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Mensagem do Conselho de Administração 

 

 

Nos termos das orientações emanadas pelos Ministérios das Finanças e da Saúde, o ano de 

2012 ficou marcado por uma forte restrição da despesa no setor da saúde, a exemplo do que 

se verificou em 2011, e igualmente extensiva às restantes áreas do Setor Empresarial do 

Estado. De modo a assegurar a sustentabilidade financeira do Serviço Nacional de Saúde, 

num cenário macroeconómico de forte quebra das receitas fiscais, o Ministério da Saúde 

impôs uma baixa significativa dos preços das principais linhas de produção definidas nos 

Contratos-Programa, com destaque para as consultas externas. 

 

Nos termos da Lei do Orçamento de Estado para 2012, assistiu-se à contração dos custos 

com o pessoal, por força das reduções remuneratórias, bem como pela incidência sobre os 

encargos com os subsídios de férias/natal. A redução de custos fez-se sentir ainda nas áreas 

com um maior peso relativo, em especial nos encargos com trabalho extraordinário, na 

aquisição de serviços médicos, nos meios complementares de diagnóstico e nos 

medicamentos. 

 

Em 2012, o Centro Hospitalar apresentou uma redução significativa nos custos de 

exploração, permitindo ajustar-se à descida dos preços de produção definidos pela ACSS. No 

entanto, a decisão do Tribunal Constitucional, tomada no início do mês de abril de 2013, 

implicou a reabertura das contas do exercício de 2012, de modo a incorporar as provisões 

para o subsídio de férias a pagar em 2013. Este facto determinou uma alteração do 

enquadramento económico-financeiro estabelecido no Contrato-Programa de 2012, e a 

obtenção de resultados líquidos negativos neste exercício (próximo dos dois milhões de 

euros). Contudo, o EBITDA permaneceu positivo (próximo do milhão e meio de euros), 

garantindo-se o equilíbrio financeiro evidenciado em anos anteriores, o qual tem permitido 

manter o pagamento atempado aos fornecedores. 

 

A atividade assistencial do Centro Hospitalar manteve-se muito próxima da registada em 

2011, assinalando-se uma forte quebra no serviço de urgência (8,6%). Nesta área, a 

redução do número de doentes atendidos teve a ver, fundamentalmente, com a diminuição 

dos utentes não urgentes, classificados como azuis e verdes, nos termos do sistema de 

triagem adotada. O internamento continuou a ser influenciado negativamente pelo 

decréscimo da taxa de natalidade e pelo desenvolvimento da cirurgia do ambulatório e do 

hospital de dia médico. Mesmo assim, o Centro Hospitalar manteve a demora média mais 

baixa no conjunto dos hospitais integrados no Serviço Nacional de Saúde. 

 

O Conselho de Administração vem manifestar publicamente o reconhecimento pela dedicação 

de todos os colaboradores do Centro Hospitalar, a qual foi decisiva para a manutenção dos 

elevados níveis de atividade assistencial e de satisfação dos utentes. 
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Indicadores da atividade assistencial  

    

    

    

  2010 2011 2012 

    

Internamento    

    

Lotação (nº camas) 409 381 384 

Doentes Saídos  22.327 21.307 21.477 

Demora Média  4,8 5,1 5,1 

Taxa de Ocupação 72,3 77,5 78,6 

Doentes Tratados / Cama 55 56 56 

Case - mix 0,97 1,02 1,03 

    

Atividade Cirúrgica (nº doentes)    

    

Cirurgia Convencional 7.493 6.722 6.705 

Cirurgia do Ambulatório 6.440 6.967 6.991 

Cirurgia Urgente 2.813 2.611 2.542 

Total Doentes Intervencionados 16.746 16.300 16.238 

    

Consultas Externas    

    

Nº de Primeiras Consultas 120.215 124.996 120.394 

Consultas Subsequentes 195.807 195.829 203.183 

Total de Consultas 316.022 320.825 323.577 

Primeiras Consultas / Total 38,0% 39,0% 37,2% 

    

Urgência    

    

Urgência Médico-Cirúrgica 153.986 158.198 147.058 

Urgência Básica 36.853 37.322 31.715 

Total 190.839 195.520 178.773 

Urgências / Dia 523 536 488 

    

Outros    

Hospital Dia (nº de sessões) 25.518 27.311 25.898 

Medicina Física e Reab. (nº de sessões) 525.342 498.229 403.222 

Serviço Domiciliário (nº de visitas) 1.979 1.883 1.732 

        

 

 

 



RELATÓRIO E CONTAS 2012   |   Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga, E.P.E. 

 4 

Indicadores económicos e financeiros  

    
   valores em euros 

  2010 2011 2012 

    

Contas de Resultados    

    

Prestações de Serviços 89.965.065 82.777.469 76.498.179 

Subsídios à Exploração 159.091 13.166 19.566 

Resultados Operacionais -1.526.461 -1.246.067 -2.600.983 

Resultados Financeiros 726.226 1.099.496 785.350 

Resultados Correntes -800.235 -146.571 -1.815.633 

Resultado Líquido 343.001 103.023 -1.935.028 

EBITDA 4.515.553 3.484.355 1.423.033 

        

Estrutura do Balanço    

    

Ativo Fixo 24.560.858 22.292.235 19.350.431 

Ativo Circulante 87.168.132 86.941.498 80.157.515 

Ativo Total 111.728.991 109.233.733 99.507.947 

Capital Próprio 77.188.664 77.292.947 75.031.519 

Passivo Corrente 34.540.327 31.940.786 24.476.427 

        

Rácios de Situação Financeira    

    

Liquidez Geral 2,52 2,72 3,27 

Liquidez Reduzida 2,46 2,65 3,18 

        

Rácios de Estrutura    

    

Autonomia Financeira 0,69 0,71 0,75 

Solvabilidade 2,27 2,46 3,12 

        

Rácios de Gestão    

    

Prazo Médio Recebimento (em dias)   56 79 99 

Prazo Médio Pagamento (em dias) 33 34 38 

Duração Média Existências (em dias) 41 40 45 
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Órgãos Sociais 
 
 

 
Conselho de Administração 

  

Período: 29 de março a 31 de dezembro de 2012 

  

Presidente Fernando Martins da Silva 

Vogais Ana Cristina Rodrigues da Silva - Diretora Clínica 

 José David dos Santos Ferreira – Enfermeiro Diretor 

 Maria Margarida Torres de Ornelas 

 Catarina Raquel Jorge Lopes Monteiro 

  

Período: 1 de janeiro a 28 de março de 2012 

  

Presidente Fernando Martins da Silva 

Vogais Maria da Piedade Pacheco Amaro - Diretora Clínica 

 José David dos Santos Ferreira – Enfermeiro Diretor 

 Pedro Nuno Figueiredo dos Santos Beja Afonso 

 Luís Manuel de Sousa Matias 

 

 

 

 
Fiscal Único 

  

Período: 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2012 

  
Efectivo Sociedade de Revisores Oficiais de Contas Álvaro, Falcão & Associados, 

representada pelo Dr. Guy Alberto Fernandes de Poças Falcão 
 

 

Suplente Dr.ª Ana Isabel Silva de Andrade Fino de Sousa 
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Organograma 
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Enquadramento geral do Centro Hospitalar 
 
 

Apresentação das Unidades Hospitalares 
 

 

O Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga, E.P.E., adiante designado por CHEDV, 

com sede em Santa Maria da Feira, foi constituído através do Decreto-Lei n.º 27/2009, de 27 

de Janeiro de 2009, que teve efeitos a 1 de Fevereiro de 2009. O Centro Hospitalar veio 

agregar o Hospital de São Sebastião, E.P.E. (Santa Maria da Feira), o Hospital de São João 

da Madeira e o Hospital São Miguel (Oliveira de Azeméis). 

 

A nova instituição passou a ser responsável pelos cuidados de saúde a uma população de 

aproximadamente 330.000 habitantes, residentes nos concelhos de Santa Maria da Feira, 

Arouca, São João da Madeira, Oliveira de Azeméis, Vale de Cambra e Ovar. Atualmente o 

CHEDV inclui também na sua área de influência algumas freguesias de Castelo de Paiva. 

 

A criação do Centro Hospitalar surge na sequência do processo de reorganização dos 

cuidados hospitalares na parte norte do distrito de Aveiro. Antecedendo a constituição do 

CHEDV, o Ministério da Saúde tomou algumas medidas que influenciaram a organização dos 

cuidados de saúde nesta região, nomeadamente, a centralização do núcleo de partos e da 

urgência médico-cirúrgica. 

 

O Hospital de São Sebastião (HSS), criado em 1996, entrou em funcionamento a 4 de 

Janeiro de 1999, na sequência da publicação do Decreto-Lei n.º 151/98, de 5 de Junho. Foi 

dotado com um modelo de gestão inovador, que definiu o estatuto jurídico pelo qual a 

instituição passou a reger-se. Este diploma conferiu, pela primeira vez a um hospital público, 

uma natureza empresarial. Este facto permitiu que, para a sua organização e gestão, fosse 

possível recorrer a métodos, técnicas e instrumentos habitualmente utilizadas pelo sector 

privado. Desses meios de gestão, podem salientar-se a contratualização do financiamento 

em função das atividades a prosseguir, o estabelecimento de contratos individuais de 

trabalho e a agilização da contratação dos meios necessários ao seu funcionamento. 

 

O Hospital de São João da Madeira (HSJM), instalado num edifício dos anos 60 do século 

XX, da Santa Casa da Misericórdia local, foi integrado, em Dezembro de 1974, na rede 

nacional de hospitais públicos (i.e. SNS), por força da nacionalização, consignada no Decreto 

de Lei n.º 704/74, de 7 de Dezembro. O Hospital, ao longo dos anos, foi aumentado e 

melhorado, quer em instalações (consulta externa, blocos cirúrgicos, urgência, fisioterapia e 

outros) quer em equipamentos. Até à constituição do CHEDV este hospital pertencia ao 

Sector Publico Administrativo (SPA), estando a sua organização e ferramentas de gestão 

enquadradas neste estatuto.  
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Inaugurado a 1 de Julho de 1895, o Hospital de São Miguel (HSM), sediado em Oliveira 

de Azeméis, foi erigido graças à determinação de beneméritos da então vila de Oliveira de 

Azeméis e doado à Santa Casa da Misericórdia, entretanto fundada com o propósito de 

assumir a sua gestão, o que aconteceu até 1975 - data da sua nacionalização, já com o 

estatuto adquirido três anos antes de Hospital Distrital. 

 

À semelhança do Hospital de São João da Madeira, esta unidade hospitalar sempre pertenceu 

ao SPA. Trata-se de uma unidade que apresenta instalações muito degradadas e 

desadequadas para as actuais exigências da prática médica, apesar de algumas 

remodelações de que foi alvo nos últimos anos. 

 

Em 1979, pelo Decreto de Lei n.º 3/79, de 24 de Fevereiro, é criado o “Centro Hospitalar de 

Aveiro Norte”, juntando os hospitais de S. João da Madeira e de Oliveira de Azeméis, 

situação que se manteve até 1989. Desta fusão, pela nova organização, resultou a junção de 

especialidades e respectiva distribuição pelas duas unidades, ficando em São João da 

Madeira as especialidades cirúrgicas e em Oliveira de Azeméis as especialidades médicas e a 

área materno-infantil, situação que se manteve até a criação do Centro Hospitalar. 

Previamente à criação do CHEDV, o Ministério da Saúde já tinha encerrado o Serviço de 

Urgência existente no Hospital de São João da Madeira e a Maternidade do Hospital São 

Miguel. 

 

A transformação de diversos hospitais em Entidades Públicas Empresariais (EPE) teve o 

seu início com o Decreto-Lei n.º 233/2005, de 29 de Dezembro. Desde então, vários 

hospitais foram transformados em EPE, permitindo uma gestão com carácter empresarial, 

orientada para a satisfação das necessidades dos utentes. Nos últimos anos o Ministério da 

Saúde tem optado por reorganizar a prestação dos cuidados de saúde hospitalares sob a 

forma de Centros Hospitalares, perspectivando-se a criação de sinergias e potenciando-se 

uma melhor organização da oferta de cuidados de saúde, considerando as vertentes da 

acessibilidade e segurança do doente, assim como da eficiência dos cuidados prestados.   

 

 

Organização do Centro Hospitalar 
 

 

A constituição do CHEDV implicou, necessariamente, uma reorganização de todos os serviços 

de apoio logísticos do Centro Hospitalar e uma redefinição do perfil assistencial de cada 

unidade. Esta reorganização teve por base a implementação de três princípios estratégicos, 

em concreto: privilegiar a proximidade; assegurar os níveis máximos de segurança do 

doente; fomentar a eficiência. 

 

No âmbito dos serviços de apoio logísticos centralizaram-se no HSS todas as atividades, 

criando-se no HSM e no HSJM um serviço multifunções de apoio geral, de dimensão 
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reduzida, que suportasse as atividades relacionadas com o Serviço de Recursos Humanos, 

Serviços Financeiros e Serviços de Aprovisionamento. Interveio-se nos serviços de limpeza e 

de apoio e vigilância de cada unidade, optando-se pela implementação do modelo de 

insourcing, em uso no HSS. Quanto ao Serviço de Limpeza e Tratamento de Roupa mantém-

se, para o HSM e HSJM, o modelo de outsourcing. Foi feito um redimensionamento dos 

Serviços de Patologia Clínica e dos Serviços Farmacêuticos, em cada hospital. No ano de 

2011 procedeu-se ao encerramento definitivo do laboratório de Patologia Clinica do HSJM, 

havendo, neste momento, apenas o serviço de colheitas. Encerrou-se o Serviço de 

Esterilização do HSM, concentrando essa atividade no HSJM. 

 

No que se refere à componente de prestação de cuidados destacam-se as medidas 

contempladas no quadro seguinte. 

 

Principais medidas tomadas no âmbito da reorganização assistencial 

Ano Hospital São João da Madeira Hospital São Miguel 

2009 Abertura da Unidade de Cirurgia de Ambulatório Encerramento do Serviço de Internamento de 

Pediatria 

Dinamização da cirurgia de ambulatório Dinamização dos meios de diagnóstico no âmbito da 

Cardiologia 

Redução no número de camas de internamento (de 

60 para 32 camas) 

Reestruturação do apoio médico de suporte 

avançado de vida 

Reestruturação das equipas da “Consulta de 

Medicina Geral” 

Reestruturação das equipas de enfermagem do 

internamento 

Reestruturação das equipas médicas/enfermagem 

do internamento 

Reestruturação das equipas médicas de apoio ao 

SUB 

Dinamização da consulta de Psiquiatria Fim da realização de atividade cirúrgica (cirurgia 

pediátrica de ambulatório) 

Criação da oferta da consulta de Pediatria Centralização da consulta de Neurologia no HSS 

Intervenção no recobro do BO, gerando-se um 

aumento de lotação de 4 para 7 camas 

  

Reabilitação das instalações de Imagiologia, com 

colocação de equipamento digital 

  

2010 Criação do Hospital de Dia de Psiquiatria Encerramento do Hospital de Dia da Dor  

Centralização do Hospital de Dia da Dor (HSS e 

HSM) 

  

Encerramento do Internamento aos fins-de-semana, 

entre as 15h de Sábado e as 8h de Segunda 

  

2011 Encerramento do internamento e da Unidade de 

Cirurgia de Ambulatório durante duas semanas no 

mês de Agosto 

Reajuste das equipas do SUB 

Ajustamento da lotação do internamento   

Reajuste das equipas da “Consulta de Medicina 

Geral” 

  

Fim da atividade cirúrgica de ORL   

Encerramento do Laboratório de Patologia Clínica   

2012 Encerramento do internamento e da Unidade de 
Cirurgia de Ambulatório durante três semanas no 

mês de Agosto 

  

Retoma da atividade cirúrgica de Urologia em SJM   
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A implementação de um serviço de transporte entre as várias unidades foi fundamental para 

viabilizar a concentração de algumas atividades, em particular nas áreas laboratoriais, 

farmacêuticas e de aprovisionamento geral. De modo a permitir uma ágil circulação dos 

funcionários entre as várias unidades, criou-se um serviço de transfer, com horários fixos. 

 

Em termos informáticos, refere-se que em Outubro de 2009 procedeu-se à unificação do 

sistema de informação SONHO do HSJM com o do HSS. A integração do SONHO do HSM foi 

realizada no dia 1 de Janeiro de 2010. O processo clínico eletrónico utilizado no HSS e 

desenvolvido internamente, denominado por Medtrix EPR, começou também a ser utilizado 

em pleno nas outras duas unidades de saúde, passando a haver um processo clínico 

eletrónico único. 

 

Durante este processo de integração tem-se desenvolvido o projecto de unificação do 

processo clínico físico, sendo o objetivo a existência de um processo clínico único por utente 

no CHEDV, de modo a apoiar a avaliação clínica. O processo de reorganização do Centro 

Hospitalar consolidou-se em 2011, estando neste momento a entrar numa fase madura, 

sublinhando-se as principais medidas de reorganização, em particular: a unificação de todos 

os serviços e existência de lideranças únicas; a concentração dos serviços de logística; a 

mobilidade interna de funcionários; a normalização de procedimentos; a reorientação do 

perfil assistencial das unidades; a criação de novas competências e oferta de novos serviços; 

a unificação dos sistemas de informação.  

 

Evolução da população residente na área de atração  

 

O CHEDV presta assistência a uma área que integra um conjunto de seis concelhos 

localizados na região norte do distrito de Aveiro. Em 2007 a constituição do Centro 

Hospitalar Gaia/Espinho veio alterar a rede de referenciação nesta região, uma vez que os 

habitantes do concelho de Espinho passaram a ser referenciados para o Hospital de Gaia. 

Este facto não invalida que os utentes deste concelho ainda recorram ao serviço de urgência 

médico-cirúrgica existente no Hospital de São Sebastião. 

 

Segundo os censos de 2011, a população residente nestes concelhos é de 330 mil 

habitantes. Entre 2001 e 2011 assistiu-se a uma variação negativa na população residente 

de -0,5%, no entanto, verificou-se um aumento de 2,5% e de 2,9%, nos concelhos de Santa 

Maria da Feira e de São João da Madeira, respetivamente. Verifica-se uma diminuição 

significativa na população residente nos concelhos do interior, isto é, em Vale de Cambra e 

Arouca. 

 

A população do concelho de Santa Maria da Feira representa cerca de 42% do total de 

residentes nesta parte do distrito de Aveiro. 
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População residente por concelho 

Concelho 2001 (dados definitivos) 2011 (dados definitivos) Δ%01/11 

H M HM H M HM HM 

Sta. Maria da Feira 66.518 69.446 135.964 67.402 71.910 139.312 2,5% 

Oliveira de Azeméis 34.683 36.038 70.721 33.282 35.329 68.611 -3,0% 

Vale de Cambra 12.226 12.572 24.798 11.079 11.785 22.864 -7,8% 

Arouca 11.876 12.351 24.227 10.799 11.560 22.359 -7,7% 

S. João da Madeira 10.072 11.030 21.102 10.222 11.491 21.713 2,9% 

Sub-Total 135.375 141.437 276.812 132.784 142.075 274.859 -0,7% 

         

Ovar 26.871 28.327 55.198 26.671 28.727 55.398 0,4% 

            

Total 162.246 169.764 332.010 159.455 170.802 330.257 -0,5% 

Continente 4.765.444 5.103.899 9.869.343 4.798.798 5.248.823 10.047.621 1,8% 

                

Fonte: INE - Censos 2011   

 

 

Caracterização do dispositivo assistencial 

 

A prestação de cuidados hospitalares na parte norte do distrito de Aveiro é assegurada pelos 

hospitais de Santa Maria da Feira, de Oliveira de Azeméis e de São João da Madeira, que 

constituem o CHEDV, e pelos hospitais de Ovar e de Espinho, este último integrado no 

Centro Hospitalar Gaia/Espinho, desde 2007.  

 

Até 2006 os hospitais de Oliveira de Azeméis e de São João da Madeira complementavam-se, 

sendo que ao Hospital São Miguel estavam cometidas responsabilidades assistenciais nas 

especialidades de Cardiologia, Medicina Interna, Ginecologia/Obstetrícia, Pneumologia e 

Pediatria, e ao Hospital de São João da Madeira competia a assistência nas especialidades de 

Cirurgia Geral, Ortopedia, ORL, Oftalmologia e Urologia. Porém, a exígua dimensão dos 

quadros médicos destes dois hospitais em algumas especialidades, a par da inexistência de 

unidades de cuidados intermédios ou intensivos, transformaram o Hospital de São Sebastião 

no hospital de referência dos mesmos. 

 

No que diz respeito ao Hospital de Espinho, uma vez integrado num Centro Hospitalar, ficou 

perfeitamente definido o encaminhamento dos pedidos de consulta externa das diversas 

especialidades e o fluxo de doentes para a urgência, tendo-se registado uma diminuição dos 

que acorrem ao HSS, desde essa data. O Hospital Francisco Zagalo - Ovar tem vindo a 

passar por uma reformulação da sua missão, nomeadamente através da integração de uma 

unidade de prestação de cuidados continuados. No entanto, apesar de não estar integrado 

no CHEDV e de pertencer a outra região de saúde (ARS Centro), este deverá continuar a 

drenar parte dos doentes para o HSS, por razões de acessibilidade e de preferência da 

população. 
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A partir de 2006, assistiu-se a uma profunda reformulação do dispositivo assistencial desta 

região, apresentando-se, de seguida, as principais medidas de reorganização: 

 

 Em 1 de Junho de 2006, na sequência do plano de reorganização da rede de 

maternidades do país, foi encerrado o núcleo de partos do Hospital São Miguel; 

 A partir de Março de 2007 o Hospital de São Sebastião deixou de ter um SAP a funcionar 

nas suas instalações, que era assegurado por médicos do Centro de Saúde de Santa 

Maria da Feira, no período compreendido entre as 8 e as 24 horas. Este SAP funcionava 

com base num protocolo celebrado com a Sub-Região de Saúde de Aveiro; 

 Em Abril de 2007 foi encerrada a urgência e o internamento de pediatria do Hospital de 

Ovar, competindo ao Hospital de São Sebastião a responsabilidade pelo atendimento de 

todos os doentes do foro pediátrico que até então eram atendidos naquele hospital; 

 Em Junho de 2007 o Hospital de São Sebastião passou a depender da Administração 

Regional de Saúde do Norte, bem como os restantes hospitais atrás mencionados, com 

excepção do Hospital de Ovar. 

 Em Outubro de 2007 a urgência cirúrgica do Hospital de São João da Madeira passou a 

ser assegurada integralmente pelo Hospital de São Sebastião, com base num protocolo 

celebrado entre as duas instituições. 

 Em Dezembro de 2007 foi encerrada a urgência do Hospital de Ovar, passando os 

doentes a ser encaminhados para o Hospital de São Sebastião. 

 Em Fevereiro de 2009 foi criado o Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga, 

integrando os hospitais de São Sebastião, de São João da Madeira e de Oliveira de 

Azeméis. 

 Em Março de 2009 foi inaugurada uma Unidade de Cirurgia de Ambulatório no Hospital 

de São João da Madeira. Esta unidade inclui, para além de gabinetes de consulta e de 

pequena cirurgia, uma área de recobro pós-cirúrgico com 6 camas e 5 cadeirões; 

 Em Maio de 2009 procedeu-se ao encerramento de um piso de internamento do Hospital 

de São João da Madeira com 35 camas; 

 Em Maio de 2009 o Hospital São Miguel deixou de ter internamento de Pediatria, 

optando-se pela sua concentração no Hospital de São Sebastião; 

 Em Julho de 2009 foram criadas as condições para a instalação de um Serviço de 

Psiquiatria no CHEDV, de modo a dar uma resposta no âmbito da Saúde Mental, 

permitindo a prestação de cuidados de proximidade em ambulatório; 

 Em Abril de 2010 iniciou o Hospital de Dia de Psiquiatria do CHEDV, sediado no Hospital 

de São João da Madeira; 

 Em Outubro de 2010 abriu o Hospital de Dia da Dor, no Hospital de São João da Madeira, 

centralizando a atividade desenvolvida, nesse âmbito, no HSS e HSM. 
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Atividade assistencial desenvolvida em 2012 
 
 
Internamento 
 
 
A tendência de diminuição do número de doentes saídos do internamento verificada em 

2011, deu lugar em 2012 a um crescimento de 0,8% face ao ano anterior. Verifica-se, no 

entanto, face ao ano 2010, uma quebra (-3,8%), diminuição que se deve essencialmente ao 

maior desenvolvimento da cirurgia de ambulatório e à diminuição verificada em obstetrícia, 

e, consequentemente, no berçário.  

A quebra no número de partos, a transferência de doentes para o regime de ambulatório e a 

diminuição da cirurgia urgente afetaram a produção do internamento do seguinte modo: 

 A redução da natalidade e consequente redução do número de partos tem sido uma 

constante nos últimos anos, afetando o movimento do serviço de obstetrícia e do 

berçário. Se entre 2010 e 2011 se verificou uma quebra de 366 episódios de 

internamento nestas duas valências, entre 2012 e 2011 esta quebra acentua-se para 

543 episódios de internamento. 

 A reconfiguração acentuada no perfil assistencial do HSJM, decorrente da 

necessidade de aumentar os níveis de segurança clínica, de acesso e de eficiência. O 

HSJM passou a ter uma vocação essencialmente de ambulatório, havendo uma 

transferência de doentes cirúrgicos do internamento para ambulatório, o que 

provocou um aumento considerável da atividade desta linha de produção.  

 O desenvolvimento da cirurgia de ambulatório nestes últimos dois anos significou 

mais doentes intervencionados que tiveram uma estadia inferior a 24 horas e que 

deixaram de ser contabilizados no internamento.  

 A redução da atividade cirúrgica urgente, tendência que se tem verificado nos 

últimos anos. Entre 2012 e 2011 assistiu-se a uma variação negativa (–2,6%), 

correspondente a -69 doentes intervencionados. 

 

Mas apesar da quebra de produção de internamento motivada pelos fatores atrás expostos, é 

de salientar o aumento de produção verificado nas especialidades médicas o qual tem sido 

algo consistente nos últimos anos.  

 

Entre 2010 e 2011, os doentes saídos provenientes das especialidades médicas tiveram uma 

variação positiva de 2,4%. Em 2012 face ao ano anterior verifica-se um crescimento de 

5,1% nestas especialidades, representando face ao ano anterior num acréscimo de 321 

doentes. 
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Nas especialidades cirúrgicas regista-se uma variação de 1,3%, o que representa mais 170 

doentes, sendo que a atividade cirúrgica continua a manter um peso significativo na 

atividade global do Centro Hospitalar. 

Uma análise por unidade permite constatar que a única unidade onde existiu uma variação 

negativa no internamento foi o Hospital São João da Madeira, consequência da política 

definida por este Centro Hospitalar, de canalizar a produção cirúrgica de ambulatório para o 

Hospital de São João da Madeira. 

 

Produção do internamento por unidade 

Unidades 2010 2011 2012 Δ%11/12 

     

Hospital de São Sebastião 19.912 19.522 19.638 0,6% 

Hospital São João da Madeira 923 263 241 -8,4% 

Hospital São Miguel 1.492 1.522 1.598 5,0% 

Total 22.327 21.307 21.477 0,8% 

          

     

 

De seguida apresenta-se uma tabela com a evolução dos indicadores do internamento: 

 

Evolução dos indicadores de internamento 

Especialidade 2010 2011 2012 Δ%11/12 

Total de doentes saídos 22.327 21.307 21.477 0,8% 

Doentes saídos sem Berçário 20.181 19.309 19.727 2,2% 

Berçário 2.222 2.076 1.825 -12,1% 

Demora média 4,8 5,1 5,1 0,0% 

Demora média sem Berçário  5,0 5,3 5,3 0,0% 

Demora média do Berçário 3,0 3,0 3,2 6,7% 

Taxa de Ocupação 72,3 77,5 78,6 1,4% 

Taxa de ocupação sem Berçário 73,1 79,0 80,6 2,0% 

Taxa de ocupação do Berçário 62,2 58,9 55,0 -6,6% 

Doentes saídos por cama 55 56 56 0,0% 

Doentes saídos por cama s/ Berçário 53 55 56 1,3% 

Doentes saídos por cama no Berçário 77 72 63 -12,2% 

          

 

Verificou-se um aumento do número de doentes saídos (0,8%), o que representou mais 170 

doentes face ao ano anterior. Quanto à demora média, há uma estabilização da demora 

média nos 5,1 dias.  

 

Apesar de se ter verificado uma transferência de doentes para a cirurgia de ambulatório, a 

demora média dos serviços cirúrgicos diminuiu de 3,8 dias, em 2011, para 3,7 dias em 2012. 
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Os serviços médicos que apresentaram um maior número de doentes saídos, tiveram uma 

demora média superior a 6,9 dias em 2012, face a 6,8 dias em 2011. Assistiu-se a um 

aumento da taxa de ocupação, passando esta de 77,5% para 78,6%. Apesar dos serviços 

médicos já apresentarem taxas de ocupação elevadas, este valor passou de 81,5% para 

83,0%, entre 2010 e 2011, e em 2012 situou-se nos 88,4%. 

 

O hospital mantém uma forte pressão na gestão de camas. Nos dias úteis essa pressão é 

ainda mais expressiva, uma vez que existe uma diferença significativa entre a ocupação 

semanal e a ocupação aos fins-de-semana nas especialidades cirúrgicas. O CHEDV faz uma 

gestão flexível das camas dos vários serviços. Para além dos doentes poderem ser 

internados noutros serviços, caso não haja vaga no serviço de origem, a lotação praticada 

varia em determinados períodos do ano, de modo a ajustar a procura à oferta.  

 

No que respeita à complexidade dos casos tratados, o CHEDV continua a diferenciar-se, 

sendo relevante o aumento do “índice case-mix” (ICM) dos doentes internados. Importa 

salientar que este indicador tem vindo sempre a aumentar, tendo progredido de forma 

sustentada ao longo dos últimos anos. Em 2008 as três unidades que constituíam o Centro 

Hospitalar apresentavam um ICM de 0,93, sendo que em 2012 este indicador foi de 1,03. 

Este dado significa que os diversos serviços têm desenvolvido atividades mais especializadas 

e, também, que o grau de severidade dos doentes internados tem aumentado.   

 

Conforme se traduz na tabela seguinte que traduz a evolução do ICM por unidade, 

comparando com o ano de 2010, podemos observar, em 2012, o aumento do ICM no 

Hospital São Sebastião, embora face a 2011 não exista variação. É no Hospital São 

Sebastião que estão garantidos os níveis de segurança clínica mais elevados, já que é nele 

que existe a Unidade de Cuidados Intermédios (UCI), a Unidade de Cuidados Intensivos 

Polivalente (UCIP) e a Linha Vida, que presta cuidados de suporte avançado de vida 

internamente.  

 

Evolução do índice de case-mix (ICM) por unidade 

Unidades 2010 2011 2012 

Hospital de São Sebastião 0,97 1,03 1,03 

Hospital São João da Madeira 0,99 0,77 1,75 

Hospital São Miguel 1,00 0,94 0,95 

 

O ICM mais elevado no Hospital de São João da Madeira está relacionado com dois fatores: a 

deslocação de um grande volume de doentes, com “case-mix” mais baixo, para a cirurgia de 

ambulatório, o que implica necessariamente um aumento do “case-mix” dos doentes 

internados; a transferência de doentes da área de Oliveira de Azeméis e São João da 

Madeira, sujeitos a cirurgia de artoplastia da anca e joelho no Hospital de São Sebastião e 

que têm alta a partir do Hospital de São João da Madeira. 
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Já no que se refere à unidade de Oliveira de Azeméis, em 2012, verificou-se um ligeiro 

aumento dos doentes mais complexos. De seguida far-se-á a apresentação da evolução do 

ICM dos doentes saídos por serviço, comparando a evolução registada nos últimos três anos: 

 

Evolução do ICM dos doentes saídos por serviço 

Serviço 2010 2011 2012 

Berçário 0,17 0,18 0,16 

Cardiologia 1,49 1,51 1,50 

Cirurgia Geral 1,14 1,24 1,26 

Ginecologia 0,73 0,73 0,75 

Medicina 1,12 1,18 1,11 

Neonatologia 3,01 2,70 3,35 

Neurologia 0,84 0,79 0,77 

Obstetrícia 0,50 0,52 0,52 

Oftalmologia 0,69 0,78 0,76 

Ortopedia 1,55 1,62 1,69 

ORL 0,77 0,78 0,72 

Pediatria 0,80 0,65 0,84 

Pneumologia 1,01 1,12 1,11 

Quartos Particulares 0,70 0,59 0,51 

Unidade de Cuidados Intermédios 1,01 1,23 1,05 

UCI Coronários 1,96 1,55 1,84 

UCI Polivalente 3,13 3,78 3,07 

Urologia 0,80 0,78 0,72 

Total 0,97 1,02 1,03 

 

Do quadro acima, destaca-se o aumento do ICM da Pediatria (+ 29,2%) e da Neonatologia 

(+24,1). Na Unidade de Cuidados Intensivos Coronários, evidencia-se o aumento de 1,55, 

em 2011, para 1,84 em 2012. 

 

No que concerne à evolução do ICM, também há que destacar nas especialidades cirúrgicas: 

 No serviço de Ortopedia, como reflexo da atividade realizada neste serviço, o ICM 

que era de 1,47 em 2009 foi aumentando de forma sustentada passando para 1,55 

em 2010, para 1,62 em 2011 e em 2012 1,69. Este serviço desenvolveu nas suas 

unidades funcionais técnicas diferenciadas a saber: na unidade de coluna técnicas de 

cirurgia minimamente invasiva; nas unidades da anca e joelho a cirurgia de revisão 

artroplástica e técnicas artroscópicas, sendo de particular relevo o crescimento da 

artroscopia da anca; 

 Nas especialidades cirúrgicas de uma forma geral a utilização da cirurgia 

minimamente invasiva num grau mais elevado, bem como a utilização generalizada 

de técnicas cirúrgicas por via laparoscópica, tanto em cirurgia geral como em 

ginecologia; 

 Na Cirurgia Geral o desenvolvimento da cirurgia hépato-bílio-pancreática, sendo 

neste momento, o serviço de cirurgia um serviço de referência nestas patologias 

(fígado e do pâncreas); 
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 Na Cirurgia Geral / Unidade de Tratamento Cirúrgico de Obesidade salienta-se a 

cirurgia da obesidade por bypass gástrico. 

 

Em 2012 verificaram-se algumas alterações no ranking dos quinze Grupos de Diagnósticos 

Homogéneos (GDH) mais frequentes, tal como se pode ver pela tabela seguinte. 

 

Quinze GDH mais frequentes 

Nº 
GDH 

GDH 
2012 2011 2010 

Posição 
Nº 

Doentes Posição 
Nº 

Doentes Posição 
Nº 

Doentes 

629 

Recém-nascido, peso ao nascer 
> 2499g, sem procedimento 
significativo em B.O., com 
diagnóstico de recém-nascido 
normal 

1 1.540 1 1.760 1 1.936 

373 
Parto vaginal, sem diagnósticos 
de complicação 

2 948 2 1.067 2 1.175 

359 

Procedimentos no útero e/ou 
seus anexos, por carcinoma in 
situ e/ou doença não maligna, 
sem CC  

3 535 3 507 5 455 

89 
Pneumonia e/ou pleurisia 
simples, idade > 17 anos, com 
CC  

4 479 8 386 11 351 

541 
Perturbações respiratórias, 
excepto infecções, bronquite ou 
asma, com CC  major 

5 450 6 436 10 357 

372 
Parto vaginal, com diagnósticos 
de complicação 

6 448 4 495 6 453 

14 
Acidente vascular cerebral com 
enfarte 

7 378 7 427 7 414 

55 
Procedimentos diversos no 
ouvido, nariz, boca e/ou 
garganta 

8 370 11 281 12 351 

371 Cesariana, sem CC  9 347 5 438 4 560 

127 
Insuficiência cardíaca e/ou 
choque 

10 336 12 270 15 292 

494 
Colecistectomia laparoscópica, 
sem exploração do colédoco, 
sem CC  

11 328 9 373 9 371 

288 
Procedimentos para obesidade, 
em B.O. 

12 304 10 321 13 329 

818 
Substituição da anca, excepto 
por complicações 

13 257 14 249 18 247 

204 
Perturbações do pâncreas, 
excepto por doença maligna 

14 252 21 212 20 234 

88 
Doença pulmonar obstrutiva 
crónica 

15 250 26 172 22 226 

 

Da análise da tabela anterior retira-se: a atividade obstétrica continua a gerar os GDH mais 

frequentes; os procedimentos no útero e/ou seus anexos, por carcinoma in situ e/ou doença 

não maligna, sem CC são cada vez mais frequentes; as cesarianas têm vindo a diminuir 

sustentadamente; as perturbações respiratórias têm vindo a conquistar um lugar destacável 

nos últimos anos; os procedimentos para obesidade em bloco operatório (bypass gástrico) 

apresentam um peso significativo nos últimos anos, sendo aliás, um factor relevante na 

diferenciação do Centro Hospitalar. 
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Bloco Operatório  
 

 
O CHEDV possui três blocos operatórios, dois no HSS e um no HSJM. O primeiro bloco 

localiza-se no piso 3 do HSS e tem seis salas de operações, com uma zona de recobro com 

apenas 7 camas, o que provoca algumas limitações no fluxo normal dos doentes 

intervencionados. O segundo localiza-se no piso 1 do HSS e tem apenas duas salas, sendo 

utilizado em exclusivo pela Oftalmologia e ORL. O terceiro bloco situa-se no HSJM e é 

constituído por três salas de bloco com 4 camas de recobro, com possibilidade de ativação de 

um total de 7 camas de recobro.  

 

A produção do bloco operatório, no que concerne ao número de doentes intervencionados 

programados foi, em 2012, sobreponível à realizada em 2011 (+ 0,1%). 

 

Em termos globais, considerando o número total de doentes (programados e urgentes), a 

produção realizada em 2012 foi sensivelmente inferior à realizada em 2011 (-0,4%), o que 

corresponde a -62 doentes intervencionados, conforme se traduz no seguinte quadro. Esta 

diminuição está relacionada com a diminuição de 2,6% no número de doentes urgentes (-69 

doentes). 

 

Número total de doentes intervencionados 

Serviço 
Nº de Doentes Intervencionados 

2010 2011 2012 Δ%11/12 

Cirurgia Geral 5.100 4.968 4.640 -6,6% 

Cirurgia Plástica 202 314 390 24,2% 

Obstetrícia 930 730 622 -14,8% 

Ginecologia 1.718 1.696 1.739 2,5% 

Oftalmologia 2.962 3.183 3.613 13,5% 

ORL 1.459 1.204 1.318 9,5% 

Ortopedia 3.985 3.845 3.529 -8,2% 

Urologia 382 353 386 9,3% 

Cirurgia Privada 8 7 1 - 

TOTAL 16.746 16.300 16.238 -0,4% 

 

 

Há a destacar os seguintes aspetos no que respeita ao número de doentes intervencionados 

programados, embora o número total de doentes programados intervencionados tenha sido, 

em 2012, superior face ao ano 2011: 

 

 Diminuição de 40,7% face a 2011, na cirurgia obstétrica programada, em resultado 

da diminuição do número de cesarianas realizadas. 
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 Diminuição de 8,2% na atividade cirúrgica programada de cirurgia geral (330 

doentes), tendência que já se havia verificado no anterior ano face a 2010. É de 

salientar que este serviço foi fortemente condicionado pela saída, sem que tenha sido 

possível proceder à sua substituição, de três elementos do serviço, bem como pela 

ausência prolongada de um médico do serviço, por doença, desde 2010.  

 Diminuição de 10,9% na atividade cirúrgica programada de Ortopedia (319 doentes), 

tendência que já se havia verificado no anterior ano face a 2010. É também aqui de 

salientar que este serviço foi fortemente condicionado pela saída de dois elementos 

do serviço, bem como pela ausência prolongada de um médico do serviço, esta 

última desde final de janeiro de 2012. 

 

Refira-se, no entanto, que a diminuição da produção cirúrgica foi acompanhada por um 

aumento generalizado do “case-mix” dos episódios cirúrgicos, nomeadamente em Cirurgia 

Geral e Ortopedia.  

 

Por outro lado, para todos os efeitos, tal como se poderá verificar nos quadros seguintes, 

esta diminuição da produção não teve impacto negativo nos tempos de espera, já que se 

verificou uma diminuição da mediana do tempo de espera tanto em Cirurgia Geral, como em 

Ortopedia, baixando no primeiro caso, em relação a 2011, de 1,2 meses para 0,9 meses e no 

que concerne ao serviço de Ortopedia de 3,4 meses em 2011 para 3,2 meses em 2012. 

 

No que diz respeito ao serviço de Cirurgia Geral é, ainda, de referir que o CHEDV integra o 

Programa Nacional para Tratamento Cirúrgico da Obesidade (PTCO), tendo esta atividade um 

papel importante na produção cirúrgica de Cirurgia Geral. No âmbito deste programa, o 

CHEDV cumpriu na totalidade a meta a que se tinha proposto (260 doentes). 

 

Há, ainda, que destacar os seguintes aspetos positivos, no que concerne aos doentes 

programados intervencionados: 

 A diminuição no número de doentes intervencionados verificada em 2011, face a 

2010 (-18,0%) em cirurgia programada de ORL, foi minorada em 2012 com um 

aumento de 10,5% no número de doentes intervencionados programados (mais 123 

doentes programados do que em 2011). Este crescimento deu-se, apesar da saída de 

1 médico de um total de 8 (12,5%), sem que se tenha procedido à sua substituição;  

De destacar que este serviço, por regra, não transfere doentes para outros hospitais 

nomeadamente para o IPO (apenas 2 doentes foram transferidos em 2012), por dar 

uma resposta total e sem tempo de espera aos doentes oncológicos. Este serviço 

tem-se especializado em cirurgias de ouvido médio recebendo doentes de vários 

pontos do país e em técnicas cirúrgicas com utilização de equipamento de cirurgia de 

navegação, nomeadamente a cirurgia de polipose naso-sinusal; 
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 A diminuição da atividade cirúrgica programada de Urologia que havia sido verificada 

em 2011 (-5,8%), deu lugar em 2012 a um crescimento de 10,9% 

comparativamente com o ano anterior (mais 37 doentes programados realizados). 

Este crescimento foi possível apesar do número insuficiente de médicos existentes 

(3 elementos) face a uma dotação necessária neste serviço de 5 médicos; 

 Em Ginecologia verificou-se, em 2012, de igual modo, a correção do ligeiro desvio 

negativo de doentes programados verificado no ano anterior. É de assinalar deste 

modo o crescimento de 2,6% (mais 43 doentes programados) do que o realizado em 

2011. 

 

Analisando, apenas, a cirurgia programada e como se pode verificar na tabela seguinte, a 

quebra na cirurgia programada registou-se no HSJM. 

 

Número de doentes intervencionados em cirurgia programada por hospital 

Unidades 2010 2011 2012 Δ%11/12 

Hospital São Sebastião 9.617 9.583 9.744 1,7% 

Hospital São João da Madeira 4.316 4.106 3.952 -3,8% 

Total 13.933 13.689 13.696 0,1% 

 

Em consequência da política definida por este Centro Hospitalar de canalizar a produção 

cirúrgica de ambulatório para o Hospital de São João da Madeira, a produção cirúrgica nesta 

unidade aumentou consideravelmente face a 2009 (ano da constituição do Centro Hospitalar) 

em que o número de doentes intervencionados era de 3078 doentes. Assim sendo, apesar da 

ligeira oscilação negativa verificada em 2012 (- 3,8%) face ao ano 2011, se compararmos 

com a atividade realizada em 2009, há um incremento positivo de 28,4% (+ 874 doentes 

intervencionados). 

 

Considerando o número total de doentes intervencionados (programados e urgentes), no ano 

de 2012 continuou a verificar-se um crescimento da produção em Cirurgia Plástica à 

semelhança do ano de 2011, em que se registou um aumento de 55,4%. Este crescimento 

foi consequência da implementação de um programa especial para recuperação da lista de 

espera e do aumento da procura interna, relacionada com o aumento do número de 

mastectomias e de cirurgias de obesidade. Este aumento foi, em 2012, de 24,2% em relação 

a 2011. Esclarece-se que, está definido que a Cirurgia Plástica funciona sob um regime de 

consultadoria, havendo apenas referenciação interna. A Cirurgia Plástica tem como atividade 

principal a cirurgia reconstrutiva e atua de forma complementar a um procedimento ou 

tratamento previamente efectuado no Centro Hospitalar.  

 

Depois do aumento no número de doentes intervencionados em Oftalmologia verificado em 

2011 face a 2010 (7,5%), em 2012 este aumento é de 13,5%, o que representou mais 430 
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doentes intervencionados totais em relação ao ano 2011 e mais 651 doentes quando 

comparado com a atividade registada em 2010.  

 

De referir, ainda, que a cirurgia privada desenvolvida no HSS a qual mantinha já uma 

tendência decrescente ao longo dos últimos anos, praticamente cessou, registando-se 

apenas 1 doente intervencionado como cirurgia privada. Em 1 de novembro de 2012 foi, por 

esse motivo suspensa, no Centro Hospitalar, a atividade de internamento em regime de 

atividade privada. 

 

O Centro Hospitalar continua a manter um nível de atividade cirúrgica substancialmente 

superior ao registado em hospitais com a mesma dimensão e diferenciação, tomando ainda 

em linha de conta a quantidade de recursos humanos e as salas de operações disponíveis. 

 

Continua-se a observar uma transferência de doentes da cirurgia programada convencional 

para a cirurgia programada em regime de ambulatório, tendo-se assistido, como já se 

referiu, a uma variação de 0,1% no número de doentes intervencionados em cirurgia eletiva. 

 

Número de doentes intervencionados por tipo de cirurgia 

Tipo 
Nº de Doentes Intervencionados 

2010 2011 2012 Δ%11/12 

Programada convencional 7.493 6.722 6.705 -0,3% 

Ambulatório 6.440 6.967 6.991 0,3% 

Urgente 2.813 2.611 2.542 -2,6% 

Total 16.746 16.300 16.238 -0,4% 

Total doentes programados 13.933 13.689 13.696 0,1% 

% Ambulatório 46,2% 50,9% 51,0% 0,3% 
          

 

Olhando especificamente para a cirurgia urgente, que é apenas realizada no HSS, observa-se 

uma tendência decrescente.  

 

Entre 2010 e 2012, o número de doentes intervencionados em cirurgia urgente diminuiu 

9,6%. Assinale-se que, neste âmbito, foram intervencionados por dia 8,4 doentes em 2009, 

7,7 em 2010, 7,1 em 2011 e 6,9 doentes em 2012. 

 

No que concerne à taxa de cirurgia de ambulatório, verifica-se uma evolução positiva desta 

atividade, verificada nos últimos anos.  

 

Como se constata na tabela seguinte que traduz a evolução da taxa de cirurgia de 

ambulatório por unidade, o peso relativo da cirurgia de ambulatório tem vindo a aumentar 

sistematicamente, representando já mais de metade da produção cirúrgica do CHEDV (51%). 
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Evolução da taxa de cirurgia de ambulatório por unidade 

Unidades 2010 2011 2012 

  
Nº 

doentes % 
Nº 

doentes % 
Nº 

doentes % 

Hospital São Sebastião 2.930 45,5% 3.112 44,7% 3.123 44,7% 

Hospital São João da Madeira 3.510 54,5% 3.855 55,3% 3.868 55,3% 

Total 6.440 100,0% 6.967 100,0% 6.991 100,0% 

% ambulatório 46,2% 50,9% 51,0% 

 

Esta tabela que traduz a evolução da taxa de cirurgia de ambulatório por unidade ilustra a 

orientação estratégica, muito concreta, para este tipo de cirurgia, concretizada através da 

reorganização efectuada no HSJM. Em 2012 praticamente toda a atividade cirúrgica realizada 

no HSJM é de ambulatório.  

 

A conversão do Hospital de São João da Madeira numa unidade de cirurgia de ambulatório foi 

atingida, uma vez que 97,9% da produção cirúrgica nesta unidade é realizada nesse regime. 

Esta estratégia só foi concretizada pelo facto de se terem eliminado áreas geográficas de 

referenciação dentro do Centro Hospitalar, vigorando como critério de referenciação o tipo de 

cirurgia e a co-morbilidade associada ao doente. Desta forma, o CHEDV consegue oferecer à 

sua população, além de melhores níveis de acessibilidade, melhores níveis de segurança 

clínica. 

 

Entre 2010 e 2012, foi possível adequar os critérios de seleção de doentes passíveis de ser 

intervencionados em regime de ambulatório na Unidade de São João da Madeira, alargando 

estes critérios a doentes com mais patologia e avançando para cirurgias mais diferenciadas, 

mantendo os níveis de segurança. Deste modo, em 2012, desenvolveu-se nesta unidade, 

artroscopia do ombro e do joelho em regime de ambulatório. Por outro lado, diversificou-se a 

atividade cirúrgica a outras especialidades, destacando-se a do Serviço de Urologia que 

retomou a atividade cirúrgica em São João da Madeira. 

 

Para além da Unidade de Cirurgia de Ambulatório existente no HSJM, existe no HSS uma 

unidade com 10 camas, que permite a pernoita dos doentes que não possuem condições 

para seguir no próprio dia para as suas residências, mas que permanecem no hospital menos 

de 24 horas.  

 

O número de doentes intervencionados no âmbito da cirurgia de ambulatório teve uma 

variação positiva de 0,3% entre 2011 e 2012 e de 8,6% face ao ano 2010. 

No que concerne ao número de doentes intervencionados, em cirurgia de ambulatório por 

serviço, destacou-se no ano 2012, a evolução positiva nos serviços de Oftalmologia, Cirurgia 

Plástica e Urologia. 
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No seguinte quadro compara-se a evolução registada no número de doentes de ambulatório, 

por serviço, nos últimos três anos. 

 

Número de doentes intervencionados na cirurgia de ambulatório 

Serviço 
Nº de Doentes Intervencionados 

2010 2011 2012 Δ%11/12 

Cirurgia Geral 1.179 1.611 1.637 1,6% 

Cirurgia Plástica 4 30 67 123,3% 

Obstetrícia 4 2 3 50,0% 

Ginecologia 997 903 827 -8,4% 

Oftalmologia 2.503 2.804 3.232 15,3% 

ORL 730 506 355 -29,8% 

Ortopedia 993 1.069 793 -25,8% 

Urologia 30 41 77 87,8% 

Cirurgia Privada 0 1 0 - 

TOTAL 6.440 6.967 6.991 0,3% 

 

Regista-se um ligeiro crescimento na Cirurgia Geral (+1,6%) que já havia crescido entre 

2010 e 2011 (+36,6%). 

 

Na Cirurgia Plástica, depois do impulso verificado entre 2010 e 2011 (+650,0%), há um 

crescimento ainda assinalável em 2012 (+ 123,3%). 

 

Depois do grande avanço verificado em 2010 no Serviço de Ginecologia, verifica-se em 2012 

tal como em 2011 uma ligeira quebra, relacionada com a casuística dos doentes 

intervencionados. 

 

No Serviço de Oftalmologia continua a tendência de crescimento, tendo sido 

intervencionados + 428 doentes em regime de ambulatório, o que traduz um aumento 

significativo face a 2011 (+15,3%). Se compararmos este número face ao ano 2010, 

constatamos um aumento de doentes intervencionados em ambulatório de + 729 doentes 

(+29,1%). 

 

Após a variação positiva da Urologia entre 2010 e 2011 (+36,7%), entre 2012 e 2011, há 

uma evolução positiva assinalável (+87,8%). 

 

Para melhor traduzir esta evolução, apresenta-se, de seguida, uma tabela que traduz a taxa 

de cirurgia de ambulatório por serviço. Observa-se que o Serviço de Cirurgia Geral e o de 

Oftalmologia têm sido aqueles que mais têm dinamizado a cirurgia de ambulatório. O Serviço 

de Cirurgia Geral passa de 17,5%, em 2009, para 40,2% em 2011 e em 2012 44,5%. O 

Serviço de Oftalmologia é o que mais contribui para os resultados globais atingidos pelo 

Centro Hospitalar em termos da cirurgia de ambulatório. 
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Taxa de cirurgia de ambulatório por serviço 

Serviços 2010 2011 2012 

        

   Cirurgia Geral 28,1% 40,2% 44,5% 

   Cirurgia Plástica 2,1% 9,7% 18,1% 

   Obstetrícia 2,8% 2,2% 5,6% 

   Ginecologia 58,8% 54,0% 48,2% 

   Oftalmologia 85,5% 88,9% 90,1% 

   ORL 51,0% 43,1% 27,4% 

   Ortopedia 33,4% 36,4% 30,3% 

   Urologia 8,3% 12,0% 20,4% 

   Cirurgia Privada 0,0% 14,3% 0,0% 

 

Passemos, agora, a algumas considerações sobre a análise da lista de espera cirúrgica. 

 

No que concerne à lista de espera cirúrgica verifica-se um aumento de cerca de 226 doentes 

(4,6%), quando se confronta a situação existente em 31 de Dezembro de 2012 com a 

mesma data do ano anterior. Este facto resulta de uma maior dinamização das primeiras 

consultas como se verá de seguida. 

 

 Mas este aumento não é comum em todos os serviços. De facto, nos serviços de Cirurgia 

Geral e ORL, verificou-se uma diminuição do número de utentes em lista de espera para 

cirurgia: em Cirurgia Geral uma diminuição de 34,2% (-432 doentes) e em ORL de 29,9% (-

165 doentes). Em ambos os serviços verificou-se, também, uma diminuição da mediana. 

 

Na tabela seguinte traduz-se a evolução do número de doentes em lista de espera para a 

realização de cirurgia. 

 

Nº de doentes inscritos na lista de espera cirúrgica e tempo de espera 

Serviço 
31-Dez-10 31-Dez-11 31-Dez-12 

Nº Doentes Mediana Nº Doentes Mediana Nº Doentes Mediana 

Cirurgia Geral 1.012 1,5 1.265 1,2 833 0,9 

Cirurgia Plástica 196 3,8 248 5,2 301 3,7 

Ginecologia 202 1,4 313 1,1 330 1,3 

Oftalmologia 748 1,4 877 1,5 1.462 2,3 

Ortopedia 1.751 3,5 1.541 3,4 1.623 3,2 

ORL 412 2,2 551 3,3 386 2,2 

Urologia 80 1,1 156 1,7 242 3,0 

Total 4.401 2,1 4.951 2,0 5.177 2,2 
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Em 2011, tínhamos 3 especialidades com uma mediana de espera superior a 3 meses: 

Cirurgia Plástica, Ortopedia e ORL. Em 2012, Otorrinolaringologia passou a figurar no grupo 

de serviços com uma mediana de espera inferior a três meses, passando a mediana de 3,3 

meses em 2011 para 2,2 meses em 31 de dezembro de 2012. Cirurgia Plástica e Ortopedia 

mantiveram-se com uma mediana superior a 3 meses, embora com valores mais baixos do 

que os atingidos em 2011. 

 

No que se refere à Cirurgia Plástica, apesar de se ter assistido a um aumento de produção de 

55,4% entre 2011 e 2010 e de 24,2% entre 2012 e 2011, este não foi suficiente para 

estancar o número de doentes em espera. No entanto, como nota positiva, refira-se que a 

mediana do tempo de espera que era de 5,2 meses em 31 de dezembro de 2011, baixou 

para 3,7 meses em 31 de dezembro de 2012 (valor mais baixo do que o atingido em 2010: 

3,8 meses). 

 

No caso de Ortopedia, tem-se assistido, nos últimos anos, a uma diminuição do número de 

doentes em espera e da mediana do tempo de espera. No entanto, por força do incremento 

verificado no número de primeiras consultas neste serviço (+13,1%) de primeiras consultas 

realizadas face a 2011) sobretudo no último semestre do ano 2012, houve neste ano, um 

aumento do número de doentes em espera. No entanto, a mediana do tempo de espera que 

já havia diminuído de 3,5 meses em 2010, para 3,4 meses em 31 de dezembro de 2011, em 

2012 baixa para os 3,2 meses. 

 

O Serviço de Ortopedia continua a ser aquele que apresenta um maior peso na lista de 

espera cirúrgica, pois cerca de 31,4% dos utentes em espera estão inscritos nesta 

especialidade. 

 

Nos serviços de Ginecologia, Oftalmologia e Urologia, únicos em que o crescimento do 

número de doentes em espera está também associado ao agravamento da mediana, deve, 

porém, referir-se que a mediana não é em nenhum dos casos superior a 3 meses: 

Ginecologia aumenta a mediana de 1,1 meses para 1,3 meses; Oftalmologia aumenta a 

mediana de 1,5 para 2,3 meses e Urologia de 1,7 para 3 meses.  

 

Refira-se que estes 3 serviços têm passado por períodos de alguma instabilidade motivada 

pela saída de médicos sem que tenha sido possível em muitos casos proceder à sua 

substituição, o que tem reflexos negativos na produção.  

 

Apesar disso é de salientar o aumento do número de doentes intervencionados nestes 

serviços face ao verificado no ano anterior: +2,5% Ginecologia; + 13,5% em Oftalmologia e 

+ 9,3% em Urologia.  
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Em suma, tem-se observado, na globalidade, ao longo dos últimos anos uma diminuição da 

mediana do tempo de espera para cirurgia. Refere-se que em 31 de Dezembro de 2007 a 

mediana do tempo de espera dos doentes que aguardavam cirurgia no HSS era de 4,6 

meses e em 2008 de 3,0 meses. Como tal, este é um dos indicadores que tem sofrido uma 

melhoria significativa. Este resultado é consequência da política de gestão dos tempos de 

espera implementada no CHEDV, bem como da adoção de modelos de reporting que 

permitem a monitorização sistemática e contínua destes indicadores. 

 

A criação do Centro Hospitalar veio oferecer à população do concelho de São João da Madeira 

melhores níveis de acesso, sendo esse facto evidenciado de forma muito expressiva em 

Ginecologia, Otorrinolaringologia e Urologia. Em 2008, antes da constituição do CHEDV, o 

HSJM apresentava uma mediana de espera de 7,5 meses para Ginecologia, 7,6 meses para 

ORL e 6,0 meses para Urologia. 

 

Pode-se, ainda, afirmar que, o CHEDV oferece às populações que serve um bom nível de 

acesso à cirurgia, respeitando além do tempo de espera, os respetivos níveis de prioridade. 

 

Nível de cumprimento dos tempos de resposta garantidos 

 

 

A Portaria nº1529/2008, de 26 de dezembro, veio definir os Tempos Máximos de Resposta 

Garantidos (TMRG) no acesso a cuidados de saúde no Serviço Nacional de Saúde. Na tabela 

anterior pode-se verificar que o CHEDV cumpriu em 2012, tal como em 2011, os TMGR para 

os quatro “níveis de prioridades”.  

 

 

 

 

Nível de acesso e tipo de 
cuidados 

TMRG  
(Portaria nº 
1529/2008) 

TMGR  
TR 

2010 
TR 

2011 
TR 

2012 
Δ% 

11/12 
 

Prioridade " de nível 4" de acordo 
com a avaliação da especialidade 
hospitalar 

72 horas após a 
indicação clínica 

3 dias 0,4 0,5 1,2 140,0%  

Prioridade " de nível 3" de acordo 
com a avaliação da especialidade 
hospitalar 

15 dias após a 
indicação clínica 

15 dias 7,7 8,7 8,1 -6,9%  

Prioridade " de nível 2" de acordo 
com a avaliação da especialidade 
hospitalar 

60 dias após a 
indicação clínica 

60 dias 54,3 48,3 46,3 -4,1%  

Prioridade " de nível 1" de acordo 
com a avaliação da especialidade 
hospitalar 

270 dias após a 
indicação clínica 

270 dias 109,4 96,1 111,6 16,1%  
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Em resumo, apesar do aumento do número de inscritos para cirurgia constata-se o seguinte: 

 

 A manutenção de uma mediana do tempo de espera para cirurgia no Centro 

Hospitalar inferior a três meses, sendo que das sete especialidades cirúrgicas, 

apenas duas apresentam uma mediana de espera superior a três meses (Cirurgia 

Plástica e Ortopedia); 

 Segundo o relatório da ARSN sobre tempos de espera para cirurgia, dos Centros 

Hospitalares ou ULS que têm listas de inscritos para cirurgia com mais de 3.000 

doentes (8 instituições em 16), o CHEDV apresenta a segunda melhor mediana (2,3 

meses); 

  A redução no número de doentes com um tempo de espera superior a 365 dias: 368 

em 2009, 45 em 2010, 38 em 2011 e nenhum doente em 2012; 

 O CHEDV melhorou, entre 2010 e 2012, a % de utentes com prioridade “normal” 

onde foi respeitado o TMRG, passando este indicador de 94%, em 2010, para 95%, 

em 2011, e em 2012 para 98%, sendo a média regional de 93%; 

 Os TMRG previstos na Portaria nº1529, de 2008, foram cumpridos para os quatro 

níveis de prioridades. 
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Núcleo de Partos 
 

 
Pelo gráfico seguinte, constata-se que, apesar de um ligeiro crescimento verificado em 2006, 

que coincidiu com o encerramento da maternidade do HSM (Oliveira de Azeméis), 

concretizado em 1 de Junho de 2006, o número de partos apresenta uma tendência 

decrescente, atingindo-se em 2012 (1.868 partos) o valor mais reduzido desde a abertura do 

Hospital São Sebastião, em 1999 (2.441 partos). O valor mais elevado de partos foi atingido 

no ano 2000, onde foi ultrapassado o valor de 3.000 partos. Refere-se que nestes anos 

estavam ativas as maternidades do Hospital de Ovar e do Hospital São Miguel. 

 

 

 

Na realidade, em consequência da baixa da taxa de natalidade que se tem vindo a sentir em 

Portugal e do aumento da oferta na área obstétrica no sector privado, assiste-se a uma 

diferença de 1167 partos (-38,5%), entre 2000, ano com maior número de partos e 2012. 

Entre 2011 e 2012 verificou-se uma variação negativa de -11,7% no número de partos (-247 

partos). O número de partos por dia foi, em 2012, de 5,1 partos. 

 

Uma análise dos partos por concelho permite verificar que o concelho de São João da 

Madeira foi o que em termos relativos menos contribuiu para a diminuição verificada no 

número de partos, apresentando o mesmo número de partos em 2012 e 2011. Por outro 

lado, o concelho de Ovar onde se tinha assistido a uma grande diminuição no número de 

partos em 2011 (-18,9%) atenuou esta diferença em 2012. Continua a assistir-se a uma 

diminuição acentuada nos partos cujas parturientes residem em Arouca e Vale de Cambra 

concelhos do interior. Em Oliveira de Azeméis e Castelo de Paiva, concelhos que em 2011 

haviam apresentado variações positivas face a 2010, registam em 2011 significativas 

quebras: -21% e – 36,8%, respetivamente.  

 

Constatou-se, ainda, que o aumento no número de parturientes oriundas do distrito do Porto 

verificado em 2011 (+38,2%) deu lugar a uma quebra em 2012 de -20,2%, representando 
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apenas 75 partos do número total. Este número é próximo do procedente de outros 

concelhos do Distrito de Aveiro (77 partos) que tiveram face a 2011 uma quebra de - 34,2%. 

 

Número de partos por residência da parturiente 

Concelho 2010 2011 2012 Δ%11/12 

Santa Maria da Feira 885 794 755 -4,9% 

Ovar 387 314 299 -4,8% 

Oliveira de Azeméis 361 366 289 -21,0% 

Arouca 160 140 123 -12,1% 

São João da Madeira 135 123 123 0,0% 

Vale de Cambra 109 95 81 -14,7% 

Castelo de Paiva 56 57 36 -36,8% 

Restantes Concelhos - Aveiro 117 117 77 -34,2% 

Distrito Porto 68 94 75 -20,2% 

Outros Distritos 15 15 10 -33,3% 

TOTAL 2293 2115 1868 -11,7% 

 

Assistiu-se em 2012 a uma nova diminuição na taxa de cesarianas de -2,1 p.p.. O ano de 

2012 foi aquele que, desde o início do Hospital São Sebastião, se verificou uma taxa de 

cesarianas mais reduzida (24,1%). Apenas nos anos de 2000, 2001, 2010 e 2011 e agora 

em 2012 é que o valor da taxa de cesarianas foi inferior a 30%. De destacar o incremento 

dos partos eutócicos de 55,9%, em 2011, para 57,3%, sendo que a diminuição dos partos 

instrumentados está associada a uma diminuição da morbilidade materna e fetal. 

 

De acordo com a informação remetida pela ARSN, o CHEDV apresentou, em 2012, a taxa de 

cesarianas mais reduzida da região norte (esta região apresentou em 2012 um valor de 

31,9%). Comparativamente com a média nacional (30,9%) o valor do CHEDV é também 

significativamente mais baixo. 

 

Movimento do núcleo de partos 

Tipo de Partos 2010 2011 2012 Δ%11/12 

     

Tipo de partos     

Eutócicos 1340 1182 1071 -9,4% 

Cesarianas 669 555 450 -18,9% 

Ventosas 262 358 333 -7,0% 

Forceps 22 20 14 -30,0% 

Total 2293 2115 1868 -11,7% 

     

Taxa de cesarianas 29,2% 26,2% 24,1% -8,0% 

N.º de partos por dia 6,3 5,8 5,1 -12,1% 
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Apesar da diminuição do número de partos, se analisarmos a atividade da Unidade de 

Neonatologia, verificamos que o número de recém-nascidos abaixo das 32 semanas de idade 

gestacional mantém-se estável, refletindo cerca de 1% do número total de recém-nascidos. 

O número de recém-nascidos abaixo das 28 semanas de idade gestacional corresponde a 

cerca de 35% do número total de pré-termos abaixo das 32 semanas, o que é ligeiramente 

superior ao verificado em anos anteriores (cerca de 30%).  

 

Estes factos parecem apontar que a população adstrita ao Centro Hospitalar continua a 

seguir aqui as suas gravidezes de risco, considerando-se esta unidade como um centro de 

apoio perinatal diferenciado. 

 

Outro facto a ressalvar, em 2012, é a diminuição marcada da mortalidade fetal que reflete o 

seguimento cuidado das grávidas pelo serviço de Obstetrícia. Neste Serviço destacou-se, em 

2012, a implementação da técnica da biópsia de vilosidades coriónicas no diagnóstico pré-

natal: esta técnica permite um acesso a um diagnóstico pré-natal mais precoce 

comparativamente à amniocentese, com vantagens na resposta a dar à grávida em caso de 

patologia malformativa. 

 

De facto, a articulação perinatal, que tem sido seguida pelos Serviços de Obstetrícia e 

Pediatria/Neonatologia, a vigilância da gravidez de risco, a pesquisa universal de agentes 

infeciosos com importância no trabalho de parto, a instituição da terapêutica atempada com 

corticoides ante natais nas situações de parto pré-termo eminente têm sido fundamentais 

nos bons resultados em relação à mortalidade e co morbilidades dos recém nascidos pré-

termo. Igualmente tem contribuído para a melhoria dos indicadores a utilização frequente de 

ventilação não invasiva. 
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Consulta Externa 

 

A consulta externa tem uma dimensão muito significativa na atividade do Centro Hospitalar e 

oferece, de uma forma geral, bons níveis de acesso. Em 2012, assistiu-se a um crescimento 

de 0,9% nesta linha de produção face ao ano de 2011 e de 2,4% face a 2010.  

 

A diminuição da produção que se verificou no número de primeiras consultas deveu-se 

exclusivamente à quebra de “consultas de medicina geral” existente no HSJM, cujo modelo 

de funcionamento é equiparado a um SAP (Serviço de Atendimento Permanente). Nas 

consultas subsequentes há uma variação positiva de 3,8%.  

 

Evolução do número de consultas 

Tipo 2010 2011 2012 Δ%11/12 

Primeiras consultas 120.215 124.996 120.394 -3,7% 

Consultas subsequentes 195.807 195.829 203.183 3,8% 

Total 316.022 320.825 323.577 0,9% 

Primeiras consultas / Total (%) 38,0% 39,0% 37,2%   

 

Analisando cada uma das unidades hospitalares individualmente, verifica-se que o HSS 

apresenta uma variação positiva de +3,29%, tendência de crescimento que se tem verificado 

nos últimos anos. No HSJM a variação negativa está relacionada com a diminuição das 

“consultas de medicina geral (-6375 consultas) em relação a 2011, uma vez que, em 2012, 

assistimos a uma diminuição de -20,1% da produção realizada nesta consulta. No HSM, em 

2012, o número de consultas realizado é semelhante ao atingido em 2011. Relembre-se que 

entre 2011 e 2010 houve uma redução das consultas no HSM relacionada com a redução das 

consultas de anestesiologia (Dor), uma vez que a atividade relacionada com a Dor foi 

centralizada no HSJM.  

 

Número de consultas externas por hospital 

Unidades 2010 2011 2012 Δ%11/12 

Hospital São Sebastião 221.266 224.105 231.474 3,3% 

Hospital São João da Madeira 77.497 82.138 77.517 -5,6% 

Hospital São Miguel 17.259 14.582 14.586 0,0% 

Total 316.022 320.825 323.577 0,9% 

 

As especialidades médicas apresentam uma taxa de crescimento nas consultas face ao ano 

transato de 3,6% e as cirúrgicas de 2,8%. 
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Considerando o número total de consultas realizadas, nas especialidades médicas continua a 

destacar-se, no ano de 2012, a Psiquiatria (+28,9%), serviço que tem apresentado um 

crescimento no número de consultas externas muito significativo nos últimos anos. O Serviço 

de Psiquiatria foi instalado no Centro Hospitalar no ano de 2009 e tem sido uma área em 

franco desenvolvimento. Em 2012 fizeram-se comparativamente com o ano anterior + 1734 

consultas. Assistiu-se, de igual forma, a variações positivas relevantes no Serviço de 

Gastroenterologia (+ 21,4%) e Neurologia (+10,8%), correspondendo a uma realização de + 

702 e +796 consultas respetivamente. Relativamente às especialidades cirúrgicas, constata-

se uma variação considerável em Cirurgia Plástica (+12,9%) e em Oftalmologia (+12,6%), 

neste último caso correspondendo à realização de + 4400 consultas.  

 

No que diz respeito, apenas, às primeiras consultas realizadas, é de destacar, nas 

especialidades médicas de Endocrinologia (+11,4%) e Gastroenterologia (+31,4%), neste 

último caso representando + 351 primeiras consultas. No que diz respeito às especialidades 

cirúrgicas, o peso das primeiras consultas nestas especialidades passou de 32,3% para 

32,7%, assinalando-se as variações positivas de: Cirurgia Plástica (+ 26,2%); Oftalmologia 

(+19,8%); Ortopedia (+13,1%) e ORL (+ 13%). Destacam-se 2 serviços: Oftalmologia 

realizou + 2994 primeiras consultas e Ortopedia + 1030. 

 

Excluindo as consultas realizadas no âmbito da “consulta de medicina geral” existente no 

HSJM, o HSS representa 77,6% do total das consultas, o HSJM 17,5% e o HSM 4,9%. Por 

outro lado, se não considerarmos estas consultas, verifica-se que a variação no total de 

consultas passa de 0,9% para 3,2%. Da mesma forma, se não se considerarem estas 

consultas no número de primeiras, uma vez que têm características distintas das realizadas 

no ambiente hospitalar, a percentagem de primeiras consultas tem evoluído positivamente 

entre 2010 (31,1%) e 2012 (31,9%).  

 

Evolução do número de consultas - sem Consulta de Medicina Geral HSJM 

  2010 2011 2012 Δ% 11/12 

     

Primeiras consultas 88.329 93.259 95.032 1,9% 

Consultas subsequentes 195.807 195.829 203.183 3,8% 

Total 284.136 289.088 298.215 3,2% 

     

Primeiras consultas / Total (%) 31,1% 32,3% 31,9%   

          

 

No quadro seguinte apresenta-se a evolução do número de doentes a aguardar marcação 

para primeiras consultas no final de cada ano, constatando-se que o número de utentes 

referenciados pelos Centros de Saúde diminuiu, levando a uma diminuição do tempo de 

espera. Entre 2011 e 2012 o tempo médio de espera para a marcação da primeira consulta 

passou de 91 dias para 79 dias. 
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Nº de doentes (P1's) a aguardar marcação de primeiras consultas 

Serviço 
2010  2011  2012  

Nº Doentes TME (1) Nº Doentes TME (1) Nº Doentes TME (1) 

Anestesia (Dor) 3 13 10 18 19 32 

Cardiologia 11 57 35 55 32 37 

Cirurgia Geral  1.166 55 1.027 63 1.378 70 

Consultorias 4 47 1 56 15 0 

Gastroenterologia 342 130 421 158 260 85 

Ginecologia  423 98 97 85 97 37 

Imunohemoter. 2 28 0 30 0 31 

Medicina Interna  31 36 10 31 10 26 

MFR 9 66 4 62 219 46 

Neurologia 32 29 121 31 236 93 

Obstetrícia  60 26 41 27 57 25 

Oftalmologia 4.169 87 4.949 114 1.115 90 

Oncologia 1 18 3 32 1 16 

ORL  564 69 1.562 88 1.429 162 

Ortopedia  1.561 101 3.377 112 2.828 189 

Pediatria 3 54 41 47 103 32 

Pneumologia 75 53 35 54 329 62 

Psiquiatria 4 54 9 46 86 93 

Reumatologia 2 67 13 82 28 148 

Urologia 1.096 192 92 210 165 53 

Total 9.558 77 11.848 91 8.407 79 

(1) Tempo médio de espera para as consultas realizadas 

 

 

As especialidades de Oftalmologia, ORL e Ortopedia que aumentaram consideravelmente o 

número de utentes em espera, entre 2010 e 2011, em 2012 baixaram significativamente 

este número, representando em relação ao ano anterior uma redução de 4516 doentes, no 

conjunto dos 3 serviços (-3.834 em Oftalmologia; -133 em ORL e -549 em Ortopedia). 

 

Em 2010 estas especialidades representavam 65,9% no total de utentes em espera; em 

2011 passaram a ter um peso de 83,5%; em 2012 o peso destas três especialidades passou 

a ser de 63,9%. O Serviço de Cirurgia Geral que em 2011 representava 8,7% do número de 

doentes em espera, em 2012 passa a constituir 16,4% do número de doentes em espera, 

embora o tempo médio de espera se situe nos 70 dias. As especialidades de Ortopedia e ORL 

são as que apresentam o maior tempo médio de espera, 189 e 162 dias, respetivamente, 

embora se tenha verificado uma considerável diminuição do número de doentes em espera 

nestes serviços.  

A análise da acessibilidade à consulta externa é reforçada através da tabela seguinte, onde 

se pode constatar uma melhoria significativa no Tempos Máximos de Resposta Garantidos 

(TMRG) em 2012, face ao ano anterior, o que significa uma melhoria no nível de acesso. A 
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tabela seguinte indica, com base nas primeiras consultas referenciadas através do programa 

Alert P1, qual a percentagem de consultas referenciadas pelos Centros de Saúde que cumpre 

os requisitos, estipulados na Portaria n.º 615/2008, de 11 de Julho (Consulta a Tempo e 

Horas), e na Portaria n.º 1529/2008, de 26 de Dezembro (TMRG). 

 

Cumprimento dos Tempos Máximos de Resposta Garantidos (TMRG) 

  DDeezzeemmbbrroo  DDeezzeemmbbrroo  DDeezzeemmbbrroo  

  22001100  22001111  22001122  

    
In TMRG  

89% 73% 83,70% 
Out TMRG  

11% 27% 16,30% 
Mediana (dias)  

71 85 59 
 

Fonte: Relatórios Consulta a Tempo e Horas - ARS Norte referentes a 2012 com data de extração a 5 de janeiro de 2013 

 

Como se pode verificar houve, em 2012 uma evolução bastante positiva na resposta às 

solicitações dos Centros de Saúde, já que o número de utentes que tiveram um tempo de 

resposta dentro do intervalo definido passou de 73%, em 2011, para 83,7% em 2012. Este 

valor é, ainda, superior à média dos hospitais da Região Norte (75,2%). 

 

As duas principais especialidades que contribuíram para o não cumprimento do TMRG, 

Ortopedia e ORL, melhoraram este indicador face ao ano anterior. Em Ortopedia, em 2011, 

46% das consultas referenciadas pelos Centros de Saúde apresentaram um TMRG superior 

ao valor de referência - Out TMRG; em 2012 este valor passou a ser 43%; em 

Otorrinolaringologia, passou-se de 26%, em 2011, para 24% Out TMR. Da comparação dos 

resultados das três unidades, no momento de constituição do CHEDV, constata-se que as 

referências dos Centros de Saúde(P1’s) tiveram uma melhoria de resposta nas três unidades 

hospitalares. 

 

Como principais medidas que têm contribuído para a melhoria dos indicadores e a maior 

rentabilização da consulta externa, destaca-se: 

 

 O CHEDV tem reforçado os mecanismos de aviso aos doentes, através de envio de 

mensagens por SMS, mediante o acesso ao agendamento das consultas e exames 

registados na aplicação de gestão de doentes SONHO; 

 Reformulação na gestão das agendas da consulta externa; 

 Criação de condições que facilitam ao utente a desmarcação da consulta, o que 

permite diminuir a taxa de faltas à consulta externa.  

 

Estas alterações fizeram com que a taxa de rentabilização da consulta externa, que avalia a 

relação entre as vagas disponíveis para agendamento de consultas e as consultas realizadas, 

tivesse melhorado. 
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Serviço de Urgência 

 
 
O Serviço de Urgência do CHEDV é composto por uma Urgência Médico-Cirúrgica, existente 

no HSS, e por um Serviço de Urgência Básica (SUB) sediado no HSM. 

 

Em 2012 a atividade do serviço de urgência registou uma variação negativa de 8,6%, 

verificando-se uma inversão face ao crescimento verificado no ano anterior (+2,5%). No 

entanto, a diminuição no número de atendimentos foi muito mais acentuada no Hospital de 

São Miguel (-15,0%) do que no Hospital de São Sebastião (-7,0%). Para esta evolução não é 

alheia a subida das taxas moderadoras, aprovadas pelo Ministério da Saúde. 

 

Movimento da urgência  

Urgência 2010 2011 2012 Δ%11/12 

Urgência médico-cirúrgica - HSS         

Geral 133.482 116.797 102.983 -11,8% 

Obst./Ginecologia 11.135 10.266 9.146 -10,9% 

Pediatria 9.369 31.135 34.929 12,2% 

  153.986 158.198 147.058 -7,0% 

Urgência básica - H. S. Miguel 36.853 37.322 31.715 -15,0% 

Total 190.839 195.520 178.773 -8,6% 

Média diária 523 536 488 -9,0% 
          

 

 

A variação negativa verificada na urgência médico-cirúrgica, sediada no HSS, representou 

menos 11.140 episódios de urgência. No entanto, verificou-se um crescimento no número de 

doentes mais graves. Entre 2011 e 2012, na urgência médico-cirúrgica, a % de doentes com 

“prioridade vermelha” passou de 0,64% para 0,75%, com “prioridade laranja” de 14,6% 

para 15,4% e com “prioridade amarela” de 45,8% para 51,1%. Assim, relativamente ao 

conjunto destas três prioridades, evolui-se de 60,0% em 2010, para 61,0% em 2011 e para 

67,3% em 2012. 

 

Número de atendimentos na Urgência Médico-Cirúrgica - Triagem Manchester 

Urgência 2010 2011 2012 Δ%11/12 

  Vermelho 495 484 500 3,3% 

  Laranja 12.729 12.509 12.616 0,9% 

  Amarelo 62.651 63.368 62.225 -1,8% 

  Verde 37.605 37.517 30.829 -17,8% 

  Azul 699 752 572 -23,9% 

  Branco 37.341 40.019 37.480 -6,3% 

  SU (s/ Triagem Manchester) 2.466 3.549 2.836 -20,1% 

Total 153.986 158.198 147.058 -7,0% 
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Na tabela seguinte constam um conjunto de indicadores que pretendem avaliar o 

desempenho da Urgência Médico-Cirúrgica. Como se verifica, ao longo do último triénio, 

tem-se assistido, de um modo geral, a uma melhoria dos indicadores. Destaca-se a evolução 

positiva do indicador % de reclamações. De referir ainda o bom desempenho na % de 

abandonos. 

 

Indicadores de Desempenho da Urgência Médico-Cirúrgica 

Indicador 2010 2011 2012 

% de reclamações 0,35% 0,30% 0,29% 

TME entre a triagem e observação médica - " priorid. laranja" (min.) 16 16 16 

TME entre a triagem e observação médica - " priorid. amarela" (min.) 41 42 45 

% de reingressos em 72 horas 5,5% 5,6% 5,7% 

% de abandonos 1,3% 1,3% 1,1% 

Tempo médio de estadia na urgência (horas) 2,8 2,8 3,1 

Tempo médio entre admissão e o internamento (horas) 5,3 6,0 6,2 

Custo unitário por episódio em medicamentos 1,51 € 1,63 € 1,84 € 

Custo unitário por episódio em material de consumo clínico 1,81 € 1,70 € 1,80 € 

TME - Tempo médio de espera    

 

Como se pode verificar no quadro seguinte há uma variação negativa em todos os concelhos, 

com exceção de São João da Madeira, Castelo de Paiva e Arouca. Relativamente ao concelho 

de Espinho, após a constituição do Centro Hospitalar Gaia/Espinho verificou-se uma 

diminuição acentuada no número de episódios de urgência de utentes destes concelhos, 

registando-se, nos últimos dois anos uma recuperação dos valores anteriores. 

 

 

Proveniência dos doentes admitidos no serviço de urgência 

Concelho 2010 2011 2012 Δ%11/12 

Sta. Maria da Feira 85.930 85.052 75.984 -10,7% 

Oliveira de Azeméis 45.050 46.099 41.042 -11,0% 

Ovar 24.934 25.349 23.837 -6,0% 

Vale de Cambra 8.927 11.408 10.704 -6,2% 

S. João da Madeira 7.359 8.073 8.427 4,4% 

Arouca 5.636 5.696 5.721 0,4% 

Castelo de Paiva 2.183 2.466 2.551 3,4% 

Espinho 2.267 2.617 2.486 -5,0% 

Outros concelhos - Aveiro 2.493 2.491 2.386 -4,2% 

Distrito do Porto 3.197 3.150 2.890 -8,3% 

Outros distritos 1.253 1.346 1.042 -22,6% 

Sem indicação de distrito 1.610 1.773 1.703 -3,9% 

Total 190.839 195.520 178.773 -8,6% 
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Um dos factores a ter em consideração na análise do movimento do serviço de urgência 

relaciona-se com o facto de, com a constituição do Centro Hospitalar, se terem deixado de 

contabilizar, para fins estatísticos e de faturação, as transferências entre os dois serviços de 

urgências. Em 2008, quando os hospitais não estavam integrados em Centro Hospitalar, o 

somatório de episódios dos dois serviços de urgência ascendeu a 204.710 atendimentos. 

 

Entre 2011 e 2012 assistiu-se a uma subida na percentagem de doentes transferidos para 

hospitais de nível superior, como consequência da maior severidade dos doentes que 

recorrem ao serviço de urgência e pelo ajustamento nas redes de referenciação. De entre os 

três Hospitais com maior significado, apenas se registou um aumento para o Centro 

Hospitalar de Vila Nova de Gaia / Espinho (+2,9%), tendo-se reduzido as transferências para 

o Hospital de São João e para o Hospital de Santo António, num valor próximo dos 10%. 

 

Doentes transferidos para hospitais de nível superior ou especializados 

Hospital 2010 2011 2012 Δ%11/12 

H.S. João - Porto 560 787 706 -10,3% 

CHVNGE - Gaia 745 645 664 2,9% 

H. Sto. António - Porto 342 339 302 -10,9% 

IPO - Porto 26 33 34 3,0% 

HUC - Coimbra 16 6 9 50,0% 

H da Prelada - Porto 10 5 3 -40,0% 

HC Maria Pia - Porto 7 6 1 -83,3% 

H. Joaquim Urbano - Porto 4 1 4 300,0% 

Outros Hospitais 43 45 55 22,2% 

Total 1753 1867 1778 -4,8% 

Transferências / Doentes emergentes (%) 0,92% 0,95% 0,99%   

 

De modo a aumentar os níveis de segurança dos doentes, existe uma Equipa de Transporte 

do Doente Crítico, intra e extra Centro Hospitalar, de modo a garantir que a transferência do 

doente em estado crítico seja feita em segurança para o nível de cuidados superiores.  
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Hospital de Dia 

 
Em 2012 a atividade desenvolvida em regime de hospital de dia manteve valores próximos 

dos verificados em 2010. O Hospital de Dia da Dor, de Medicina e de Psiquiatria têm tido um 

desenvolvimento muito significativo e foram os maiores responsáveis por estes níveis de 

produção. 

 

Movimento em hospital de dia (sessões) 

Hospital de Dia 2010 2011 2012 Δ% 11/12 

     

Cardiologia 33 24 2 -91,7% 

Dor 773 437 925 111,7% 

Gastroenterologia 461 558 492 -11,8% 

Imunohemoterapia 151 180 157 -12,8% 

Medicina Interna 2.329 2.219 3.019 36,1% 

Neurologia 483 450 518 15,1% 

Oncologia 17.145 17.087 14.129 -17,3% 

Pediatria 173 183 261 42,6% 

Pneumologia 1.035 785 668 -14,9% 

Psiquiatria 2.935 5.388 5.727 6,3% 

Total 25.518 27.311 25.898 -5,2% 

 

O Hospital de Dia de Psiquiatria, que iniciou a sua atividade em Abril de 2010, está sediado 

no Hospital de São João da Madeira. A sua criação veio permitir oferecer à população da 

região norte do distrito de Aveiro cuidados numa área com grande carência. A sua instalação 

no HSJM implicou a realização de obras num piso que tinha sido desativado em 2009. 

 

Como se pode verificar pela tabela seguinte, tem havido no HSJM um grande 

desenvolvimento da atividade realizada no âmbito desta linha de produção. Esse facto vai ao 

encontro do perfil assistencial definido para esta unidade hospitalar, com a concentração do 

Hospital de Dia da Dor e o desenvolvimento do Hospital de Dia de Psiquiatria. 

 
Movimento em hospital de dia por unidade hospitalar (sessões). 

Hospital de Dia 2010 2011 2012 Δ% 11/12 

     

Hospital São Sebastião 20.281 19.957 17.385 -12,9% 

Hospital São João da Madeira 2.975 5.825 6.647 14,1% 

Hospital São Miguel 2.262 1.529 1.866 22,0% 

Total 25.518 27.311 25.898 -5,2% 
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O Hospital de Dia Oncológico mantém um peso muito significativo na atividade desenvolvida 

no Centro Hospitalar. O CHEDV assegura as terapêuticas oncológicas por quimioterapia e 

estabeleceu um protocolo com o IPO-Porto, no sentido de este providenciar os tratamentos 

por radioterapia. Apenas para algumas situações de doença, cujas técnicas terapêuticas são 

impossíveis de implementar localmente, se recorre a hospitais mais especializados.  

 

No ano de 2012 houve um aumento no número de doentes em tratamento por quimioterapia 

(+16,3%) o que demonstra a acessibilidade para esta linha de produção, no Centro 

Hospitalar. 

 

Movimento do hospital de dia oncológico 

Hospital de Dia 2010 2011 2012 Δ% 11/12 

     

Nº de sessões de tratamento 25.518 27.311 25.898 -5,2% 

Nº de doentes em tratamento 3.669 3.733 4.342 16,3% 

          

 

De referir que, uma parte da procura corresponde a doentes residentes para além da área de 

responsabilidade direta do Centro Hospitalar, não havendo qualquer determinação que 

condicione o acesso destes doentes ao CHEDV, dada a natureza da prestação dos cuidados e 

a exigência de um tratamento o mais célere possível. Assim, o volume de quimioterapia 

realizada no hospital, conjugado com o prolongamento dos tratamentos, têm originado um 

acréscimo acentuado de encargos com medicamentos, como mais adiante se pormenoriza. 
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Internamento - Número de doentes saídos  

     

     

Especialidade 2010 2011 2012 Δ%11/12 

     

Cardiologia 508 488 522 7,0% 

Medicina Interna 3.728 3.795 4.095 7,9% 

Neurologia 574 581 599 3,1% 

Pediatria 1.131 1.207 1.121 -7,1% 

Pneumologia  186 202 257 27,2% 

Especialidades médicas 6.127 6.273 6.594 5,1% 

Cirurgia Geral  5.610 5.196 5.020 -3,4% 

Ginecologia 875 950 1.064 12,0% 

Oftalmologia 523 396 445 12,4% 

ORL 899 840 1.108 31,9% 

Ortopedia  3.437 3.030 3.116 2,8% 

Obstetrícia 2.740 2.520 2.228 -11,6% 

Quartos Particulares 9 7 3 -57,1% 

Urologia 466 403 528 31,0% 

Especialidades cirúrgicas 14.559 13.342 13.512 1,3% 

UCIC 228 235 327 39,1% 

UCIP 340 390 389 -0,3% 

UC Intermédia 1.345 1.192 1.336 12,1% 

Neonatologia 231 212 201 -5,2% 

Outras especialidades 2.144 2.029 2.253 11,0% 

Total sem berçário (a) 20.181 19.309 19.727 2,2% 

Berçário  2.222 2.076 1.825 -12,1% 

Total com berçário (a) 22.327 21.307 21.477 0,8% 

(a) Não estão incluídas as transferências internas     
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Internamento - Demora média dos doentes saídos 

     

Especialidade 2010 2011 2012 Δ%11/12 

     

Cardiologia 3,8 3,7 4,0 8,1% 

Medicina Interna 7,4 7,7 7,7 0,0% 

Neurologia 7,6 8,0 7,2 -10,0% 

Pediatria 4,9 4,4 5,0 13,6% 

Pneumologia  10,0 8,5 8,6 1,2% 

Especialidades médicas 6,7 6,8 6,9 1,5% 

Cirurgia Geral  3,7 4,3 4,2 -2,3% 

Ginecologia 3,5 2,9 2,6 -10,3% 

Oftalmologia 1,7 1,7 2,1 23,5% 

ORL 1,9 1,9 1,8 -5,3% 

Ortopedia  3,9 4,2 4,2 0,0% 

Obstetrícia 3,4 3,5 3,6 2,9% 

Quartos Particulares 3,2 2,4 2,3 -4,2% 

Urologia 4,1 4,1 5,0 22,0% 

Especialidades cirúrgicas 3,5 3,8 3,7 -2,6% 

UCIC 2,0 1,7 1,7 0,0% 

UCIP 9,0 8,1 7,3 -9,9% 

UC Intermédia 1,7 2,0 2,0 0,0% 

Neonatologia 11,1 11,3 12,4 9,7% 

Outras especialidades 3,9 4,1 3,8 -7,3% 

Total sem berçário (a) 5,0 5,3 5,3 0,0% 

Berçário  2,9 3,0 3,2 6,7% 

Total com berçário (a) 4,8 5,1 5,1 0,0% 

(a) Não estão incluídas as transferências 

internas  
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Internamento - Doentes tratados por cama 

     

     

Especialidade 2010 2011 2012 Δ%11/12 

     

Cardiologia 63,5 69,7 65,3 -6,4% 

Medicina Interna 39,2 41,3 45,0 9,0% 

Neurologia 57,4 38,7 46,1 19,1% 

Pediatria 51,4 54,9 51,0 -7,2% 

Pneumologia  37,2 40,4 36,7 -9,1% 

Especialidades médicas 43,8 44,5 46,8 5,1% 

Cirurgia Geral  89,0 89,6 83,7 -6,6% 

Ginecologia 62,5 79,2 81,8 3,3% 

Oftalmologia 74,7 79,6 89,0 11,8% 

ORL 74,9 76,4 110,8 45,0% 

Ortopedia  54,6 67,3 69,2 2,9% 

Obstetrícia 68,5 63,0 55,7 -11,6% 

Quartos Particulares 3,0 7,0 0,0 -100,0% 

Urologia 58,3 50,4 66,0 31,0% 

Especialidades cirúrgicas 69,3 74,1 74,7 0,7% 

UCIC 114,0 102,2 81,8 -20,0% 

UCIP 34,0 39,0 38,9 -0,3% 

UC Intermédia 149,4 128,2 137,7 7,4% 

Neonatologia 25,7 23,6 22,3 -5,4% 

Outras especialidades 71,5 66,3 68,9 3,9% 

Total sem berçário (a) 53,1 54,9 55,6 1,3% 

Berçário  76,6 71,6 62,9 -12,1% 

Total com berçário (a) 54,6 56,0 56,0 0,0% 

(a) Não estão incluídas as transferências internas      
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Consultas Externas - Nº total de consultas   

     

     

Especialidade 2010 2011 2012 Δ%11/12 

     

Anestesia 19.101 18.873 19.123 1,3% 

Cardiologia 7.039 7.461 7.373 -1,2% 

Gastroenterologia 3.039 3.274 3.976 21,4% 

Imuno-hemoterapia 7.554 9.330 8.053 -13,7% 

Medicina Interna  11.875 11.168 11.769 5,4% 

MFR 13.319 13.539 14.785 9,2% 

Neurologia 7.947 7.395 8.191 10,8% 

Oncologia 17.929 16.910 17.153 1,4% 

Pediatria 19.037 21.733 23.067 6,1% 

Pneumologia 7.939 7.706 7.047 -8,6% 

Psiquiatria 4.077 6.000 7.734 28,9% 

Endocrinologia(1) 1.889 2.020 1.967 -2,6% 

Reumatologia(1) 2.185 2.219 2.116 -4,6% 

Clinica Geral(1) 594 - - - 

Medicina do Trabalho 1.527 1.224 1.199 -2,0% 

Especialidades médicas 125.051 128.852 133.553 3,6% 

Cirurgia Geral  34.454 34.563 33.691 -2,5% 

Obstetrícia  9.579 9.884 10.097 2,2% 

Ginecologia  11.674 12.426 12.774 2,8% 

Oftalmologia 33.095 35.026 39.426 12,6% 

ORL  15.212 14.353 14.457 0,7% 

Ortopedia  36.985 35.398 34.941 -1,3% 

Urologia 4.874 5.206 5.477 5,2% 

Cirurgia Plástica(1) 1.248  1.275  1.440  12,9% 

Especialidades cirúrgicas 147.121 148.131 152.303 2,8% 

Nutrição 4.851 4.879 4.940 1,3% 

Psicologia  7.113 7.226 7.419 2,7% 

Consultas não médicas 11.964 12.105 12.359 2,1% 

Outras (Medicina Geral - HSJM) 31.886 31.737 25.362 -20,1% 

Total 316.022 320.825 323.577 0,9% 

(1)
 Consultas em regime de consultadoria     
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Consultas Externas - Nº de primeiras consultas    

     

     

Especialidade 2010 2011 2012 Δ%11/12 

     

Anestesia 13.894  14.237  14.199  -0,3% 

Cardiologia 2.109  2.173  2.231  2,7% 

Gastroenterologia 1.022  1.119  1.470  31,4% 

Imuno-hemoterapia 897  1.061  1.031  -2,8% 

Medicina Interna  2.308  2.319  2.297  -0,9% 

MFR 5.134  5.324  5.572  4,7% 

Neurologia 2.874  2.789  2.511  -10,0% 

Oncologia 975  1.672  1.745  4,4% 

Pediatria 4.058  5.354  5.301  -1,0% 

Pneumologia 2.293  2.214  2.142  -3,3% 

Psiquiatria 1.724  2.635  2.746  4,2% 

Endocrinologia(1) 448  411  458  11,4% 

Reumatologia(1) 250  305  313  2,6% 

Clinica Geral(1) 166  - - - 

Medicina do Trabalho 156  346  112  -67,6% 

Especialidades médicas 38.308  41.959  42.128  0,4% 

Cirurgia Geral  9.639  10.827  9.388  -13,3% 

Obstetrícia  3.456  3.343  2.688  -19,6% 

Ginecologia  3.510  3.621  3.420  -5,6% 

Oftalmologia 15.283  15.096  18.090  19,8% 

ORL  4.491  4.288  4.846  13,0% 

Ortopedia  8.721  7.840  8.870  13,1% 

Urologia 1.180  2.404  1.905  -20,8% 

Cirurgia Plástica(1) 279  423  534  26,2% 

Especialidades cirúrgicas 46.559  47.842  49.741  4,0% 

Nutrição 1.537  1.678  1.433  -14,6% 

Psicologia  1.925  1.780  1.730  -2,8% 

Consultas não médicas 3.462 3.458 3.163 -8,5% 

Outras (Medicina Geral - HSJM) 31.886 31.737 25.362 -20,1% 

Total 120.215 124.996 120.394 -3,7% 

(1) Consultas em regime de consultadoria        
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Consultas Externas - Nº de primeiras / total de consultas  

     

     

Especialidade 2010 2011 2012 
Δ 11/12 

(p.p.) 

     

Anestesia 72,7% 75,4% 74,3% -1,2 

Cardiologia 30,0% 29,1% 30,3% 1,1 

Gastroenterologia 33,6% 34,2% 37,0% 2,8 

Imuno-hemoterapia 11,9% 11,4% 12,8% 1,4 

Medicina Interna  19,4% 20,8% 19,5% -1,2 

MFR 38,5% 39,3% 37,7% -1,6 

Neurologia 36,2% 37,7% 30,7% -7,1 

Oncologia 5,4% 9,9% 10,2% 0,3 

Pediatria 21,3% 24,6% 23,0% -1,7 

Pneumologia 28,9% 28,7% 30,4% 1,7 

Psiquiatria 42,3% 43,9% 35,5% -8,4 

Endocrinologia(1) 23,7% 20,3% 23,3% 2,9 

Reumatologia(1) 11,4% 13,7% 14,8% 1,0 

Clinica Geral(1) 27,9% - - - 

Medicina do Trabalho 10,2% 28,3% 9,3% -18,9 

Especialidades médicas 30,6% 32,6% 31,5% -1,0 

Cirurgia Geral  28,0% 31,3% 27,9% -3,5 

Obstetrícia  36,1% 33,8% 26,6% -7,2 

Ginecologia  30,1% 29,1% 26,8% -2,4 

Oftalmologia 46,2% 43,1% 45,9% 2,8 

ORL  29,5% 29,9% 33,5% 3,6 

Ortopedia  23,6% 22,1% 25,4% 3,2 

Urologia 24,2% 46,2% 34,8% -11,4 

Cirurgia Plástica(1) 22,4% 33,2% 37,1% 3,9 

Especialidades cirúrgicas 31,6% 32,3% 32,7% 0,4 

Nutrição 31,7% 34,4% 29,0% -5,4 

Psicologia  27,1% 24,6% 23,3% -1,3 

Consultas não médicas 28,9% 28,6% 25,6% -3,0 

Outras (Medicina Geral - HSJM) - - - - 

Total 38,0% 39,0% 37,2% -1,8 

(1)
 Consultas em regime de consultadoria     
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Atividade Cirúrgica - Nº de cirurgias e doentes intervencionados 

         

         

Especialidade 
Nº de Cirurgias Nº de doentes intervencionados 

2010 2011 2012 
Δ% 

11/12 
2010 2011 2012 

Δ% 
11/12 

         

Cirurgia Geral 5.207 5.061 4.738 -6,4% 5.100 4.968 4.640 -6,6% 

Cirurgia Plástica 220 315 396 25,7% 202 314 390 24,2% 

Obstetrícia 1.006 774 665 -14,1% 930 730 622 -14,8% 

Ginecologia 2.927 3.185 3.207 0,7% 1.718 1.696 1.739 2,5% 

Oftalmologia 3.198 3.411 3.823 12,1% 2.962 3.183 3.613 13,5% 

ORL 2.356 1.944 2.130 9,6% 1.459 1.204 1.318 9,5% 

Ortopedia 4.173 3.937 3.609 -8,3% 3.985 3.845 3.529 -8,2% 

Urologia 419 440 472 7,3% 382 353 386 9,3% 

Cirurgia Privada 10 7 1 -85,7% 8 7 1 -85,7% 

TOTAL 19.516 19.074 19.041 -0,2% 16.746 16.300 16.238 -0,4% 

 

 

Cir. do Ambulatório - Nº de cirurgias e doentes intervencionados 

         

         

Especialidade 
Nº de Cirurgias Nº de doentes intervencionados 

2010 2011 2012 
Δ% 

11/12 
2010 2011 2012 

Δ% 

11/12 

         

Cirurgia Geral 1.192 1.653 1.658 0,3% 1.179 1.611 1.637 1,6% 

Cirurgia Plástica 4 30 68 126,7% 4 30 67 123,3% 

Obstetrícia 6 2 5 150,0% 4 2 3 50,0% 

Ginecologia 1.609 1.685 1.499 -11,0% 997 903 827 -8,4% 

Oftalmologia 2.657 2.958 3.386 14,5% 2.503 2.804 3.232 15,3% 

ORL 1.119 810 430 -46,9% 730 506 355 -29,8% 

Ortopedia 1.026 1.108 813 -26,6% 993 1.069 793 -25,8% 

Urologia 30 43 82 90,7% 30 41 77 87,8% 

Cirurgia Privada - 1 - - - 1 - - 

TOTAL 7.643 8.290 7.941 -4,2% 6.440 6.967 6.991 0,3% 
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Urgência - Nº de doentes por ano e por dia 

     

Área 
Nº de doentes 

2010 2011 2012 Δ% 11/12 

Nº de doentes / ano     

Urgência médico-cirúrgica (HSS) 153.986 158.198 147.058 -7,0% 

Urgência básica (HSM) 36.853 37.322 31.715 -15,0% 

TOTAL 190.839 195.520 178.773 -8,6% 

Nº de doentes / dia     

Urgência médico-cirúrgica (HSS) 421,9 433,4 401,8 -7,3% 

Urgência básica (HSM) 101,0 102,3 86,7 -15,3% 

TOTAL 522,8 535,7 488,5 -8,8% 

 

Hospital de dia oncológico - Nº doentes e tratamentos 

     

Especialidade 2010 2011 2012 Δ%11/12 

     

Nº de sessões de tratamento 17.145 17.087 14.129 -17,3% 

Nº de doentes em tratamento 1.778 1.816 2.074 14,2% 

          

 

Meios complementares de diagnóstico e terapêutica 

     

Especialidade 2010 2011 2012 Δ%11/12 

     

Anatomia patológica 16.294 17.784 18.230 2,5% 

Cardiologia 29.445 29.074 26.707 -8,1% 

Gastroenterologia 6.893 8.751 9.462 8,1% 

Ginecologia/Obstetrícia 48.043 48.443 51.288 5,9% 

Imagiologia 184.765 182.413 176.348 -3,3% 

Imunohemoterapia (análises) 5.101 5.495 5.691 3,6% 

Imunohemoterapia (transfusões) 6.058 5.920 5.435 -8,2% 

Neurologia 5.099 5.867 5.243 -10,6% 

MFR (exames) 1104 1683 1290 -23,4% 

MFR (tratamentos) 525.342 498.229 403.222 -19,1% 

Oftalmologia 22.677 22.920 21.159 -7,7% 

ORL 12.895 11.996 12.186 1,6% 

Patologia clínica 1.670.146 1.641.773 1.688.953 2,9% 

Pneumologia 28.600 28.795 22.391 -22,2% 

Oncologia 55.747 56.328 45.012 -20,1% 

Pediatria 2.617 5.454 4.063 -25,5% 

Psiquiatria de ligação 20.029 28.183 22.984 -18,4% 

Urologia 1.038 755 740 -2,0% 
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Avaliação da satisfação dos utentes 

 

 

Desde a abertura do Hospital de São Sebastião, em 1999, o Conselho de Administração 

decidiu que a avaliação de satisfação dos utentes deveria constituir um instrumento 

indispensável para o acompanhamento do processo de produção e para a monitorização do 

funcionamento dos diversos serviços, determinando os pontos fortes e fracos, na perspectiva 

dos utentes. Esta auscultação tem-se revelado de grande importância para alterar 

procedimentos menos adequados, num período de tempo relativamente curto, face às 

deficiências encontradas. 

 

Assim, e de forma sistemática, tem-se realizado um inquérito telefónico dirigido aos utentes 

que estiveram internados (cerca de dois meses após a alta), de forma a avaliar o grau de 

satisfação, centrado no atendimento técnico e humano do pessoal médico, do pessoal de 

enfermagem e do pessoal assistente operacional. Por outro lado, procede-se ainda à 

auscultação sobre a satisfação respeitante à alimentação e ao sistema de visitas. Por último, 

os utentes são também inquiridos sobre outras áreas com as quais tiveram contacto, 

designadamente a consulta externa, o núcleo de partos e a urgência. As respostas dos 

utentes são enquadradas em três classes (Bom, Satisfaz e Mau). 

 

A sondagem telefónica é direcionada aos doentes internados no Centro Hospitalar (HSS e 

HOAZ) e aos doentes intervencionados em cirurgia ambulatória (HSJM). Em 2012 foi possível 

recolher a opinião de cerca de 32,4% dos doentes internados. No gráfico seguinte regista-se 

a evolução da percentagem de respostas a que foi atribuído o grau Bom, entre 2009 e 2012.  

 

 
Evolução do grau de satisfação dos doentes/familiares – 2009 / 2012 (Nível Bom) 
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Da análise do gráfico conclui-se que o nível de satisfação dos utentes se mantém elevado ao 

longo dos anos considerados, com um grau de Bom superior a 80% em todos os itens 

avaliados, devendo relevar-se ainda que: 

 

 Nos atendimentos médico, de enfermagem e dos assistentes operacionais, a média 

global do parâmetro Bom situa-se muito próximo dos 95%;   

 

 O nível de satisfação respeitante à consulta externa e ao serviço de urgência mantém 

uma tendência de subida, estando em ambos os casos próximo do 90%; 

 

 No núcleo de partos, depois da ligeira descida em 2010, o nível de satisfação das 

parturientes tem-se mantido estável; 

 

 O nível de satisfação relativo à alimentação tem-se mantido na faixa compreendida 

entre os 80-85%. 

 

Avaliação do grau de satisfação dos doentes internados em 2012 

Áreas Bom  % Satisf. % Mau % Total 

Internamento        

Médicos 5.174 94,1% 256 4,7% 71 1,3% 5.501 

Enfermeiros 5.344 97,0% 107 1,9% 57 1,0% 5.508 

Assistentes Operacionais 5.357 97,2% 99 1,8% 54 1,0% 5.510 

Alimentação 3.637 83,9% 581 13,4% 119 2,7% 4.337 

Actos administ. / gestão  4.716 88,0% 620 11,6% 23 0,4% 5.359 

                

Núcleo de partos 547 82,9% 62 9,4% 51 7,7% 660 

Consulta externa 4.210 88,1% 535 11,2% 35 0,7% 4.780 

Urgência 1.960 88,2% 230 10,3% 33 1,5% 2.223 

                

 

 

Os dados apresentados confirmam que a inclusão dos utentes dos Hospitais de São João da 

Madeira e de Oliveira de Azeméis nas sondagens telefónicas, não alterou de forma 

assinalável o nível de satisfação que se vinha registando ao longo dos anos no Hospital de 

São Sebastião.  

 

Para além das sondagens telefónicas o grau de satisfação dos utentes é avaliado, por outro 

lado, pela análise das reclamações e dos elogios apresentados, na sequência da prestação 

dos cuidados de saúde. O ano de 2010 caracterizou-se pela unificação de procedimentos 

para as três unidades hospitalares, relativos à recolha e divulgação dos dados respeitantes 

às sondagens telefónicas e ao tratamento das exposições registadas pelos utentes. Por outro 

lado, em 2011 iniciou-se uma sondagem telefónica aos doentes intervencionados em regime 

de ambulatório nos Hospitais de São João da Madeira e São Sebastião. 
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Avaliação da satisfação na cirurgia do ambulatório 

Tendo em conta que a cirurgia de ambulatório assume cada vez maior expressão na 

prestação de cuidados, e dada a obrigatoriedade de monitorização da satisfação dos utentes 

que realizam este tipo de cirurgia, o Serviço de Relações Públicas alargou a sondagem 

telefónica aos doentes que foram intervencionados neste regime.  

Esta sondagem obedece aos mesmos critérios de avaliação utilizados para os doentes 

internados, em especial o atendimento técnico e relacional do pessoal médico, de 

enfermagem, assistente operacional e assistente técnico. Engloba também questões 

relacionadas com os contactos anteriores e posteriores à cirurgia. São ainda questionados 

sobre a alimentação, as infra-estruturas/amenidades, a concordância com este regime de 

cirurgia, a repetição da experiência e a recomendação aos seus amigos/familiares. 

Grau de satisfação dos doentes intervencionados na cir. do ambulatório – 2012 

Avaliação Bom  % Satisf. % Mau % Total 

Pessoal        

Médicos 1.362 92,2% 106 7,2% 10 0,7% 1.478 

Enfermeiros 1.456 98,5% 16 1,1% 6 0,4% 1.478 

Assistente Operacional 1.469 99,4% 7 0,5% 2 0,1% 1.478 

Assistente Técnico 1.472 99,6% 4 0,3% 2 0,1% 1.478 

                

Alimentação 1.078 99,8% 2 0,2%   0,0% 1.080 

Atos administ. / gestão 1.445 97,8% 32 2,2% 1 0,1% 1.478 

Infra-estruturas/amenidades 1.442 97,6% 31 2,1% 5 0,3% 1.478 

                

Amostra de 24,2% dos doentes intervencionados 

Os resultados do segundo ano de avaliação traduzem-se em elevados níveis de satisfação, 

dado que, praticamente, todos os parâmetros apresentam uma pontuação superior a 95%, à 

exceção dos médicos que se situa nos 92,2% (fundamentalmente devido ao facto dos 

utentes considerarem que a alta é precoce ou por questões de ordem relacional). 
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De acordo com o quadro apresentado de seguida a percepção dos utentes é francamente 

positiva sobre a forma como esta área está organizada, constituindo uma alternativa segura 

face ao internamento tradicional. 

Grau de satisfação dos doentes intervencionados na cir. do ambulatório – 2012 

Questões gerais Sim % Não % Total 

        

Concordância com o regime de cir. de ambul. 1.381 95,5% 65 4,5% 1.446 

Repetição da experiência 1.159 98,4% 19 1,6% 1.178 

Recomendação a amigos/familiares 1.405 98,0% 28 2,0% 1.433 

            

 

 

Hospital de São Sebastião – Exposições 

 

O Hospital de São Sebastião possui, desde a abertura, um registo de todas as exposições 

entradas no Serviço de Relações Públicas, mesmo as que não são formalizadas no Sistema 

Nacional de Registo de Sugestões e Reclamações (Sim-Cidadão). 

 

Número de exposições por tipo de ocorrência – Hospital de São Sebastião 

Tipologia 
2010 2011 2012 

Quant. % Quant. % Quant. % 

Reclamações 758 65,1% 698 68,1% 706 61,1% 

Pedidos de esclarecimento 318 27,3% 217 21,2% 332 28,7% 

Sugestões 10 0,9% 10 1,0% 10 0,9% 

Elogios 79 6,8% 100 9,8% 107 9,3% 

Total 1.165 100,0% 1.025 100,0% 1.155 100,0% 

 

Assim, no que respeita às exposições entradas, quer por via espontânea (presencial, carta, 

e-mail e telefone) ou registadas no Livro de Reclamações (Livro Amarelo), em 2012 

constata-se uma subida significativa relativamente a 2011 (+12,7%), mas ainda assim 

inferior às exposições registadas em 2010. Importa realçar que um exponente pode 

apresentar várias exposições em simultâneo, e que por esta razão o número de exponentes 

não é necessariamente igual ao número de exposições. 

 

Em 2012 verificou-se ligeiro acréscimo no número de reclamações (+1,1%), e uma subida 

muito acentuada do número de pedidos de esclarecimento (+53,0%). A maioria dos pedidos 

de esclarecimento está relacionada com a consulta externa (146). O Internamento tem 51 

pedidos de esclarecimento registados relacionados sobretudo com extravio de pertences e 

falta de informação atempada aos utentes/familiares sobre o funcionamento dos serviços. Os 

elogios também tiveram um acréscimo de 7,0% relativamente a 2011. 
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Em 2012, as reclamações originadas pela insatisfação quanto à prestação de cuidados 

tiveram um acréscimo relativamente ao ano de 2011 (+4,3%), mantendo-se contudo 

inferiores às verificadas em 2010 (-9,0%). Em termos globais, entre 2010 e 2012, a 

evolução das reclamações foi francamente positiva com uma variação de menos 52 

reclamações (-6,9%). 

 

Tipologia das reclamações – Hospital de São Sebastião 

Tipologia 
2010 2011 2012 

Quant. % Quant. % Quant. % 

Prestação de cuidados 398 52,5% 347 49,7% 362 51,3% 

Actos administrativos/ gestão 170 22,4% 144 20,6% 167 23,7% 

Relacionais / comportamentais 174 23,0% 187 26,8% 168 23,8% 

Infra-estruturas / amenidades 16 2,1% 20 2,9% 9 1,3% 

Total 758 100,0% 698 100,0% 706 100,0% 

 

As reclamações respeitantes a atos administrativos/gestão registaram em 2012 uma 

tendência de subida (16,0% face ao ano anterior). Por outro lado, houve uma ligeira descida 

no que concerne a aspetos relacionais/comportamentais (em termos percentuais houve uma 

variação de -10,2%, correspondendo a uma redução de 19 reclamações). Em relação às 

infra-estruturas e outras amenidades foi registado um forte decréscimo tanto em relação a 

2011 (-55,0%), como em relação a 2010 (-43,8%). 

 

Quando se procede a uma análise mais pormenorizada das reclamações enquadradas na 

área da prestação de cuidados, verifica-se uma acentuada quebra nos motivos de 

insatisfação relacionados com os cuidados desadequados (-7,1%), e um agravamento nos 

motivos relacionados com o tempo de espera (+4,3%). 

 

Nº de reclamações – Prestação de cuidados – Hospital de São Sebastião 

Tipologia 
2010 2011 2012 

Quant. % Quant. % Quant. % 

Cuidados desadequados 99 24,9% 112 32,3% 104 28,7% 

Doente sem cuidados 44 11,1% 51 14,7% 66 18,2% 

Tempo de espera 255 64,1% 184 53,0% 192 53,0% 

Total 398 100,0% 347 100,0% 362 100,0% 

 

Numa abordagem às reclamações por área de atendimento, mantém-se a tendência de 

descida no número de reclamações na urgência com uma variação de -2,1%. O 

internamento inverteu a tendência de subida do ano anterior, registando uma quebra de 

11,0% no número de reclamações. Em sentido inverso, a consulta externa apresenta uma 

variação positiva de 39,6%, motivada, sobretudo, por problemas relacionados com a 

prescrição dos cuidados respiratórios domiciliários e pela recusa de atendimento médico por 

atrasos dos utentes.  
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Reclamações por área de atendimento – Hospital de São Sebastião 

Tipologia 
2010 2011 2012 

Quant. % Quant. % Quant. % 

Internamento 70 9,2% 91 13,0% 81 11,5% 

Consulta Externa 114 15,0% 111 15,9% 155 22,0% 

Urgência 451 59,5% 379 54,3% 371 52,5% 

Outras Áreas 123 16,2% 117 16,8% 99 14,0% 

Total 758 100,0% 698 100,0% 706 100,0% 

 

 

 

Peso relativo das reclamações por grande área de atendimento – 2010/2012 

 

 

Em termos do peso relativo de cada uma das áreas de atendimento no ano de 2012, verifica-

se que a grande maioria das reclamações se refere ao serviço de urgência (52,3%), como 

seria expectável no contexto do peso desta linha de produção nos hospitais do SNS, 

seguindo-se a consulta externa com 22,3% e, por último, o internamento com 13,0%. Para 

diversas áreas não especificadas cabe um valor de 11,5%. 

 

Nº reclamações e episódios por área de atendimento – Hospital de São Sebastião 

Áreas 
2010 2011 2012 

Episódio. Reclam. % Episódio. Reclam. % Episódio. Reclam. % 

          

Internamento 19.912 70 0,35% 19.522 91 0,47% 19.638 81 0,41% 

Consulta externa 221.266 114 0,05% 224.105 111 0,05% 231.474 155 0,07% 

Urgência 142.851 451 0,32% 158.198 379 0,24% 147.058 371 0,25% 

Total 384.029 635 0,17% 401.825 581 0,14% 398.170 607 0,15% 

 

Comparando o número de reclamações com o número de episódios realizados em cada área 

de atividade, constata-se que em 2012 ocorreu uma reclamação em cada 656 episódios de 

atendimento no conjunto do internamento, consulta externa e urgência, menos favorável 

que o valor do indicador de 2011 (692), mas mais favorável do que em 2010 (605). 
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Hospital de S. João da Madeira  

Em 2012, o registo de exposições limita-se, quase em exclusivo, ao registo das reclamações 

entradas via Livro de Reclamações, vulgo Livro Amarelo. O número de exposições no 

Hospital de São João da Madeira mantém a tendência de descida com uma variação negativa 

de -8,1%, comparando com 2011. Em contrapartida, o número de elogios duplicou, tendo 

sido registados 8 elogios em 2012, o que representa 11,1% do total de exposições 

registadas neste hospital. 

 

Número de exposições por tipo no Hospital de São João da Madeira 

Tipologia 
2010 2011 2012 

Quant. % Quant. % Quant. % 

Reclamações 70 100,0% 62 92,5% 57 79,2% 

Pedidos de esclarecimento         7 9,7% 

Sugestões     1 1,5%     

Elogios     4 6,0% 8 11,1% 

Total 70 100,0% 67 100,0% 72 100,0% 

 

 

A consulta de medicina geral é responsável por cerca de 66,7% do total das reclamações, 

representando uma variação negativa de 23 p.p. face a 2011, seguindo-se a consulta 

externa com 15,8% e o internamento/ambulatório com 7,0%.  

 

Número de reclamações por área de atendimento no Hospital de S. João da Madeira 

Tipologia 
2010 2011 2012 

Quant. % Quant. % Quant. % 

Consulta de Medicina Geral 35 50,0% 27 43,5% 38 66,7% 

Consulta Externa 25 35,7% 26 41,9% 9 15,8% 

Internamento / Ambulatório 8 11,4% 5 8,1% 4 7,0% 

Outras Áreas  2 2,9% 4 6,5% 6 10,5% 

Total 70 100,0% 62 100,0% 57 100,0% 
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Hospital de S. Miguel  

 

Já em relação ao Hospital de São Miguel, apesar do número de exposições registadas ter 

sido igual ao de 2011, houve uma descida 12,5% do número de reclamações e, em 

contrapartida, houve um acréscimo elevado no número de elogios (de 2 para 10). 

 

Número de exposições por tipo no Hospital de Miguel 

Tipologia 
2010 2011 2012 

Quant. % Quant. % Quant. % 

Reclamações 132 99,2% 80 97,6% 70 85,4% 

Pedidos de esclarecimento       0,0% 1 1,2% 

Sugestões       0,0% 1 1,2% 

Elogios 1 0,8% 2 2,4% 10 12,2% 

Total 133 100,0% 82 100,0% 82 100,0% 

 

O serviço de urgência básica apresentou uma redução de -4,4% no número de reclamações, 

não se tendo registado variações significativas no internamento e na consulta externa. 

 

Número de reclamações por áreas de atendimento no Hospital de Miguel 

Tipologia 
2010 2011 2012 

Quant. % Quant. % Quant. % 
       

Urgência  119 90,2% 68 85,0% 65 92,9% 

Consulta Externa 8 6,1% 2 2,5% 3 4,3% 

Internamento 5 3,8% 6 7,5% 1 1,4% 

Outras Áreas      4 5,0% 1 1,4% 

Total 132 100,0% 80 100,0% 70 100,0% 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RELATÓRIO E CONTAS 2012   |   Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga, E.P.E. 

 56 

Recursos Humanos 

 

 

 

Evolução dos efetivos 

 
O ano de 2012 ficou marcado por uma forte restrição na contratação de recursos humanos, 

mantendo-se a necessidade de autorização por parte da Tutela (Ministério da Saúde), ao 

mesmo tempo que foi exigida a redução dos encargos com trabalho extraordinário em 20% 

face ao ano anterior e de 30% em relação a 2010. 

 

Esta situação afetou a generalidade dos Hospitais/Centros Hospitalares, em particular os que 

possuíam dotações de pessoal abaixo das necessidades permanentes, como acontece com o 

Centro Hospitalar. Deste modo, a flexibilidade na utilização de recursos humanos ficou 

prejudicada, em especial nos períodos de maior procura de cuidados de saúde. 

 

Por outro lado, a atividade assistencial de alguns serviços de prestação de cuidados foi 

condicionada pela dificuldade em contratar pessoal médico, sublinhando-se neste âmbito a 

Urologia, a Gastrenterologia, a Endocrinologia, a Obstetrícia/Ginecologia e a Anestesiologia. 

Refira-se, ainda, que a equipa médica dedicada do serviço de Urgência do Hospital de São 

Sebastião mantém uma grande carência de especialistas de Medicina Interna, exigindo a 

contratação de um número elevado de horas de prestação de serviços médicos. 

 

O processo de reorganização dos serviços encetada com a criação do Centro Hospitalar em 

Fevereiro de 2009 implicou a racionalização das equipas, com um maior impacto em 2009 e 

2010. No entanto, nos dois anos subsequentes, prosseguiu-se com o esforço de redução de 

custos com os recursos humanos, incidindo sobretudo na redução do trabalho extraordinário 

e na prestação de serviços médicos e de enfermagem. 

 

Número de colaboradores com vínculo permanente em 31 de Dezembro 

Grupo profissional 2010 2011 2012 

Conselho de Administração / Pessoal Dirigente 8 9 7 

Médico  204 211 206 

Enfermagem 436 441 449 

Técnico Superior 52 54 50 

Técnico de Diagnóstico e Terapêutica 96 98 98 

Outro Pessoal Técnico 6 7 8 

Assistente Técnico 161 154 153 

Assistente Operacional 478 483 476 

Outro Pessoal 1 1 1 

Total 1.442 1.458 1.448 
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Em 31 de Dezembro de 2012 o Centro Hospitalar tinha 1.448 colaboradores a ocupar lugares 

do quadro permanente, correspondendo a uma redução de 10 efetivos (cerca de 0,7%) em 

relação à data homóloga do ano anterior. Verifica-se assim que, entre 2009 e 2012, o 

número total de colaboradores tem permanecido relativamente estável, oscilando entre um 

mínimo de 1.435 efetivos em 2009 e um máximo de 1.458 efetivos em 2011. 

 

Entre 2011 e 2012, o pessoal médico registou uma evolução negativa de cinco elementos, 

devido a saídas por aposentação ou por rescisão contratual. Em sentido inverso, o grupo de 

pessoal de enfermagem apresenta um acréscimo de oito efetivos, mantendo a tendência 

crescente dos últimos anos. 

 

Nos restantes grupos profissionais, sublinhe-se a diminuição de sete assistentes 

operacionais, embora se tenha registado um aumento do número de contratos de trabalho a 

termo certo ou incerto. 

 

Para colmatar as necessidades de cobertura das equipas, a contratação de serviços médicos 

para a urgência médico-cirúrgica do Hospital de São Sebastião assume um peso significativo, 

com uma dependência ainda maior no serviço de urgência básica do Hospital de Oliveira de 

Azeméis e na consulta de medicina geral do Hospital de São João da Madeira. 

 

Nº de colaboradores com vínculo à função pública e contrato individual (31 Dez.) 

Grupo profissional 
2010 2011 2012 

FP CIT Total FP CIT Total FP CIT Total 
          

Conselho Adm./ P. Dirig. 3 5 8 5 4 9 4 3 7 

Médico  49 155 204 44 167 211 45 161 206 

Enfermagem 167 269 436 160 281 441 152 297 449 

Técnico Superior 15 37 52 15 39 54 15 35 50 

Téc. Diagnóstico e Terap. 36 60 96 35 63 98 34 64 98 

Outro Pessoal Técnico 2 4 6 2 5 7 2 6 8 

Assistente Técnico 69 92 161 65 89 154 63 90 153 

Assistente Operacional 137 341 478 122 361 483 114 362 476 

Outro Pessoal 1 0 1 1 0 1 1 0 1 

Total 479 963 1.442 449 1.009 1.458 430 1.018 1.448 

Dist. % 33,2% 66,8% 100,0% 30,8% 69,2% 100,0% 29,7% 70,3% 100,0% 

 

 

Quanto à natureza do vínculo, do total de efetivos em 31 de Dezembro de 2012, 430 

colaboradores exerciam funções no âmbito do regime jurídico da função pública (FP), 

oriundos dos quadros de pessoal dos extintos Hospitais de São Paio de Oleiros, São João da 

Madeira e Oliveira de Azeméis, representando 29,7% do total. Por outro lado, os 1.018 

colaboradores vinculados com contrato individual de trabalho sem termo (CIT) 

correspondiam a 70,3% dos efetivos totais. 

 



RELATÓRIO E CONTAS 2012   |   Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga, E.P.E. 

 58 

Deste modo, no decurso do ano de 2012, manteve-se a tendência registada no ano anterior 

para o decréscimo dos efetivos com vínculo à função pública (-19 colaboradores), 

compensada com um aumento dos que exercem funções no âmbito do contrato individual de 

trabalho (+9 colaboradores). 

 

Número de colaboradores com vínculo por sexo 

Grupo profissional 
2010 2011 2012 

H M Total H M Total H M Total 
          

Conselho Adm./ P. Dirig. 4 4 8 4 5 9 2 5 7 

Médico  100 104 204 99 112 211 97 109 206 

Enfermagem 77 359 436 74 367 441 77 372 449 

Técnico Superior 8 44 52 8 45 53 7 43 50 

Téc. Diagnóstico e Terap. 18 78 96 18 80 98 17 81 98 

Outro Pessoal Técnico 5 1 6 7 1 8 7 1 8 

Assistente Técnico 22 139 161 21 133 154 22 131 153 

Assistente Operacional 77 401 478 81 402 483 81 395 476 

Outro Pessoal 1 0 1 0 1 1 1 0 1 

Total 312 1.130 1.442 312 1.146 1.458 311 1.137 1.448 

Dist. % 21,6% 78,4% 100,0% 21,4% 78,6% 100,0% 21,5% 78,5% 100,0% 

 

A dotação de pessoal do Centro Hospitalar em 31 de Dezembro de 2012 é composta 

maioritariamente por colaboradores do sexo feminino (superior a ¾ do total). Esta relação 

tem permanecido muito estável nos três anos em análise. 

 

Número de colaboradores com vínculo e por grupo etário 

Grupo etário 
2010 2011 2012 

Total % %Acum. Total % %Acum. Total % %Acum. 

          

Até 24 anos 5 0,3% 0,3% 6 0,4% 0,4% 5 0,3% 0,3% 

25-29 anos 134 9,3% 9,6% 117 8,0% 8,4% 90 6,2% 6,6% 

30-34 anos 384 26,6% 36,3% 371 25,4% 33,9% 328 22,7% 29,2% 

35-39 anos 252 17,5% 53,7% 283 19,4% 53,3% 323 22,3% 51,5% 

40-44 anos 193 13,4% 67,1% 194 13,3% 66,6% 200 13,8% 65,3% 

45-49 anos 168 11,7% 78,8% 183 12,6% 79,1% 182 12,6% 77,9% 

50-54 anos 170 11,8% 90,6% 157 10,8% 89,9% 161 11,1% 89,0% 

55-59 anos 100 6,9% 97,5% 114 7,8% 97,7% 118 8,1% 97,2% 

mais 60 anos 36 2,5% 100,0% 33 2,3% 100,0% 41 2,8% 100,0% 

Total 1.442     1.458     1.448     

 

A integração dos Hospitais de São João da Madeira e Oliveira de Azeméis no Centro 

Hospitalar conduziu a uma redução significativa do peso relativo dos grupos etários mais 

baixos. O Hospital de São Sebastião possuía uma estrutura etária mais jovem, tendo em 

conta que foi o primeiro emprego para uma parte significativa do pessoal, e ainda em 

consequência da proximidade temporal em relação ao início do funcionamento (janeiro de 

1999). Assim, a idade média dos colaboradores era significativamente mais baixa do que a 

da generalidade dos hospitais portugueses, sendo que o número total de efetivos desta 
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unidade hospitalar representava cerca de 70% do total de colaboradores do Centro 

Hospitalar no início de Fevereiro de 2009. 

 

O número de efetivos com idade inferior a 34 anos apresenta uma variação negativa de 2011 

para 2012, com alguma expressão, passando de 33,9% para 29,2% do total. Em sentido 

inverso, o peso relativo dos colaboradores com 50 ou mais anos não registou um aumento 

assinalável, passando de 20,9% do total em 31 de Dezembro de 2011 para 22,1% na 

mesma data do ano de 2012. 

 

Número de colaboradores com vínculo por nacionalidade 

Grupo Profissional 
2010 2011 2012 

Port. U E Out Total Port. U E Out Total Port. U E Out Total 

             

C. Adm./ P. Dirigente 8   8 9   9 7   7 

Médico  187 5 12 204 195 5 11 211 192 5 9 206 

Enfermagem 404 32   436 410 31   441 420 29   449 

Técnico Superior 51   1 52 53   1 54 49   1 50 

Téc. Diag. e Terap. 95   1 96 97   1 98 97   1 98 

Outro Pessoal Técnico 6     6 7     7 8     8 

Assistente Técnico 160   1 161 152 1 1 154 152   1 153 

Assistente Operacional 472 1 5 478 477 1 5 483 470 1 5 476 

Outro Pessoal 1     1 1     1 1     1 

              Total 1.384 38 20 1.442 1.401 38 19 1.458 1.396 35 17 1.448 

                            Dist. % 96,0% 2,6% 1,4% 100,0% 96,1% 2,6% 1,3% 100,0% 96,4% 2,4% 1,2% 100,0% 

 

 

Em 31 de Dezembro de 2012 havia 52 efetivos que não possuíam a nacionalidade 

portuguesa (aproximadamente 3,6%), com especial destaque para o pessoal de 

enfermagem, em cujo grupo profissional, num total de 449 colaboradores, 29 possuíam 

nacionalidade estrangeira (cerca de 6,5% do total), sendo a Espanha o país de origem 

predominante. No que se refere ao pessoal médico verifica-se que o número de profissionais 

de nacionalidade estrangeira ascende apenas a 6,8% do total (14 médicos no total de 206). 

 

Número de colaboradores com contrato de trabalho a termo 

Grupo profissional 
2010 2011 2012 

CTTC CTTI Total CTTC CTTI Total CTTC CTTI Total 

Conselho Adm./ P. Dirig.                   

Médico        1   1       

Enfermagem 48 18 66 15 18 33 44 29 73 

Técnico Superior 1   1         1 1 

Téc. Diagnóstico e Terap. 6 5 11 2 6 8 2 3 5 

Outro Pessoal Técnico 2   2 1 0 1 1   1 

Assistente Técnico 3 6 9 4 5 9 1 3 4 

Assistente Operacional 31 45 76 10 19 29 31 19 50 

Outro Pessoal                   

              Total 91 74 165 33 48 81 79 55 134 

Dist.% 55,2% 44,8% 100,0% 40,7% 59,3% 100,0% 59,0% 41,0% 100,0% 
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Para suprir necessidades temporárias, essencialmente, por férias, doença, licença de 

maternidade ou, ainda, por acréscimo de atividade, no final de 2012 estavam contratados 

134 profissionais, dos quais 79 a termo certo (CTTC) e 55 a termo incerto (CTTI), o que no 

conjunto corresponde a aproximadamente 9,3% dos colaboradores do quadro. Nos grupos 

de pessoal de enfermagem e assistente operacional, maioritariamente do sexo feminino, 

muitas contratações a termo tornam-se indispensáveis para suprir ausências por 

maternidade e assistência a menores, de forma a manter o funcionamento normal dos 

serviços de prestação de cuidados.  

 

O número de efetivos dos grupos profissionais de enfermagem e assistente operacional com 

contrato de trabalho temporário aumentou significativamente entre 2011 e 2012, para fazer 

face à redução de trabalho extraordinário (enfermagem e assistente operacional) e cessação 

quase integral dos contratos de prestação de serviço com enfermeiros. Relativamente a 

estes grupos profissionais, o pedido de submissão para autorização prévia pelo Ministério da 

Saúde tem implicado grandes dificuldades para suprir as ausências por doença e 

maternidade. 

 

 

Segurança, higiene e saúde no trabalho 

 

O Serviço de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho (SSHST) compreende a área de 

medicina do trabalho, a qual é assegurada por uma empresa em regime de prestação de 

serviços, e a área de higiene e segurança, que dispõe de recursos próprios. 

 

O serviço exerce uma atividade essencialmente de carácter preventivo, na qual se destaca a 

realização de exames (admissão, periódicos e ocasionais) e a avaliação de potenciais riscos 

dos serviços, com a consequente implementação de medidas preventivas/corretivas de 

forma a eliminar ou minimizar os mesmos, o que é devidamente acompanhado com a 

realização de sessões de formação aos trabalhadores, em matéria de segurança, higiene e 

saúde. 

 

Além destas atividades, cumpre ainda destacar a recolha e tratamento das participações 

respeitantes a ocorrências em serviço e a participação e acompanhamento de doenças 

profissionais. 

 

Número de exames realizados no âmbito do SSHST 

Tipo de exame 2010 2011 2012 

Exames de admissão 289 291 229 

Exames periódicos 535 664 688 

Exames ocasionais 431 313 197 

Total 1.255 1.268 1.114 
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Conforme os dados constantes do quadro atrás apresentado, conclui-se que a área de 

medicina do trabalho registou um decréscimo de 12,1% no número de exames, comparando 

o ano de 2012 com o de 2011. Esta diminuição fica a dever-se essencialmente ao movimento 

dos exames de admissão, os quais registaram uma variação negativa de 21,3%, em virtude 

da contenção verificada na contratação de pessoal. 

 

Relativamente aos exames ocasionais, pese embora a tendência decrescente que tem vindo 

a ser registada desde 2010, a diminuição de 37,1% resulta essencialmente de alterações no 

funcionamento do serviço e que se refletiram no abrandamento da atividade.  

 

Número de acidentes de trabalho por período de ausência 

Nº de dias 
2010 2011 2012 

H M Total H M Total H M Total 
          

Inferior a 1 dia 24 91 115 14 65 79 18 81 99 

De 1 a 3 dias 0 2 2 1 1 2 0 2 2 

De 4 a 30 dias 5 22 27 5 25 30 3 10 13 

Mais de 30 dias  1 5 6 7 13 20 7 9 16 

Total 30 120 150 27 104 131 28 102 130 

 

Em 2012 o número de acidentes de trabalho não sofreu variações significativas face aos 

valores registados em 2011. Porém, no que se refere ao absentismo, verifica-se que os 

acidentes de trabalho com ausência inferior a 1 dia registaram um aumento de 25,3%, 

comparativamente com o ano anterior. Inversamente, o número de acidentes de trabalho 

que originaram ausências de 4 a 30 dias, diminuíram 56,7% e as ausências superiores a 30 

dias sofreram uma diminuição de 20,0%. Em termos absolutos foram registados 1.139 dias 

perdidos por acidentes de trabalho. 

 

No tocante às doenças profissionais cumpre referir que em 2012 foram participados 12 

episódios, os quais foram objeto da necessária análise no sentido de compreender as causas 

e as condições dos postos de trabalho que as poderão ter originado. 

 

Em 2012, o SSHST desenvolveu ainda outras atividades, das quais se destacam: 

 

Visitas a serviços - Na sequência de visitas aos diversos serviços do CHEDV, EPE, foram 

elaborados os respetivos relatórios, pormenorizando-se as deficiências encontradas e as 

medidas a adoptar. 

 

Gestão de riscos – Esta área implica diretamente a melhoria contínua e assim merecem 

destaque inputs como a participação de acidentes de trabalho, notificação de doenças 

profissionais, avaliação de risco no local e comunicações de situações de risco pelos vários 

profissionais. Consequentemente foram implementadas medidas como é exemplo a aquisição 

de equipamento de proteção individual específico para alguns colaboradores. 
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Formação 

 

A promoção da formação, do ensino e da investigação tem sido assumida pelo Conselho de 

Administração como uma parte fundamental da missão do Centro Hospitalar. Por outro lado, 

a implementação de processos de melhoria contínua é decisiva para a melhoria do 

desempenho dos colaboradores e da prestação de cuidados de saúde aos utentes. 

 

Tem-se assistido a um aumento progressivo do número de médicos a frequentar o internato 

médico, particularmente no que respeita ao ano comum. Em 2012, foram admitidos 55 

novos médicos, 39 do ano comum representando um aumento de 11,42%. No tocante ao 

internato de especialidade, verifica-se que em 2012 o Centro Hospitalar recebeu menos um 

interno do que no ano anterior. 

 

Número de novos médicos do internato 

  2010 2011 2012 

Ano comum 25 35 39 

Especialidade 9 17 16 

Total 34 52 55 

 

A entrada de 16 novos elementos no internato de especialidade permitiu ao Centro 

Hospitalar acolher um total de 61 internos, o que representa um aumento de cerca de 

19,6%, face a 2011. 

 

Distribuição dos médicos do internato por especialidade - 2012 

Especialidades 
Anos 

1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 5º Ano 6º Ano Total 

Anestesiologia 1 2 1 1     5 

Cardiologia               

Cirurgia Geral 2 2 1   2 2 9 

Ginecologia/Obstetrícia 1 1         2 

Medicina Interna 2 2 1 1 1   7 

MFR 1 1   1     3 

Neurologia 1 2 1 1 2   7 

Oftalmologia 2 2 1 1     6 

Oncologia Médica 1 2   1 1   5 

ORL 1 1   1     3 

Ortopedia 1 1 1 1     4 

Patologia Clínica 1           1 

Pediatria 1 2 1 2 1   7 

Radiologia 1     1     2 

  16 18 7 11 7 2 61 

 

O Centro Hospitalar acolheu ainda um número significativo de médicos de outras instituições 

nacionais (35 da especialidade de medicina geral e familiar e 18 de outras especialidades), 

bem como estágios de médicos estrangeiros. Na sequência de protocolos formalizados com 
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instituições de ensino superior, o Centro Hospitalar recebeu ainda estagiários das carreiras 

de enfermagem, técnica superior de saúde e técnica de diagnóstico e terapêutica. 

 

Durante o ano de 2012, o Centro de Formação do Centro Hospitalar organizou 181 acções de 

formação, a que correspondeu um conjunto de 5.910 horas de formação e 2.916 

participações. 

 

Atividade formativa desenvolvida em 2012 

 Unidades  
2011 2012 

Ações Horas Formandos Ações Horas Formandos 

Hospital de São Sebastião 222 8.421 3.461 153 5.216 2.505 

Hospital de São João da Madeira 20 645 226 9 252 138 

Hospital de Oliveira de Azeméis 26 456 258 19 442 273 

Total 268 9.522 3.945 181 5.910 2.916 

 

Conforme os dados constantes do quadro acima representado, registou-se uma diminuição 

de 26,1% no volume de participações, comparativamente com o período homólogo. Esta 

variação teve a ver sobretudo com as dificuldades em substituir os profissionais envolvidos, 

face às restrições na contratação de recursos humanos.  

 

Refira-se que em 2012 se realizaram 107 ações de formação em serviço no Hospital de São 

Sebastião, 7 no Hospital de São João da Madeira e 15 no Hospital de Oliveira de Azeméis. 

 

O plano de formação de pessoal contemplou um leque alargado de acções, destacando-se as 

seguintes pelo número de colaboradores envolvidos ou pela relevância para a melhoria da 

qualidade da prestação de cuidados de saúde: 

 

 Emergência e reanimação: Suporte básico de vida; Suporte avançado de vida; 

Abordagem ao doente com evento vascular; Técnicas básicas em trauma; 

 

 Controlo da infeção hospitalar: Boas práticas na colheita de hemoculturas; 

Utilização de equipamento de proteção individual; Higienização do ambiente hospitalar; 

Higiene das mãos; Susceptibilidade dos microrganismos aos antimicrobianos; 

 

 Segurança, higiene e saúde no trabalho: Luta e prevenção contra incêndios, 

emergência e evacuação; Segurança, higiene e saúde no trabalho; Risco profissional; 

Gestão de stress laboral; Riscos químicos; 

 

 Outras: Acolhimento a novos colaboradores; Resíduos hospitalares; Informática; 

Diagnóstico laboratorial; Diagnóstico médico; Direitos dos doentes e humanização no 

atendimento; Nutrição e alimentação; Gestão de transportes de doentes; Gestão de 

horários; Gestão de aprovisionamento e farmácia; Sistema de Informação de 

Certificados de Óbito; Técnicas dialíticas; Terapias de feridas por pressão negativa. 
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Sistemas de Informação 

 

Num ano de grandes restrições orçamentais, o Centro Hospitalar manteve o esforço de 

contenção de despesa, atingindo tanto os custos de exploração, como a realização de 

investimentos em infra-estruturas e tecnologias da informação. No entanto, manteve-se a 

estratégia de desenvolvimento do processo clínico eletrónico e a adequação dos sistemas às 

necessidades dos profissionais e à segurança no tratamento dos utentes. 

 

A redução de custos conseguida foi sustentada numa redução do investimento, na introdução 

de optimizações adicionais nos sistemas e infraestruturas atuais, na renegociação de 

contratos e ainda na intensificação do controlo e monitorização de consumos. 

  

O desenvolvimento do processo clínico eletrónico 

 

Desde o início de funcionamento do Hospital de São Sebastião em 1999, o Conselho de 

Administração deu uma especial atenção ao desenvolvimento de um processo clínico 

eletrónico (Medtrix EPR), de modo a simplificar os processos de trabalho e a tornar a 

instituição mais eficaz e eficiente na prestação de cuidados de saúde.  

 

Na sequência do desenvolvimento que vem vindo a ser realizado, em 2012 foi dada especial 

atenção às áreas médica, de enfermagem e de técnicas de diagnóstico e terapêutica, bem 

como à integração e adequação do sistema às novas imposições legais e requisitos das 

plataformas nacionais, mantendo, ainda assim um enfoque no processo de consolidação e 

melhoria dos módulos e funcionalidades já existentes.  

 

(a) Área médica 

 

 Integração com a PDS (Plataforma de Dados na Saúde). Com a integração com 

a Plataforma de Dados na Saúde passou a ser possível ao utilizador clínico, depois de 

autenticado, consultar informação acerca do doente dispersa entre várias instituições. 

É um factor imprescindível para a criação de respostas de valor acrescentado (redução 

dos tempos de resposta, de preparação da consulta, acesso à informação, partilha de 

informação, informação disponibilizada aos utentes) com benefícios ao nível da 

qualidade do serviço prestado e da sua perceção para o utente; 

 

 Disponibilização de link para aplicação dos CIT. A integração da aplicação dos 

CIT (certificados de incapacidade temporária) permite, de uma forma simplificada, 

emitir certificados, pelo que foi disponibilizado, no Medtrix EPR, um link para acesso 

ao sistema nacional de CIT’s; 
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 Desenvolvimento do catálogo português de alergias e reações adversas. Cada 

vez mais, os fluxos de informação agilizados e a integração de sistemas vêm 

dinamizar e facilitar a colaboração entre serviços e equipas pluridisciplinares; a 

integração dos serviços e a colaboração entre os vários profissionais que colaboram 

ativamente para a criação de uma base partilhada de conhecimento. Esta questão 

assume contornos mais delicados quando se trata de informação crítica e vital para o 

utente, de extrema importância nomeadamente em episódios urgentes. Neste sentido, 

foi recuperado o catálogo português de alergias e reações adversas e implementado 

no processo clínico eletrónico, canalizando os registos para uma base de dados 

partilhada e evitando informação indecifrável e, muitas vezes, obsoleta; 

 

 Módulo de medicina do trabalho. Tendo em conta os requisitos próprios do serviço 

de medicina do trabalho, foi desenvolvido um módulo através do qual ao médico é 

facultada a requisição de MCDT’s em admissões diretas ao laboratório de análises 

clínicas, à imagiologia e a outros serviços, posteriormente disponíveis no processo 

clínico eletrónico para consulta dos resultados; 

 

 Possibilidade de prescrição de medicação proveniente do domicílio. Para além 

da medicação que é prescrita em episódios de internamento e, tendo em conta o 

circuito “prescrição médica, validação pela farmácia, registo de enfermagem”, foi 

necessário introduzir uma outra fonte de prescrição: a medicação proveniente do 

domicílio. Respeita o circuito atrás descrito, mas distingue-se pela designação 

comercial do fármaco e não pelo princípio ativo. Desta forma, é facilitada informação, 

ao médico e farmacêutico, fundamental para a tomada de decisões em segurança e 

em articulação com medicação já prescrita ao utente no exterior; 

 

 Prescrição de protocolos terapêuticos medicamentosos com dose variável. No 

campo da terapêutica, os protocolos têm contribuído para maior rigor e rapidez no ato 

da prescrição. Contudo, tornaram-se não aplicáveis em algumas áreas como, por 

exemplo, a Oncologia, onde o cálculo da dose depende quase sempre de diversos 

fatores (por exemplo o peso do utente). Esta situação levou a que o Medtrix EPR, 

neste momento, permita a prescrição de protocolos terapêuticos com dose variável, 

sob o controlo da Comissão de Farmácia e Terapêutica. 

 

(b) Área de enfermagem 

 

Foi, sem dúvida, a área da enfermagem o grande foco de atuação da equipa de 

desenvolvimento. A consolidação dos procedimentos base inerentes à prática clínica 

naturalmente desencadeou a necessidade de registo eletrónico de todos os atos. 
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Em 2012 procedeu-se à adaptação dos interfaces já existentes e ao desenho de novos 

instrumentos de apoio ao perfil de enfermagem: 

 

 Desenvolvimento do módulo de enfermagem na urgência. A urgência constituiu 

a primeira área de intervenção. O novo módulo dedicado ao enfermeiro vem dar 

resposta a várias necessidades: localização dos doentes admitidos e disponibilização 

imediata dos dados da triagem, entre os quais, as Vias Verdes, alertas relativos à 

requisição e estado dos MCDT, registo da medicação prescrita, monitorização dos 

sinais vitais, e associação às informações cedidas pelo assistente técnico aos 

familiares do doente. De notar a integração automática destas prescrições com os 

armários dispensadores de medicamentos disponíveis no serviço de urgência; 

 

 Desenvolvimento do módulo de enfermagem na consulta e no hospital de dia. 

Nestas áreas, o perfil de enfermagem conta com a possibilidade de registo de diários e 

monitorização dos sinais vitais relevantes. Refira-se que todos estes registos ficam 

acessíveis, quer ao médico, quer ao enfermeiro, os quais podem ser consultados 

diretamente no episódio ou via processo clínico, em contexto de histórico; 

 

 Adaptação do painel de enfermagem para ambulatório e enfermarias. Assistiu-

se à expansão dos painéis eletrónicos em serviços com algumas especificidades, como 

a Ginecologia, a Obstetrícia, o Núcleo de Partos e a Neonatologia. Além disso, a este 

equipamento foi confiada a função de alocação de cama em doentes de ambulatório, 

não internados, mas cuja reserva e ocupação de cama é uma realidade e está a ser 

tida em conta no processo de gestão de camas; 

 

 Interface dedicado à enfermagem na Imagiologia. Também o serviço de 

Imagiologia usufruiu da faculdade de registo, não apenas de diários e monitorização 

de sinais vitais, como da administração medicamentosa de agentes de contraste 

prescritos pelo médico radiologista em doentes com MCDT agendados; 

 

 Avaliação inicial de enfermagem. Foi desenvolvido um protótipo de um novo 

módulo de avaliação inicial de enfermagem, encontrando-se em fase de testes nos 

serviços de internamento. É o desenvolvimento mais complexo ao nível deste perfil, 

sendo que a respetiva conceptualização teve início do último quadrimestre de 2012 e 

o ponto de partida materializou-se nas necessidades humanas defendidas na teoria de 

Virgínia Henderson, a partir das quais foram definidos todos os focos de avaliação do 

doente nas primeiras 24 horas do Internamento. Este projeto é fundamental para o 

desenvolvimento do módulo do plano de cuidados. 
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Optimização de sistemas e infra-estruturas 

 

Foi dada continuidade à consolidação e à optimização do data-center, com a aquisição de 

novos servidores Blade, de sistemas thin-client e o reforço do sistema de armazenamento. 

Destacam-se em particular os seguintes resultados: a redução do consumo de energia e dos 

custos de manutenção; a melhoria da capacidade de tolerância a falhas, quer em termos de 

plataforma computacional quer em termos de condições ambientais de operação (gestão 

energia e gestão temperatura); a adaptação da plataforma de computação; a 

descontinuação de hardware servidor com custo de exploração mais elevado e a conversão 

dos sistemas de informação aí instalados em servidores virtuais.  

 

Sistema de proteção anti-rapto  

 

Com o objetivo de melhor a segurança dos utentes, foi implementado um novo sistema de 

protecção anti-rapto de bebés e crianças, abrangendo os serviços de Obstetrícia, Pediatria, 

Núcleo de Partos e Neonatologia. O sistema implementado funciona através de pulseiras e 

antenas de rádio frequência e permite a detecção permanente da localização, gerando 

alertas caso haja tentativa de saída não autorizada ou remoção da pulseira. Uma vez 

accionado o alerta, permite também a ativação de medidas reativas de segurança adicional, 

nomeadamente o bloqueio de acessos ao exterior e elevadores.  

 

Assiduidade e controlo de acessos 

 

Foi adquirido uma nova solução de biometria para suprir e resolver os problemas sentidos 

com a aplicação anterior. Foram factores decisivos na escolha do sistema: uma gestão 

centralizada para as três unidades hospitalares; a possibilidade de utilização integrada das 

identificações biométricas em várias aplicações (assiduidade, controlo de acessos a entradas 

e saídas dos edifícios, salas, áreas reservadas e parque de estacionamento); possibilidade de 

integração com outros sistemas e utilização conjunta com outras tecnologias de identificação 

como por exemplo rádio-frequência; possibilidade de integração com a aplicação de gestão 

de escalas dos colaboradores. 

.  

Encargos com comunicações e impressão de documentos 

 

Tanto as comunicações como a impressão de documentos representam áreas com elevados 

encargos de exploração. No primeiro dos casos, a renegociação dos contratos permitiu em 

2012 uma redução dos encargos de 19,7% face a 2011, com uma maior expressão nas 

redes, voz móvel e SMS. Por outro lado, a política de impressão implementada nos anos 

anteriores permitiu que em 2012 fosse alcançada uma redução de custos na ordem dos 

22,3% face ao ano de 2011 e de 42,9% relativamente a 2010.  
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Análise Económica e Financeira 

 

 

As receitas dos hospitais integrados no Serviço Nacional de Saúde dependem, em grande 

medida, do sistema de preços definido pela Administração Central do Serviço de Saúde 

(ACSS), em sede de Contrato-Programa anual, para as principais linhas de produção. Por 

outro lado, os incentivos institucionais mantém uma reduzida expressão (4% em 2012) e 

são atribuídas em função do cumprimento de objetivos de acessibilidade e qualidade dos 

cuidados de saúde, a par de outros de índole económico-financeira. 

 

Neste modelo de pagamento dos cuidados de saúde, em 2012, manteve-se a classificação 

dos hospitais em quatro grupos, devendo assinalar-se a diferença substancial nos preços 

entre os “Hospitais Centrais” e os “Hospitais Distritais”, contribuindo para a degradação dos 

resultados dos segundos, e prejudicando, de forma acentuada, a avaliação do nível de 

eficiência das instituições que integram o SNS. 

 

Nos últimos anos, o Ministério da Saúde tem vindo a traçar uma estratégia de 

desenvolvimento da atividade assistencial em regime de ambulatório, em particular a 

cirurgia do ambulatório, as consultas externas e o hospital de dia, em detrimento do 

internamento e da urgência. 

 

No entanto, esta estratégia não tem sido acompanhada de uma política de preços ajustada 

aos custos de produção dessas áreas, registando-se ainda situações onde não há lugar a 

qualquer pagamento dos encargos suportados pela instituição. 

 

De forma sintética, apresenta-se um conjunto de situações que retratam um 

subfinanciamento crónico de uma parte da atividade hospitalar, a saber: 

 

 Os preços definidos para o hospital de dia oncológico não têm em conta os encargos 

com os medicamentos de custo mais elevado, na maior parte das vezes cedidos aos 

utentes para administração no domicílio; 

 Os preços da cirurgia do ambulatório permanecem muito abaixo dos praticados para 

o internamento; 

 Uma parte significativa dos custos com os medicamentos cedidos para o ambulatório, 

fundamentalmente para tratamento de doença crónica, não é objeto de reembolso; 

 Os tratamentos de Medicina Física e Reabilitação continuam a não ser contemplados 

com qualquer pagamentos específico; 

 Aos hospitais tem sido pedido um esforço financeiro considerável para a formação de 

médicos, no âmbito do internato médico, sendo apenas reembolsados os encargos do 

primeiro ano. 
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Conforme foi referido no relatório dos anos anteriores, a criação do Centro Hospitalar em 

fevereiro de 2009 teve um impacto fortemente negativo nos resultados líquidos desse ano, 

tendo em conta os custos da estrutura e dos recursos humanos suportados pelos Hospitais 

de São João da Madeira  e de São Miguel. As medidas de racionalização de custos e o 

redireccionamento da atividade assistencial destas unidades, permitiram a obtenção de 

resultados líquidos positivos, tanto em 2010 como em 2011. 

 

 
Análise Económica 

 
 

Resultados 
 
 
A redução drástica nos preços das consultas externas (primeiras e subsequentes), com uma 

variação de -28%, entre 2011 e 2012, a par da quebra de 8% nos preços das principais 

linhas de produção (internamento, cirurgia do ambulatório e urgência), não impediriam a 

obtenção de resultados líquidos positivos em 2012 (88 milhares de euros), próximos dos 

atingidos em 2011 (103 milhares de euros).  

 

No entanto, a decisão do Tribunal Constitucional tomada em abril de 2013 conduziu a que as 

contas de 2012 tivessem de ser retificadas, num montante aproximado de 2.023 milhares de 

euros, a titulo de provisão para subsídio de férias devido em 2012 e a pagar em 2013. Esta 

alteração foi tomada de acordo com as orientações da ACSS, alterando por completo os 

resultados líquidos do Centro Hospitalar do exercício de 2012, os quais passaram, deste 

modo, para um valor negativo que se aproxima de –1.935 milhares de euros. 

 

Em 2010, os resultados líquidos haviam sido de 343 milhares de euros, enquanto que em 

2009 os resultados tinham sido marcadamente negativos (–1.834 milhares de euros). Neste 

ano considerou-se, para efeitos de análise comparativa, o somatório dos resultados das três 

instituições em Janeiro (- 249 milhares de euros) com o resultado registado no primeiro 

exercício do Centro Hospitalar, entre Fevereiro e Dezembro (- 1.585 milhares de euros). 

 

Evolução dos resultados 

Rubricas 2010 2011 2012 

Resultados Operacionais -1.526.461 -1.246.067 -2.600.983 

Resultados Financeiros 726.226 1.099.496 785.350 

Resultados Correntes -800.235 -146.571 -1.815.633 

Resultados Extraordinários 1.272.576 249.595 -119.395 

Resultado Liquido do Exercício 343.001 103.023 -1.935.028 

EBITDA 4.515.553 3.484.355 1.423.033 

        

   Valores em euros 
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Como mais adiante se pormenoriza, os resultados líquidos de 2012 foram influenciados por 

uma redução inferior dos custos totais (-5,3%), em comparação com a evolução dos 

proveitos totais (-7,6%). Importa sublinhar que, sem a alteração atrás apontada, os custos 

teriam apresentado uma variação semelhante à dos proveitos (-7,6%). 

 

O valor do EBITDA apresentou em 2012 um valor de 1.423 milhares de euros, ou seja uma 

variação de -59,2% do que o ano de 2011 (3.484 milhares de euros), e 68,5% abaixo do 

registado em 2010 (4.516 milhares de euros). 

 

Entre 2010 e 2012 os resultados operacionais mantiveram-se negativos mas registam uma 

evolução desfavorável, evoluindo de -1.526 milhares de euros em 2010 para -2.601 milhares 

de euros em 2012, ou seja um agravamento de 70,39% entre os dois anos considerados. 

 

Em 2012, os resultados correntes apresentaram um valor negativo (1.816 milhares de 

euros), tal como já havia acontecido nos dois anos anteriores, embora com uma dimensão 

mais significativa (-800 milhares de euros em 2010 e -147 milhares de euros em 2011). Para 

este facto contribuiu também a degradação dos resultados financeiros obtidos com o 

rendimento das aplicações a prazo  no Instituto de Gestão e Crédito Público e no Fundo de 

Apoio aos Pagamentos do Serviço Nacional de Saúde, em consequência da queda das taxas 

de juro. 

 

Os proveitos extraordinários apresentaram um decréscimo significativo em 2012 (-61,6% 

comparativamente com o ano anterior), com um valor 448 milhares de euros, enquanto os 

custos extraordinários apresentavam uma descida menos acentuada (-38,2%), passando de 

919 milhares de euros em 2011 para 568 milhares de euros em 2012, por força da redução 

da correção de montantes de faturação emitida de anos anteriores e do reconhecimento de 

subsídio relativo a despesa incorrida em exercícios anteriores. 

 

O Conselho de Administração mantém uma política de redução de custos com pessoal, 

consumos e fornecimento de serviços externos, em sintonia com as orientações traçadas 

pelos Ministérios da Saúde e das Finanças. Os Hospitais de S. João da Madeira e de S. Miguel 

apresentam ainda uma estrutura de custos desajustada da atividade assistencial aí realizada, 

com especial incidência no último do hospitais, resultando num forte impacto negativo nos 

resultados. 

 

Proveitos 
 

A faturação das prestações de serviço a beneficiários do Serviço Nacional de Saúde tem sido 

determinante para o apuramento dos proveitos registados pelos hospitais, face à 

determinação do Ministério da Saúde de incluir os beneficiários da ADSE e de outros 

subsistemas de saúde públicos no âmbito do Contrato Programa a partir de 2010, a 

tendência vai no sentido de um aumento do peso relativo, com uma taxa superior a 90%. 
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Evolução dos proveitos 

Rubricas 2010 2011 2012 

Proveitos Totais 95.502.338 87.850.732 81.165.339 

Proveitos Operacionais 92.838.124 85.572.329 79.916.995 

Proveitos Financeiros 739.539 1.109.544 799.886 

Proveitos Correntes 93.577.662 86.681.873 80.716.881 

Proveitos Extraordinários 1.924.675 1.168.859 448.458 

        

   Valores em euros 

 

Conforme foi referido atrás, nos últimos anos, tem-se assistido a uma assinalável 

degradação dos preços de pagamento dos cuidados de saúde das diferentes linhas de 

produção, fixados no âmbito do contrato-programa. Em 2012, a descida do preço das 

consultas externas (28%) implicou um decréscimo dos proveitos nesta área de atividade 

num montante superior a 5,0 milhões de euros. 

 

Em 2010 foi criado o Programa de Tratamento Cirúrgico da Obesidade, com um 

financiamento específico para esta linha de produção, tendo em conta os custos elevados 

decorrentes não só da cirurgia mas também do acompanhamento dos doentes. Neste ano 

foram intervencionados 302 doentes, caindo a produção em 2011 para 284 doentes. Dado 

que em 2012 o Ministério da Saúde passou a enquadrar esta área no contexto da atividade 

cirúrgica, daqui resultou uma perda próxima dos 560 milhares de euros para os 259 doentes 

tratados (o preço unitário baixou de 4.295 euros para 2.136 euros). 

 

Por outro lado, continuam a verificar-se um conjunto de situações que impedem que a 

faturação das prestações de serviços atinja a dimensão exacta da totalidade dos cuidados de 

saúde prestados aos beneficiários do SNS, a saber: 

 

 O modelo definido no âmbito do contrato programa apresenta uma grande rigidez, 

no que respeita à segmentação das linhas de produção. Assim, só é possível a 

faturação até ao limite de 10% da produção contratada, e, por outro lado, não é 

possível a transferência entre as linhas de produção com a mesma natureza (por 

exemplo entre o internamento urgente e o programado); 

 A facturação a companhias de seguros, em especial nas situações de acidentes de 

viação, é muitas vezes anulada passados meses ou anos, inviabilizando a faturação 

dos respetivos valores à ACSS; 

 Ainda que com uma importância inferior à de anos anteriores, e em especial para os 

atendimentos no serviço de urgência, uma parte dos doentes não é objeto de 

faturação, por impossibilidade de identificação ou por dificuldade na obtenção do 

número do cartão de utente do SNS. 
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Em 2012, os proveitos totais atingiram os 81.165 milhares de euros, com uma variação 

negativa de -7,6%, face ao valor registado em 2011, ou seja uma descida próxima dos 17,6 

milhões de euros, comparativamente com o valor registado em 2008,  ano anterior à criação 

do Centro Hospitalar (98.777 milhares de euros). A criação do Centro Hospitalar permitiu, 

assim, uma poupança significativa para o erário público, devendo dar-se ênfase ao facto do 

financiamento atribuído aos Hospitais de S. João da Madeira e de S. Miguel até 2008 

ultrapassar, de forma evidente, o valor das respetivas prestações de cuidados de saúde. 

- 

A par de uma quebra significativa nos proveitos financeiros (-27,9%), pelas razões 

anteriormente aduzidas, assinale-se uma redução ainda mais acentuada nos proveitos 

extraordinários (-61,6%), devido ao registo no exercício anterior de acerto de subsídio 

relativo a despesa incorrida em exercícios anteriores. 

 

Peso relativo das prestações de serviços e subsídios à exploração 

Rubricas 2010 2011 2012 

1. Proveitos Totais 95.502.338 87.850.732 81.165.339 

2. Subsídios à Exploração 159.091 13.166 19.566 

3. Prestação de Serviços 89.965.065 82.777.469 76.498.179 

4. (2 ) / ( 1) 0,17% 0,01% 0,02% 

5. (3 ) /  (1) 94,2% 94,2% 94,2% 

        

   Valores em euros 

 

A partir de 2009 os subsídios à exploração passaram a representar um peso muito reduzido 

no conjunto dos proveitos totais, evoluindo de 0,17% em 2010 para 0,02% em 2012. Nos 

três anos referidos no quadro acima, a rubrica prestações de serviços mantém um peso 

relativo constante no total dos proveitos (94,2%). 

 

 

Custos 
 

Em 2012, os custos totais ascenderam a 83.100 milhares de euros, muito abaixo dos  

registados em 2010 (95.030 milhares de euros), bem como em 2011 (87.748 milhares de 

euros).  

  

Evolução dos custos 

Rubricas 2010 2011 2012 

Custos Totais 95.029.997 87.747.709 83.100.367 

Custos Operacionais 94.364.585 86.818.396 82.517.978 

Custos Financeiros 13.313 10.048 14.536 

Custos Correntes 94.377.897 86.828.444 82.532.514 

Custos Extraordinários 652.099 919.264 567.853 

        

   Valores em euros 



RELATÓRIO E CONTAS 2012   |   Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga, E.P.E. 

 73 

Desta forma, entre 2011 e 2012, assistiu-se a um decréscimo de 5,3% nos custos totais, 

abaixo da variação do exercício anterior (-7,7%),  influenciado pela contenção dos custos 

operacionais (-5,0%). No mesmo sentido, a rubrica de custos extraordinários desceu cerca 

de 38,2%, por força da correção de faturas de devedores, em particular no que respeita à  

ACSS. 

 

Em 2012 os custos com pessoal apresentaram uma variação de -2,6%,  comparativamente 

com o ano anterior, correspondendo a uma redução marcadamente inferior à registada em 

2011 (-11,6%). Nestes dois anos verificou-se o efeito das medidas constantes da Lei do 

Orçamento de Estado, com um foco nas reduções remuneratórias e na suspensão do 

pagamento dos subsídios de férias e natal para a maior parte dos colaboradores. Por outro 

lado, foram tomadas medidas para reduzir o pagamento de trabalho extraordinário em todas 

as categorias profissionais,  com um impacto acrescido para o pessoal médico. 

 

Nas duas outras rubricas com um maior peso nos custos de exploração, o custo das 

mercadorias vendidas e das matérias consumidas (CMVMC) e os fornecimentos e serviços 

externos, registaram-se variações superiores às contabilizadas para os custos com pessoal, 

com -8,5% e -7,4%, respetivamente. Já no ano anterior estas rubricas haviam tido uma 

evolução distinta, com +1,0% e -8,3%, respectivamente. Deste modo, entre 2010 e 2012, 

os custos com pessoal (-13,9%) e os custos com fornecimentos e serviços externos, (-

15,1%), distanciaram-se consideravelmente das reduções obtidas nos custos com produtos 

de consumo (-7,6%). 

 

Peso relativo das grandes rubricas de custos 

Rubricas 2010 2011 2012 

1. Custos Totais 95.029.997 87.747.709 83.100.367 

2. Custos com o Pessoal 54.032.757 47.785.415 46.519.259 

3. CMVMC 20.965.881 21.169.345 19.375.029 

4. Forn. Serv. Ext. 14.522.383 13.314.358 12.324.336 

5. (2)  /  (1) 56,9% 54,5% 56,0% 

6. (3 ) / ( 1) 22,1% 24,1% 23,3% 

7. (4 ) /  (1) 15,3% 15,2% 14,8% 

        

   Valores em euros 

 

Relativamente ao custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas, refira-se um 

decréscimo acentuado nos custos com os produtos farmacêuticos (-13,1%), entre 2011 e 

2012, na sequência do Acordo celebrado entre o Ministério da Saúde e a Apifarma. Por outro 

lado, desde a sua criação, o Centro Hospitalar tem vindo a beneficiar do alargamento dos 

protocolos celebrados com diversas empresas fornecedoras, situação que deverá inverter-se 

em 2013, por força da adesão obrigatória aos contratos públicos de aprovisionamento 

promovidos pela SPMS. 
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A exemplo do que vem acontecendo desde 2009, nos fornecimentos e serviços externos, a 

contratação de serviços médicos assume um peso relativo assinalável, face à necessidade de 

assegurar a cobertura das equipas médicas dos dois serviços de urgência e da consulta de 

medicina geral do Hospital de São João da Madeira. Em 2011, o Despacho Ministerial que 

fixou os limites máximos do preço/hora  introduziu uma maior competição no mercado, com 

uma correção em baixa dos valores praticados para a generalidade dos hospitais do SNS. 

 

Entre os anos de 2010 e 2012, o peso relativo das três principais rubricas nos custos totais 

apresenta ligeiras oscilações, devendo assinalar-se um decréscimo do peso dos custos com 

pessoal e dos fornecimentos e serviços externos, com taxas de 56,0% e 14,8%, 

respetivamente. Em sentido contrário evoluíram os custos das mercadorias vendidas e das 

matérias consumidas, os quais passaram de 22,1% para 23,3% dos custos totais verificados 

nos dois últimos anos em análise. 

 

Custos por grandes rubricas 

 

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas 

 

Em 2012, o custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas apresentou uma 

variação negativa (-8,5%), invertendo a evolução verificada em 2011 (+1,0%). No que se 

refere às duas principais rubricas da despesa - produtos farmacêuticos e material de 

consumo clínico – verifica-se uma evolução distinta, quando se confrontam os custos de 

2012 com os registados no ano anterior, com uma descida de -13,1% no primeiro caso e um 

acréscimo no segundo (1,2%). 

 

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas 

Rubricas 2010 2011 2012 

Produtos Farmacêuticos 13.155.493 13.482.347 11.722.073 

Material de Consumo Clínico 6.807.745 6.759.944 6.843.928 

Produtos Alimentares 7.659 7.738 7.758 

Material de Consumo Hoteleiro 440.845 462.565 424.023 

Material de Consumo Administrativo 279.013 203.374 164.753 

Material de Manut. e Conservação 275.127 253.377 212.494 

Total 20.965.881 21.169.345 19.375.029 

   Valores em euros 

 

Para as restantes classes de produtos, entre os anos de 2010 e 2012, devem assinalar-se 

algumas variações significativas, como a seguir se pormenoriza: 

 

 Os custos com material de consumo administrativo apresentam uma forte queda em 

2012 (-19,0%), a exemplo do que já se havia verificado no ano anterior (-27,1%), 
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em grande medida devido à alteração no processo de impressão e reprodução de 

documentos; 

 No mesmo sentido evoluíram os custos com a aquisição de material de manutenção 

e conservação. Em 2012 foram gastos 212 milhares de euros, ou seja uma variação 

de -16,1%, comparativamente com o montante dispendido em 2011 (253 milhares 

de euros); 

 Os custos com material de consumo hoteleiro apresentaram também uma queda, 

embora menos acentuada (-8,3%), após o acréscimo de custos verificado no ano 

anterior (4,9%), por terem sido supridas algumas carências de fardamento e roupa 

hospitalar e uniformização de procedimentos de material de higienização. 

 

Em qualquer um dos anos assinalados, o peso dos encargos com produtos farmacêuticos e 

material de consumo clínico ultrapassa os 95% do total dos custos com mercadorias 

vendidas e das matérias consumidas. Em 2012, o peso relativo da primeira classe de 

produtos aproxima-se dos 60,5%, enquanto a segunda representa cerca de 35,3%. 

 

Produtos farmacêuticos 

 

As medidas definidas pelo Ministério da Saúde em 2012, de modo a baixar o peso dos 

medicamentos no total do PIB, passaram por acordos com a indústria farmacêutica e foram 

determinantes para a redução dos encargos. Neste âmbito o Centro Hospitalar registou notas 

de crédito emitidas/ a emitir, no montante de 1.211.494 euros (532.654 euros emitidos em 

2012 e 678.840 euros a emitir em 2013). Este último valor veio influenciar em baixa os 

custos de 2012, nos termos das orientações transmitidas pela ACSS, pelo que na análise 

apresentada para os encargos por áreas e por produtos foi necessário proceder aos 

ajustamentos adequados. 

 

Em 2012, os  encargos com produtos farmacêuticos apresentam um decréscimo de 13,1% 

relativamente ao ano anterior, invertendo a tendência registada nos dois anos anteriores: 

+3,8% em 2010 e +2,5% em 2011. Todas as rubricas que integram os produtos 

farmacêuticos (medicamentos, reagentes e gases medicinais) apresentam variações 

negativas, superiores a 10%. 

 

Decomposição dos produtos farmacêuticos 

Rubricas 2010 2011 2012 

Medicamentos  11.168.737 11.424.272 9.957.282 

Reagentes 1.822.122 1.878.948 1.606.344 

Outros 164.635 179.127 158.448 

Total 13.155.494 13.482.347 11.722.073 

   Valores em euros 



RELATÓRIO E CONTAS 2012   |   Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga, E.P.E. 

 76 

Numa análise mais pormenorizada sobre a evolução dos custos com medicamentos nos três 

anos em apreciação, tendo em atenção os principais serviços/áreas onde foram utilizados, 

importa apresentar as seguintes considerações: 

 

 Nas áreas nas quais o hospital apresenta quantitativamente a maior parte dos 

doentes tratados – Internamento, Consulta Externa, Hospital de Dia e Urgência – 

observa-se uma descida acentuada (-17,5%), muito acima das descidas verificadas 

não só em 2010 (-2,8%), como também no ano de 2011 (-7,2%); 

 

 Os medicamentos imputados ao hospital de dia oncológico apresentaram uma 

variação de -17,6%, de 2011 para 2012, invertendo a tendência de crescimento 

registada tanto em 2010 (+5,8%), como em 2011 (+2,4%), relativamente aos anos 

precedentes. Conforme mais à frente se esclarece, esta área constitui motivo de 

grande preocupação, não só pelo crescimento do número de doentes tratados mas 

também por uma utilização crescente  de antineoplásicos e imunomodeladores; 

 

 Os medicamentos cedidos gratuitamente para uso em ambulatório (patologias renal, 

neurológica, reumatológica e hepática, etc.), mantiveram uma taxa de crescimento 

positiva (3,4%), embora muito inferior à assinalada em anos anteriores. Tanto em 

2010 como em 2011 as taxas de crescimento foram exponenciais, com +30,2%  e 

+23,8%, respetivamente, devido a um crescimento do número de doentes tratados. 

Assim, entre 2009 e 2012, o forte crescimento dos custos nesta área  (+66,7%),  

reflete as medidas tomadas pelo Ministério da Saúde, no que concerne à cedência de 

determinados medicamentos exclusivamente pelas farmácias hospitalares. 

 

Custo dos medicamentos por áreas 

Rubricas 2010 2011 2012 

Internam. / C. Externa / Urgência 4.715.446 4.374.631 3.608.798 

Hospital de Dia Oncológico 4.382.983 4.487.097 3.698.593 

Medic. cedidos p/ Ambulatório (sem oncologia) 2.070.308 2.562.544 2.649.892 

Total 11.168.737 11.424.272 9.957.282 

  valores em euros 

 

Uma grande parte dos medicamentos usados no tratamento das patologias do foro 

oncológico apresenta preços unitários elevados, sendo normalmente comercializados em 

situação de exclusividade pela empresa que desenvolveu a investigação do produto. No 

entanto, para estes produtos e sempre que surge um genérico, após ter expirado o período 

de protecção da patente, assiste-se a um abaixamento brutal nos preços.  

 

No quadro abaixo apresenta-se a evolução dos encargos suportados com o consumo de  

medicamentos registado entre 2010 e 2012, respeitante a todos os serviços do centro 

hospitalar, e de acordo com a desagregação por famílias de produtos.  
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Custo dos medicamentos por famílias 

Rubricas 2010 2011 2012 

Antineoplásicos e imunomodelad. 5.663.961 6.154.515 5.389.201 

Medicamentos anti-infecciosos 885.128 745.693 541.635 

Sistema nervoso central 824.963 889.144 775.359 

Vacinas e outros imunoterápicos 637.247 470.823 400.703 

Correctivos da volémia 576.660 542.637 490.124 

Sangue 443.545 392.192 381.861 

Medic. usados em afeções oculares 372.443 446.954 355.465 

Indefinido (Idursulfase) 289.896 223.236 213.631 

Hormonas e outros esp. doenç. end. 256.949 311.752 305.033 

Restantes grupos 1.217.946 1.247.327 1.104.270 

Total 11.168.737 11.424.272 9.957.282 

  valores em euros 

 

Da análise comparativa dos dados destes três anos sublinham-se as famílias com um maior 

valor absoluto, as quais apresentam uma evolução distinta como a seguir se pormenoriza:  

  

 Em todos os grupos de produtos farmacêuticos regista-se uma queda dos encargos 

entre 2011 e 2012. Nas variações mais significativas, nos que apresentam um maior 

peso na despesa total, deve sublinhar-se os antineoplásicos e imunomodeladores (-

12,4%), os medicamentos anti-infecciosos (-27,4%) e as vacinas e outros 

imunoterápicos (-14,9%); 

 Os antineoplásicos e imunomodeladores aumentam a sua importância na estrutura dos 

custos, evoluindo de 50,7% em 2010, para 53,9% em 2011 e para 54,1% em 2012. 

 

No quadro indicado de seguida apresentam-se os dados respeitantes aos produtos utilizados 

no hospital de dia oncológico com um encargo anual próximo de 100 milhares de euros, 

referindo-se também o número de doentes em que foram administrados.  

 

Custo dos 10 principais medicamentos usados no hospital de dia oncológico 

Principio ativo 
2010 2011 2012 

Nº doentes  Valor Nº doentes  Valor Nº doentes  Valor 

Bevacizumab 56 589.400 59 695.526 79 734.612 

Trastuzumab  42 631.209 44 862.250 42 622.800 

Cetuximab  47 508.365 56 645.017 51 468.536 

Capecitabina 132 188.688 136 238.391 118 160.524 

Imatinib 10 166.363 8 169.246 9 156.784 

Pemetrexedo 10 42.783 26 137.362 22 131.972 

Octreotido 12 87.094 17 95.903 19 118.479 

Abiraterona 0 0 0 0 7 113.959 

Palonossetrom 0 0 318 84.230 379 98.167 

Lapatinib 2 30.236 8 98.180 9 96.797 

Total 311 2.244.138 672 3.026.106 735 2.702.631 

    valores em euros 

 

Este conjunto de dez produtos apresenta uma progressão de 20,4% entre 2010 e 2012, 

denotando uma cada vez maior concentração dos encargos num conjunto limitado de 

produtos. Assim, no primeiro ano, os mesmos representaram 20,1% do total dos encargos 
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com medicamentos, enquanto em 2011 já representavam 26,5% e em 2012 alcançaram um 

peso relativo de 27,1%. 

 

Sublinhe-se o grande peso dos medicamentos Trastuzumab, Bevacizumab e  Cetuximab, 

que, no seu conjunto, evoluíram de 1.729 milhares de euros em 2010 para 2.203 milhares 

de euros em 2011 e para 1.826 milhares de euros em 2012. Por outro lado, apesar das 

medidas administrativas de redução de preços, o Bevacizumab manteve um acréscimo de 

encargos em 2012 (5,6%), ultrapassando o Transtuzumab como o medicamento que 

apresenta o maior valor absoluto, com custos próximos dos 735 milhares de euros. 

 

Material de consumo clínico 

 

Em 2012 registou-se a manutenção da atividade cirúrgica a níveis semelhantes aos do ano 

anterior. No entanto, o desenvolvimento da atividade de ortopedia determinou um 

crescimento dos encargos desta rubrica em 1,2%, contrariamente ao ano anterior, com uma 

variação de -0,7%. De facto, o crescimento dos encargos com próteses foi determinante 

para a evolução registada, o que não evitou que a especialidade de ortopedia se enquadre 

como a mais problemática quanto à dimensão da lista de espera cirúrgica. 

 

 A exemplo do que aconteceu em 2010 e 2011, em 2012 manteve-se o programa de 

tratamento cirúrgico da obesidade, com um número significativo de doentes (259 doentes 

intervencionados), apesar deste programa ter deixado de ser objeto de um financiamento 

especifico, como aconteceu nos dois anos anteriores. Refira-se que estas cirurgias – bypass 

gástrico – acarretam um dispêndio elevado em produtos de uso único, e consultas de 

diversas especialidades, sem que os preços de pagamento do contrato-programa reflitam 

esta realidade. 

 

Custos com material de consumo clínico por rubricas 

Rubricas 2010 2011 2012 

Penso 221.172 205.328 190.048 

Artigos Cirúrgicos 851.501 842.447 846.218 

Tratamento 1.569.062 1.585.145 1.580.228 

Electromedicina 60.037 49.817 54.339 

Laboratório 154.614 145.284 146.392 

Próteses 1.490.478 1.487.689 1.560.836 

Osteosintese 717.715 668.881 672.813 

Outro 1.743.166 1.775.354 1.793.056 

Total 6.807.745 6.759.944 6.843.928 

   valores em euros 
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Importa salientar alguns aspectos que têm vindo a pressionar os encargos de algumas das 

rubricas: 

 

 O crescimento do número de procedimentos cirúrgicos onde é utilizada a cirurgia 

minimamente invasiva nos serviços de Cirurgia Geral, Ginecologia e Urologia. Se por 

um lado, se registam grandes benefícios traduzidos em menores tempos de 

internamento e menores complicações pós-operatórias, por outro, passaram a ser 

utilizados materiais  significativamente mais caros; 

 Uma maior utilização de material de uso único, em especial material de tratamento, 

batas e campos operatórios, em sintonia com as políticas de controlo da infeção 

hospitalar; 

 A progressiva diferenciação dos serviços no tratamento de diversas patologias, tais 

como a cirurgia da obesidade (colocação de bypass gástrico), a cirurgia para 

resolução da incontinência urinária (colocação de tvt) e a cirurgia oncológica; 

 O alargamento da atividade do serviço de Ortopedia, tanto para a colocação de 

próteses, como para o desenvolvimento da cirurgia da coluna; 

 Um acréscimo do número de cirurgias programadas para revisão de próteses, 

constatando-se que uma parte de doentes não tinham sido submetidos a prótese 

primária no Centro Hospitalar. 

 

Em 2012 o Centro Hospitalar iniciou um processo de análise do reprocessamento de 

dispositivos  de uso único, em articulação com uma empresa certificada, esperando-se que o 

mesmo possa traduzir-se  numa redução de encargos de alguns produtos em 2013. 

 

 

Custos com pessoal 

 

Em 2012 os custos com o pessoal apresentaram uma variação de -2,6%, significativamente 

abaixo da variação apresentada no ano anterior (-11,6%). A rubrica de remunerações base 

do pessoal apenas desceu 0,4%, quando no ano anterior a redução teve uma maior 

expressão (-4,7%).  

 

Por outro lado, o impacto das medidas contidas nas Leis do Orçamento Geral do Estado de 

2011 e 2012, no que respeita aos subsídios de férias e natal, em conjugação com a 

constituição/anulação de provisões, tiveram um impacto ligeiramente inferior no primeiro 

destes anos. Em 2011 a redução teve a ver sobretudo com a anulação de parte da provisão 

para férias e subsídio de férias a pagar em 2012, constituída ao longo de 2011, no valor de 

2,2 milhões de euros, conforme orientação da ACSS e em cumprimento da Lei do OGE para 

2012. Assim, a evolução dos encargos com subsídios de férias e natal foi a seguinte: 2010 

(4.403 milhares de euros); 2011 (2.525 milhares de euros); 2012 (2.386 milhares de 

euros). 
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Em termos gerais, a redução dos custos com pessoal teve a ver não só com as diversos 

medidas contidas no Orçamento Geral do Estado para 2012, bem como as orientações dos 

Ministérios da Saúde e das Finanças, em especial a manutenção da redução remuneratória 

imposta pelo Orçamento Geral do Estado; a obrigatoriedade de redução dos encargos com 

trabalho extraordinário e as limitações na contratação de recursos humanos. Internamente 

foram tomadas medidas de racionalização da estrutura assistencial, bem como na 

constituição e horários das equipas médicas e de enfermagem. 

 

Evolução das rubricas dos custos com pessoal 

Rubricas 2010 2011 2012 

Remuneração órgãos directivos 468.599 292.766 285.261 

Remunerações base do pessoal 26.467.442 25.232.340 25.123.283 

Suplementos remuneratórios 13.397.232 11.187.922 10.923.428 

Prestações sociais directas 246.421 119.072 84.641 

Subsidio de férias e de natal 4.403.065 2.525.208 2.385.739 

Pensões 969.266 737.444 40.413 

Encargos sobre remunerações 7.406.460 7.231.558 7.270.495 

Seguro acid. trab./doenças profiss. 106.823 113.363 135.083 

Outros custos com pessoal 567.450 345.743 270.915 

Total 54.032.757 47.785.415 46.519.259 

   valores em euros 

 

Em 2012 o peso relativo dos custos com o pessoal no total dos custos aproximou-se dos 

56,0%, ou seja +1,5 p.p. do registado no ano anterior, fundamentalmente devido ao 

impacto da redução de encargos com medicamentos e às medidas tomadas no âmbito dos 

fornecimentos e serviços externos. 

 

No âmbito da reorganização das estruturas assistencial e logística, o Conselho de 

Administração tomou diversas medidas que se centraram, em particular, nos anos de 2009 e 

2010, com o objetivo de racionalizar os custos com pessoal. De facto, à data da constituição 

do Centro Hospitalar, a estrutura de recursos humanos existente nos Hospitais de S. João da 

Madeira e de Oliveira de Azeméis era manifestamente desajustada face à atividade 

assistencial aí desenvolvida, impondo-se a realização dos ajustamentos necessários.  

 

No entanto, outras medidas poderão vir a ser tomadas no âmbito da reforma hospitalar que 

está ser delineada pelo Ministério da Saúde, e que irão ser consagradas na carteira de 

serviços, a inscrever no Plano Estratégico para o triénio 2013-2015. 

 

O Hospital não tem beneficiado de um grande impacto resultante da saída de pessoal por 

aposentação, ao contrario da generalidade dos hospitais do SNS, tendo em conta o número 

reduzido de colaboradores com vínculo jurídico à função pública. Por outro lado, nos últimos 

anos tem vindo a acentuar-se o crescimento do número de médicos do internato geral e de 

especialidade colocados no hospital, reembolsados apenas numa pequena parte pela ACSS. 
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Em termos da evolução dos custos com pessoal em 2012, de acordo com as principais 

rubricas, importa apresentar as seguintes considerações: 

 

 Entre 2011 e 2012, as remunerações base registaram um decréscimo de 0,4%,  

muito abaixo da redução verificada no ano anterior (4,7%);   

 Duas das rubricas com uma maior expressão relativa (suplementos de remuneração 

e o subsídio de férias e natal) apresentam uma descida nos encargos em 2012, com 

-2,4% e -5,5%, respetivamente, em comparação com o ano anterior. No primeiro 

caso, em 2011 assistiu-se à descida muito mais acentuada, em consequência de uma 

redução significativa dos montantes pagos a título de horas extraordinárias (-

16,5%); 

 Em 2012 os encargos sobre as remunerações ascenderam a 7,3 milhões de euros, 

progredindo em cerca de 0,5% em relação ao ano anterior (7,2 milhões de euros). 

Registe-se um agravamento do peso relativo desta rubrica no total dos custos com 

pessoal, atingindo um valor de 13,7% em 2010, 15,1% em 2011 e 15,6% em 2012; 

 Os encargos com pensões que haviam apresentado uma progressão sustentada nos 

últimos anos, em parte devido à integração dos Hospitais de S. João da Madeira e de 

Oliveira de Azeméis, registam em 2011 uma forte queda (-23,9%), e ainda mais 

acentuada em 2012 (-94,5%), por força da eliminação da responsabilidade do 

pagamento às instituições de saúde. 

 

Custos com fornecimentos e serviços externos 

 
Em 2012, os custos com fornecimentos e serviços externos atingiram um montante de 12,3 

milhões de euros, apresentando uma queda próxima de 1,0 milhões de euros, em 

comparação com o ano de 2011 (-7,4%), ligeiramente abaixo da redução registada neste 

último ano, face aos encargos de 2010 (-8,3%). Atente-se na descida significativa nas duas 

subrubricas, com -4,4% nos fornecimentos e serviços  e com -12,5% nos subcontratos. 

 

Evolução dos custos com fornecimentos e serviços externos 

Rubricas 2010 2011 2012 

Fornecimentos e serviços 9.066.709 8.339.348 7.972.682 

Subcontratos 5.455.674 4.975.009 4.351.655 

Total 14.522.383 13.314.358 12.324.336 

   Valores em euros 

 

Em termos acumulados, entre 2010 e 2012 assistiu-se a redução próxima dos 2,2 milhões de 

euros, equivalendo a -15,1%. Por outro lado, em 2012, o peso relativo dos custos desta 

rubrica nos custos totais situou-se nos 14,8%, inferior à registada no ano anterior. 

 

 



RELATÓRIO E CONTAS 2012   |   Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga, E.P.E. 

 82 

Evolução dos custos com fornecimentos e serviços por rubricas 

Rubricas 2010 2011 2012 

Fornecimentos e serviços I 1.489.653 1.705.932 2.014.528 

Fornecimentos e serviços II 2.341.924 2.473.557 2.192.856 

Fornecimentos e serviços III 5.227.537 4.152.016 3.757.604 

Outros fornecimentos e serviços 7.595 7.843 7.694 

Total 9.066.709 8.339.348 7.972.682 

   Valores em euros 

 

Conforme os mapas apresentados de seguida, assinale-se a evolução muito distinta de 

alguma subrubricas, sendo importante referir as seguintes observações: 

 

 Um forte crescimento dos encargos com electricidade (+20,6%) e combustíveis 

(45,4%). Em 2010 o Centro Hospitalar beneficiou de um contrato muito favorável no 

âmbito do mercado regulado de electricidade, o que não se verificou nos dois anos 

subsequentes. Especial importância teve a ver com a influência da alteração da taxa 

de IVA. O aumento das tarifas da água conduziu a um acréscimo de 4,7% em 2012, 

comparativamente com o ano anterior; 

 Os encargos com comunicações evoluíram em queda, com uma variação de – 7,5%, 

face ao ano anterior; 

 Em todas as subrubricas dos Fornecimentos e Serviços III, verificaram-se descidas nos 

encargos, com excepção da alimentação, por força das alterações em sede de IVA; 

 Em 2012 os encargos com a contratação de serviços incluídos em duas subrubricas – 

honorários e outros trabalhos especializados - apresentam no seu conjunto uma 

redução de 17,3%, relativamente a 2011; 

 Entre 2010 e 2012 os encargos com as subrubricas - outros trabalhos especializados e 

outros fornecimentos e serviços III – apresentam uma evolução muito favorável, com 

uma variação de –37,0% e -21,0%, respetivamente. 

 

Detalhe dos custos com fornecimentos e serviços 

Rubricas 2010 2011 2012 

Electricidade 590.753 771.620 930.577 

Combustíveis 336.713 316.094 459.628 

Água 299.114 362.647 379.697 

Rendas e alugueres 240.922 241.347 244.060 

Outros 22.150 14.223 566 

Sub- total (FSE I) 1.489.653 1.705.932 2.014.528 

Comunicação 311.000 293.705 271.557 

Honorários 2.003.360 2.171.201 1.914.137 

Outros 27.564 8.651 7.161 

Sub- total (FSE II) 2.341.924 2.473.557 2.192.856 

Conservação e reparação 1.295.530 1.030.641 1.003.854 

Alimentação 953.831 790.311 894.693 

Trabalhos especializados (RH) 2.199.281 1.767.699 1.341.981 

Outros trabalhos especializados 615.491 432.701 387.949 

Outros fornecimentos e serviços III 163.402 130.663 129.127 

Sub- total (FSE III) 5.227.537 4.152.016 3.757.604 

Sub- total (Outros FSE) 7.595 7.843 7.694 

Total 9.066.709 8.339.348 7.972.682 

   valores em euros 
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Em 2012, os subcontratos apresentam uma variação de -12,5%, face ao ano anterior. Entre 

2010 e 2012 assistiu-se a redução de 1.104 milhares de euros (-20,2%), sendo de assinalar 

o decréscimo da rubrica meios complementares de diagnóstico (-31,8%) e transporte de 

doentes (-37,1%). 

 

Evolução dos custos com subcontratos por rubricas 

Rubricas 2010 2011 2012 

Meios Complement. de Diagnóstico 2.592.177 2.434.223 1.768.792 

Meios Complement. de Terapêutica 1.758.113 1.554.554 1.408.525 

Internamentos   454.011 

Transporte de Doentes 1.080.546 949.834 680.045 

Outros 24.839 36.399 40.282 

Total 5.455.674 4.975.009 4.351.655 

   Valores em euros 

 

Em 2012 nos meios complementares de diagnóstico verificou-se uma evolução em baixa, 

com uma variação de -27,3%, passando-se de 2.434 milhares de euros em 2011 para 1.769 

milhares de euros em 2012, fundamentalmente devido a descidas muito consideráveis na 

Patologia Clínica (-27,9%), na Imagiologia (-29,2%), na Anatomia Patológica (-24,1%) e na 

Medicina Nuclear (-23,2%).  

 

Por outro lado, mantêm-se a um nível muito elevado os custos suportados com a aquisição 

de unidades de sangue fornecidas pelo Instituto Português de Sangue, passando de 1.262 

milhares de euros em 2010, para 1.299 milhares de euros em 2011 e para 1.109 milhares 

de euros em 2012. Sublinhe-se que a alteração de preços determinada pelo IPS em 2009, 

implicou na prática a uma quase duplicação dos encargos relativamente aos suportados em 

2008 (665 milhares de euros). 

 

Em 2009, o Centro Hospitalar passou a assumir novas obrigações no que concerne ao  

transporte dos utentes dos concelhos de Arouca e Vale de Cambra, que em grande medida 

eram assumidos pelos Centros de Saúde. Desta forma, houve uma progressão de 34,0% nos 

custos em 2009 (1.057 milhares de euros) e uma relativa estabilidade em 2010 (1.080 

milhares de euros). Em 2011, com as medidas de racionalização introduzidas, a par da 

celebração de novos contratos com empresas/bombeiros, foi possível alcançar uma redução 

de encargos (-12,1%). Em 2012 verificou-se uma redução ainda mais significativa (-28,4%), 

em sintonia com as medidas de racionalização introduzidas pelo Ministério da Saúde. 

 

A grande atividade assistencial do serviço de Medicina Física e Reabilitação penaliza o Centro 

Hospitalar, com uma forte pressão para a emissão de credenciais de transporte em 

ambulância, não havendo financiamento especifico para esta linha de produção. 
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Amortizações 

 

 

O montante de amortizações ascendeu a 4.109 milhares de euros em 2012, valor 5,4% 

inferior ao contabilizado em 2011 (4.343 milhares de euros).  

 

Refira-se que do valor total investido pelo Estado na construção das instalações do Hospital 

de São Sebastião (aproximadamente 32,7 milhões de euros), cerca de 70% já foram 

amortizados (1,6 milhões de euros por ano), a que corresponde um total próximo dos 22,8 

milhões  de euros. 

 

As amortizações continuam a assumir um peso muito significativo nos custos de exploração, 

representando cerca de 5,0% em 2012, superior ao peso registado em 2011 (4,9%) e em 

2010 (4,7%). 

 

Evolução dos custos com amortizações 

Rubricas 2010 2011 2012 

Imobilizações corpóreas 
   

Terrenos e recursos naturais       

Edifícios e outras construções 1.985.173 1.987.815 1.990.014 

Equipamento básico 1.817.588 1.788.420 1.691.527 

Equipamento de transporte 14.990 16.856 11.912 

Ferramentas e utensílios 1.040 1.012 898 

Equipamentos adm. e informático 590.159 490.120 359.345 

Taras e Vasilhame 182     

Outras imobilizações corpóreas 30.149 40.451 36.343 

Sub-total 4.439.281 4.324.674 4.090.038 

Imobilizações incorpóreas 
   

Despesas de instalação 3.101 18.607 18.607 

Total 4.442.382 4.343.281 4.108.645 
        

   Valores em euros 
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Proveitos 

 

 

Em 2012, os proveitos registaram uma variação de-7,6%, quando comparados com os 

apurados no ano anterior. Esta evolução teve a ver essencialmente com a quebra no 

montante facturado a título de prestações de serviços, particularmente à ACSS (utentes do 

Serviço Nacional de Saúde), com uma variação de -8,8%. No que respeita às prestações de 

serviço referentes a outras entidades responsáveis e a taxas moderadoras a variação foi 

favorável com um acréscimo de 15,5%. 

 

Entre 2011 e 2012 a evolução dos proveitos totais foi ainda prejudicada pela queda quer dos 

proveitos financeiros (-27,9%), quer dos proveitos extraordinários (-61,6%). Em termos da 

estrutura dos proveitos, o peso relativo das prestações de serviços tem-se mantido 

constante nos três anos em análise, com 94,2% do total.  

 

 

Prestações de serviços  

 

A evolução das prestações de serviços em 2012 (-7,6%) foi muito similar à registada no ano 

anterior (-8,0%), devido à descida nos preços de pagamento das linhas de produção 

constantes do contrato programa celebrado com o Ministério da Saúde. Desta forma, entre 

2010 e 2012 esta rubrica registou uma variação total de -15,0%. 

 

Prestações de serviços - Total 

Linha de Produção 2010 2011 2012 

Internamento 37.778.813 34.126.319 33.458.959 

Cirurgia do Ambulatório 7.336.383 7.639.776 7.845.208 

Consulta Externa 21.683.618 21.363.640 15.608.881 

Urgência 12.713.673 11.758.902 9.817.753 

GDH Médicos 4.419.195 3.590.001 3.026.991 

Hospital de Dia 356.840 429.084 788.107 

Quartos Particulares 4.950 2.850 1.200 

MCDT 256.085 216.378 175.259 

Taxas Moderadoras 1.337.325 1.419.433 2.250.074 

Serviço Domiciliário 81.937 75.131 63.566 

Outras  33.227 55.385 35.057 

Sub- total 86.002.046 80.676.899 73.071.054 

Outras Prestações de Serviços 3.963.019 2.100.570 3.427.125 

TOTAL  89.965.065 82.777.469 76.498.179 

  Valores em euros 

 

No que respeita ao contrato programa celebrado com a ACSS para o exercício de 2012, o 

Centro Hospitalar prevê faturar o montante de 71,9 milhões de euros, o que representa uma 

redução de 8,8%, face ao ano de 2011. Esta evolução foi fortemente influenciada pela 

alteração dos preços de todas as linhas de produção, e em particular para as consultas 
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externas e as urgências. Pela mesma razão, em 2011 também se assistiu a uma queda de 

8,0%, implicando uma redução de 16,1% entre 2010 e 2012. 

 

Prestações de serviços – Total da faturação ao SNS 

Linha de Produção 2010 2011 2012 

Internamento 36.321.265 33.023.655 32.312.832 

Cirurgia do Ambulatório 7.336.383 7.615.232 7.824.086 

Consulta Externa 21.526.223 21.220.602 15.492.298 

Urgência 11.675.645 10.725.679 8.910.821 

GDH Médicos 4.361.563 3.549.643 3.006.721 

Hospital de Dia 356.840 429.084 788.107 

MCDT 21.736 29.469 42.427 

Serviço Domiciliário 81.025 73.241 62.980 

Sub-Total 81.680.680 76.666.605 68.440.272 

Incentivos Institucionais 3.488.400 1.766.502 3.427.125 

Outras prestações de serviços 474.619 334.068 0 

Sub-Total 3.963.019 2.100.570 3.427.125 

Total 85.643.699 78.767.175 71.867.397 

  Valores em euros 

 

Na estrutura dos proveitos (faturação ao SNS), entre 2011 e 2012, assinale-se a progressão 

do internamento (de 41,9% para 45,0%) e da cirurgia do ambulatório (de 9,7% para 

10,9%), enquanto se constata uma descida muito forte na consulta externa (de 26,9% para 

21,6%) e, com menor expressão, na urgência (de 13,6% para 12,4%). 

 

O Centro Hospitalar colaborou ativamente em vários programas verticais do Ministério da 

Saúde, salientando-se o tratamento cirúrgico da obesidade, a melhoria do acesso ao 

diagnóstico e ao tratamento da infertilidade e o diagnóstico e tratamento da retinopatia 

diabética. No primeiro caso, foi um dos hospitais do SNS com maior número de doentes 

intervencionados, apesar dos custos elevados que o mesmo programa acarreta com pessoal 

e material de consumo clínico. 

 

Em 2012, as receitas respeitantes ao programa de transplantes e recolha de órgãos (25.349 

euros), e o reembolso de encargos com doenças lisossomais de sobrecarga (304 milhares de 

euros), assistência médica no estrangeiro (7 milhares de euros) e ajudas técnicas (36 

milhares de euros) passaram a ser contabilizados na rubrica outros proveitos operacionais. 

 

Faturação ao SNS (incentivos institucionais/outras) 

Linha de Produção 2010 2011 2012 

Transplantes e Recolha de Órgãos 141.419 29.868 25.349 

Doenças Lisossomais de Sobrecarga 304.200 304.200 304.200 

Assistência Médica no Estrangeiro     6.652 

Ajudas Técnicas 29.000   35.732 

Incentivos Institucionais 3.488.400 1.766.502 3.427.125 

Total 3.963.019 2.100.570 3.799.058 

  valores em euros 
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A par da descida dos preços das linhas de produção já atrás referida, em 2012 o Ministério 

da Saúde aumentou o peso dos incentivos institucionais, passando para 4% do valor do 

contrato programa, e alterou as regras de cálculo dos mesmos. Este financiamento visa 

encorajar os hospitais a alcançar objetivos mais exigentes, não só no âmbito da produção e 

na área económico-financeira, mas também na melhoria do acesso e da qualidade dos 

cuidados de saúde prestados.  

 

Deste modo, os incentivos institucionais evoluíram de um montante próximo dos 3.488 

milhares de euros em 2010, para 1.767 milhares de euros em 2011 e para 3.427 milhares 

de euros em 2012. 

 

Conforme foi mencionado nos relatórios de anos anteriores, em 2010, com a inclusão da 

ADSE e de outros subsistemas púbicos de saúde no processo de contratualização definido 

para os utentes beneficiários do Serviço Nacional de Saúde, as prestações de serviços 

facturadas a subsistemas de saúde e a outras entidades legalmente responsáveis, passaram 

a ter uma expressão muito inferior no cômputo das prestações de serviços, abaixo dos 5 

milhões de euros, em qualquer um dos três anos. 

 

Prestações de serviços – Faturação a subsistemas de saúde e outros 

Linha de Produção 2010 2011 2012 

Internamento 1.457.548 1.102.664 1.146.126 

Cirurgia do Ambulatório 0 24.544 21.122 

Consulta Externa 157.395 143.037 116.583 

Urgência 1.038.028 1.033.222 906.932 

GDH Médicos 57.632 40.358 20.270 

Quartos Particulares 4.950 2.850 1.200 

MCDT 234.349 186.909 132.832 

Taxas Moderadoras 1.337.325 1.419.433 2.250.074 

Serviço Domiciliário 912 1.890 586 

Outras prestações de serviços 33.227 55.385 35.057 

Total 4.321.366 4.010.294 4.630.782 

  Valores em euros 

 

 

Nas taxas moderadoras, em 2012, atingiu-se um montante de 2.250 milhares de euros, ou 

seja + 58,5% do que o montante registado em 2011 (1.419 milhares de euros), devido às 

alterações das tabelas decididas pelo Ministério da Saúde e ainda ao esforço de cobrança 

encetado pelo Centro Hospitalar. Desta forma, as taxas moderadoras contribuíram 

decisivamente para o crescimento da faturação desta área de atividade (+15,5% entre 2011 

e 2012). 

 

Analisando o comportamento nas duas principais linhas de produção entre 2011 e 2012, 

sublinhe-se a estabilidade no valor respeitante ao internamento (+3,9%), enquanto a 

urgência diminui de forma muito acentuada (-12,2%). 
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Evolução da cobrança de taxas moderadoras 

Área de Atividade 2010 2011 2012 

Consulta Externa 280.259 295.318 729.365 

Urgência 454.865 510.815 764.319 

MCDT 579.681 607.906 754.795 

Outras 22.520 5.394 1.595 

Total 1.337.325 1.419.433 2.250.074 

  Valores em euros 

 

 

Outros proveitos  

 

No que se refere às restantes rubricas de proveitos, as mesmas representam um peso 

relativo de 5,7% no total dos proveitos, destacando-se de seguida os montantes verificados 

nos anos de 2010 a 2012.  

 

Evolução das restantes rubricas de proveitos 

Rubrica 2010 2011 2012 

Proveitos Suplementares 253.240 253.059 238.548 

Transferências e subsídios correntes obtidos 159.091 13.166 19.566 

Outros proveitos e ganhos operacionais 2.460.727 2.528.265 3.159.989 

Proveitos e ganhos financeiros 739.539 1.109.544 799.886 

Proveitos e ganhos extraordinários 1.924.675 1.168.859 448.458 

TOTAL  5.537.272 5.072.893 4.666.447 

  Valores em euros 

 

Os outros proveitos e ganhos operacionais beneficiaram da alteração contabilística dos 

programas verticais, conforme foi referido atrás. Em 2012, o montante foi de 371.933 euros, 

anteriormente registados em prestações de serviços. 

 

O decréscimo verificado nos proveitos e ganhos financeiros (-27,9%) deve-se à descida nas 

taxas de juro das aplicações a prazo no IGCP e do montante aplicado no Fundo de Apoio ao 

Sistema de Pagamentos do Serviço Nacional de Saúde, bem como a uma pequena redução 

nos descontos financeiros obtidos por pagamento antecipado de facturas a fornecedores.  

 

No mesmo sentido, o decréscimo verificado nos proveitos e ganhos extraordinários (-61,6%) 

foi fortemente influenciado pela redução na faturação respeitante a anos anteriores e pelo 

registo em 2011 do acerto do subsídio relativo a despesa incorrida em exercícios anteriores. 

Em 2010 e nos anos anteriores, com alguma frequência, tornava-se necessário proceder a 

correcções de facturas da ADSE e de outros subsistemas de saúde públicos. 
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Situação Financeira e Patrimonial 

 

 
Balanço e Estrutura Patrimonial 
  

 

Em 31 de dezembro de 2012, os fundos próprios do Centro Hospitalar ascendiam a 75.032 

milhares de euros, apresentando um decréscimo superior a dois milhões de euros face aos 

anos de 2010 e 2011, e igualmente a um nível inferior à situação verificada aquando da 

criação, em 1 de fevereiro de 2009 (78.284 milhares de euros). 

 

O imobilizado líquido, no montante de 19.350 milhares de euros, apresenta uma variação 

negativa de -13,2%, relativamente ao final do exercício de 2011, porquanto o volume dos 

investimentos realizados não acompanhou o valor contabilizado a título de amortizações. 

 

Na mesma data, o activo circulante atingiu o montante de 65.361 milhares de euros, 

equivalendo a uma variação de 11,3%, em relação à mesma data do exercício de 2011 

(58.749 milhares de euros). Refira-se que em 31 de Dezembro de 2012 o Centro Hospitalar 

ainda dispõe de uma aplicação no montante de 30 milhões de euros no Fundo de Apoio ao 

Sistema de Pagamentos do SNS, ou seja um valor inferior em 5 milhões de euros, 

comparativamente com o registado no final do exercício do ano anterior. 

 

Principais rubricas do balanço 

Rubricas 
2010 2011 2012 

(31 Dez.) (31 Dez.) (31 Dez.) 

    

Activo    

Imobilizado líquido 24.560.858 22.292.235 19.350.431 

Circulante 60.722.523 58.749.210 65.361.200 

Acréscimos e diferimentos 26.445.609 28.192.288 14.796.315 

Total 111.728.991 109.233.733 99.507.947 

    

Fundos Próprios e Passivo    

    

Património 77.188.664 77.292.947 75.031.519 

    

Passivo    

Curto prazo 28.608.951 28.179.758 18.631.813 

Acréscimos e diferimentos 5.931.376 3.761.028 5.844.615 

Sub-Total 34.540.327 31.940.786 24.476.427 

Total 111.728.991 109.233.733 99.507.947 

   Valores em euros 

 

Para além do montante aplicado no Fundo de Apoio ao Sistema de Pagamentos do SNS, o 

Centro Hospitalar dispunha no final do exercício de 2012, de disponibilidades financeiras no 

montante de 12.350 milhares de euros, aproximadamente 36,0% acima das existentes em 

31 de dezembro de 2011 (9.081 milhares de euros). 

 



RELATÓRIO E CONTAS 2012   |   Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga, E.P.E. 

 90 

Assinale-se que à data da constituição do Centro Hospitalar, os Hospitais de S. João da 

Madeira e de S. Miguel possuíam dívidas nos montantes de 2.081 e 1.544 milhares de euros, 

respetivamente, cuja liquidação se processou durante o ano de 2009. Este facto traduziu-se 

necessariamente numa descida acentuada das disponibilidades, ainda que não tenha posto 

em causa o cumprimento do programa Pagar a Tempo e Horas. 

 

No que respeita ao passivo a curto prazo, o montante contabilizado como adiantamento da 

ACSS corresponde a 61,2% do total. As dívidas a fornecedores c/c e a fornecedores de 

imobilizado c/c pesavam apenas 10,2% em 2012 e 11% em 2011. 

 

 

Rácios 
 

 

Em 31 de Dezembro de 2012 o Centro Hospitalar mantém uma elevada capacidade para 

satisfazer o pagamento das suas dívidas, conforme se pode verificar na análise dos rácios de 

situação financeira. Assim, o rácio de autonomia financeira (0,75) garante uma elevada 

cobertura do passivo exigível. Por outro lado, os rácios de liquidez geral e reduzida 

apresentam uma franca melhoria em 2012, a exemplo do que já havia acontecido no ano 

anterior. 

 

Importa referir que, em 2010, estes indicadores, foram prejudicados pela contabilização das 

prestações de serviços ainda não concretizadas através de factura para a ACSS, no montante 

de 26.303 milhares de euros. 

 

Alguns rácios de situação financeira (31 de Dezembro) 

Rácios 2010 2011 2012 

    

Autonomia financeira 0,69 0,71 0,75 

Liquidez geral 2,52 2,72 3,27 

Liquidez  reduzida 2,46 2,65 3,18 

 

 

No que respeita ao prazo médio de pagamento aos fornecedores, o Centro Hospitalar 

apresenta um dos melhores indicadores de entre os hospitais constituídos em entidades 

públicas empresariais, situando-se o mesmo nos 38 dias, no final de Dezembro de 2012.  

 

Tendo em conta a boa situação económica e financeira do Centro Hospitalar, os proveitos 

financeiros, por antecipação de pagamentos a muitos fornecedores, apresentam um valor 

com alguma expressão (337 milhares de euros).  

 

O prazo médio de recebimento apresentou um valor de 99 dias no final do exercício, 

deteriorando-se significativamente em relação à mesma data do ano anterior (79 dias). 
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Assinale-se o aumento da duração média das existências relativamente ao ano de 2011 

(mais cinco dias), mas em que a análise é prejudicada pela redução dos consumos em 2012. 

 

Alguns rácios de pagamentos/recebimentos/existências 

Rácios 2010 2011 2012 

    

Prazo médio de pagamento (nº de dias) 33 34 38 

Prazo médio de recebimento (nº de dias) 56 79 99 

Duração média das existências (nº de dias) 41 40 45 

 

 

Investimentos 

 
 

Em 2012, o montante global dos investimentos realizados ascendeu a 1.187 milhares de 

euros, situando-se a um nível claramente inferior ao registado nos anos anteriores, com 

variações de -43,2% e -52,8%, em relação a 2010 e 2011, respetivamente. Em qualquer dos 

anos considerados, os investimentos são muito inferiores ao valor contabilizado a título de 

amortizações (acima de 4 milhões de euros). Refira-se que a amortização do edifício do 

Hospital de São Sebastião ascende a aproximadamente 1,6 milhões de euros/ano. 

 

O Cento Hospitalar manteve uma política bastante restritiva neste domínio, a exemplo da 

anteriormente adoptada, tentando prolongar a vida útil dos equipamentos, desde que daí 

não resultem encargos adicionais na manutenção e simultaneamente não prejudique a 

qualidade da prestação de cuidados de saúde. As três principais rubricas - edifícios e outras 

construções, equipamento básico e equipamento administrativo e informático – apresentam 

uma forte descida entre 2011 e 2012, registando variações de -92,1%, de -28,5% e de -

59,4%, respetivamente. 

 

Evolução dos investimentos por rubrica 

Rubricas 2010 2011 2012 

Imobilizações corpóreas    

Terrenos e recursos naturais       

Edifícios e outras construções 403.268 324.996 25.780 

Equipamento básico 1.623.610 1.444.599 1.032.721 

Equipamento de transporte 19.791     

Ferramentas e utensílios 113 167 140 

Equipamentos administrativo e informático 332.790 298.862 121.442 

Taras e vasilhame       

Outras imobilizações corpóreas 79.164 21.013 6.645 

Sub-total 2.458.736 2.089.637 1.186.728 

Imobilizações incorpóreas    

Despesas de instalação 55.826     

Total 2.514.562 2.089.637 1.186.728 

   valores em euros 
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No quadro seguinte são apresentados os investimentos que envolveram um custo mais 

elevado, devendo salientar-se a aquisição de equipamentos de tecnologia médica de diversos 

serviços, em particular a unidade de cuidados intensivos, o bloco operatório, e a imagiologia, 

substituindo-se alguns com cerca de catorze anos de utilização no Hospital  de São 

Sebastião. 

 

Descrição dos principais investimentos realizados em 2012 

  (em euros) 

Descrição Serviço Valor 

   

Aquisição de central de monitorização completa Cuidados intensivos 212.790 

Aquisição de central de monitorização Bloco operatório 98.400 

Aquisição de RX portátil com tecnologia digital directa Imagiologia 98.400 

Aquisição de monitores de sinais vitais não invasivos Diversos serviços 81.908 

Aquisição de RX portátil com digitalização por ecrã de fósforo Imagiologia 67.650 

Aquisição de autoclave Esterilização 63.972 

Aquisição de sistema de segurança de bebés/crianças Pediatria/ Obstetrícia 50.614 

Aquisição de incubadoras de cuidados intensivos Neonatologia 33.920 

Aquisição de equipamento para artroplastia Bloco operatório 30.748 

Aquisição de equipamento de ureteroscopia flexível Bloco operatório 25.109 

Aquisição de seringas perfusoras Diversos serviços 22.386 

Aquisição de camas articuladas Pediatria 19.209 

Aquisição de aparelho para potenciais evocados ORL 17.229 

Aquisição de sistema de registo de assiduidade Administração Geral 17.226 

Aquisição de unidades de alimentação eléctrica Diversos serviços 10.932 

Aquisição de contentores rígidos para instrumental cirúrgico Bloco operatório 10.820 

Remodelação de infra-estrutura de rede de bastidor Cuidados intensivos 10.332 

Aquisição de equipamentos de reprografia multi-funções Diversos serviços 10.331 

Aquisição de micro-motor para cirurgia percutânea do pé Bloco operatório 10.010 

Aquisição de broncofibroscópio Pneumologia 9.846 

Aquisição de peça de mão para dissector hepático Bloco operatório 8.864 
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Desenvolvimento estratégico e atividade para 2013 

 

 

Principais linhas de actuação 

 

 

A atividade assistencial do Centro Hospitalar tem sido orientada para satisfazer a procura de 

cuidados de saúde, de modo a garantir níveis adequados de qualidade e de acessibilidade 

aos cuidados de saúde.  

 

Nos últimos três anos, esta estratégia tem sido condicionada pela necessidade de redução 

dos custos de todas as rubricas da despesa, tendo em conta o corte nos preços de 

pagamento da atividade das principais linhas de produção, contratada para prestação de 

cuidados de saúde a beneficiários do Serviço Nacional de Saúde.  

 

Em 2013, a sustentabilidade económica e financeira das instituições hospitalares do SNS 

exige a tomada de medidas que influenciarão necessariamente a atividade de alguns serviços 

clínicos. Importa desenvolver, em particular, uma acção concertada que permita a 

centralização de competências para as áreas mais diferenciadas, um melhor funcionamento 

da rede de prestação de cuidados e a definição da carteira de serviços a cargo de cada 

instituição. 

 

A elaboração de um Plano Estratégico para o triénio 2013-2015, nos termos das orientações 

transmitidas pela Administração Central dos Serviços de Saúde, a concretizar até 31 de Maio 

de 2013, deve, no entanto, assegurar: 

 

 A melhoria da capacidade de resposta da consulta externa, com maior atenção às 

especialidades com maiores listas de espera; 

 A redução da lista de espera cirúrgica, respeitando os tempos máximos de resposta 

garantidos e a rentabilização da capacidade instalada; 

 O crescimento da atividade cirúrgica programada desenvolvida em regime de 

ambulatório; 

 O desenvolvimento do hospital de dia médico, de modo a facultar tratamentos de 

diversas especialidades; 

 Uma maior atenção à gestão da doença, em especial para as situações relacionadas 

com doenças crónicas, a exemplo da diabetes; 

 Uma melhoria da resposta à doença oncológica, através do desenvolvimento dos 

cuidados paliativos; 

 O aumento da capacidade de oferta de meios complementares de diagnóstico, 

evitando o recurso ao exterior. 
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Apesar de existir alguma limitação na contratação de recursos humanos, em particular de 

pessoal médico, o nível de resposta oferecido à população tem sido adequado. Em 2013, 

pretende-se reforçar as equipas médicas dos serviços de Urgência, Psiquiatria, 

Anestesiologia, Gastrenterologia, Obstetrícia/Ginecologia, Urologia e Oftalmologia. 

 

As principais linhas de atuação definidas pelo Conselho de Administração para 2013 

procuram dar continuidade ao trabalho que tem vindo a ser desenvolvido desde a 

constituição do Centro Hospitalar, como a seguir se detalha.  

 

Atividade assistencial 

 

 A melhoria da articulação com as instituições de prestação de cuidados de saúde 

primários, nomeadamente através da partilha dos processos clínicos eletrónicos; 

 A melhoria da articulação com as unidades de cuidados continuados; 

 A implementação da equipa intra-hospitalar de cuidados paliativos; 

 O término da implementação da via verde do trauma de acesso ao Serviço de 

Urgência; 

 A adaptação dos processos relativos à cirurgia de ambulatório em uso no Hospital de 

São João da Madeira ao Hospital de São Sebastião; 

 A realização de auditorias internas de acompanhamento e avaliação da utilização da 

lista de verificação da segurança cirúrgica; 

 O aprofundamento dos procedimentos de gestão de risco associados ao registo e 

análise de incidentes relacionados com a segurança do doente. 

 

Governação Clínica 

 

 O aumento da quota de prescrição de medicamentos genéricos para aviamento nas 

farmácias de oficina; 

 O reforço das auditorias ao processo clínico;  

 O desenvolvimento do processo clínico eletrónico (Medtrix EPR) para automatização 

de recolha de indicadores relacionados com a prestação de cuidados de saúde; 

 A melhoria do nível de reporting relacionado com a prescrição médica e com exames 

de diagnóstico e terapêutica;   

 A racionalização do consumo de exames de diagnóstico e de medicamentos, através 

da introdução / revisão dos protocolos clínicos em uso; 

 

Sistemas de informação 

 

 O desenvolvimento do processo clínico eletrónico Medtrix EPR, considerando novas 

áreas, como os Cuidados Intensivos e a Oncologia; 

 A integração do Medtrix EPR com a Plataforma de Dados da Saúde (PDS); 



RELATÓRIO E CONTAS 2012   |   Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga, E.P.E. 

 95 

 A partilha da informação clínica informatizada entre os CSP e o CHEDV; 

 O desenvolvimento de sistemas de informação, nomeadamente nas seguintes áreas: 

Medicina Física e Reabilitação, Gestão de Filas de Espera, Sistema de Chamada e 

Gestão de Equipamentos e Manutenção; 

 A integração com aplicações externas, nomeadamente no que se refere aos 

fornecedores de meios de diagnóstico e terapêutica. 

 

Infra-estruturas e equipamentos 

 

 A substituição de equipamentos de tecnologia médica, em particular nos serviços 

cirúrgicos, bloco operatório, cuidados intensivos, imagiologia e exames especiais de 

diversas especialidades médicas; 

 A conclusão do processo de centralização do reprocessamento de materiais, 

nomeadamente através da aquisição de equipamento para Central de Esterilização; 

 O alargamento do serviço de Medicina Interna, de modo a aumentar a sua lotação, 

com o fim de se superar os constrangimentos existentes; 

 A elaboração de um plano estratégico que direccione a organização e a criação de 

novas instalações, nas áreas da gestão do doente crítico, Psiquiatria e Oncologia.  

 

 

Recursos humanos 

 

 A contratação de profissionais médicos para as especialidades com uma maior 

carência; 

  O aprofundamento da capacidade formativa, através da certificação pelo INEM do 

centro de formação, para cursos de suporte avançado de vida; 

 O desenvolvimento de processos de avaliação dos profissionais. 

 

 

Qualidade 

 

 O desenvolvimento do processo de certificação de serviços pela ISO 9001, alargando 

a novos serviços o processo em curso; 

 O alargamento do processo de avaliação da excelência clínica a todas as áreas 

definidas pela Entidade Reguladora da Saúde; 

 A definição de políticas e procedimentos no âmbito do processo de acreditação pela 

Joint Commission International; 

 A manutenção do processo de avaliação da satisfação dos utentes através de 

inquéritos telefónicos. 
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Redução de Custos 

 

 A redução de encargos nas áreas com um maior peso relativo na estrutura dos 

custos de exploração, em especial trabalho extraordinário, medicamentos, material 

de consumo clínico e aquisição de exames de diagnóstico e terapêutica no exterior; 

 A racionalização dos consumos de energia eléctrica, combustíveis, água e 

comunicações; 

 Melhoria dos processos aquisição de bens e serviços e a colaboração estreita com os 

SPMS e a ANCP; 

 A racionalização da estrutura assistencial, nos termos da carteira de serviços 

regional, e conforme o Plano Estratégico 2013-2015. 

 

Atividade assistencial prevista para 2013 

 

O Conselho de Administração tem procurado adequar a atividade produtiva do Centro 

Hospitalar à procura de cuidados de saúde nas diversas especialidades da sua área de 

influência. Apresentam-se de seguida as previsões de produção para o ano de 2013: 

 

 Prevê-se uma ligeira diminuição no número de doentes saídos, relativamente ao ano 

de 2012 (-0,3%), devido à transferência de doentes, anteriormente intervencionados 

no âmbito da cirurgia convencional, e que agora, reunindo os critérios necessários, 

são intervencionados em ambulatório, com ganhos para o doente e para o Serviço 

Nacional de Saúde. 

 O peso relativo das especialidades cirúrgicas no total do internamento deverá 

manter-se acima dos 60% do total de doentes saídos. Este indicador tem vindo a 

diminuir em consequência do desenvolvimento da cirurgia do ambulatório. 

 A demora média e a taxa de ocupação do internamento deverão manter-se próximas 

dos valores registados em 2012. 

 Na cirurgia do ambulatório prevê-se um crescimento de 7,3% no número de doentes 

intervencionados, evoluindo de 6.991 doentes em 2012 para 7.500 doentes em 

2013. 

 Entre 2011 e 2012 houve um ligeiro crescimento no total consultas realizadas 

(+0,9%), prevendo-se para 2013 um crescimento de 1,6% no número total de 

consultas face a 2012. 

 O serviço de urgência, continua a registar um número elevado de atendimentos por 

dia. Para 2013 prevê-se um ligeiro decréscimo face a 2012 (-2,2%). 

 O hospital de dia deverá apresentar um acréscimo quer na área de Oncologia 

(+6,9%), quer para as restantes especialidades (+9,7%). 

 O serviço domiciliário apresentará um número de visitas ligeiramente abaixo das 

verificadas em 2012 (-1,8%). 
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Atividade assistencial prevista para 2013 

Linhas de produção Unidade de medida Quantidade 

Internamento ( com berçário) Nº de doentes saídos 21.410 

Cirurgia do ambulatório Nº de doentes 7.500 

Consultas externas (inclui consultas não médicas) Nº de consultas 327.700 

Urgência Nº de urgências 174.800 

Hospital de dia oncológico Nº de sessões  14.550 

Hospital de dia médico (sem oncologia) Nº de sessões  13.475 

Serviço domiciliário Nº de visitas 1.700 

      

 

Investimentos previstos para 2013 

 

Como foi referido atrás, os investimentos do Centro Hospitalar têm ficado muito abaixo do 

montante contabilizado a título de amortizações. Em 2012, face às restrições financeiras que 

têm sido colocadas aos Hospitais, o valor dispendido foi substancialmente inferior ao previsto 

no Plano de Investimentos. 

 

Por outro lado, face às orientações transmitidas pelo Ministério da Saúde, foi necessário 

alterar os objetivos traçados neste domínio, tanto para 2013 como para os anos de 2014, em 

particular no que respeita a obras de alargamento/remodelação das instalações. Aqui 

importa referir o adiamento do projeto de construção de um edifício, na parte Norte do 

Hospital de São Sebastião, para a instalação do internamento de Psiquiatria e do Hospital de 

Dia de Oncologia. 

 

O Plano de Investimentos para 2013 contempla um montante total de 2.280 milhares de 

euros, ou seja um acréscimo de 9,1% relativamente ao realizado em 2011 (2.090 milhares 

de euros) e de 92,1% relativamente a 2012 (1.187 milhares de euros). 

 

Na repartição percentual dos investimentos, salientam-se as rubricas Equipamento Básico 

com 1.550 milhares de euros (68,0% do total), Edifícios e Outras Construções com 400 

milhares de euros (17,5%) e Equipamento Administrativo e Informático com 300 milhares de 

euros (13,2%). Para as restantes rubricas está afetado apenas um valor de 30 milhares de 

euros (1,3%). 

 

Dentro dos condicionalismos existentes o Centro Hospitalar prevê a substituição de 

equipamentos de tecnologia médica, alguns com mais de uma dezena de anos de utilização, 

de modo a manter a capacidade assistencial, assim como a realização de pequenas obras de 

remodelação de serviços. Por último, impõe-se a substituição de uma parte das coberturas 

do edifício do Hospital de São Sebastião, de forma a ultrapassar os problemas de infiltrações 

colocados nos dias de maior pluviosidade. 
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Proposta de aplicação de resultados 

 

 

Nos termos da competência estatuária, o Conselho de Administração do Centro Hospitalar de 

Entre o Douro e Vouga, E.P.E.,  vem propor que o resultado líquido do exercício, respeitante 

ao período de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2012, no montante de -1.935.028,13 euros, 

seja transferido para a conta Resultados Transitados. 

 

 

 

 

 

 

Santa Maria da Feira,  17 de abril de 2013 
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Balanço     

    valores em euros 

Contas 
31-Dez-12 31-Dez-11 

Activo Bruto Amort./ Aj. Activo Liq. Activo Liq. 
     

ACTIVO     

     

IMOBILIZADO     

     

IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS     

Despesas de instalação 55.826,20 40.315,03 15.511,17 34.118,01 

Despesas investigação e desenvolv.       0,00 

Imobilizaç. em curso de imob. Incorp.       0,00 

Adiantamentos p/ conta imob.incorp.       0,00 

Sub-Total 55.826,20 40.315,03 15.511,17 34.118,01 

     

IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS     
Terrenos e recursos naturais 560.164,00 0,00 560.164,00 560.164,00 

Edifícios e outras construções 40.429.144,17 27.217.010,41 13.212.133,76 15.175.840,28 

Equipamento básico 31.122.371,56 26.177.874,02 4.944.497,54 5.622.108,61 

Equipamento de transporte 283.362,73 275.036,97 8.325,76 21.846,44 

Ferramentas e utensílios 22.367,57 21.939,83 427,74 1.185,41 

Equipamento admin. e informático 7.451.908,32 6.944.678,82 507.229,50 745.132,84 

Taras e vasilhame 0,00 0,00 0,00 0,00 

Outras imobilizações corpóreas 575.676,67 473.534,99 102.141,68 131.839,62 

Imobilizaç. em curso de imobil. corp. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Adiantament p/ conta de imob.corp. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sub-Total 80.444.995,02 61.110.075,04 19.334.919,98 22.258.117,20 

     

INVESTIMENTOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,00 0,00 

     

CIRCULANTE     

     
EXISTÊNCIAS     

Matérias-primas,subsid.e consumo 2.402.376,19 0,00 2.402.376,19 2.358.796,06 

Sub-produtos, desperd. resíd. e refugos       0,00 

Produtos acabados intermédios       0,00 

Mercadorias       0,00 

Adiantament por conta de compras       0,00 

Sub-Total 2.402.376,19 0,00 2.402.376,19 2.358.796,06 

     
DIVIDAS DE TERC. - Curto prazo     

Empréstimos concedidos    0,00 

Clientes c/c 3.050.767,77 0,00 3.050.767,77 3.341.145,01 

Utentes c/c 237.217,52 0,00 237.217,52 235.833,52 

Instituições do Ministérios da Saúde 14.080.582,02 0,00 14.080.582,02 6.019.973,53 

Clientes e utentes cobrança duvidosa 1.067.160,04 1.067.160,04 0,00 0,00 

Devedores por execução do orçamento 0,00 0,00 0,00 0,00 

Adiantamentos a fornecedores 4.043,74 0,00 4.043,74 696,58 

Adiantamentos a fornec. imobilizado 0,00 0,00 0,00 0,00 

Estado e outros entes públicos 254.809,94 0,00 254.809,94 220.046,65 

Outros devedores 3.001.616,30 20.377,70 2.981.238,60 2.491.680,66 

Sub-Total 21.696.197,33 1.087.537,74 20.608.659,59 12.309.375,95 

     

TÍTULOS NEGOCIÁVEIS     

Outras Aplicações de Tesouraria 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 35.000.000,00 

     

DEPÓSITOS INST. FINANC./CAIXA     
Conta no Tesouro 12.292.469,89 0,00 12.292.469,89 9.041.250,54 

Depósitos em instituições financeiras 55.749,35 0,00 55.749,35 37.637,62 

Caixa 1.945,43 0,00 1.945,43 2.150,06 

Sub-Total 12.350.164,67 0,00 12.350.164,67 9.081.038,22 

     
ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS     

Acréscimos de proveitos 14.753.450,98 0,00 14.753.450,98 28.139.313,21 

Custos diferidos 42.864,01 0,00 42.864,01 52.974,80 

Sub-Total 14.796.314,99 0,00 14.796.314,99 28.192.288,01 

     

   Total de amortizações  61.150.390,07   

   Total de ajustamentos  1.087.537,74   

TOTAL DO ACTIVO 161.745.874,40 62.237.927,81 99.507.946,59 109.233.733,45 
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Balanço   
  valores em euros 

Contas 31-Dez-12 31-Dez-11 

   

FUNDOS PRÓPRIOS   

   

Património 29.930.000,00 29.930.000,00 

Reservas:   

Reservas Legais 2.313.815,72 2.293.211,02 

Reservas Estatutárias 11.065.298,25 11.065.298,25 

Reservas Contratuais     

Reservas Livres 35.213.089,16 35.212.173,55 

Sub-Total 48.592.203,13 48.570.682,82 

   

Resultados transitados -1.555.655,87 -1.310.759,07 

Resultado líquido do exercício -1.935.028,13 103.023,49 

   

 TOTAL DOS FUNDOS PRÓPRIOS 75.031.519,13 77.292.947,24 

   

PASSIVO   

   

PROVISÕES   

   

Provisões para cobranças duvidosas   

Provisões para riscos e encargos 371.329,38 368.672,33 

Sub-Total 371.329,38 368.672,33 

   

DIVIDAS A TERCEIROS - Médio longo prazo 0,00 0,00 

   

DIVIDAS A TERCEIROS - Curto prazo   

   

Adiantamentos de clientes, utentes e instit. MS 11.405.657,26 19.893.094,93 

Fornecedores c/c 1.825.944,76 2.507.058,51 

Fornecedores - Facturas rec. e conferência     

Empréstimos obtidos     

Credores pela execução do orçamento     

Fornecedores de imobilizado c/c 82.431,43 552.986,30 

Estado e outros entes públicos 1.768.707,91 1.635.171,35 

Outros credores 3.177.741,87 3.222.774,62 

   Total dividas a terceiros 18.260.483,23 27.811.085,71 

   

ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS   

   

Acréscimos de custos 5.424.916,64 3.257.812,01 

Proveitos diferidos 419.698,21 503.216,16 

   Total acréscimos e diferimentos 5.844.614,85 3.761.028,17 

   

TOTAL DO PASSIVO 24.476.427,46 31.940.786,21 

TOTAL DOS FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO 99.507.946,59 109.233.733,45 
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Demonstração de Resultados 
     

Custos e Perdas     

     
    valores em euros 

Contas 
2012 2011 

1 Jan - 31 Dez 1 Jan - 31 Dez 

     

Custos das merc.vend.e das mat. cons.     

Mercadorias 0,00  0,00  

Matérias de consumo 19.375.028,96 19.375.028,96 21.169.344,82 21.169.344,82 

     

Fornecimentos e serviços externos   12.324.336,25   13.314.357,61 

     

Custos com o pessoal     

Remuner. dos orgão directivos 285.261,34  292.766,35  

Remunerações de pessoal 38.517.092,07   39.064.542,50   

Pensões 40.412,86   737.443,77   

Encargos sobre remunerações 7.270.494,63   7.231.557,65   

Seguros acid trab e doenç profiss. 135.083,21   113.362,64   

Encargos sociais voluntários 151.683,21   200.277,30   

Outros custos com o pessoal 119.231,44 46.519.258,76 145.465,24 47.785.415,45 

     

Transf. correntes conc. e prest. soc.     

          

Amortizações do exercício 4.108.645,30  4.343.280,87  

Ajustamentos do exercício 34.765,82 4.143.411,12 137.546,64 4.480.827,51 

          

Outros custos e perdas operacionais   155.942,88   68.451,06 

     

(A)  82.517.977,97  86.818.396,45 

     

Custos e perdas financeiras  14.536,16  10.048,04 

          

(C)  82.532.514,13  86.828.444,49 

     

Custos e perdas extraordinárias   567.852,77   919.264,05 

     

(E)  83.100.366,90  87.747.708,54 

     

Imposto s/ rendimento do exercício  0,00  0,00 

          

(G)  83.100.366,90  87.747.708,54 

     

Resultado líquido do exercício   -1.935.028,13   103.023,49 

          

Total  81.165.338,77  87.850.732,03 
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Demonstração de Resultados 
     

Proveitos e Ganhos     
     
    valores em euros 

Contas 
2012 2011 

1 Jan - 31 Dez 1 Jan - 31 Dez 

     

Vendas e prestação de serviços     

Vendas   713,00  370,32  

Prestação de serviços 76.498.178,95 76.498.891,95 82.777.468,82 82.777.839,14 

     

Impostos, taxas e outros     

          

Trabalhos para a própria instituição         

          

Proveitos suplementares   238.547,67   253.059,30 

     

Transferências e sub. correntes obtidos     

Transferências - Tesouro         

Transferências correntes obtidas 8.365,45   7.500,57   

Subsid. correntes obt- Out.entes púb. 11.201,00   5.665,70   

De outras entidades   19.566,45   13.166,27 

          

Outros proveitos e ganhos operacionais   3.159.989,12   2.528.264,65 

     

(B)  79.916.995,19  85.572.329,36 

     

Proveitos e ganhos financeiros  799.886,02  1.109.543,80 

          

(D)  80.716.881,21  86.681.873,16 

     

Proveitos e ganhos extraordinários   448.457,56   1.168.858,87 

     

(F)  81.165.338,77  87.850.732,03 

     

       

Resumo       

Resultados Operacionais: (B) - (A)   -2.600.982,78   -1.246.067,09 

Resultados Financeiros: (D-B) - (C-A)   785.349,86   1.099.495,76 

Resultados Correntes: (D) - (C)   -1.815.632,92   -146.571,33 

Resultados Extraordinários: (F-D) - (E-C)   -119.395,21   249.594,82 

Resultados Antes de Impostos: (F) - (E)   -1.935.028,13   103.023,49 

Resultados Liquido do Exercício: (F) - (G)   -1.935.028,13   103.023,49 
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Demonstração dos Fluxos de Caixa 

     

  valores em euros 

Contas 2012 2011 

     
ATIVIDADES OPERACIONIAS     

     

Recebimento de Clientes 76.381.648,06   77.049.226,35   

Pagamentos a Fornecedores -32.644.003,30   -34.171.726,18   

Pagamentos ao Pessoal -44.969.805,69   -50.167.555,82   

Fluxos Gerados Pelas Operações -1.232.160,93  -7.290.055,65  

     

Pagamento/Recebimento de Imp. s/ Rendimento 47.378,37   -164.078,41   

Outros Recebimentos relativos à atividade oper. 906.293,81   4.116.872,19   

Outros Pagamentos relativos à atividade oper. -271.440,15   -116.788,61   

Fluxos Gerados Antes rub ext -549.928,90  -3.454.050,48  

     

Recebimentos Relacionados com Rubricas Extr. 14.693,30   63.147,98   

Pagamentos Relacionados com Rubricas Extr. -1.021,53   -16.011,14   

          

Fluxos das Atividades Operacionais (1)   -536.257,13   -3.406.913,64 

          

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO     

     

Recebimentos provenientes de:         

Investimentos Financeiros         

Imobilizações Corpóreas         

Imobilizações Incorpóreas         

Subsídios de Investimento 0,00   417.207,44   

Juros e Proveitos Similares         

Dividendos         

    0,00   417.207,44 

Pagamentos Respeitantes a:     

Investimentos Financeiros         

Imobilizações Corpóreas -1.663.627,86   -2.355.808,36   

Imobilizações Incorpóreas     0,00   

  -1.663.627,86   -2.355.808,36   

     

Fluxos das Atividades de Investimento (2)   -1.663.627,86   -1.938.600,92 

          

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO     

     

Recebimentos provenientes de:     

Empréstimos Obtidos         

Aumentos de Capital, Prest. Supl. e P. de Emissão         

Subsídios e Doações         

Venda de acções Próprias         

Cobertura de Prejuízos         

Juros e proveitos similares 485.256,39   708.387,48   

  485.256,39   708.387,48   

Pagamentos Respeitantes a:     

Empréstimos Obtidos         

Amortização de Contratos de Locação Financeira         

Juros e Custos Similares -16.244,95   -10.048,04   

Dividendos         

Reduções de Capital e Prestações Suplementares         

Aquisição de Acções Próprias         

  -16.244,95   -10.048,04   

     

Fluxos das Atividades de Financiamento (3)   469.011,44   698.339,44 

     

Var. de Caixa e seus Equiv. (4) = (1) + (2) + (3)  -1.730.873,55  -4.647.175,12 

Efeitos das Diferenças de Câmbio         

Caixa e seus Equivalentes no Inicio do Período   44.081.038,22   48.728.213,34 

Caixa e seus Equivalentes no Fim do Período   42.350.164,67   44.081.038,22 
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Demonstração dos Resultados por Funções 
   
  valores em euros 

Contas 2012 2011 

   

   

Vendas e Prestações de Serviços 76.430.971,84 82.569.277,04 

Custo das Vendas e das Prestações de Serviços -69.701.506,72 -73.051.829,64 

   

   

Resultados Brutos 6.729.465,12 9.517.447,40 

   

   

Outros Proveitos e Ganhos Operacionais 3.761.100,60 3.439.161,43 

Custos de Distribuição     

Custos Administrativos -5.848.286,25 -5.207.498,99 

Outros Custos e Perdas Operacionais -7.251.995,10 -8.632.507,50 

   

   

Resultados Operacionais -2.609.715,63 -883.397,66 

   

   

Outros Juros e Proveitos Similares 799.886,02 1.109.543,80 

Juros e Custos Similares -14.536,16 -10.048,04 

Resultados Não Usuais ou Não Frequentes -110.662,36 -113.074,61 

   

Resultados Correntes -1.935.028,13 103.023,49 

   

   

Proveitos e Ganhos Extraordinários     

Custos e Perdas Extraordinárias      

      

   

Resultados Antes Impostos -1.935.028,13 103.023,49 

   

   

Imposto sobre o Rendimento do Exercício     

      

   

Resultados Líquidos -1.935.028,13 103.023,49 
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Anexo ao Balanço e à Demonstração de Resultados 

 

 

Exercício: 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2012 

 

 

Nota introdutória 

 

O Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga, E.P.E., foi criado nos termos do Decreto-Lei 

nº 27/2009, de 27 de janeiro, agregando os Hospitais de S. Sebastião, E.P.E., Distrital de S. 

João da Madeira e S. Miguel - Oliveira de Azeméis, sendo dotado com um estatuto jurídico 

correspondente a um estabelecimento público dotado de personalidade jurídica, autonomia 

administrativa, financeira e patrimonial e com natureza empresarial. 

 

De referir que, enquanto os dois últimos hospitais estavam integrados no sector público 

administrativo, o Hospital de São Sebastião beneficiou desde 1999 de estatutos com 

natureza empresarial, apresentando-se de seguida uma breve evolução do mesmo.  

 

O Hospital de São Sebastião foi criado pelo Decreto-Lei n.º 218/96, de 20 de novembro, 

passando cerca de um ano e meio depois a ter o seu estatuto jurídico definido com a 

publicação do Decreto-Lei n.º 151/98, de 5 de junho, consagrando um modelo de gestão 

inovador, o qual visava uma maior agilidade na contratação de recursos humanos e 

materiais. 

 

Em 4 de janeiro de 1999 o Hospital iniciou a prestação de cuidados de saúde aos utentes 

provenientes dos concelhos da região norte do distrito de Aveiro, com uma área geográfica 

de atração mais ou menos alargada consoante as especialidades clínicas. 

 

Em 2002, com a publicação do Decreto-Lei n.º 296/2002, de 11 de dezembro, o Hospital foi 

transformado numa sociedade anónima de capitais exclusivamente públicos, com efeitos a 

partir de 12 de dezembro de 2002. Foi dotado com uma dotação de capital inicial no 

montante de 29.930 mil euros, integralmente subscrito e realizado pelo Estado. 

 

Em 2005, com a publicação do Decreto-Lei n.º 233/2005, de 30 de dezembro, teve lugar a 

transformação em entidade pública empresarial, com efeitos a 31 de dezembro de 2005. 

 

Nota 1 – Apresentação das demonstrações financeiras 

Os valores indicados são expressos em euros. Foram seguidos os critérios previstos no Plano 

Oficial de Contabilidade do Ministério da Saúde (POCMS), criado pela Portaria n.º 898/2000, 



RELATÓRIO E CONTAS 2012   |   Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga, E.P.E. 

 106 

de 28 de setembro e, subsidiariamente, o que está definido no Plano Oficial de Contabilidade 

(POC), aprovado pelo Decreto-lei nº 410/89, de 20 de novembro. 

 

Nota 2 – Comparabilidade com exercícios anteriores 

Os dados apresentados reportam-se a 2012, por comparação com o exercício de 2011. 

 

Nota 3 – Bases de preparação das contas e critérios valorimétricos 

As demonstrações financeiras foram preparadas segundo a convenção dos custos históricos e 

em conformidade com os princípios contabilísticos fundamentais da prudência, consistência, 

substância sobre a forma, materialidade e especialização dos exercícios. Assim, foram 

utilizados os seguintes critérios valorimétricos: 

 

(a) Existências 

As existências estão valorizadas ao custo médio de aquisição, considerando-se custo de 

aquisição de um bem a soma do respetivo preço de compra com os gastos suportados para o 

colocar no armazém. Como método de custeio das saídas, ou consumos, é utilizado o custo 

médio ponderado. 

 

(b) Imobilizações corpóreas  

No final do exercício de 2003 foi realizada a inventariação e a avaliação dos bens do 

imobilizado corpóreo do Hospital de S. Sebastião, com exceção dos terrenos e outros 

recursos naturais, e dos edifícios e outras construções, por uma empresa contratada para o 

efeito, a qual utilizou os seguintes métodos: 

 

 Custo histórico – atribuição do valor contabilístico, mediante a informação 

encontrada nas faturas. 

 Comparativo – avaliação dos bens de acordo com o valor atribuído a outros com 

as mesmas características.  

 Valor do mercado – avaliação de acordo com o preço corrente no mercado. 

 

Em 2010 foi realizada a inventariação e a avaliação dos bens do imobilizado corpóreo dos 

Hospitais de S. João da Madeira e S. Miguel – Oliveira de Azeméis, com a utilização dos 

mesmos métodos. Assim, relativamente a estas unidades, foi necessário proceder a 

ajustamentos em algumas rubricas do imobilizado.  

 

As amortizações são calculadas pelo método das quotas constantes, de acordo com as taxas 

previstas nas tabelas I e II anexas à Portaria n.º 737/81, de 29 de agosto, com as alterações 

que lhe foram introduzidas pelas Portarias n.º 990/84, de 29 de Dezembro, e n.º 85/88, de 9 

de fevereiro, pelo Decreto Regulamentar n.º 2/90, de 12 de janeiro, e ainda pelo Decreto 

Regulamentar n.º 25/2009, de 14 de setembro. 

 



RELATÓRIO E CONTAS 2012   |   Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga, E.P.E. 

 107 

 

(c) Encargos com férias e subsídios de férias 

No exercício de 2012 o Centro Hospitalar contabilizou, na rubrica acréscimos de custos, um 

montante total de 5.425 milhares de euros. Deste montante, aproximadamente 5.162 

milhares de euros correspondem a remunerações a liquidar (essencialmente encargos com 

férias e subsídios de férias deste ano, mas só devidos em 2013). 

 

Nota 7 – Número de efetivos de pessoal  

Em 31 de Dezembro de 2012, o número de colaboradores do Centro Hospitalar, com vínculo 

jurídico à função pública ou com contrato individual de trabalho a termo indeterminado, 

diminuiu ligeiramente, comparativamente com o ano anterior (menos 10 colaboradores), 

conforme é apresentado no quadro abaixo. Por outro lado, na mesma data, havia ainda 134 

colaboradores com contrato de trabalho a termo certo ou incerto, acima dos existentes em 

31 de dezembro de 2011 (81 colaboradores). 

 

Efetivos de pessoal 

Grupo profissional   2011 2012 

Conselho de Administração / Pessoal Dirigente   9 7 

Médico    211 206 

Enfermagem   441 449 

Técnico Superior   54 50 

Técnico de Diagnóstico e Terapêutica   98 98 

Outro Pessoal Técnico   7 8 

Assistente Técnico   154 153 

Assistente Operacional   483 476 

Outro Pessoal   1 1 

Total   1.458 1.448 

 

Nota 8 – Movimento da conta Outras Aplicações de tesouraria  

Na conta 118111 – Outras Aplicações de Tesouraria – Unidades de Participação em Fundos 

de Investimento Mobiliários – FASP SNS – está registado o valor de 30 milhões de euros, 

correspondente a 300 unidades de participação, aplicado no “Fundo de Apoio ao Sistema de 

Pagamentos do Serviço Nacional de Saúde”, com o valor nominal unitário de cem milhares 

de euros. 

 

Nota 10 – Movimento no ativo imobilizado 

Os edifícios e outras construções do Hospital de São Sebastião, sede do Centro Hospitalar, 

estão registados pelos valores comunicados em 1999 pela Direção Regional de Instalações e 

Equipamentos da Saúde do Centro, não estando contabilizado o valor dos terrenos onde os 

mesmos estão instalados. Os edifícios dos Hospitais de São João da Madeira e de São Miguel 

são propriedade da Santa Casa da Misericórdia dos respetivos concelhos. 
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Alterações nas contas do imobilizado 

Rubricas Saldo Inicial Aumentos  Alienações Ajustamentos Transf./abat. Saldo Final 

Imobilizações Incorpóreas       

Despesas de instalação 55.826    0 55.826 

Sub-total 55.826 0   0 0 55.826 

       

Imobilizações Corpóreas       

Terrenos e recursos naturais 560.164         560.164 

Edifícios e outras construções 40.402.837 25.780   528   40.429.144 

Equipamento básico 30.459.322 1.032.721   1.882 371.553 31.122.372 

Equipamento de transporte 286.063 0                     2.700 283.363 

Ferramentas e utensílios 22.228 140       22.368 

Equipam. administ./informático 7.333.078 121.442     2.612 7.451.908 

Taras e Vasilhame 0 0       0 

Outras imobilizações corpóreas 569.108 6.645     76 575.677 

Sub-total 79.632.799 1.186.728 0 2.409 376.941 80.444.995 
       

Total 79.688.625 1.186.728 0 2.409 376.941 80.500.821 

              

     valores em euros 

 

Alterações nas contas de amortizações 

 

Rubricas Saldo Inicial Reforços Regularizações Saldo Final 

Imobilizações Incorpóreas     

Despesas de instalação 21.708 18.607  40.315 

Sub-total 21.708 18.607   40.315 

Imobilizações Corpóreas     

Terrenos e recursos naturais         

Edifícios e outras construções 25.226.996 1.990.014   27.217.010 

Equipamento básico 24.837.213 1.691.527 350.866 26.177.874 

Equipamento de transporte 264.216 11.912 1.091 275.037 

Ferramentas e utensílios 21.042 898   21.940 

Equipamento administ. e informático 6.587.945 359.345 2.612 6.944.679 

Taras e Vasilhame         

Outras imobilizações corpóreas 437.268 36.343 76 473.535 

Sub-total 57.374.681 4.090.038 354.645 61.110.075 

Total 57.396.390 4.108.645 354.645 61.150.390 

    valores em euros 

 

 

Nota 12 – Reavaliação do imobilizado corpóreo 

Não foi feita a reavaliação do imobilizado corpóreo, nem existem reservas a este título. 

 

 

Nota 14 – Imobilizações corpóreas e em curso 

Todas as imobilizações estão afetas à atividade do Centro Hospitalar. As unidades de São 

João da Madeira e Oliveira de Azeméis encontram-se instaladas em edifícios que são 

propriedade das respetivas Misericórdias. 
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Nota 15 – Locação financeira  

Não existem bens em regime de locação financeira. 

 

Nota 19 – Diferenças entre os valores do ativo circulante e os de mercado 

Não existem diferenças materialmente relevantes entre os valores do ativo circulante e os 

valores de mercado. 

 

Nota 21 – Provisões extraordinárias para o ativo circulante 

Não existem razões que levem à constituição deste tipo de provisões. 

 

Nota 23 – Dívidas de cobrança duvidosa 

Em 31 de dezembro de 2012 o valor global dos créditos de cobrança duvidosa é de 1.088 

milhares de euros, inscritos na rubrica clientes de cobrança duvidosa, sendo que cerca de 

60% refere-se a companhias de seguros. 

 

Dívidas de cobrança duvidosa 

Contas   31-Dez-11 31-Dez-12 

    

Companhias de seguros   655.428 642.411 

Outros clientes   99.323 98.926 

Utentes c/ corrente   293.714 325.823 

Sub-total   1.048.464 1.067.160 

Outras dividas de terceiros   24.374 20.378 

Total   1.072.838 1.087.538 

   valores em euros 

 

Nota 28 – Dívidas em mora ao Estado e outros Entes Públicos 

Em 31 de dezembro de 2012, o Centro Hospitalar não tinha quaisquer dívidas em mora ao 

Estado ou a outros Entes Públicos. 

 

Nota 29 – Dívidas a terceiros há mais de cinco anos 

O Centro Hospitalar possui em dívida um montante de 817 milhares de euros, há mais de 

cinco anos, para com a Administração Regional de Saúde do Centro, e que se refere a 

encargos com meios auxiliares de diagnóstico e terapêutica. 

 

Nota 31 – Compromissos financeiros assumidos e não incluídos no balanço 

Não existem compromissos financeiros assumidos e não incluídos no balanço. 

 

Nota 33 – Diferenças entre as dívidas a pagar e as quantias arrecadadas 

Não existem quaisquer diferenças nas dívidas a pagar e nas quantias arrecadadas, as quais 

se encontram lançadas pelo seu valor exato. 
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Nota 34 – Movimento das contas de provisões 

Em 2012 foram constituídas provisões para cobrança duvidosa no valor de 17 milhares de 

euros. Além de serem considerados os créditos reclamados judicialmente e os créditos em 

mora há mais de 24 meses, os quais foram provisionados a 100%, foram também 

considerados os créditos em mora há mais de 12 meses, que foram provisionados a 50%, 

ajustados pela respetiva taxa expectável de cobrança. Foram ainda constituídas provisões 

para outras dívidas de terceiros. 

 

Movimento das contas de provisões 

Contas Saldo inicial  Aumentos Reduções Saldo final 

Prov. p/ Cobranças Duvidosas     

Companhias de seguros 655.428 202.394 215.410 642.411 

Outros clientes 99.323 14.985 15.382 98.926 

Utentes c/ corrente 293.714 150.173 118.064 325.823 

Outras dividas de terceiros 24.374 0 3.996 20.378 

Sub-Total 1.072.839 367.552 352.853 1.087.538 

Prov. p/ Riscos e Encargos     

Processos Judiciais em Curso 368.672 2.657 0 371.329 

Sub-Total 368.672 2.657 0 371.329 

TOTAL 1.441.511 370.209 352.853 1.458.867 

    valores em euros 

 

Nota 35 – Movimentos ocorridos no património 

O património inicial do Centro Hospitalar é de 29.930 milhares de euros, correspondendo ao 

património do extinto Hospital de São Sebastião, E.P.E. Em relação aos fundos patrimoniais 

dos Hospitais de São João da Madeira e de São Miguel, foram de acordo com nota técnica nº 

2/2008 do SIDC, agregados na conta 5741 – Reservas do SPA. 

 

Nota 40 – Variação das contas dos fundos próprios 

As rubricas que compõem os fundos próprios, durante o exercício de 2012, apresentam os 

seguintes movimentos: 

 

Contas dos fundos próprios 

Rubricas Saldo Inicial Aumentos  Reduções Saldo Final 

     

Património 29.930.000     29.930.000 

Reservas de Reavaliação 0     0 

Reservas Legais 2.293.211 20.605   2.313.816 

Reservas Estatutárias 11.065.298     11.065.298 

Reservas Contratuais 0     0 

Reservas Livres 35.212.174 916   35.213.089 

Resultados Transitados -1.310.759 82.419 327.316 -1.555.656 

Resultados Líquidos 103.023   2.038.052 -1.935.028 

Total 77.292.947 103.939 2.365.367 75.031.519 

    valores em euros 
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Nota 41 – Demonstração do custo das merc. vendidas e matérias consumidas 

O valor do custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas no exercício de 2012 

é apresentado no quadro seguinte. As existências finais, em 31 de dezembro, apresentam 

um montante semelhante nos anos de 2011 e 2012 (2 358 e 2 402 milhares de euros, 

respetivamente). 

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas 

Rubricas 
  
  

2011 2012 

    

Existências iniciais   2.313.001 2.358.796 

Compras   21.244.362 19.438.772 

Regularização de existências   -29.222 -20.163 

Existências finais   2.358.796 2.402.376 

Custos no exercício   21.169.345 19.375.029 

   valores em euros 

 

Nota 43 – Remunerações atribuídas aos membros dos órgãos sociais 

No exercício de 2012 as remunerações abonadas aos membros que integram os órgãos 

sociais correspondem aos seguintes valores: 

 

Remunerações dos órgãos sociais 

Órgãos Sociais 
  

2011 2012 
  

    

Conselho de Administração   292.766 285.261 

Fiscal Único   12.510 12.194 

Mesa da Assembleia Geral       

   valores em euros 

 

Nota 45 – Demonstração dos resultados financeiros  

No exercício de 2012 o Centro Hospitalar apresentou proveitos financeiros próximos de 800 

milhares de euros, uma diminuição de cerca de 28%, justificado em parte pela diminuição 

dos juros na sequência da diminuição das unidades de participação do FASP – SNS 

subscritas, (de 350 para 300 unidades) e das taxas de juro das aplicações a prazo e no 

Fundo de Apoio ao Sistema de Pagamentos do Serviço Nacional de Saúde. 

Proveitos e ganhos financeiros 

Rubricas 
  

2011 2012 
  

    

Juros obtidos   715.089 445.956 

Diferenças de câmbio favoráveis       

Descontos de pronto pagamento obtidos   391.955 337.303 

Ganhos de alienação de aplicações financeiras       

Outros proveitos e ganhos financeiros   2.500 16.627 

Total   1.109.544 799.886 

   valores em euros 
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Os descontos de pronto pagamento obtidos diminuíram cerca de 14%, relativamente ao 

exercício anterior. 

 

Custos e perdas financeiras 

Rubricas 
  

2011 2012 
  

Juros suportados     122 

Provisões para aplicações financeiras       

Diferenças de câmbio desfavoráveis   643   

Outros custos e perdas financeiras   9.405 14.414 

Resultados financeiros   1.099.496 785.350 

Total   1.109.544 799.886 

   valores em euros 

 

 

Nota 46 - Demonstração dos resultados extraordinários 

No exercício de 2012, os resultados extraordinários tiveram uma variação de -148% face ao 

exercício de 2011. Para tal contribuiu essencialmente o acerto efetuado em 2011 do subsidio 

relativo a gastos incorridos em exercícios anteriores de cerca de 390 milhares de euros. Os 

montantes contabilizados nas rubricas proveitos e ganhos extraordinários e custos e perdas 

extraordinárias são apresentados nos dois quadros seguintes. 

 

Proveitos e ganhos extraordinários 

Rubricas 
  

2011 2012 
  

Recuperação de dívidas   244 1.028 

Ganhos em existências   877 5.605 

Ganhos em imobilizações   115 1.230 

Benefícios e penalidades contratuais       

Reduções de amortizações e provisões     17.410 

Correcções relativas a exercícios anteriores   575.327 335.477 

Outros proveitos e ganhos extraordinários   592.295 87.709 

Total   1.168.859 448.458 

   valores em euros 

 

Custos e perdas extraordinárias 

Rubricas 
  

2011 2012 
  

Transferências capital concedidos   15.239   

Dívidas incobráveis   67.180 70.461 

Perdas em existências   30.100 25.767 

Perdas em imobilizações   17.031 22.296 

Multas e penalidades   336 414 

Aumentos de amortizações e provisões     0 

Correcções relativas a exercícios anteriores   788.942 435.691 

Outros custos e perdas extraordinários   436 13.222 

Resultados extraordinários   249.595 -119.395 

Total   1.168.859 448.458 

   valores em euros 
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Nota 48 – Acréscimos e diferimentos 

 

Contas do ativo 

Contas   31-Dez-11 31-Dez-12 

    

Acréscimo de Proveitos    

   Juros a Receber   30.674 6.078 

   Outros Acréscimos de Proveitos   28.108.639 14.747.373 

Custos Diferidos   52.975 42.864 

        

   valores em euros 

 

Contas do passivo 

Contas   31-Dez-11 31-Dez-12 

    

Acréscimo de Custos    

   Remunerações a liquidar   3.125.935 5.161.914 

   Juros a liquidar   0 0 

   Outros acréscimos de custos   131.877 263.002 

Proveitos Diferidos       

   Subsidios para investimento   503.216 419.698 

   valores em euros 

 

 

Santa Maria da Feira, 17 de abril de 2013 
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Governo da sociedade 

 

1. Missão, objetivos e políticas da empresa 

 

1.1. Missão 

 

O Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga, E.P.E. foi criado pelo Decreto-lei nº 27/2009, 

de 27 de janeiro, agregando o Hospital de S. Sebastião, E.P.E., o Hospital de São João da 

Madeira e o Hospital de S. Miguel (Oliveira de Azeméis), com efeitos a 1 de fevereiro de 

2009. Esta medida veio ao encontro da política do Ministério da Saúde de reorganização da 

estrutura assistencial existente, de modo a melhorar a articulação entre os diversos 

estabelecimentos e a garantir a sustentabilidade económica e financeira do Serviço Nacional 

de Saúde. 

 

No caso presente impunha-se uma profunda reformulação da rede de prestação de cuidados 

hospitalares da parte norte do distrito de Aveiro, em especial com a concentração de 

recursos e a introdução de uma nova abordagem gestionária dos mesmos, em sintonia com 

a alteração do estatuto jurídico da maior parte dos Hospitais/Centros Hospitalares, primeiro 

com a constituição de sociedades anónimas e depois com a transformação em entidades 

públicas empresariais. No entanto, mantém-se ainda em funcionamento o Hospital Francisco 

Zagalo – Ovar, com uma missão pouco definida, não dispondo de capacidade de tratamento 

dos doentes que são encaminhados para internamento a partir da urgência do Hospital de 

São Sebastião. 

 

A missão do Centro Hospitalar está centrada no atendimento e no tratamento, em tempo 

útil, dos doentes dos concelhos da parte norte do distrito de Aveiro, com eficiência, 

qualidade e a custos socialmente comportáveis, em articulação com a rede de hospitais que 

integram o Serviço Nacional de Saúde, com a rede de cuidados de saúde primários e com a 

rede nacional de cuidados continuados integrados. Faz, ainda, parte da missão, a 

participação no ensino e na formação pré e pós – graduada de pessoal técnico de saúde e o 

desenvolvimento de linhas de investigação clínica. 

 

Nos termos do Regulamento Interno sublinham-se os principais valores da Instituição: 

Qualidade – prestar os melhores cuidados de saúde, utilizando modernas tecnologias, num 

ambiente seguro, atrativo e amigável; Ética – seguir os mais elevados princípios de conduta 

em todas as ações e decisões; Respeito pelo indivíduo – procurar dar resposta às 

necessidades dos doentes e dos colaboradores, com respeito pela privacidade e participação 

no processo de decisão; Performance – utilizar de modo eficiente os recursos da 

comunidade; Inovação – incentivar a mudança de processos e o desenvolvimento de novas 

atividades. 
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1.2. Objetivos e políticas 

 

Tendo presente que o Centro Hospitalar é responsável pela prestação de cuidados de saúde 

a uma população elevada, superior a 330.000 habitantes, bem como as responsabilidades 

assistenciais que decorrem dos Contratos Programa celebrados com o Ministério da Saúde, 

torna-se necessário uma sistemática adaptação à evolução da procura de cuidados de saúde 

e uma adequada articulação com as unidades de saúde mais diferenciadas. Em especial, 

desde 2010 impôs-se um esforço acrescido na redução das despesas de exploração, tendo 

em vista o ajustamento com a baixa dos preços definidos para as diferentes linhas de 

produção, conforme as orientações emanadas pelos Ministérios da Saúde e das Finanças e da 

Administração Pública. 

 

Em termos genéricos, as principais linhas de orientação definidas pelo Conselho de 

Administração, centram-se nos seguintes aspectos: 

 

 A melhoria da capacidade de resposta da consulta externa, com maior atenção às 

especialidades com maiores listas de espera; 

 A redução da lista de espera cirúrgica, respeitando os tempos máximos de resposta 

garantidos e a rentabilização da capacidade instalada; 

 O crescimento da atividade cirúrgica programada desenvolvida em regime de 

ambulatório; 

 O desenvolvimento do hospital de dia médico, de modo a facultar tratamentos de 

diversas especialidades; 

 Uma maior atenção à gestão da doença, em especial para as situações relacionadas 

com doenças crónicas, a exemplo da diabetes; 

 Uma melhoria da resposta à doença oncológica, através do desenvolvimento dos 

cuidados paliativos; 

 O aumento da capacidade de oferta de meios complementares de diagnóstico, 

evitando o recurso ao exterior. 

 A redução de encargos nas áreas com um maior peso relativo na estrutura dos 

custos de exploração, em especial trabalho extraordinário, medicamentos, material 

de consumo clínico e aquisição de exames de diagnóstico e terapêutica no exterior; 

 

2. Regulamentos internos e externos a que a empresa está sujeita 

 

No diploma legal que transformou os hospitais em entidades públicas empresariais é referida 

a sua natureza como pessoas coletivas de direito público de natureza empresarial dotadas de 

autonomia administrativa, financeira e patrimonial. A superintendência é da competência do 

Ministro da Saúde e a tutela financeira é exercida em conjunto pelos Ministros da Saúde e de 

Estado e das Finanças. 
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Os principais diplomas legais e regulamentos que enquadram a atividade do Centro 

Hospitalar são os seguintes: 

 

- Decreto-Lei nº 233/2005, de 29 de dezembro, republicado através do Decreto-Lei nº 

244/2012, de 9 de novembro, que define o regime jurídico dos Hospitais, com a 

transformação em entidades públicas empresariais; 

- Decreto-Lei n.º 27/2009, de 27 de janeiro, que criou o Centro Hospitalar de Entre o 

Douro e Vouga, E.P.E.; 

- Decreto-Lei nº 558/99, de 17 de dezembro (com a redação dada pelo Decreto-Lei nº 

300/2007, de 23 de agosto) que define o regime jurídico do sector empresarial do 

Estado e das empresas públicas; 

- Resolução do Conselho de Ministros nº 49/2007, de 28 de março que define os 

princípios de bom governo das empresas do Setor Empresarial do Estado; 

- O regulamento interno do Centro Hospitalar foi elaborado nos termos do art.º 22º do 

Decreto-Lei nº 233/2005, de 29 de dezembro. Faz parte deste documento, a missão, 

os valores, o objeto, a legislação aplicável, a descrição dos órgãos sociais, de direção 

técnica, de apoio técnico e de auditoria interna; a organização dos serviços; a gestão 

de recursos e as garantias. 

 

3. Informação sobre transações relevantes com entidades relacionadas 

 

No que concerne a este ponto não há nada a assinalar. 

 

4. Informação sobre outras transações 

 

Nos termos do regulamento interno do Centro Hospitalar, a aquisição de bens e serviços e os 

contratos de empreitadas de obras públicas regem-se pelas normas do direito privado, sem 

prejuízo da aplicação do Código dos Contratos Públicos e das diretivas comunitárias. 

 

As rubricas de produtos farmacêuticos e de material de consumo clínico constituem as que 

envolvem maiores valores nas transações com empresas do exterior. No que respeita à 

primeira, tem sido privilegiado o recurso ao Catálogo do Ministério da Saúde, procedendo-se 

à formatação de pacotes de produtos por empresa, de modo a obter um benefício adicional 

para o Centro Hospitalar, combinando produtos exclusivos e não exclusivos, sendo o 

fornecimento válido para um período compreendido entre um e três anos. Quanto à segunda 

rubrica, os procedimentos de concurso têm sido validados igualmente por períodos de um a 

três anos, com a possibilidade de revisão anual de preços, se tal for do interesse do Centro 

Hospitalar. Para as restantes rubricas, o Centro Hospitalar tem procurado obter os mais 

baixos preços praticados pelo mercado, sem desprezar a qualidade dos produtos 

selecionados, de forma a proporcionar um elevado nível de qualidade na prestação dos 

cuidados de saúde.  
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De salientar que, desde a entrada em vigor do Decreto-Lei nº 149/2012, de 12 de julho, que 

introduziu alterações ao Código dos Contratos Públicos, revogando a não aplicação da parte 

II do CCP aos hospitais E.P.E. (nº 3 do art.º 5º do CCP), o Centro Hospitalar tem vindo a 

adaptar os seus procedimentos para a generalidade das aquisições, procedendo à abertura 

de novos processos para as diversas áreas, designadamente a aquisição de bens, serviços, 

meios complementares de diagnóstico e prestação de serviços médicos. 

 

Em 2012, os fornecedores de bens e serviços que apresentaram um valor de faturação 

superior a um milhão de euros foram os seguintes: Roche Farmacêutica Química, Lda. 

(1.895 milhares de euros); Johnson & Johnson Medical (1.664 milhares de euros); Abbott 

Laboratórios, Lda. (1.016 milhares de euros) e o Instituto Português de Sangue e da 

Transplantação, IP (1.114 milhares de euros). 

 

5. Indicação do modelo de governo e identificação dos órgãos sociais 

 

5.1. Identificação dos órgãos sociais 

 

Mandato I – Período de 1 de janeiro a 28 de março de 2012 

Órgão / Cargo Nome Nomeação Mandato 

Conselho de Administração   

    

Presidente Fernando Martins da Silva 01-02-2009 3 Anos 

Vogal (1) Dir. Clínica Maria da Piedade Pacheco Amaro 01-02-2009 3 Anos 

Vogal (2) Enf. Director José David dos Santos Ferreira 01-02-2009 3 Anos 

Vogal (3) Executivo Pedro Nuno Figueiredo dos Santos Beja Afonso 01-02-2009 3 Anos 

Vogal (4) Executivo Luís Manuel de Sousa Matias 01-02-2009 3 Anos 

    

Fiscal Único   

    

Efectivo Álvaro, Falcão & Associados, SROC 01-02-2009 3 Anos 

Suplente Ana Isabel Silva de Andrade Fino de Sousa 01-02-2009 3 Anos 

 

 

Mandato II – Período de 29 de março a 31 de dezembro de 2012 

Órgão / Cargo Nome Nomeação Mandato 

Conselho de Administração   

    

Presidente Fernando Martins da Silva 29-03-2012 3 Anos 

Vogal (1) Dir. Clínica Ana Cristina Rodrigues da Silva 29-03-2012 3 Anos 

Vogal (2) Enf. Director José David dos Santos Ferreira 29-03-2012 3 Anos 

Vogal (3) Executivo Maria Margarida Torres de Ornelas 29-03-2012 3 Anos 

Vogal (4) Executivo Catarina Raquel Jorge Lopes Monteiro 29-03-2012 3 Anos 

    

Fiscal Único   

    

Efectivo Álvaro, Falcão & Associados, SROC 29-03-2012 3 Anos 

Suplente Ana Isabel Silva de Andrade Fino de Sousa 29-03-2012 3 Anos 
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5.2. Funções e responsabilidades. 

 
De acordo com o regulamento interno, os órgãos sociais do hospital compreendem o 

Conselho de Administração, o Fiscal Único e o Conselho Consultivo. Todos estes órgãos têm 

as composições, mandato, competências e funcionamento descritas de uma forma genérica 

nos Estatutos aprovados pelo Decreto-Lei nº 233/2005, de 29 de dezembro, republicado pelo 

Decreto-Lei nº 244/2012, de 9 de novembro. No que respeita aos membros que integram o 

Conselho de Administração, identifica-se de seguida as suas funções e responsabilidades. 

 

Mandato I 

 

Presidente do Conselho de Administração – Para além das funções de representação do 

Conselho de Administração em juízo e fora dele, acompanha de uma forma geral a atividade 

desenvolvida pelos serviços e coordena a atividade do Conselho de Administração. 

 

Diretora Clínica (1) – Para além das funções de coordenação técnica dos serviços de 

prestação de cuidados, coordena a atividade do serviço de higiene e segurança no trabalho. 

 

Enfermeiro Diretor (2) – Para além das funções de coordenação técnica e avaliação do 

desempenho nas áreas a que respeita, coordena a atividade do serviço de esterilização e 

monitoriza a atividade desenvolvida pelo serviço de nutrição e alimentação. 

 

Vogal Executivo (3) – Para além das funções de coordenação de serviços de suporte à 

prestação de cuidados e de logística, prepara e apresenta ao Conselho de Administração um 

conjunto de matérias da competência deste, incluindo os planos anuais e plurianuais da 

atividade, os orçamentos de exploração e investimento e as dotações de pessoal necessárias. 

 

Vogal Executivo (4) – Para além das funções de coordenação geral da atividade das 

Unidades de São João da Madeira e Oliveira de Azeméis (após a aposentação do Vogal 

Executivo António Lima) integra e coordena grupos de trabalho sobre matérias específicas, 

por designação do Conselho de Administração. 

 

Mandato II 

 

Presidente do Conselho de Administração – Para além das funções de representação do 

Conselho de Administração em juízo e fora dele, acompanha a atividade desenvolvida pelo 

gabinete de relações públicas, serviços financeiros, serviço de informática, serviço de 

instalações e equipamentos e coordena a atividade do Conselho de Administração. 

 

Diretora Clínica (1) – Para além das funções de coordenação técnica dos serviços de 

prestação de cuidados, coordena a atividade do serviço de medicina do trabalho. 
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Enfermeiro Diretor (2) – Para além das funções de coordenação técnica e avaliação do 

desempenho nas áreas a que respeita, coordena a atividade do serviço de segurança, 

higiene e saúde no trabalho, serviço de nutrição e dietética e serviço social. 

 

Vogal Executivo (3) – Para além das funções de coordenação dos serviços cirúrgicos e da 

atividade do Hospital de São João da Madeira, coordena ainda a atividade dos serviços de 

aprovisionamento, gabinete jurídico, higiene e limpeza e esterilização. 

 

Vogal Executivo (4) – Para além das funções de coordenação dos serviços de anestesia, 

emergência, cuidados intensivos, meios complementares de diagnóstico e da atividade do 

Hospital de S. Miguel, coordena ainda a atividade do serviços de gestão de recursos 

humanos, farmacêuticos, gestão de doentes, gabinete de informação para a gestão, 

tratamento de roupa, transportes, apoio e vigilância e arquivo clínico. 

 

O Centro Hospitalar não tem ainda designado o Conselho Consultivo, sendo que o Fiscal 

Único é representado pela Sociedade de Revisores de Contas Álvaro, Falcão & 

Associados, SROC.  

 

 

 

5.3. Estatuto remuneratório fixado 
 

Conselho de Administração – Mandato I 

 

A remuneração dos membros do Conselho de Administração era regulada pela RCM nº 

29/89, de 26 de Agosto, tendo sido atribuída ao Centro Hospitalar a classificação 

correspondente ao nível A2. Nos termos do art.º 12º da Lei n.º 12-A/2010, de 30 de Junho, 

foi efetuada a redução remuneratória devida, acrescida da redução remuneratória decorrente 

da Lei n.º 55-A/2010, de 31/12, incidindo sobre a remuneração base e sobre os subsídios de 

férias e de natal. 

 

Presidente 

 Remuneração Base – 4.204,18 €, 12 meses/ano; 

 Despesas de Representação – 1.471,46 €, 12 meses/ano; 

 Subsídio de Alimentação – 4,27 €, por dia; 

 Viatura de serviço e telemóvel. 

 

Vogal - Diretora Clínica (1) 

 Remuneração Base (opção pelo vencimento de origem) – 5.239,94 €, 12 meses/ano;  

 Despesas de Representação – 1.115,72 €, 12 meses/ano; 

 Subsídio de Alimentação – 4,27 €, por dia; 

 Viatura de serviço e telemóvel. 
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Vogal - Enfermeiro Diretor (2) 

 Remuneração Base – 3.719,08 €, 12 meses/ano; 

 Despesas de Representação – 1.115,72 €, 12 meses/ano; 

 Subsídio de Alimentação – 4,27 €, por dia; 

 Viatura de serviço e telemóvel. 

 

Vogal Executivo (3) 

 Remuneração Base – 3.719,08 €, 12 meses/ano; 

 Despesas de Representação – 1.115,72 €, 12 meses/ano; 

 Subsídio de Alimentação – 4,27 €, por dia; 

 Viatura de serviço e telemóvel. 

 

Vogal Executivo (4) 

 Remuneração Base – 3.719,08 €, 12 meses/ano; 

 Despesas de Representação – 1.115,72 €, 12 meses/ano; 

 Subsídio de Alimentação – 4,27 €, por dia; 

 Viatura de serviço e telemóvel. 

 

Conselho de Administração – Mandato II 

 

A remuneração dos membros do Conselho de Administração, em funções desde 29 de Março 

de 2012, é regulada pelo Estatuto do Gestor Público publicado pelo Decreto-Lei nº 8/2012, 

de 18 de Janeiro (que dá nova redação ao Decreto-Lei n.º 71/2007, de 27 de março) 

conjugado com as RCM 18/2012, de 21 de fevereiro e RCM n.º 36/2012, de 26 de março, 

tendo sido atribuída ao Centro Hospitalar a classificação correspondente ao nível B, com os 

seguintes valores: 

 

Presidente 

 Remuneração Base – 4.204,18 €, 12 meses/ano; 

 Despesas de Representação – 1.471,46 €, 12 meses/ano; 

 Subsídio de Alimentação – 4,27 €, por dia; 

 Viatura de serviço e telemóvel. 

 

Vogais 

 Remuneração Base – 3.433,65 €, 12 meses/ano; 

 Despesas de Representação – 1.373,46 €, 12 meses/ano; 

 Subsídio de Alimentação – 4,27 €, por dia; 

 Viatura de serviço e telemóvel. 
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Fiscal Único – Fixada pelo n.º 2 do Despacho n.º 783/SETF/2012, de 24 de maio, da 

Secretária de Estado do Tesouro e Finanças, onde se refere que a remuneração anual ilíquida 

do fiscal único efetivo do Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga, E.P.E. tem como limite 

máximo o equivalente a 22,5% da quantia correspondente a 12 meses do vencimento base 

mensal ilíquido atribuído, nos termos legais, ao presidente do conselho de administração, ou 

seja uma remuneração mensal de 994,80 €, 12 vezes por ano. 

 

6. Remunerações e outras regalias dos Órgãos Sociais 
 

Esta informação é apresentada nos mapas anexos. 

 

7. Análise da sustentabilidade nos domínios económico, social e ambiental 

 

7.1.Estratégias adotadas 

 
Apesar do curto período de existência do Centro Hospitalar, cujo início de atividade se 

reporta a 1 de fevereiro de 2009, e de toda a reorganização resultante de um processo de 

integração de três unidades hospitalares, com culturas institucionais distintas, o Conselho de 

Administração tem pautado a sua atuação por uma estratégia de desenvolvimento da 

atividade assistencial em função da procura efetiva de cuidados de saúde, em sintonia com 

as orientações gerais fixadas pelo Ministério da Saúde. Assim, as principais linhas de atuação 

são as seguintes: 

 

 A melhoria da articulação e integração com as restantes instituições prestadoras de 

cuidados de saúde da região de Aveiro Norte; 

 Promoção da descentralização dos serviços de saúde mental, de acordo com o Plano 

de Saúde Mental Nacional, permitindo a prestação de cuidados de proximidade 

através do aumento da oferta de serviços de ambulatório nesta área; 

 A redução do tempo de espera para a primeira consulta em especialidades com 

maior atraso; 

 O desenvolvimento da cirurgia de ambulatório ou “cirurgia de um dia” (one day 

surgery) para os casos em que não é possível dar alta ao doente no mesmo dia; 

 A reestruturação da urgência geral e pediátrica, em sintonia com a política definida 

para as redes de referenciação da emergência hospitalar; 

 A racionalização do consumo de exames de diagnóstico e de medicamentos, com a 

implementação de protocolos clínicos ajustados a cada situação; 

 Uniformização das práticas e procedimentos de gestão nas três unidades. 
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7.2. Grau de cumprimento das metas fixadas 

 

A atividade assistencial de 2012 aproximou-se do que foi previsto no contrato programa 

celebrado com a ACSS e a ARSN, conforme se pode observar no quadro a seguir 

apresentado. 

 

Movimento das principais linhas de produção em 2012 

Linha de Produção 
Plano Ativ. 

2012 
Realizado  

2012 
Taxa de 

Realização 

    

Internamento - Doentes Saídos    

  GDH Médicos 13.100 12.463 95,1% 

  GDH Cirúrgicos - Total 9.500 9.011 94,9% 

  GDH Cirúrgicos - Programados 6.700 6.368 95,0% 

  GDH Cirúrgicos - Urgentes 2.800 2.643 94,4% 

 GDH - Total 22.600 21.474 95,0% 

    

Consultas Externas    

  Primeiras Consultas 130.030 116.944 89,9% 

  Consultas Subsequentes 199.000 193.229 97,1% 

  Nº Total Consultas Médicas 329.030 310.173 94,3% 

    

Urgência    

  N.º de Atendimentos (sem Internamento) 189.000 167.231 88,5% 

    

Sessões em Hospital de Dia    

  Imuno-hemoterapia 1.185 1.302 109,9% 

  Psiquiatria 5.800 5.727 98,7% 

  Outros 9.080 10.189 112,2% 

    

Serviços Domiciliários    

  Total de Visitas Domiciliárias 2.000 1.732 86,6% 

    

GDH Ambulatório    

  GDH Médicos 10.200 8.680 85,1% 

  GDH Cirúrgicos 7.250 6.950 95,9% 

    

Programas de Saúde    

  Diagnóstico Pré-Natal - N.º Protocolos I 1.000 1.116 111,6% 

  Diagnóstico Pré-Natal - N.º Protocolos II 200 119 59,5% 

  IG até 10 semanas - N.º IG Medicam. em Amb. 275 249 90,5% 

  IG até 10 semanas - N.º IG Cirúrgica em Amb. 10 0 0,0% 

  N.º Consultas de Apoio à Fertilidade 200 287 143,5% 

  N.º Induções Ováricas 50 30 60,0% 
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No termos do contrato programa foram ainda estabelecidos incentivos institucionais em 

função do cumprimento de objetivos de qualidade e eficiência, apresentados no quadro 

seguinte. 

 

Índice de desempenho – Incentivos Institucionais (Contrato Programa de 2012) 

Áreas Indicador 
Peso 
Indic. 
(%) 

Meta Realiz. 
Grau 

cump. 
(%) 

Índice 
desemp.(%) 

 Acesso Primeiras consultas no total de 

consultas médicas (%) 
3 35,0 37,8 108,0 3,2 

Doentes sinalizados para a RNCCI, em 

tempo adequado, no total de doentes 

saídos (%) 

3 2,5 5,0 120,0 3,6 

Consultas realizadas e registadas no 

CTH no total de 1as consultas (%) 
3 32,0 34,5 107,8 3,2 

Doentes cirurgicos tratados em tempo 

adequado (%) 
3 90,0 90,3 (1) 100,3 3,0 

Utentes referenciados para consulta 

externa atendidos em tempo adequado 

(%) 

3 70,0 67,5 96,4 2,9 

Desempenho 

Assistencial Demora média (dias) 5 5,50 5,30 103,6 5,2 

Doentes saídos com duração de 

internamento acima do limiar máximo 

(%) 

3 1,0 0,6 120,0 3,6 

Reinternamentos em 30 dias (%) 3 6,0 6,0 100,0 3,0 

Partos por cesariana (% ) 3 26,3 24,0 108,7 3,3 

Cirurgia de ambulatório (GDH) no total 

de cirurgias programadas (GDH) (%) 
3 53,0 52,1 98,3 2,9 

Consumo de embalagens de medic. 

genéricos, no total de embalagens de 

medic. (%) 

3 28,7 30,9 107,7 3,2 

Desempenho 

económico e 

financeiro 

Custos com pessoal ajustados no total 

de proveitos operacionais (%) 
3 59,6 62,3 95,5 2,9 

Custos com horas extra, suplementos 

e FSE (seleccionados), no total de 

custos com pessoal (%) 

3 25,2 26,8 93,7 2,8 

Proveitos operacionais extra contrato-

programa, no total de proveitos 

(operacionais) (%) 

3 6,0 7,2 120,0 3,6 

EBITDA (euros) 3 1.022.950 1.423.033 120,0 3,6 

Acréscimo de Dívida Vencida (euros) 3 0,0 0,0 120,0 3,6 

Objectivos 

regionais 
Tempo Máximo de Espera para Cirurgia 

(meses) 
5 12,0 11,8 101,7 5,1 

Tempo Máximo de Espera para 1.ª 

Consulta (dias) 
5 350,0 316 109,7 5,5 

Via Verde AVC - % Casos com 

diagnóstico principal de AVC Isquémico 

com registo de adm. de trombolítico 

(%) 

10 7,0 8,5 120,0 12,0 

Rácio Consultas Médicas / Urgências 12,5 1,6 1,7 106,2 13,3 

Taxa de Referenciação para a RNCCI 

(%) 
12,5 2,5 3,1 120,0 15,0 

Redução do número de Consultas 

Subsequentes de Hipocoagulação (%) 
5 -15,0 -16 106,7 5,3 

(1) Valor estimado  Índice Desempenho Global 109,9 
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A atividade do internamento foi inferior à programada em sede de contrato programa 

embora o número de doentes saídos tenha progredido de 21.307 doentes em 2011 para 

21.477 doentes em 2012 (+0,8%). 

 

O número de primeiras consultas realizadas apresenta uma taxa de execução de 89,9%, face 

ao valor estimado em sede de contrato programa, atenuada pela execução verificada no 

número de consultas subsequentes (97,1%). No entanto, o rácio de primeiras consultas no 

total de consultas médicas apresenta valores próximos dos 38%, o que demonstra uma 

grande acessibilidade nesta linha de produção. Em 2012 realizaram-se +0,9% de consultas 

externas, do que no ano anterior. 

 

O serviço de urgência apresentou uma evolução em queda, de acordo com a tendência que 

se vem registando nos últimos anos, ficando 12% abaixo do estimado, em especial nos 

atendimentos da urgência básica de Oliveira de Azeméis. A exemplo de anos anteriores, 

verificou-se uma produção claramente superior em diversos programas de saúde na área da 

Obstetrícia/Ginecologia, em linha com as orientações do Ministério da Saúde, como o 

diagnóstico pré-natal e as consultas de apoio à fertilidade e induções ováricas. 

 

Em 2012 os custos totais situaram-se 1,0% abaixo do previsto no Plano de Atividades e 

Orçamento, com a variação mais acentuada verificada nos custos de mercadorias vendidas e 

matérias consumidas (-8,2%). De salientar os valores verificados nas subrubricas de 

produtos farmacêuticos e subcontratos que decresceram, face a idêntico período de 2011, 

13,1% e 12,5%, respetivamente. 

 

Custos e perdas 

Rubricas 
2012 

P. Activ.(1) Realizado(2) Var. % (2-1) 

Custos com pessoal 45.807.500 46.519.259 1,6% 

Custo das mercadorias vend. e mat. cons. 21.100.000 19.375.029 -8,2% 

Fornecimentos e serviços de terceiros 12.215.100 12.324.336 0,9% 

Outros custos operacionais 68.000 155.943 129,3% 

Amortizações do exercício 4.150.000 4.108.645 -1,0% 

Provisões do exercício 350.000 34.766 -90,1% 

Custos e perdas financeiras 10.000 14.536 45,4% 

Custos e perdas extraordinárias 200.000 567.853 183,9% 

Total 83.900.600 83.100.367 -1,0% 

   Valores em euros 

 

O valor global dos proveitos e ganhos ficou também abaixo do orçamentado (-0,4%), sendo 

de salientar a execução em baixa nas rubricas prestações de serviços (-1,6%). Em sentido 

inverso, assinale-se a obtenção de receitas superiores ao estimado na rubrica de outros 

proveitos operacionais (+39,8%), justificada por esta rubrica incluir agora os proveitos 

provenientes dos programas verticais financiados. 
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Proveitos e ganhos 

Rubricas 
2012 

P. Ativ. (1) Realizado (2) Var. % (2-1) 

Vendas e prestações de serviços 77.778.550 76.498.892 -1,6% 

Proveitos suplementares 140.000 238.548 70,4% 

Subsídios à exploração 35.000 19.566 -44,1% 

Outros proveitos operacionais 2.260.000 3.159.989 39,8% 

Proveitos e ganhos financeiros 800.000 799.886 0,0% 

Proveitos e ganhos extraordinários 500.000 448.458 -10,3% 

Total 81.513.550 81.165.339 -0,4% 

   Valores em euros 

 

A criação do Centro Hospitalar, em 2009, veio prejudicar os resultados positivos que o 

Hospital de São Sebastião sempre registou desde 2003, tendo em conta que as duas outras 

unidades hospitalares registavam uma atividade produtiva manifestamente insuficiente para 

cobrir os custos com os recursos humanos e materiais afetos à sua atividade. 

 

Em 2012, os resultados operacionais apresentaram um valor mais favorável do que o 

previsto no plano de atividades, com um montante de -2.601 milhares de euros,. 

 

No entanto, situam-se abaixo dos valores registados tanto no ano de 2010 (-1.526 milhares 

de euros), como ao ano de 2011 (-1.246 milhares de euros). Por outro lado o valor 

respeitante ao EBITDA manteve – se  positivo (1.423 milhares de euros), um pouco acima 

do previsto em sede de contrato programa (1.323 milhares de euros). 

 

Resultados 

Rubricas 
2012 

P. Activ.(1) Realizado(2) Var.(2-1) 

Resultados operacionais -3.477.050 -2.600.983 876.067 

Resultados financeiros 790.000 785.350 -4.650 

Resultados extraordinários 300.000 -119.395 -419.395 

Resultados antes de impostos -2.387.050 -1.935.028 452.022 

Resultados líquidos do exercício -2.387.050 -1.935.028 452.022 

EBITDA 1.322.950 1.423.033 100.083 

   Valores em euros 

 

 

7.3. Políticas de promoção da eficiência económica  

 

À semelhança do que foi conseguido durante o período de funcionamento do Hospital de São 

Sebastião, EPE, o Centro Hospitalar tem pugnado por apresentar os mais baixos custos de 

produção na prestação de cuidados de saúde. De referir que em 2008, um documento 

elaborado pela ACSS indicava que o Hospital de São Sebastião, EPE apresentava o mais 
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baixo custo unitário por doente padrão, no conjunto dos hospitais constituídos como 

entidades públicas empresariais. 

 

O Centro Hospitalar tem procurado o desenvolvimento e a diferenciação da atividade 

assistencial procurando manter custos de produção inferiores à média dos hospitais do SNS, 

alinhando-se algumas das políticas que vão de encontro a este objetivo: 

 

 Racionalização da estrutura assistencial das três unidades, concretizada em 

particular com o desenvolvimento da cirurgia do ambulatório em São João da 

Madeira e flexibilidade no funcionamento de diversos serviços de apoio (Imagiologia, 

Patologia Clínica e Serviços Farmacêuticos); 

 Racionalização na composição das equipas médicas do serviço de urgência (Hospitais 

de S. Sebastião e de Oliveira de Azeméis) e consulta de Medicina Geral (S. João da 

Madeira); 

 O ajustamento do número de efetivos de pessoal de acordo com o desenvolvimento 

da atividade assistencial; 

 A racionalização do consumo de medicamentos e de material clínico; 

 O desenvolvimento de processos de negociação com os fornecedores para obtenção 

dos mais baixos preços na aquisição de bens e serviços; 

 A racionalização do consumo de exames de diagnóstico e de medicamentos, com a 

introdução de protocolos clínicos ajustados a cada situação; 

 O desenvolvimento dos sistemas de informação. 

 

7.4. Responsabilidade social e desenvolvimento sustentável 

 

O Centro Hospitalar tem promovido a igualdade de oportunidades dos sexos, tanto na 

contratação dos seus recursos humanos como nas políticas remuneratórias. No total dos 

efetivos do quadro, cerca de 78,5% são mulheres. 

 

O Centro Hospitalar desenvolve um plano de formação dos seus recursos humanos e tem 

vindo a colaborar ativamente com várias escolas do ensino superior, através da realização de 

estágios nas carreiras de enfermagem, técnica de diagnóstico e terapêutica, farmácia, 

informática, etc. Por outro lado, continua a receber um número significativo de médicos para 

frequência do ano comum ou para o internato de especialidade. O Centro Hospitalar colabora 

ainda com diversas instituições na formação de alunos do ensino técnico-profissional, bem 

como com o Instituto de Emprego e Formação Profissional e o Gabinete HOPE. 

 

No que respeita à política ambiental, o Centro Hospitalar tem vindo a desenvolver práticas 

ambientalmente corretas, assumindo o compromisso para com a melhoria do desempenho 

ambiental, com inclusão da conservação e proteção de recursos naturais, minimização de 

resíduos, controlo da poluição e melhoria contínua. Este comprometimento está presente em 

particular: na implementação de políticas e planos, transversais a toda a instituição 
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extensíveis a fornecedores de serviços; na busca e implementação de tecnologias e técnicas 

inovadoras que visem a minimização do impacto da instituição sobre o meio ambiente; na 

avaliação do desempenho da instituição através de análises de controlo ambiental aos pontos 

críticos e de auditorias às práticas; no planeamento da formação e informação dos 

trabalhadores, com foco na sensibilização para os problemas ambientais e na base 

comportamental que os desencadeia. 

 

Neste domínio tem-se procurado um maior envolvimento dos colaboradores, incidindo-se em 

especial na gestão de resíduos hospitalares, no controlo ambiental/poluição e na diminuição 

do consumo de recursos naturais. Foi implementado um conjunto significativo de medidas, 

enumerando-se de seguida as que assumem um maior relevo: 

 

 Aplicação de redutores de fluxo nas torneiras das casas de banho e cozinha; 

 Aumento da vigilância de pontos de consumo de água e verificações regulares em 

pontos mais favoráveis á existência de fugas; 

 Associação de sensores de movimento à iluminação em locais não frequentados 

continuamente, como corredores e casas de banho; 

 Aplicação de sensores crepusculares para regulação da iluminação em zonas com 

iluminação natural; 

 Substituição de lâmpadas por outras de menor consumo energético; 

 Instalação de relógios de controlo das eletrobombas circuladoras de água que 

abastecem o sistema de aquecimento; 

 Realização de auditorias às práticas de triagem e acondicionamento de resíduos 

perigosos; 

 Devolução de embalagens usadas ao fornecedor para reutilização; 

 Substituição de produtos perigosos por outros com menos riscos; 

 Recolha seletiva do papel e cartão inutilizado pelos serviços; 

 Eliminação das películas do serviço de imagiologia; 

 Contratação de empresas certificadas e autorizadas para realizar operações de 

gestão de resíduos; 

 Controlo e monitorização dos efluentes gasosos produzidos pela central térmica. 

 

Resíduos recolhidos (em Kg.) 

  2010 2011 2012 

Tipo de resíduos    

Grupo IV 19.555 19.631 18.061 

Grupo III 212.917 205.877 199.655 

Grupo II - vidros hospitalares (a) 5.586 8.926 9.913 

Papel e cartão (b) 67.700 67.200 73.300 

Plástico (b) 15.740 24.500 30.000 

Vidro (b) 8.260 14.780 10.100 

(a) Recolha iniciada só a partir de Março de 2010    

(b) Dados referentes só ao Hospital de São Sebastião 
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7.5. Serviço Público e satisfação das necessidades da coletividade 

 

O Centro Hospitalar exerce as suas funções no exclusivo interesse público que o mesmo 

presta, agindo com espírito de missão e fazendo prevalecer o interesse público sobre os 

interesses particulares ou de grupo.  

 

7.6. Investigação e inovação 

 

No que respeita a estas áreas é de salientar: a introdução, aperfeiçoamento e divulgação de 

novas técnicas médicas; desenvolvimento do processo clínico eletrónico; alargamento da 

radiologia digital a todos os serviços de prestação de cuidados; desenvolvimento de 

aplicações dirigidas aos serviços de gestão e logística; reforço da rede informática. Por outro 

lado, a par da realização de ensaios clínicos, a publicação de muitos trabalhos científicos por 

parte de colaboradores médicos mantém-se a um nível elevado. 

 

7.7. Qualidade 

 

Em 2012, o Centro Hospitalar iniciou o processo de certificação no âmbito da ISO 

9001:2008, envolvendo inicialmente os serviços de Cardiologia, Medicina Interna, Unidade 

de Cuidados Intensivos Polivalentes, Imagiologia, Serviços Farmacêuticos e Esterilização. 

 

Por outro lado, alguns serviços de prestação de cuidados têm vindo a ser avaliados pela 

Entidade Reguladora da Saúde, no âmbito do Projeto SINAS, onde intervém igualmente a 

JCI, salientando-se a avaliação na área de Excelência Clínica nomeadamente dos serviços de 

Ortopedia, Obstetrícia/Ginecologia, Pediatria, Neurologia e Cardiologia e nas áreas da 

Adequação e Conforto das Instalações, da Focalização no Utente e da Segurança do Doente. 

Em 2012, verificou-se o seu alargamento aos serviços de Cirurgia Geral (Cirurgia do Colon), 

Cirurgia de Ambulatório e Cuidados Intensivos. 

 

Em 2000 o Hospital de São Sebastião aderiu a um projeto, entretanto alargado às restantes 

unidades que integram o Centro Hospitalar, de recolha de indicadores em áreas específicas, 

designado por IQIP – Portugal, vulgo PQIP (Portuguese Quality Indicator Project), projeto de 

avaliação e melhoria contínua da qualidade que entretanto foi abandonado pela totalidade 

dos hospitais que nele estiveram envolvidos. O Centro Hospitalar continua a recolher alguns 

dos indicadores inicialmente estabelecidos pela importância que lhes atribuiu. 

 

O Hospital de São Sebastião encetou há alguns anos o processo de acreditação junto da Joint 

Commission International (JCI), o que permitiu o envolvimento dos serviços na definição de 

muitas políticas e procedimentos, conducentes a uma melhoria contínua da qualidade na 

prestação dos cuidados de saúde. 
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7.8. Riscos 

 

No âmbito desta temática o Centro Hospitalar, elaborou o seu Plano de Gestão de Riscos de 

Corrupção e Infrações Conexas, nos termos da Recomendação nº 1/2009 do Conselho de 

Prevenção da Corrupção, de 01 de Julho de 2009, disponível no seu sítio da Internet. O 

Centro Hospitalar está empenhado em estabelecer uma cultura de ética, profissionalismo e 

motivação, transversal a toda a sua estrutura orgânica, de não tolerância a qualquer 

conduta/atividade que indicie corrupção. Com a elaboração do Plano, pretendeu-se: 

fomentar uma cultura de responsabilidade, de integridade e de não corrupção, que alcance 

toda a estrutura de recursos humanos; promover a transparência das operações e diminuir a 

discricionariedade das decisões; reforçar e/ou consolidar os procedimentos e mecanismos de 

prevenção de comportamentos desviantes e reforçar a confiança do público em geral.  

 

8. Princípios de bom governo 

 

A complexidade da organização hospitalar e natureza da prestação dos cuidados de saúde 

não impedem o cumprimento dos princípios do bom governo. Sublinhe-se que os hospitais 

possuem uma estrutura de recursos humanos muito diversificada, em que cerca de metade 

dos colaboradores têm habilitações de nível superior, registando-se uma cada vez maior 

especialização dos mesmos.   

 

A contratualização da produção, por parte do Ministério da Saúde, tem vindo a aperfeiçoar-

se em função das necessidades de saúde, subsistindo um desajustamento nos critérios de 

pagamento dos cuidados prestados, face aos preços definidos para as diversas classes de 

hospitais. 

 

Conforme o previsto na Resolução do Conselho de Ministros nº 49/2007, de 28 de Março, o 

Centro Hospitalar cumpre os princípios de bom governo, com destaque para: 

 

 A definição da missão, valores, objetivos e princípios gerais de atuação; 

 A divulgação das remunerações e subsídios abonados aos membros dos Órgãos 

Sociais, no Relatório e Contas anual, no sítio do SEE, e no sítio do Centro Hospitalar; 

 A divulgação de informações relevantes através de comunicações internas, com 

publicação na Intranet ou no sítio da Internet do Centro Hospitalar; 

 O desenvolvimento de um processo de melhoria contínua de qualidade. 

 

9. Código de Ética 

 

O Centro Hospitalar tem em vigor um código de ética, disponível para consulta no seu sítio 

da Internet, integrando um conjunto de valores essenciais e de regras de conduta, de modo 

a assegurar os direitos e garantias dos cidadãos e que deve orientar e inspirar o 
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comportamento de todos os colaboradores, alcançando assim o reconhecimento do serviço 

público que presta à comunidade. 

 

O Centro Hospitalar possui ainda uma Comissão de Ética, com a composição, mandato, 

competências e funcionamento, conforme estabelece o Decreto-Lei nº 97/95, de 10 de maio. 

Refira-se que, todos os grupos profissionais são obrigados ao respeito pelos deveres de 

lealdade, confidencialidade e sigilo profissional, devendo ainda respeitar as normas de 

deontologia profissional previstas nos regulamentos. 

 

10. Sistema de controlo  

 

De acordo com o seu regulamento interno, o Centro Hospitalar possui um auditor interno, 

competindo-lhe proceder ao controlo interno nos domínios contabilístico, financeiro, 

operacional, informático e de recursos humanos. Por outro lado, nos termos dos documentos 

divulgados pela Administração Central do Sistema de Saúde junto dos Hospitais, o Centro 

Hospitalar tem vindo a implementar um conjunto de normas para proteger os investimentos 

e os seus ativos. 

 

11.Conflitos de interesses 

 

Os membros do Conselho de Administração não detêm quaisquer participações patrimoniais 

ou relações com fornecedores e clientes, suscetíveis de gerar conflitos de interesse, no 

decurso da atividade normal. Por outro lado, cada membro abstém-se nas deliberações do 

Conselho de Administração, onde eventualmente seja parte interessada. 

 

Conforme o preceituado no código de ética do Centro Hospitalar, todos os colaboradores 

devem procurar evitar conflitos de interesses, pelo que, no exercício das suas funções e 

competências, sempre que sejam chamados a intervir em processos de decisão que 

envolvam, direta ou indiretamente, organizações com quem colaborem ou pessoas a que 

estejam ligados por laços de parentesco, devem comunicar a existência dessas ligações, 

devendo, em caso de dúvida, no que respeita à sua imparcialidade, abster-se de participar 

na tomada de decisão. Igual obrigação incumbe aos colaboradores do Centro Hospitalar nos 

casos em que estejam ou possam estar em causa interesses financeiros ou outros do próprio 

ou de familiares. Está ainda definido que, os colaboradores não devem aceitar quaisquer 

benefícios que possam influenciar processos de decisão. 

 

12. Divulgação de informação 

 
No termos da Resolução do Conselho de Ministros nº 49/2007, de 28 de Março, o Centro 

Hospitalar divulga informação atualizada no seu sítio da Internet, bem como no sítio do SEE. 
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Cumprimento das orientações legais 

 
1. Objetivos de gestão 

 
Em conformidade com o art.º 11º do DL nº 300/2007, de 23 de Agosto, os objetivos de 

gestão estabelecidos e os valores alcançados pelo Centro Hospitalar, encontram-se presentes 

nos capítulos anteriores. 

 

2. Gestão do risco financeiro 

 
O Centro Hospitalar possui uma boa situação financeira, não se tendo recorrido a 

empréstimos bancários. Deste modo, não é aplicável o Despacho nº 101/2009, de 30 de 

janeiro, do Secretário de Estado do Tesouro e Finanças, respeitante a procedimentos 

adotados em matéria de avaliação de risco, a políticas de reforço de capitais permanentes 

adotadas e a procedimentos para a otimização da estrutura financeira. 

 

3. Prazo médio de pagamentos e atrasos nos pagamentos 

 
O Centro Hospitalar tem registado prazos de pagamento baixos, situando-se como um dos 

hospitais que possui melhores indicadores neste âmbito. Assim, o PMP passou de 34 dias em 

2011 para 38 dias em 2012. A posição dos pagamentos em atraso (“arrears”) reportada a 31 

de Dezembro de 2012, nos termos do Decreto-Lei nº 65-A/2011, de 17 de Maio, foi 

comunicada à Administração Central do Sistema de Saúde. 

 

4. Deveres especiais de informação 

 

O Centro Hospitalar remete os documentos previstos no Despacho do Ministro de Estado e 

das Finanças nº 14.277/2008, de 23 de maio, respeitantes a: Planos de atividades anuais e 

plurianuais; Orçamentos anuais; Planos de investimentos anuais e plurianuais e respetivas 

fontes de financiamento; Relatórios trimestrais de execução orçamental. 

 

5. Recomendações aquando da aprovação das contas de 2011 

 
Nos termos das recomendações do acionista, o Centro Hospitalar: 

a) Assegurou os deveres especiais de informação através do envio de informação, de 

forma desmaterializada, pelo Sistema de Recolha de Informação Económica e 

Financeira; 

b) Cumpriu o Despacho nº 438/10-SETF, de 10 de maio, relativo à informação a prestar 

no âmbito da contratação pública; 

c) Tomou as medidas necessárias tendo em vista o cumprimento ao Plano de Redução 

de Custos estabelecido pelo Despacho nº 155/2011-MEF, de 28 de abril. 

 



RELATÓRIO E CONTAS 2012   |   Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga, E.P.E. 

 136 

6. Remunerações 

 
Em sintonia com o estabelecido para os trabalhadores em regime de funções públicas, em 

2012 não se procedeu a atualização salarial. 

 

6.1. Prémios de gestão 

 
Em 2012 não se registou a atribuição de prémios de gestão ao Conselho de Administração. 

 

6.2. Redução remuneratória 

 

As remunerações sofreram as reduções previstas nas Leis 64-B/2011, de 30 de dezembro e 

nº 12-A/2010, de 30 de junho tanto no que respeita aos membros do conselho de 

administração, ao fiscal único, bem como para os restantes trabalhadores. 

 

6.3. Pagamento de subsídio de férias e de Natal 

 

Nos termos do art.º 21º da Lei nº 64-B/2011, de 30 de dezembro foi suspenso o pagamento 

de subsídios de férias e de Natal ou equivalentes, quer aos membros do conselho de 

administração quer aos restantes trabalhadores. 

 

7. Estatuto do gestor Público 

 

Nos termos do art.º 32º do Decreto-lei nº 8/2012, de 18 de janeiro, não foram atribuídos 

quaisquer cartões de crédito aos membros do conselho de administração nem reembolsadas 

quaisquer despesas enquadráveis no conceito de despesas de representação pessoal. 

 

8.  Normas de contratação pública 

 

Informação prestada no ponto quatro do capítulo anterior.  

 

9. Política de aprovisionamento 

 
Sempre que se verificaram benefícios financeiros para o Centro Hospitalar o mesmo aderiu 

ao Sistema Nacional de Compras Públicas. 

 

10. Princípio da igualdade do género 

 

O Centro Hospitalar continua a promover a igualdade do género, tanto na contratação dos 

recursos humanos como nas políticas remuneratórias. 
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11. Plano de redução de custos 

 
Neste âmbito o Centro Hospitalar continua a centrar a sua atuação nas principais rubricas de 

custos, com destaque para os custos com pessoal (quer através da redução remuneratória, 

da suspensão do subsídios de férias e natal e da redução do trabalho extraordinário), os 

custos com a contratação de prestação de serviços médicos e com os subcontratos (meios 

complementares de diagnóstico e terapêutica requisitados ao exterior e transporte de 

doentes). 

 

 

12. Redução de efetivos 

 

Em 31 de dezembro de 2012 o Centro Hospitalar tinha 1.448 colaboradores a ocupar lugares 

do quadro permanente, correspondendo a uma redução de 10 efetivos (cerca de 0,7%) em 

relação à data homóloga do ano anterior. Verifica-se assim que, entre 2009 e 2012, o 

número total de colaboradores tem permanecido relativamente estável, oscilando entre um 

mínimo de 1.435 efetivos em 2009 e um máximo de 1.458 efetivos em 2011. 

 

 

13. Unidade de tesouraria do Estado 

 

As disponibilidades do Centro Hospitalar estão depositadas no IGCP. Uma grande parte das 

disponibilidades está aplicada no Fundo de Apoio ao Sistema de Pagamentos do Serviço 

Nacional de Saúde (30 milhões de euros). 

 

 

14. Contabilização dos imóveis afetos à atividade 

 

Os edifícios e outras construções do Hospital de São Sebastião, sede do Centro Hospitalar, 

estão registados pelos valores comunicados em 1999 pela Direção Regional de Instalações e 

Equipamentos da Saúde do Centro, procedendo-se anualmente à respetiva amortização. Os 

edifícios dos Hospitais de São João da Madeira e de São Miguel são propriedade da Santa 

Casa da Misericórdia dos respetivos concelhos. 
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ANEXO - Prazo Médio de Pagamentos a Fornecedores nos termos da RCM 

34/2008 com as alterações introduzidas pelo Despacho 9870/2009 

         

PMP 1ºT 2011 2ºT 2011 3ºT 2011 4ºT 2011 1ºT 2012 2ºT 2012 3ºT 2012 4ºT 2012 

PMP a Fornecedores (dias) 30 30 32 34 34 37 40 38 

 
 
 
 

ANEXO - Mapa da posição a 31/12/2012 dos Pagamentos em Atraso, nos 

termos do DL 65-A/2011, de 17 de maio 

     em euros 

Pagamentos em Atraso  0-90 dias 
90-120 
dias 

120-240 
dias 

240-360 
dias 

> 360 dias 

      

DESPESAS CORRENTES   79.128,81     12.970,32     12.470,05        6.115,77            83,41    

01 Despesas Com Pessoal           

0101 Remunerações Certas e Permanentes           

0102 Abonos Variáveis ou Eventuais           

0103 Segurança Social, das quais:           

010301, 010302 Encargos com a Saúde           

0101301 AO 00 Contrib. da Entidade Pat. p/ ADSE         

residual da 010301, 010302 Outros           

010305 Contribuições de Segurança Social         

010305 AO 00 CGA           

010305 BO 00 Segurança Social - Regime Geral         

010305 CO 00 Outras           

010303, 010304, 010306 a 010310 Outras           

02 Aquisições de Bens e Serviços 
         

79.128,81    
        

12.970,32    
        

12.470,05    
            

6.115,77    
                 

83,41    

03 Juros e outros encargos           

04 Transferências Correntes           

0403 a 0406 Administrações Públicas           

0401, 0402, 0407 a 0409 Outras Transf. Correntes         

05 Subsídios           

06 Outras Despesas Correntes           

DESPESAS DE CAPITAL              -                   -        2.424,33       1.230,00           62,40    

07 Aquisições de Bens de Capital 
    

          
2.424,33    

           
1.230,00    

                
62,40    

08 Transferências de Capital           

0803 a 0806 Administrações Públicas           

0801, 0802, 0807 a 0809 Outras Transf. de Capital         

11 Outras Despesas de Capital           

TOTAL   79.128,81     12.970,32     14.894,38      7.345,77           145,81    

            

«Atraso no pagamento», o não pagamento de fatura correspondente ao fornecimento dos bens e serviços referidos no artigo 
seguinte após o decurso de 90 dias, ou mais, sobre a data convencionada para o pagamento da fatura ou, na sua ausência, 
sobre a data constante da mesma. 
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ANEXO - Conselho de Administração (Mandato I) 

      
      

  Presidente Vogal 1 Vogal 2 Vogal 3 Vogal 4 

      
Mandato I I I I I 

Adaptado ao EGP Sim Sim Sim Sim Sim 

Remuneração total (1+2+3+4) 14.756,64 16.479,67 12.551,10 12.339,88 12.339,92 

OPRLO Não Sim Não Não Não 

Entidade de origem n.a. CHVNGE n.a. n.a. n.a. 

Entidade pagadora           

1.1. Remuneração anual 12.612,54 15.509,05 11.139,16 10.909,32 10.909,32 

1.2. Despesas de Representação (Anual) 4.414,38 3.347,16 3.364,35 3.347,16 3.347,16 

1.3. Senhas de presença (Valor Anual) n.a n.a n.a n.a n.a 

1.4. Redução decorrente da Lei 12-A /2010  630,63 545,47 557,85 545,47 545,47 

1.5. Redução decorrente da Lei 64-B/2011 1.639,65 1.831,07 1.394,56 1.371,13 1.371,09 

1.6. Suspensão do pag. sub. férias/natal  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.7. Reduções de anos anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1. Rem. Anual Efetiva Liq. (1.1+1.2+ 1.3+1.4+1.5+1.6+1.7) 14.756,64 16.479,67 12.551,10 12.339,88 12.339,92 

2. Remuneração variável  n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

3. IHT (isenção de horário de trabalho) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

4. Outras (identificar detalhadamente)  n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Subsídio de deslocação n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Subsídio de refeição 273,28 264,74 273,28 222,04 226,31 

            

Encargos com benefícios sociais      

3.1. Regime de Proteção Social  1.582,65 2.350,84 1.334,67 2.505,00 1.648,23 

3.2. Seguros de saúde n.a n.a n.a n.a n.a 

3.3. Seguros de vida  n.a n.a n.a n.a n.a 

3.4. Seguro de Acidentes Pessoais n.a n.a n.a n.a n.a 

3.5. Outros (identificar detalhadamente) n.a n.a n.a n.a n.a 

            

Acumulação de funções de gestão (S/N)) N N N N N 

Entidade (identificar) n.a n.a n.a n.a n.a 

Remuneração Anual n.a n.a n.a n.a n.a 

            

4. Parque Automóvel      

Mandato I I I I I 

Ano aquisição 2.004 2.003 2.006 2.004 1.995 

Modalidade de Utiliz. (Aquisição/ALD/Renting/Leasing) Aquisição Aquisição Aquisição Aquisição (a) 

Valor de referência da viatura nova 39.300,00 19.500,00 22.957,00 40.000,00 (a) 

Ano de Inicio n.a n.a n.a n.a n.a 

Ano de Termo n.a n.a n.a n.a n.a 

Nº Prestações (se aplicável) n.a n.a n.a n.a n.a 

Valor Residual n.a n.a n.a n.a n.a 

Valor anual de renda/prest. anual da viat.de serviço  n.a n.a n.a n.a n.a 

Combustível gasto com a viatura  658,90 319,11 356,95 1.050,00 750,00 

Plafond anual combustível atribuído 3.000,00 3.000,00 3.000,00 4.200,00 3.000,00 

Outros (Portagens / Reparações / Seguro)  757,72 151,30 353,65 1.338,73 174,95 

Limite definido conforme Art.º 33 do EGP (Sim / Não) S S S S S 

            

Outras regalias e compensações      

Mandato I I I I I 

Plafond mensal atribuído em comunicações móveis  75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 

Gastos anuais com comunicações móveis 174,19 129,79 19,42 186,93 262,97 

Outras (indicar)  n.a n.a n.a n.a n.a 

Limite definido conforme Art.º 32 do EGP (Sim / Não) S S S S S 

            

Gastos com deslocações      

Mandato I I I I I 

Custo total anual com viagens 144,05 0,00 0,00 0,00 0,00 

Custos anuais com alojamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ajudas de custo 24,55 0,00 0,00 0,00 0,00 

Outras (indicar)  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            

(n.a.) nada a assinalar      

(a) Viatura cedida pela Direcção Geral do Património em 2001 (Hosp. S. J. Madeira) 
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ANEXO - Conselho de Administração (Mandato II) 
      

      

  Presidente Vogal 1 Vogal 2 Vogal 3 Vogal 4 

      
Mandato I I I I I 

Adaptado ao EGP Sim Sim Sim Sim Sim 

Remuneração total (1+2+3+4) 43.674,03 37.268,83 36.990,72 37.268,83 37.268,83 

OPRLO Não Não Não Não Não 

Entidade de origem n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Entidade pagadora           

1.1. Remuneração anual 45.825,56 37.655,70 37.426,79 37.665,70 37.655,70 

1.2. Despesas de Representação (Anual) 13.243,14 12.452,70 12.361,14 12.452,70 12.452,70 

1.3. Senhas de presença (Valor Anual) n.a n.a n.a n.a n.a 

1.4. Redução decorrente da Lei 12-A /2010  2.554,02 2.174,87 2.163,15 2.174,83 2.174,83 

1.5. Redução decorrente da Lei 64-B/2011 4.852,71 4.140,76 4.110,12 4.140,80 4.140,80 

1.6. Suspensão do pag. sub. férias/natal  7.987,94 6.523,94 6.523,94 6.523,94 6.523,94 

1.7. Reduções de anos anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1. Rem. Anual Efectiva Liq. (1.1+1.2+ 1.3+1.4+1.5+1.6+1.7) 43.674,03 37.268,83 36.990,72 37.278,83 37.268,83 

2. Remuneração variável  n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

3. IHT (isenção de horário de trabalho) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

4. Outras (identificar detalhadamente)  n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Subsídio de deslocação n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Subsídio de refeição 742,98 704,55 717,36 696,01 721,63 

            

Encargos com benefícios sociais      

3.1. Regime de Proteção Social  4.747,95 3.813,71 3.950,07 4.396,15 7.565,56 

3.2. Seguros de saúde n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

3.3. Seguros de vida  n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

3.4. Seguro de Acidentes Pessoais n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

3.5. Outros (identificar detalhadamente) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

            

Acumulação de funções de gestão (S/N)) N N N N N 

Entidade (identificar) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Remuneração Anual n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

            

4. Parque Automóvel      

Mandato I I I I I 

Ano aquisição 2.004 2.003 2.006 1.998 2.004 

Modalidade de Utiliz. (Aquisição/ALD/Renting/Leasing) Aquisição. Aquisição Aquisição Aquisição Aquisição 

Valor de referência da viatura nova 39.300,00 19.500,00 22.957,00 28.431,48 40.000,00 

Ano de Inicio n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Ano de Termo n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Nº Prestações (se aplicável) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Valor Residual n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Valor anual de renda/prest. anual da viat. de serviço  n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Combustível gasto com a viatura  1.847,66 1.250,12 1.115,27 1.156,26 1.912,95 

Plafond anual combustível atribuído 4.414,44 4.120,44 4.120,44 4.120,44 4.120,44 

Outros (Portagens / Reparações / Seguro)  1.247,45 1.825,42 354,69 1.138,07 1.820,78 

Limite definido conforme Art.º 33 do EGP (Sim / Não) S S S S S 

            

Outras regalias e compensações      

Mandato I I I I I 

Plafond mensal atribuído em comunicações móveis  75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 

Gastos anuais com comunicações móveis 385,04 32,47 35,93 84,55 83,92 

Outras (indicar)  n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Limite definido conforme Art.º 32 do EGP (Sim / Não) S S S S S 

            

Gastos com deslocações      

Mandato II II II II II 

Custo total anual com viagens 250,00 170,65 0,00 47,00 0,00 

Custos anuais com alojamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ajudas de custo 70,35 37,27 0,00 5,95 0,00 

Outras (indicar)  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            

(n.a.) nada a assinalar      
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ANEXO - Remuneração do Fiscal Único  

   Unid: € 

Fiscal Único   2011 2012 

Remuneração anual auferida   14.759,26  14.220,56  

Redução remuneratória*   2.249,48  2.026,54  

Remuneração anual efetiva   12.509,78  12.194,02  

* Decorrente da Lei 55-A/2010 ou Lei 64-B/2011, conforme aplicável  

    

    

    

    

ANEXO - Encargos com o pessoal    

    

   Unid: € 

Designação 2010 2011 2012 

Gastos com pessoal (€) 54.032.757,16 47.785.415,45 46.473.995,25 

Gastos com Órgãos Sociais (€) 468.598,70 292.766,35 285.381,01 

Reduções decorrentes de alterações Legislativas (€) 10.076,00 40.669,30 43.059,28 

Aumentos decorrentes de alterações Legislativas (€) 0,00 0,00 0,00 

Gastos com Dirigentes sem O.S. (€) 163.838,66 93.474,58 58.847,71 

Reduções decorrentes de alterações Legislativas (€) 0,00 10.453,14 5.852,40 

Aumentos decorrentes de alterações Legislativas (€) 0,00 0,00 0,00 

Gastos com Efetivos sem O.S. e sem Dirig. (€) 53.400.319,80 47.399.174,52 46.128.766,53 

Reduções decorrentes de alterações Legislativas (€) 0,00 2.022.059,70 2.016.634,44 

Aumentos decorrentes de alterações Legislativas (€) 0,00 0,00 0,00 

        

Rescisões / Indemnizações (€) 185.518,46 92.347,47 64.763,62 

    

    

    

ANEXO - Recursos Humanos    

    

Designação 2010 2011 2012 

Nº Total RH (O.S. + Dirigentes + Efetivos) 1.442 1.458 1.448 

Nº Órgãos Sociais (O.S.) (número) 5 5 5 

Nº Dirigentes sem O.S. (número) 3 4 1 

Nº Efetivos sem O.S. e sem Dirigentes (nº) 1.434 1.449 1.442 
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Mapas de Controlo Orçamental  
 
 
 
 

Mapa de controlo do orçamento de compras  

       

    Janeiro a Dezembro 2012 

Conta Designação  Orçam.  
 Proc. 
Aquisição  

 Enc. 
Assumidos  

 Enc. 
Process.  

 Pagas/ 
Cobradas  

       

 COMPRAS      

312 Mercadorias 
                         
-         

                         
-         

                         
-         

                         
-         

                         
-         

              

 PRODUTOS FARMACÊUTICOS      

  
31611  Medicamentos 11.600.000,00 12.696.602,22 12.633.252,76 12.472.092,28 11.233.090,68 

  
31612  Reagentes e prod. diag. rápido 1.640.000,00 1.599.063,68 1.588.252,57 1.549.997,30 1.424.454,75 

  
31619  Outros prod. farmacêuticos 160.000,00 158.450,62 158.450,62 158.450,52 144.970,30 

    13.400.000,00 14.454.116,52 14.379.955,95 14.180.540,10 12.802.515,73 

       

3162 Material de consumo Clínico 6.450.000,00 7.165.608,05 7.133.502,21 7.053.915,25 6.530.745,13 

              

  3163  Produtos alimentares 8.000,00 7.793,24 7.793,24 7.765,34 7.036,25 

              

  3164  Material consumo hoteleiro 445.000,00 401.205,43 396.931,68 388.773,63 350.850,57 

              

  3165  Material consumo administrativo 225.000,00 166.918,44 163.336,05 160.033,22 150.887,97 

              

  3166  Material manut. conservação 230.000,00 221.006,10 213.669,49 206.971,13 189.878,89 

              

  3169  Outro material consumo           

  TOTAL  DAS  COMPRAS 20.758.000,00 22.416.647,78 22.295.188,62 21.997.998,67 20.031.914,54 

       

317 DEVOLUÇÃO DE COMPRAS       34.185,05 31.516,97 

              

318 DESCONT. ABATIM. COMPRAS       2.525.041,65 1.108.528,56 

  TOTAL GERAL 20.758.000,00 22.416.647,78 22.295.188,62 19.438.771,97 18.891.869,01 
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Mapa de controlo do orçamento económico - Custos e Perdas  

       

    Janeiro a Dezembro 2012 

Conta Designação  Orçam.  
 Proc. 
Aquisição  

 Enc. 
Assumidos  

 Enc. 
Process.  

 Pagas  

       

 CUSTOS MERC.VEND.E MAT.CONS.      

612 Mercadorias           

6161 Produtos Farmacêuticos 13.737.000,00     11.722.073,43   

6162 Material de consumo Clínico 6.450.000,00     6.843.928,20   

6163  Produtos alimentares 8.000,00     7.757,79   

6164  Mat. consumo hoteleiro 450.000,00     424.022,82   

6165  Mat. consumo administrativo 225.000,00     164.752,69   

6166  Mat. manut. e conservação 230.000,00     212.494,03   

6169  Outro material consumo 0,00     0,00   

  Total da conta 61 21.100.000,00     19.375.028,96   

       

 FORNECIM. E SERV. EXTERNOS      

 Sub contratos:      

6211 Assistência Ambulatória 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Meios Complement. Diagnostico:         

62121 Patologia Clínica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

62122 Anatomia Patológica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

62123 Imagiologia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

62124 Cardiologia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

62125 Electroencefalografia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

62126 Medicina Nuclear 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

62127 Gastroenterologia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

62128 Pneumologia / Imunoalergologia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

62129 Outros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Total da conta 6212 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Meios Complement. Terapêutica:     

62131 Hemodiálise 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

62132 Medicina Física e Reabilitação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Total da conta 6213 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6214 Prescrição de medicamentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6215 Internamentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6216 Transporte de doentes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6217 Aparelhos Complem.  de Terapêutica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

              

 Trabalhos Executados no Exterior     

 Em entidades Ministério Saúde     

621811 Assistência ambulatória 25.000,00 59.808,62 36.630,95 34.355,81 8.374,47 

621812 Meios Complementares de diagnóstico 520.000,00 395.096,00 370.403,44 360.477,08 103.737,95 

621813 Meios complementares de terapêutica 1.250.000,00 1.228.126,10 1.158.077,70 1.158.077,70 297.118,20 

621814 Prescrição de medicamentos 0,00 678,80 678,80 0,00 0,00 

621815 Internamentos / Transporte doentes 0,00 454.011,35 454.011,35 454.011,35 0,00 

621819 Outros 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Total da conta 62181 1.795.100,00 2.137.720,87 2.019.802,24 2.006.921,94 409.230,62 

       

 Em outras entidades      

621891 Assistência ambulatória 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

621892 Meios Complementares de diagnóstico 1.550.000,00 1.550.140,00 1.469.622,53 1.408.314,42 1.284.641,30 

621893 Meios Complementares de terapêutica 225.000,00 370.877,00 250.447,27 250.447,27 197.400,55 

621894 Prescrição de medicamentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

621895 Internamentos / Transporte doentes 900.000,00 742.687,60 706.097,17 680.044,78 666.177,91 

621896 Aparelhos complem. de terapêutica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

621897 Assistência no estrangeiro 5.000,00 6.000,00 5.926,16 5.926,16 5.926,16 

621898 Termalismo social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

621899 Outros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Total da conta 62189 2.680.000,00 2.669.704,60 2.432.093,13 2.344.732,63 2.154.145,92 

 TOTAL DA CONTA 6218 4.475.100,00 4.807.425,47 4.451.895,37 4.351.654,57 2.563.376,54 
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Mapa de controlo do orçamento económico - Custos e Perdas  

       

    Janeiro a Dezembro 2012 

Conta Designação  Orçam.  
 Proc. 
Aquisição  

 Enc. 
Assumidos  

 Enc. 
Process.  

 Pagas  

6219 Outros subcontratos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

              

 Fornecimentos e serviços:      

6221 Fornecimentos 2.000.000,00 2.145.881,00 2.115.554,12 2.014.527,63 1.981.283,46 

6222 Fornecimentos e Serviços I 2.100.000,00 2.220.217,02 2.192.856,23 2.192.856,23 2.148.563,87 

6223 Fornecimentos e Serviços II 3.630.000,00 4.647.319,42 3.826.387,94 3.757.603,82 3.438.561,47 

6229 Outros Fornecimentos e Serviços  10.000,00 10.274,89 7.752,08 7.694,00 7.585,90 

  Total da conta 622 7.740.000,00 9.023.692,33 8.142.550,37 7.972.681,68 7.575.994,70 

 TOTAL DA CONTA 62 12.215.100,00 13.831.117,80 12.594.445,74 12.324.336,25 10.139.371,24 

       

63 Transf corr conc Prest Sociais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 DESPESAS COM PESSOAL      

 Remunerações orgãos directivos     

6411 Remunerações base 220.000,00 203.801,50 203.801,50 203.801,50 190.760,51 

6412 Subsidio de férias e natal 0,00 13.421,41 13.421,41 13.421,41 0,00 

6413 Suplementos de remunerações 70.000,00 68.038,43 68.038,43 68.038,43 68.038,43 

6414 Prestações Sociais Directas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6419 Outras Remunerações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Total da conta 641 290.000,00 285.261,34 285.261,34 285.261,34 258.798,94 

       

 Remunerações base do pessoal     

64211 RCTFP - Por tempo indeterminado 7.700.000,00 7.289.453,76 7.289.453,76 7.289.453,76 6.700.903,43 

64212 Pessoal c/ contrato termo resolut. 35.000,00 19.076,25 19.076,25 19.076,25 17.332,41 

64213 Pessoal regime contrato ind trab. 15.900.000,00 15.642.938,94 15.642.938,94 15.642.938,94 14.467.157,33 

64214 Pessoal qualquer outra situação 1.805.000,00 2.171.814,13 2.171.814,13 2.171.814,13 1.997.249,60 

  Total da conta 6421 25.440.000,00 25.123.283,08 25.123.283,08 25.123.283,08 23.182.642,77 

       

 Suplementos de remuneração     

642211 Horas extraordinárias 4.560.000,00 4.398.945,19 4.398.945,19 4.398.945,19 4.398.945,19 

642212 Prevenções 10.400,00 26.915,95 26.915,95 26.915,95 26.915,95 

642221 Noites e suplementos 2.150.000,00 2.141.094,30 2.141.094,30 2.141.094,30 2.141.094,30 

642222 Subsidio de turno 110.000,00 102.815,06 102.815,06 102.815,06 102.815,06 

64223 Abono para falhas 5.300,00 5.413,19 5.413,19 5.413,19 5.413,19 

64224 Subsidio de Refeição 1.625.000,00 1.593.220,25 1.593.220,25 1.593.220,25 1.593.220,25 

64225 Ajudas de Custo 10.000,00 5.847,71 5.847,71 5.847,71 5.847,71 

64226/7 Vestuário, art.pes., alim. e aloj. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

642281 PECLEC / SIGIC 2.136.800,00 1.806.595,86 1.806.595,86 1.806.595,86 1.529.042,36 

642282 a 
9 Outros Suplementos 700.000,00 842.580,94 842.580,94 842.580,94 832.014,13 

  Total da conta 6422 11.307.500,00 10.923.428,45 10.923.428,45 10.923.428,45 10.635.308,14 

       

6423 Prestações sociais directas 120.000,00 84.641,45 84.641,45 84.641,45 84.641,45 

6424 Subsidio férias e natal 800.000,00 2.385.739,09 2.385.739,09 2.385.739,09 408.385,13 

6425 Prémios de Desempenho 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

643 Pensões 220.000,00 40.412,86 40.412,86 40.412,86 40.412,86 

645 Encargos s/remunerações 7.180.000,00 7.270.494,63 7.270.494,63 7.270.494,63 5.829.093,98 

646 Seg. acidentes trab./Doenç prof. 115.000,00 135.083,21 135.083,21 135.083,21 104.467,92 

647 Encargos sociais voluntários 195.000,00 151.683,21 151.683,21 151.683,21 151.683,21 

648 Outros custos com pessoal 140.000,00 119.231,44 119.231,44 119.231,44 119.231,44 

6491 Bolsa de Estágio / Sub. Refeição           

6492 Seguro           

  Total da conta 64 45.807.500,00 46.519.258,76 46.519.258,76 46.519.258,76 40.814.665,84 

       

65 Outros custos operacionais 68.000,00 155.942,88 155.942,88 155.942,88 77.557,74 

66 Amortizações do exercício 4.150.000,00     4.108.645,30   

67 Provisões do exercício 350.000,00     34.765,82   
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Mapa de controlo do orçamento económico - Custos e Perdas  

       

    Janeiro a Dezembro 2012 

Conta Designação  Orçam.  
 Proc. 
Aquisição  

 Enc. 
Assumidos  

 Enc. 
Process.  

 Pagas  

 
      

 
      

68 Custos e Perdas Financeiras 10.000,00 18.219,96 15.346,87 14.536,16 16.244,95 

              

 Custos e perdas extraordinárias     

691 Donativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

692 Dividas incobráveis 0,00 0,00 0,00 70.461,16 0,00 

693 Perdas em existências 0,00 0,00 0,00 25.767,45 0,00 

694 Perdas em imobilizações 0,00 0,00 0,00 22.296,22 0,00 

695 Multas e penalidades 0,00 414,38 414,38 414,38 414,38 

696 Aumentos de amortizaç. e provisões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

697 Correcções relativas a exc anteriores 200.000,00 64.534,97 64.434,97 435.691,33 8.433.615,99 

698 Outros custos e perdas extraordin. 0,00 83.222,23 83.222,23 13.222,23 13.222,23 

  TOTAL DA CONTA 69 200.000,00 148.171,58 148.071,58 567.852,77 8.447.252,60 

       

       

       

       

       

  TOTAL GERAL 83.900.600,00 60.672.710,98 59.433.065,83 83.100.366,90 59.495.092,37 
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Mapa de controlo do orçamento económico - Proveitos e ganhos 

     
Janeiro a Dezembro de 2012 

Conta Designação  Orçam.   Emitido   Cobrado  

     

 
Vendas e prestações de serviços    

711 Vendas  50,00 713,00 188,15 

          

 Prestações de Serviços     

71211 Internamento 33.363.900,00 32.312.832,38 29.469.722,62 

71212 Consulta 15.691.700,00 15.492.298,07 14.099.799,01 

71213 Urgência / SAP 9.334.100,00 8.910.820,96 8.085.843,84 

71214 Quartos Particulares 0,00 0,00 0,00 

71215 Hospital de dia 757.900,00 788.107,08 765.382,19 

          

 Meio complementares diagnóstico e terapêutica   

712161 De diagnóstico 40.500,00 42.427,00 0,00 

712162 De terapêutica 0,00 0,00 0,00 

71217 Taxas moderadoras 0,00 0,00 0,00 

71218 Outras prestações de Serviços de Saúde 14.132.400,00 14.320.911,45 10.258.462,62 

71219 Outras prestações de Serviços 0,00 0,00 0,00 

          

 Outras Entidades Responsáveis    

71221 Internamento 700.000,00 1.146.126,23 376.090,77 

71222 Consulta 150.000,00 116.583,25 70.240,20 

71223 Urgência / SAP 800.000,00 906.932,00 472.572,22 

71224 Quartos Particulares 3.000,00 1.200,00 1.200,00 

71225 Hospital de dia 0,00 0,00 0,00 

71226 Meios Compl. Diagnóstico e Terapêutica 220.000,00 132.831,51 34.786,79 

71227 Taxas moderadoras 2.500.000,00 2.250.074,03 2.250.074,03 

71228 Outras prestações de Serviços de Saúde 85.000,00 77.034,99 20.910,22 

71229 Outras prestações de Serviços 0,00 0,00 0,00 

  Total da conta71 77.778.550,00 76.498.891,95 65.905.272,66 
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Mapa de controlo do orçamento económico - Proveitos e ganhos 

     
Janeiro a Dezembro de 2012 

Conta Designação  Orçam.   Emitido   Cobrado  

 
    

72 Impostos e Taxas 0,00 0,00 0,00 

          

73 Proveitos Suplementares 140.000,00 238.547,67 234.262,55 

          

 Transferências e subsídios correntes obtidos   

741 Transferências - Tesouro 0,00 0,00 0,00 

          

 Transferências correntes obtidas    

7421 Da ACSS 0,00 0,00 0,00 

7422 Do P.I.D.D.A.C. 0,00 0,00 0,00 

7423 EU - Fundos Com. Proj não co-financiados 0,00 0,00 0,00 

7429 Outras transferências correntes obtidas 35.000,00 8.365,45 8.365,45 

743 Sub. Correntes Obtidos - Outros entes publ. 0,00 11.201,00 13.492,60 

749 Sub. Correntes Obtidos - De outras entidades 0,00 0,00 0,00 

  Total da conta 74 35.000,00 19.566,45 21.858,05 

75 Trabalhos para a própria Instituição 0,00 0,00 0,00 

          

 Outros Proveitos e Ganhos Operacionais    

761 Outros Prov. Operac. - Outras p. saúde - ACSS 0,00 371.932,66 371.683,26 

762 Reembolsos 2.250.000,00 2.760.540,27 309.917,58 

763 Produtos de fabricação interna 0,00 0,00 0,00 

768 Não espec. alheios ao valor acrescentado 10.000,00 16.031,19 14.991,69 

769 Outros   0,00 11.485,00 7.000,00 

  Total da conta 76 2.260.000,00 3.159.989,12 703.592,53 

     

78 Proveitos e ganhos financeiros 800.000,00 799.886,02 822.559,68 

          

79 Proveitos e ganhos extraordinários 500.000,00 448.457,56 18.925.087,05 

          

  TOTAL GERAL 81.513.550,00 81.165.338,77 86.612.632,52 
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Mapa de controlo do orçamento de investimentos  

       

    Janeiro a Dezembro 2012 

Conta Designação  Orçam.  
 Proc. 
Aquisição  

 Enc. 
Assumidos  

 Enc. 
Process.  

 Pagas  

 IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS      

421 Terrenos e Recursos Naturais   0,00 0,00 0,00 0,00 

422 Edifícios e outras Construções 3.190.000,00 46.249,53 25.780,00 25.780,00 25.780,00 

              

423 EQUIPAMENTO BÁSICO      

4231 Médico-cirúrgico 650.000,00 742.124,62 739.603,53 733.530,40 718.941,97 

4232 De Imagiologia 860.000,00 178.325,98 178.324,68 178.324,68 174.019,68 

4233 De Laboratório 10.000,00 832,78 832,78 832,78 832,78 

4234 Mobiliário Hospitalar 90.000,00 156.079,34 49.635,88 49.635,88 48.884,31 

4235 De desinfecção e esterilização 35.000,00 63.973,00 63.972,30 62.742,30 0,00 

4236 De hotelaria 80.000,00 3.196,52 3.096,20 685,00 948,90 

4239 Outro 15.000,00 9.219,85 7.219,85 6.970,41 6.970,41 

  Total da conta 4.2.3 1.740.000,00 1.153.752,09 1.042.685,22 1.032.721,45 950.598,05 

       

424 De transporte 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

              

425 Ferramentas e utensílios 3.000,00 2.078,28 2.078,28 139,98 139,98 

              

426 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO     

4261 Equipamento Administrativo 45.000,00 31.254,18 31.254,18 25.839,58 26.739,35 

4262 Equipamento Informático 350.000,00 95.696,90 95.696,90 95.602,34 95.602,34 

  Total da conta 4.2.6 395.000,00 126.951,08 126.951,08 121.441,92 122.341,69 

       

427 Taras e Vasilhame 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

              

429 Outras 70.000,00 6.644,77 6.644,77 6.644,77 6.644,77 

  TOTAL IMOB. CORPÓREAS 5.433.000,00 1.335.675,75 1.204.139,35 1.186.728,12 1.105.504,49 

       

 IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS     

43 Imobilizações Incorpóreas 0,00 0,00 0,00 0,00   

              

 IMOBILIZAÇÕES EM CURSO      

44 Imobilizações em curso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

              

 BENS DE DOMINIO PUBLICO     

45 Bens de domínio publico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  TOTAL GERAL 5.433.000,00 1.335.675,75 1.204.139,35 1.186.728,12 1.105.504,49 
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Fluxos financeiros - Receita  

     

    Janeiro a Dezembro de 2012  

Conta Designação  Cobrados   A cobrar   Total  

 Caixa 2.150,06  2.150,06 

  Depósitos 44.078.888,16   44.078.888,16 

  SALDO INICIAL 44.081.038,22   44.081.038,22 

          

15 Títulos negociáveis 0,00 0,00 0,00 

18 Outras aplicações de tesouraria -5.000.000,00 0,00 -5.000.000,00 

  Total das contas 15/18 -5.000.000,00 0,00 -5.000.000,00 

          

219 Adiantamento de clientes 72.771.839,58 0,00 72.771.839,58 

229 Adiantamento a fornecedores 24.602,36 4.043,74 28.646,10 

24 Estado e outros entes públicos 10.715.624,93 254.809,94 10.970.434,87 

261 Adiantamento a fornecedores de imobilizado 0,00 0,00 0,00 

262 Adiantamentos ao pessoal 41.857,29 3.902,49 45.759,78 

263 Sindicatos 64.523,23 0,00 64.523,23 

264 Regularização de dívidas por ordem do Tesouro 0,00 0,00 0,00 

268 Devedores e credores diversos 456.623,62 6.649,14 463.272,76 

  Total das receitas de fundos alheios 84.075.071,01 269.405,31 84.344.476,32 

          

23 Empréstimos obtidos 0,00   0,00 

          

2745 Subsídios de Investimento 0,00 0,00 0,00 

2748/9 Outros Proveitos Diferidos 0,00 0,00 0,00 

  Total da conta proveitos diferidos 0,00 0,00 0,00 

          

28 Empréstimos concedidos(amortizações) 0,00 0,00 0,00 

          

51 Fundo Patrimonial (capital social) 0,00 0,00 0,00 

          

575 Subsídios 0,00 0,00 0,00 

576 Doações 0,00 0,00 0,00 

  Total da conta de reservas 0,00 0,00 0,00 

          

711 Vendas 188,15 524,85 713,00 

712 Prestações de Serviços 66.276.767,77 1.284.303,41 67.561.071,18 

72 Impostos e taxas 0,00 0,00 0,00 

73 Proveitos suplementares 234.262,55 4.285,12 238.547,67 

741 Transferências do Tesouro 0,00 0,00 0,00 

742 Transferências correntes obtidas 8.365,45 0,00 8.365,45 

743 Subsídios correntes obtidos - Outros entes públicos 13.492,60 3.374,10 16.866,70 

749 Subsídios correntes obtidos - De outras entidades 0,00 0,00 0,00 

76 Outros proveitos e ganhos operacionais 331.909,27 571.926,57 903.835,84 

78 Proveitos e ganhos financeiros 822.559,68 0,00 822.559,68 

792/3/4/5/8 Proveitos e ganhos extraordinários 14.693,30 0,00 14.693,30 

  Total dos proveitos do exercício 67.702.238,77 1.864.414,05 69.566.652,82 

          

 RECEITAS DO EXERCICIO 151.777.309,78 2.133.819,36 153.911.129,14 

     

797 Correcções relativas a exercícios anteriores 18.910.393,75 19.554.426,05 38.464.819,80 

  RECEITAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 18.910.393,75 19.554.426,05 38.464.819,80 

          

 TOTAL GERAL 214.768.741,75 21.688.245,41 236.456.987,16 
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Fluxos financeiros - Despesa  

     

    Janeiro a Dezembro de 2012  

Conta Designação  Pagos   Em Dívida   Total  

     

219 Adiantamento de clientes 81.259.277,25 11.405.657,26 92.664.934,51 

229 Adiantamento a fornecedores 28.372,74 0,00 28.372,74 

24 Estado e outros entes públicos 10.896.454,01 892.866,96 11.789.320,97 

261 Adiantamento a fornecedores de imobilizado 0,00 0,00 0,00 

262 Adiantamentos ao pessoal 34.918,00 0,00 34.918,00 

263 Sindicatos 65.558,45 5.178,57 70.737,02 

264 Regularização de dívidas por ordem do Tesouro 0,00 0,00 0,00 

268 Devedores e credores diversos 641.530,76 184.396,67 825.927,43 

  Total da despesa de fundos alheios 92.926.111,21 12.488.099,46 105.414.210,67 

          

23 Empréstimos obtidos 0,00 0,00 0,00 

          

272 Custos Diferidos 0,00 0,00 0,00 

          

28 Empréstimos concedidos(Concessão) 0,00 0,00 0,00 

          

312 Mercadorias 0,00 0,00 0,00 

          

3161 Produtos farmacêuticos 11.716.513,59 906.917,61 12.623.431,20 

3162 Material de consumo clínico 6.477.341,98 404.026,11 6.881.368,09 

3163 Produtos alimentares 7.088,30 729,09 7.817,39 

3164 Material de consumo hoteleiro 350.850,57 37.683,25 388.533,82 

3165 Material de consumo administrativo 150.873,70 9.145,25 160.018,95 

3166  Material manutenção e conservação 189.200,87 17.033,20 206.234,07 

3169 Outro material de consumo 0,00 0,00 0,00 

  Total da conta de compras 18.891.869,01 1.375.534,51 20.267.403,52 

          

41 Investimentos financeiros 0,00 0,00 0,00 

42 Imobilizações corpóreas 1.105.504,49 82.474,38 1.145.303,46 

43 Imobilizações incorpóreas 0,00 0,00 0,00 

44 Imobilizações em curso 0,00 0,00 0,00 

45 Bens  de domínio público 0,00 0,00 0,00 

  Total da conta de imobilizações 1.105.504,49 82.474,38 1.145.303,46 

          

6211 Assistência ambulatória 0,00 0,00 0,00 

6212 Meios complementares de diagnóstico 0,00 0,00 0,00 

6213 Meios complementares de terapêutica 0,00 0,00 0,00 

6214 Produtos vendidos por farmácias 0,00 0,00 0,00 

6215 Internamentos 0,00 0,00 0,00 

6216 Transporte de doentes 0,00 0,00 0,00 

6217 Aparelhos complementares de terapêutica 0,00 0,00 0,00 

6218 Trabalhos executados no exterior 2.563.376,54 1.786.819,22 4.350.195,76 

6219 Outros sub-contratos 0,00 0,00 0,00 

  Total da conta de subcontratos 2.563.376,54 1.786.819,22 4.350.195,76 

          

6221 Fornecimentos e serviços I 1.981.283,46 20.649,30 2.001.932,76 

6222 Fornecimentos e serviços II 2.148.563,87 14.066,75 2.162.630,62 

6223 Fornecimentos e serviços III 3.438.561,47 265.650,18 3.704.211,65 

6229 Outros serviços 7.585,90 108,10 7.694,00 

  Total da conta de Fornec.Serviç.Terceiros 7.575.994,70 300.474,33 7.876.469,03 
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Fluxos financeiros - Despesa   

     

    Janeiro a Dezembro de 2012  

Conta Designação  Pagos   Em Dívida   Total  

63 Transferências corrent. Conc. e prest. Sociais 0,00 0,00 0,00 

          

641 Remunerações dos órgãos directivos 258.798,94 0,00 258.798,94 

6421 Remunerações base do pessoal 23.182.642,77 0,00 23.182.642,77 

6422 Suplementos de remunerações 10.635.308,14 0,00 10.635.308,14 

6423 Prestações sociais directas 84.641,45 0,00 84.641,45 

6424 Subsidio de férias e natal 408.385,13 0,00 408.385,13 

6425 Prémios de desempenho 0,00 0,00 0,00 

643 Pensões 40.412,86 0,00 40.412,86 

645 Encargos sobre remunerações 5.829.093,98 547.228,45 6.376.322,43 

646 Seguros e acidentes no trabalho 104.467,92 26.802,77 131.270,69 

647 Encargos sociais voluntários 151.683,21 0,00 151.683,21 

648 Outros custos com pessoal 119.231,44 0,00 119.231,44 

6491 Bolsa de Estágio / Subsidio de Refeição 0,00 0,00 0,00 

6492 Seguro 0,00 0,00 0,00 

  Total da conta de despesas com pessoal 40.814.665,84 574.031,22 41.388.697,06 

          

65 Outros custos e perdas operacionais 77.557,74 1.873,68 79.431,42 

          

68 Custos e perdas financeiras 16.244,95 0,00 16.244,95 

          

691 Transferências de capital concedidas 0,00 0,00 0,00 

693 Perdas de existências 0,00 0,00 0,00 

694 Perdas em imobilizações 0,00 0,00 0,00 

695 Multas e penalidades 414,38 0,00 414,38 

698 Outros custos e perdas extraordinárias 13.222,23 0,00 13.222,23 

  Total da conta custos/perdas extraordinários 13.636,61 0,00 13.636,61 

          

86 Imposto s/ rendimento do exercício (PC) 0,00 0,00 0,00 

          

 DESPESAS DO EXERCICIO 163.984.961,09 16.609.306,80 180.551.592,48 

     

69764 C.R.E.A. - Despesas com Pessoal 3.920.221,39 33.535,33 3.953.756,72 

697 C.R.E.A. - Outros 4.513.394,60 1.271.447,35 5.784.841,95 

  DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 8.433.615,99 1.304.982,68 9.738.598,67 

          

 Caixa 1.945,43  1.945,43 
     

 Depósitos Instit. Financeiras    

 Depósitos à ordem 55.749,35  55.749,35 

 Depósitos a prazo 0,00  0,00 

 Outros depósitos 0,00  0,00 

 Tesouro -Depósitos à Ordem 3.292.469,89  3.292.469,89 

  Tesouro -Outros Instrumentos Financeiros 9.000.000,00   9.000.000,00 

    12.348.219,24   12.348.219,24 

          

 Títulos Negociáveis 0,00  0,00 

 Outras aplicaç. Tesouraria 30.000.000,00  30.000.000,00 
          

  SALDO FINAL 42.350.164,67   42.350.164,67 

          

 TOTAL GERAL 214.768.741,75 17.914.289,48 232.640.355,82 
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