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I
1. Mensagem do Conselho de Administração

A apresentação do Relatório de Gestão e Constas do CHEDV, para além da factualidade e

exaustividade que lraz à análise do desempenho da nossa organização no último exercício

económico, é um momento que nos conduz a um processo reflexivo quanto ao trabalho desenvolvido.

Nesse âmbito, e de forma muito genérica, podemos afirmar que o ano 202I ficarâ na história do

CHEDV como um ano de extremos. Por um lado, enfrentamos o pico mais elevado de procura

derivada da pandemia SARS-COVZ, tendo chegado a um total de LB1 doentes internados, valor que

significa pouco menos de 50% do total da lotação de camas da instituição antes da pandemia. Com

efeito, o brutal esforço que tivemos de suportar para dar cabal resposta a todas as necessidades

específicas da Covid-19, muito particularmente no primeiro trimestre de 2021, levou-nos a

subalternizar muitas outras atividades, com claro prejuízo para a atividade de cirurgia eletiva, que

foi fortemente penalizada durante esse período.

Apesar disso, e como atrás ref,eri, este foi também o ano em que superamos máximos históricos

em termos de volume de produção, com destaque para a própria atividade cirúrgica. Com efeito, fruto

de um plano de recuperação levado a cabo a partir do segundo trimestre, conseguimos atingir o

maior volume de produção cirúrgica de sempre, inclusivamente superior a 20L9, o último ano

anterior à pandemia. O mesmo fenómeno aconteceu na Consulta Externa, em que superamos as

300.000 consultas, valor que é superior ao que tínhamos alcançado em 2019. Ainda no que se refere

à atividade assistencial, é importante referir que, depois da grande quebra da procura dos Serviços

de Urgência ocorrido em2020, fruto das medidas de confïnamento da população e dos receios que

muitos cidadãos tinham em recorrer às unidades hospitalares, o ano de 2021 marcou uma

recuperação de cerca de 50%o dessa quebra. Esta recuperação dos níveis de procura dos Serviços de

Urgência foi desigual ao longo do ano, sendo que no último trimestre de 2021 os níveis diários já se

aproximavam muito daqueles que registávamos anteriormente à pandemia. Esta recuperação traz-

nos novamente os problemas de gestão de equipas e de gestão de camas, trazendo de volta ao topo

das preocupações a questão do acesso aos serviços de urgência. Todo este ritmo de produção

permitiu que a instituição tivesse conseguido melhorar o grau de cumprimento dos tempos máximos

de resposta garantida tanto na Lista de Espera da Consulta, em que 94,7o/o dos utentes estão dentro

do TRMG, como na Lista de Inscritos para Cirurgia, em que 89,60/o cumprem o TMRG. Esta instituição

sempre teve uma grande preocupação de eficiência no uso dos recursos, aspeto no qual nos temos

destacado historicamente. Essa marca identitária mantém-se e, de entre os exemplos que se

poderiam dar, destacamos o coeficiente entre "Gastos Operacionais" e "Doentes Padrão", que regista

em202l o valor de 3.954,15€, apresentando uma redução de7,40/o,face a2020.

Neste ano finalizamos, com a homologação por parte da Sra. Ministra da Saúde, a reformulação

do Regulamento Interno do CHEDV, adaptando-o ao enquadramento legal criado pelo Decreto-Lei nq.

1'B/201'7, de 10 de fevereiro. A concretização deste objetivo e a implementação da nova estrutura

orgânica acabou por ser um aspeto relevante da nossa atividade, pois levou à abertura de um grande

número de processos de recrutamento para chefias intermédias, tanto nas áreas de prestação de

cuidados como nas áreas de gestão. Este tem sido um processo revigorante para a organização e que
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tem criado uma dinâmica muito positiva, numas vezes reconfirmando lideranças em exercício de

funções e noutras criando oportunidade para novos projetos, seja protagonizados por elementos da

instituição, seja por elementos que, vindo de outras unidades do SNS, acabam por trazer consigo

outras vivências e culturas que nos estão a enriquecer.

Um ponto importante a realçar é a assinatura do acordo de financiamento com a ACSS para o

plano de criação de uma unidade de internamento de psiquiatria, através de fundos do Plano de

Recuperação e Resiliência. Esse era um projeto antigo da instituição, incluído no Programa Nacional

para a Saúde Mental e que está, agora, em condições de ser concretizado. A proposta que fizemos, de

aquisição de uma propriedade contígua ao Hospital de S. Sebastião irá permitir que a unidade não só

seja concretizada, como garante que a mesma não irá colocar em causa a harmonia e o espaço público

em que o mesmo está implantado. Essa opção acaba por combinar a resolução de uma lacuna que

existia, como ainda acrescenta as condições para a que a instituição assegure, a um prazo longo, a

possibilidade de acomodar novas necessidades que certamente não deixarão de existir, Para além

deste investimento, o ano foi bastante positivo em relação à valorização dos edifícios dos nossos três

hospitais, destacando-se a este respeito o início das empreitadas aprovadas no âmbito da

requalificação energética, financiados pelo POSEUR, que assegurarão uma evolução muito

substancial no uso da energia, pois iremos passar a produzir eletricidade através de painéis

fotovoltaicos e reduziremos substancialmente as necessidades de climatização, assim dando um

precioso contributo na redução da pegada ecológica da instituição.

Ao nível dos recursos humanos é muito importante referir a implementação do SIADAP como

instrumento de avaliação de desempenho, não só para os profissionais vinculados através de

contratos de trabalho em funções públicas, mas também em contratos individuais de trabalho. Este

passo permite um tratamento adequado a todos os elementos das equipas, aspeto particularmente

relevante quando já foram ultrapassados os congelamentos das carreiras.

Nesta análise ao desempenho institucional, é importante deixar algumas palavras finais para

expressar o nosso reconhecimento a muitos que permitiram que os resultados alcançados tivessem

sido possíveis. Neste ponto, os profissionais da instituição merecem um forte elogio. Foram

dedicados e empenhados, percebendo a importância da resposta à pandemia, mas também a

necessidade de, logo que foi possível, recuperar toda a atividade que tinha sido preterida, tendo

conseguido resultados notáveis, como atrás se explanou. É também justo enaltecer o papel

desempenhado por uma série de parceiros que vão desde os nossos fornecedores, às instituições

congéneres do SNS e à própria comunidade. De um modo geral, todos foram colaborantes e

compreensivos com as nossas necessidades, sempre apoiando em tudo aquilo que era necessário

para o cumprimento da nossa missão. Finalmente, é justo deixar uma palavra de reconhecimento e

agradecimento às instituições do Ministério da Saúde, com particular destaque para a Sra. Ministra,

que demonstrou uma grande sensibilidade e atenção para nos e incentivar

mais duros e difíceis. Todos os organismos com os quais trabalhamos, sdeaDGS,ol SS, A

ARSN, os ACeS da região são também merecedores do nosso
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2. Indicadores da Atividade Assistencial

Quadro L. Indicadores da Atividade Assistencial

Linhas de Atividade 2019 2020

4
ç*

lnternamento (r)

Lotação (no camas)

Doentes Saídos

Demora Média

Taxa de Ocupação

Doentes Saídos / Cama

Case - mix

Atividade C¡rúrg¡ca (no doentes)

Cirurgia Convencional

Cirurgia do Ambulatório

Cirurgia Urgente

Total Doentes lntervencionados

Consultas Externas

No de Primeiras Consultas

Consultas Subsequentes

Total de Consultas

Primeiras Consultas / Total

Urgência

Urgência Médico-Cirúrgica

Urgência Básica

Total

Urgências / Dia

Outros

Hospital Dia (n'de sessões)

Serv¡ço Domiciliário (no de visitas)

397

18.817

6,9

89,1

47

0,99

4.715

10.038

2.255

17.008

95.060

202.973

298.033

31,90/o

147.747

69.875

217.622

596

30.561

1.478

*
337

'15.363

7,7

*
95,3

46

1,07

3.618

9.893

2.016

15.527

73.531

190.979

264.510

27,8%

105.669

42.884

14tì.553

406

2021

*
362

17.483

7,O

*
93,2

48

1,'16

4.717

11.834

2.248

18.799

92.905

211.615

304.520

30,5%

132.472

46.773

179.245

491

26.694 30.025

1.693535

Fonte; SONHO

(r)Ano2019- incluiBerçárioeHospitalizaçãoDomiciliária.AlotaçãoéalotaçãoOfìcial.

Ano 2020 e Ano 2021- não inclui Berçário e Hospitalização Domiciliária. A lotação é lotåção méd¡a
praticada.

* A lotação praticada durante os anos de 2020 e2o2Lsofreu vár¡as oscilações durante esses

anos devido ao tratamento de doentes com Covid-19, pelo que optamos por apresentar os

valores médios de cada ano em termos do número de camas e da sua taxa de ocupação.
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3. Indicadores Económicos e Financeiros

Quadro 2. Indicadores económicos e financeiros

lndicadores 2019 2020

Contas de Resultados

Prestações de Serviços

Transferências e Subsídios Correntes Obtidos

Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento)

Resultado Líquido do Exercicio

EBITDA

Fonte: SICC

lndicadores

Estrutura do Balanço

Ativo Não Corrente

Ativo Corrente

Total Ativo

Patr¡mónio Líquido

Passivo

Fonte: SICC

lndicadores

Rácios de SÍtuação Finance¡ra

Liquidez Geral

Liquidez Reduzida

Fonte: Demonstrações Financeiras

lndicadores

Rácios de Estrutura

Autonomia Financeira

Solvab¡lidade

Fonte: Demonstrações Financeiras

lndicadores

Rác¡os de Gestão

Prazo Médio Recebimento (em dias)

Prazo Médio Pagamento (em dias)

Prazo Médio de lnventários (em dias)

Fonte: Demonstrações Financeiras

lndicadores

Gastos Operacionais

Doente Padrão

Gastos Operaciona¡s/Doente Padrão

Fonte: SICC e SICA.

84.679.886,58

166.565,21

-23.601.144,49

-23.596.051,34

-21.847.031,69

20f9

9.440.153,42

38.606.222,20

48.046,375,62

-4.709.946,06

52.756.321,68

201 I

0,73

0,66

2019

-0,10

-0,09

201 9

2019

1r 1.407.193,51

32.855

3.390,87

101.008.298,27

6.720.267,O3

-8.829.540,90

-8.840.704,49

-6.921.890,20

2020

11.702.482.59

39.418.233,99

51 .120.716,58

3.968.078,10

47.152.638,48

2020

0,84

0,70

2020

2020

39

158

68

2020

1 19.393.269,96

27.953

4.271,21

2021

101 .887.982,11

5.855.847,52

-17.216.633,28

-17.225.564.38

-15.006.681,42

valores enl euros

2021

12.769.457,42

41 .004.314,96

53.773.772,38

5.015.366,83

48.758.405,55

valores em euros

2021

0,84

0,73

2021

0,09

0,11

2021

47

r83

69

2021

127 .742.851.09

32.306

3.954,1 5

0,08

0,09

57

r83

52
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4. Orgãos Sociais

Conselho de Administração - nomeado a 14 de fevereiro, para o triénio 2020-2022

Presidente fosé Miguel Dias Paiva e Costa

Vogais Carlos Manuel Ferreira Carvalho l Diretor Clínico

Sara Cristina da Silva Pereira - Enfermeira Diretora

Rita Manuela Lopes Moutinho - Vogal Executiva

Helga Miranda de Magalhães Lima - Vogal Executiva

Conselho Fiscal - nomeado a 27 de março de 2018 e constituído pelos seguintes membros:

foaquim Barreiros (PresidenteJ; Márcia Ribeiro (Vogal); Ricardo Reis (Vogal) e Ana Freitas
(Vogal Suplente), A partir de 16 de novembro de 2020, devido à cessação de funções do
Presidente Dr. Joaquim Barreiros, a sua composição passa a apresentar os seguintes membros:

Presidente Márcia Alexandra Almeida de Sousa Ribeiro

Vogais Ricardo forge Pinto Reis

Ana Alexandra Filipe Freitas

Revisor Oficial de Contas - nomeado a 25 de setembro de 20L8, para o período de 2018 a

2020,que se manteve em funções durante 2O2l,jâ que não ocorreu nova nomeação.

Santos Carvalho & Associados, SR0C, S.4., representada pelo Dr. André Miguel Andrade e Silva

funqueira Mendonça.

Conselho Consultivo

Em 2021', não ocorreu a nomeação de novo Presidente do Conselho Consultivo, tendo o

Professor Doutor Daniel Bessa Fernandes Coelho apresentado a sua renúncia ao cargo em 1,7 de
janeiro de 2019.
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O regulamento Interno do CHEDV foi objeto de revisão e homologado por Sua Excelência a Sr.a

Ministra da Saúde em9.06.2021, nos termos do disposto no Decreto-Lei n.a LB/20L7, de L0 de

fevereiro.

0 Conselho de Administração do CHEDV, iniciou em2020, o processo de elaboração de um novo

Regulamento Interno, não só para enquadrar a alteração do regime jurídico e dos estatutos dos

Hospitais EPE, mas também para o adaptar aos novos desafios que se colocam a uma unidade

hospitalar do SNS.

Foi um processo longo, aberto e dinâmico, que nasceu dos contributos e reflexões feitas pelos

membros do Conselho de Administração e que mereceu também uma ampla participação quer da

comunidade hospitalar, quer das estruturas sindicais representativas dos profissionais do CHEDV.

Neste âmbito, procurou-se materializar uma estrutura orgânica para o CHEDV mais consentânea

com os melhores modelos de gestão hospitalar, devidamente integrada na estratégia de melhoria

contínua da capacidade de resposta, procurando a excelência clínica e a sustentabilidade económica,

sem esquecer o nosso compromisso com a comunidade e a sociedade civil.

O organograma que a seguir apresentamos traduz a estrutura organizacional consagrada no

Regulamento Interno do CHEDV.
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l-,, 6. Enquadramento

O Centro Hospital de Entre o Douro e Vouga, EPE adiante designado por CHEDV desenvolveu

a sua atividade no ano de 2021, em conformidade com os termos do Contrato-Programa celebrado

com o Ministério da Saúde, tendo por base os princípios orientadores definidos nos termos de

referência para a contratualização de cuidados de saúde no SNS e as demais regras do sistema de

governação de gestão previsional.

A nova doença Covid-19 surgiu em 2020, em resultado da propagação do novo coronavírus

SARS-CoV-2, sendo declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), em janeiro desse ano, como

um caso de emergência de saúde pública internacional e em Portugal foi decretado o estado de

emergência, em março, na sequência do impacto provocado pelo surgimento dos primeiros casos.

O contexto económico-financeiro e social, [a nível nacional e mundialJ sofreu um forte impacto

decorrente da evolução da pandemia Covid-19, determinando uma alteração profunda das

estratégias de intervenção dos estabelecimentos e serviços do SNS durante os anos de 2020 e 2021,

passando o combate à doença Covid-L9 a constituir o maior desafio das últimas décadas.

Os anos de 2020 e 202'J. foram altamente exigentes em termos da adoção de medidas de

flexibilização organizativa e da gestão mais eficiente dos meios técnicos e humanos, para assegurar

a prontidão de resposta necessária ao combate da pandemia Covid-19, bem como para garantir a

retoma da atividade assistencial não urgente e não prioritária temporariamente suspensa por força

da mesma, e ainda assegurar o acesso a todos os doentes, garantindo o tratamento das diversas

patologias de acordo com as respetivas prioridades clínicas e em respeito pelos Tempos Máximos de

Resposta Garantidos.

A evolução da pandemia acentuou-se nos primeiros dois meses do ano de 202'J., aquando da

ocorrência da terceira vaga, mais intensa e mais concentrada que as anteriores, tendo a mesma

ocorrido imediatamente após a segunda vaga, também ela de grande intensidade, observada no

último trimestre de 2020. No seu cômputo, este período de cinco meses foi extremamente exigente,

dado o grande esforço realizado para assegurar um nível de serviço adequado durante tão longo

período de tempo.

Assim, visando dar uma resposta eficaz aos objetivos referidos, garantindo níveis de prestação

de cuidados de saúde de qualidade e em segurança, foi publicado um conjunto de diplomas legais e

normativos com medidas excecionais e temporárias a adotar para fazer face à situação

epidemiológica do novo coronavírus, dos quais se destacam:

Decreto-Lei n.e 1,0-A/2020, de 13 de março, alterado pelo Decreto-Lei n.q 54-B/202I, de 25

de junho, que no seu art.q 2.q altera a redação do art.q 6a do diploma anterior, permitindo a

prorrogação do regime excecional de recrutamento de trabalhadores para o SNS, mediante

a
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a celebração de contratos a termo incerto, passando a incluir as atividades associados à

execução do Plano de Vacinação COVID-19.

Este diploma consagrou um regime excecional em matéria de:

o contratação pública e reavaliação de despesa, aplicável às aquisições dos

equipamentos, bens e serviços necessários à avaliação de casos suspeitos e ao

tratamento de sintomas e complicações associadas à Covid-19;

o contratação de recursos humanos, aplicável à contratação de profissionais para o

reforço dos recursos humanos necessários à prevenção, contenção, mitigação e

tratamento da pandemia Covid-19.

Despacho ne 3301-E, de 15 de março de 2020, o qual veio delegar nos dirigentes máximos

das entidades do setor público empresarial do Ministério da Saúde da Saúde, a competência

para autorizar as referidas contratações de recursos humanos.

Despacho ne 53L4/2020, de 7 de maio, que estabelece um conjunto de medidas que visam o

reagendamento da atividade não realizada por força da pandemia, cumprindo as normas e

orientações da DGS, em termos da segurança de doentes e profissionais de saúde, mantendo

a prontidão de resposta necessária em caso de aumento da incidência da Covid-19.

Despacho n.e 574-A/2021, de 1,2 de janeiro, que determina a passagem para o nível máximo

dos Planos de Contingência e suspensão da atividade assistencial programada não urgente

por forma a reorientar os esforços para o tratamento do doente crítico.
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Apresentaçào do Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga

O Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga, EPE, com sede em Santa Maria da Feira, foi

criado nos termos do Decreto-Lei n.e 27 /2009, de 27 de Janeiro, é uma pessoa coletiva de direito

público de natureza empresarial dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, nos

termos do regime jurídico do setor público empresarial, aprovado pelo Decreto-Lei n.e I33 /2013, de

3 de outubro, alterado pela Lei n.e 75-A/2014, de 30 de setembro e pela Lei n.e 42/201.6, de 28 de

dezembro, rege-se pelo regime jurídico aplicável às entidades públicas empresariais, com as

especificidades previstas no Decreto-Lei n.e 1,8/20L7, de 10 de fevereiro, e nos seus Estatutos,

constantes do Anexo II ao referido Decreto-Lei.

O CHEDV apresenta as seguintes caraterísticas

é constituído pelas seguintes unidades hospitalares: Hospital de São Sebastião (Santa Maria

da Feira); Hospital de São Miguel (Oliveira de Azeméis) e Hospital de São João da Madeira;

é responsável pelos cuidados de saúde, ao nível hospitalar, prestados pelo Serviço Nacional

de Saúde a uma população de aproximadamente 335.000 habitantes fCensos 201I);

presta assistência a uma área que integra um conjunto de concelhos: Santa Maria da Feira,

Oliveira de Azeméis, São João da Madeira, Vale de Cambra, Arouca e Castelo de Paiva (a união

das freguesias de Paraíso, Pedorido e Raiva);
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recebe ainda doentes do concelho de Ovar, que por razões de proximidade recorrem ao

Hospital de São Sebastião.

Apresentaçào das Unidades Flospitalares

O Hospital de São Sebastião (HSS), criado em'J.996, entrou em funcionamento a 4 de janeiro

de L999, na sequência da publicação do Decreto-Lei n.q 1.51./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, natureza empresarial a um hospital público, permitindo o

recurso a métodos, técnicas e instrumentos habitualmente utilizadas pelo setor privado. Saliente-se,

neste âmbito, a celebração de Contratos-Programa ajustados à produção estimada de cuidados de

saúde, a autorização para celebrar contratos individuais de trabalho com os colaboradores e a

simplificação dos processos de aquisição de bens e serviços. Está instalado num edifício construído

de raiz para o efeito, em Santa Maria da Feira.

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

XX, pertencente à Santa Casa da Misericórdia local. Em dezembro de L974 foi integrado na rede

nacional de hospitais públicos (SNS], por força da nacionalização, consignada no Decreto-Lei n.q

704/74, de 7 de dezembro. Até à constituição do CHEDV este hospital pertencia ao Setor Público

Administrativo (SPA).

O Hospital de São Miguel (HOAZ) está sediado em Oliveira de Azeméis e foi inaugurado em L

de julho de 1895. 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, d,ata 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

pertencia ao SPA. Trata-se de uma unidade que apresenta instalações muito antigas e desadequadas

para as atuais exigências da prática médica, apesar das remodelações de que foi alvo nos últimos

anos.

Em 1979, pelo Decreto de Lei n.e 3/79, de 24 de fevereiro, foi 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

respetiva distribuição pelas duas unidades, ficando em São foão da Madeira as especialidades

cirúrgicas e em Oliveira de Azeméis as especialidades médicas e a área materno-infantil, situação que

se manteve até à 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 foão da Madeira e a

Maternidade do Hospital de Oliveira de Azeméis.

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

início com o Decreto-Lein.e 233/2005, de 29 de dezembro. Desde então, este estatuto foi alargado à

maioria dos hospitais integrados no SNS, com o objetivo de introduzir uma gestão com caráter
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empresarial, orientada para a satisfação das necessidades dos utentes. Na sequência das medidas de

melhoria do funcionamento do Serviço Nacional de Saúde, o Ministério da Saúde optou por

reorganizar a prestação dos cuidados de saúde hospitalares com a criação de Centros Hospitalares,

de forma a racionalizar a oferta pública de cuidados de saúde, melhorando não só a acessibilidade e

a segurança dos doentes, mas também a eficiência das instituições. Foi dentro dessa linha estratégica

que resultou a criação do CHEDV, em 20'J,9, com a agregação numa única estrutura gestionária das

três unidades hospitalares referidas.

O CHEDV desenvolveu uma estratégia assistencial para as três unidades hospitalares que o

integram, numa lógica de proximidade e complementaridade das valências disponibilizadas,

aumentando e melhorando a sua capacidade global de resposta através do investimento nos meios

adequados.

Atualmente as valências do CHEDV encontram-se distribuídas pelas suas unidades hospitalares

da seguinte forma:

¡ Hospital de São Sebastião (Santa Maria da Feira) é a sede administrativa do CHEDV e

dispõe das seguintes valências: Consulta Externa - Anestesiologia, Cardiologia, Cirurgia Geral,

Cirurgia Plástica, Cuidados Paliativos, Endocrinologia, Gastrenterologia, Ginecologia/Obstetrícia,

Imuhemoterapia, Medicina Física e Reabilitação, Medicina do Trabalho, Medicina Interna,

Neurologia, Nutrição, Oftalmologia, Oncologia, Ortopedia, Otorrino, Pediatria/ Neonatologia,

Pneumologia, Psicologia, Psiquiatria e Reumatologia; Internamento - Cardiologia, Cirurgia Geral,

Cirurgia Plástica, Ginecologia, Medicina Interna, Neonatologia, Neurologia, Obstetrícia,

Oftalmologia, Ortopedia, Otorrino, Pediatria, Pneumologia e Urologia; Unidade de Cuidados

Intensivos e Polivalente; Unidade de Hospitalizaçã,o Domiciliária; Centro de referência

HepatobilioPancreático; Centro Responsabilidade Integrado de Tratamento Cirúrgico de

Obesidade e Doenças Metabólicas (CRITCODM); Meios Complementares e Diagnóstico e

Terapêutica - Anatomia Patológica, Imagiologia, Medicina Física e Reabilitação, Patologia Clínica

e Radiologia de Intervenção; Hospital de Dia - Anestesiologia, Cardiologia, Gastrenterologia,

Imuhemoterapia, Medicina Física e Reabilitação, Medicina Interna, Neurologia, Oncologia,

Pediatria, Pneumologia e Reumatologia; Bloco Convencional e de Ambulatório; Urgência Médico-

Cirúrgica - Urgência Geral, Urgência Ginecologia/Obstetrícia e Urgência de Pediatria.

o Hospital São Miguel (HOAZJ dispõe das seguintes valências: Consulta Externa -

AnestesiologiafDor, Cardiologia, Cuidados Paliativos, Endocrinologia, Ginecologia, Medicina do

Trabalho, Medicina Interna, Neurologia, Nutrição, Oncologia, Pediatria/Neonatologia,

Pneumologia, Psicologia e Reumatologia; Internamento - Medicina Interna; Hospital de Dia-

Anestesiologia/Dor, Imunohemoterapia, Medicina Interna, Oncologia, Pneumologia e

Reumatologia; Meios Complementares e Diagnóstico e Terapêutica - Radiologia; Patologia

Clínica; Medicina Física e Reabilitação; Urgência Básica.

o Hospital São foão da Madeira IHSJM) dispõe das seguintes valências: Consulta Externa -

Anestesiologia, Cirurgia Geral, Cirurgia Plástica, Ginecologia, Medicina do Trabalho, Medicina

Física e Reabilitação, Medicina Interna, Oftalmologia, Ortopedia, Otorrino,
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Pediatria/Neonatoìogia, Pneumologia, Psicologia e Psiquiatria; Hospital de Dia -Psiquiatria;

Unidade de Cirurgia de Ambulatório - Cirurgia Geral, Cirurgia Plástica, Ginecologia, Oftalmologia,

Ortopedia, Otorrino e Urologia; Meios Complementares e Diagnóstico e Terapêutica - Medicina

Física e Reabilitação, Radiologia, Patologia Clínica; Urgência Básica desde 1 janeiro de 20L7.

Evolução da população residente na área de atração

0 CHEDV presta assistência a uma área que integra um conjunto de concelhos: Santa Maria da

Feira, Oliveira de Azeméis, São foão da Madeira, Vale de Cambra, Arouca e Castelo de Paiva [a união

das freguesias de Paraíso, Pedorido e Raiva). Além da população proveniente da sua área de

influência, o CHEDV recebe ainda doentes do concelho de Ovar que por razões de proximidade

recorrem ao Hospital de São Sebastião.

Quadro 3. População residente por concelho

Goncelho

Sta. Maria da Feira

Oliveira de Azeméis

Vale de Cambra

Arouca

S. João da Madeira

Castelo Paiva (1)

Sub-Total

Ovar

Total

H

67 402

33 282

11 079

10 799

10 222

2 339

135 123

26 671

161 794

2011

M

71 910

35 329

11 785

11 560

1't 491

2 355

14/-430

28 727

173 157

HM

139 312

68611

22864
22 359

21 713

4 694

279 553

55 398

334 9s1

2021 (dados provisórios)

HMHM
v.21-1',1

HM

65 867

32 004

10 277

10 160

10 396

2 065

1 30 769

26 312

157 081

70 853

34 208

11 002

10 994

11 766

2 146

140 969

28 664

169 633

136720

66 212

21 279

21 't54

22't62
4 211

271 738

54 976

326714

-1,9o/o

-3,5Yo

-6,9%

-5,4%

2,10/o

-10,3%

-2,9o/o

-0,8%

-2,5%

Continente 4 798 798 5 248 823 10 047 621 4 684 642 5 175 533 I 860 175 -1,9%

Fonte: INE - Censos 2021

( 1 ) A união de freguesias de Paraíso; Pedorido e Raiva

Assim, de acordo com os censos de 202'J., a população residente nos concelhos abrangidos situa-

se em redor dos 327 mil habitantes. A população do concelho de Santa Maria da Feira representa

cerca de 47,8o/o do total de residentes nesta parte do distrito de Aveiro. Entre 2011 e 202L assistiu-

se a uma pequena variação na população residente (-2,50/o), verificando-se um aumento de 2,L0/o no

concelho de São João da Madeira. Por outro lado, regista-se uma diminuição significativa na

população residente nos três concelhos do interior (Castelo de Paiva, Vale de Cambra e Arouca).

Segundo a informação do Censos 202l,as três freguesias de Castelo de Paiva que pertencem à área

de influência do CHEDV, constituem aproximadamente 43o/o do território e 27,1o/o da população

residente no município.
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Missào e Valores

A missão do Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga, EPE rege-se pela prossecução dos
seguintes objetivos:

¡ Prestação de cuidados de saúde de qualidade, acessíveis e em tempo oportuno.

¡ Eficácia técnica e Eficiência, num quadro de desenvolvimento económico e financeiro

sustentável.

¡ Melhoria contínua.

¡ Formação e Investigação.

¡ Cumprimento das metas contratualizadas com o Ministério da Saúde.

O CHEDV definiu a sua visão nos seguintes termos: "Ser um centro hospitalar de referência, em

termos do grau de satisfação dos utentes e dos colaborqdores, bem como na aplicação eficiente dos

recursos financeiros que o comunidade nos atribui, através do orçamento do Serviço Nacional de

Saúde."

No exercício da sua atividade, o Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga, EPE e seus

profissionais, que constituem a sua equipa de trabalho, orientam-se pelos seguintes valores:

Respeito pelo indivíduo - procurar dar resposta às necessidades dos doentes e dos

colaboradores, com respeito pela privacidade, bem como encorajar a sua participação no

processo de decisão.

Qualidade - procurar a excelência na prestação de cuidados, utilizando tecnologias

modernas, num ambiente seguro, atrativo e amigável.

Performance - utilizar de modo eficiente os recursos da comunidade.

Inovação - incentivar e premiar a exploração de novas ideias e o desenvolvimento de novas

atividades.

Ética - advogar os mais elevados princípios de conduta em todas as ações e decisões, como

base para a confiança pública.
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7. Principais Linhas de Atuação em202l

As principais linhas de atuação definidas pelo Conselho de Administração para 202I visam a

prossecução do combate à Covid-19 e a recuperação da produção não realizada por força da mesma,

dando continuidade à melhoria do acesso aos cuidados de saúde prestados pelo CHEDV,

considerando as instruções emanadas pela ACSS no âmbito do processo de contratualização dos

cuidados hospitalares.

Combater a situação epidemiológica provocada pelo novo coronavírus SARS-CoV2 e assegurar

o tratamento da doença Covid-19, revelou-se como sendo o maior desalio das últimas décadas, para

o CHEDV e para o Sistema Nacional de Saúde.

Após um ano marcado pelo início de um novo mandato do Conselho de Administração fnomeado

a 14 de fevereiro de2020), bem como pelo forte impacto da pandemia Covid-19 que veio alterar

todas as estratégias de intervenção e exigir a sua redefinição, entramos no ano 2021 com um novo

desafio determinado pelas exigências da terceira vaga da pandemia, mais agressiva que as anteriores

e que veio ditar uma grande incerteza sobre a sua evolução.

Trata-se de um ano muito exigente, caracterizado por períodos de fortes medidas de combate à

Covid-L9 e por períodos de retoma de atividade assistencial, em garantia da segurança no âmbito das

medidas de prevenção, controlo e vigilância do risco de infeção por SARS-CoV-2.

As circunstâncias verificadas em 202L revelaram-se ainda mais exigentes do que em 2020,

nomeadamente em termos da elevada flexibilidade organizativa e da aposta na utilização eficiente

dos meios disponíveis, técnicos e humanos, os quais passaram a estar orientados com o objetivo de

assegurar o acesso aos cuidados de saúde hospitalares a todos os doentes, garantindo o tratamento

das diversas patologias, para além da Covid-19, de acordo com as respetivas prioridades clínicas e

em respeito pelos Tempos Máximos de Resposta Garantidos.

O CHEDV manteve em funcionamento todas as estruturas específicas criadas para o combate à

pandemia Covid-19 em2020, nomeadamente o reforço de recursos humanos, do equipamento de

ventilação e dos stocks de segurança de EPI, medicamentos, dispositivos médicos e outros produtos,

que constam dos anexos ao Despacho n.e 3219/2020, de 11 março, bem como os espaços próprios

para o tratamento de doentes com Covid-19, visando garantir o cumprimento integral das

orientações da DGS, para a salvaguarda e proteção de doentes e profissionais, o que exigiu alterações

ao nível das infraestruturas, dos circuitos de doentes e dos procedimentos operacionais dos diversos

serviços clínicos.

Para além das medidas hospitalares implementadas pelo CHEDV, mantiveram-se em

funcionamento até ao final do La trimestre de 2021 os projetos desenvolvidos em 2020, em

articulação com a ARSN, os ACES e as Câmaras Municipais da região, instituições da comunidade,

Proteção Civil e Segurança Social, nomeadamente a EAR Vila Maior e a EAR INATEL, projetos que
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permitiram a criação de estruturas de retaguarda para o apoio de doentes com alta clínica que

aguardavam ingresso numa ERPI.

O projeto CADCOZ - Centro de Acolhimento de Doentes em Convalescência OZANAM que

permitiu a prestação de cuidados a doentes com Covid-19, cuja condição clínica não exigia cuidados

hospitalares e aos quais o CHEDV prestou monitorização médica diária, e que mereceu o

reconhecimento do CHEDV pela International Hospital Federation (lHF) através da iniciativa "Call of

Duty for Covid-19" pelo seu plano de ação de resposta à Covid-19, cessou a sua atividade em agosto

de2020.

O ano de 202I foi ainda marcado pela vacinação contra a Covid-19 dos profissionais do CHEDV,

organizada pelo Serviço de Medicina do Trabalho em articulação com o Serviço Farmacêutico, em

cumprimento das diretivas da Direção-Geral da Saúde [DGS), tendo sido administradas I.923
primeiras doses, 1.864 segundas doses e 1,.693 doses de reforço, perfazendo um total de 5.480

administrações.

Atividade Assistencial

8m2021', apesar da incerteza quanto à evolução da pandemia Covid-1.9, o CHEDV prosseguiu

com a estratégia, que vem desenvolvendo desde sempre, de compromisso com a garantia da

acessibilidade aos cuidados de saúde da população da sua área de influência, num ambiente de

tnelhoria contínua da qualidade e do grau de satisfação dos utentes, através da diferenciação da sua

oferta de serviços e da permanente busca por elevados níveis de aproveitamento da capacidade

instalada, bem como da eficiência na gestão dos recursos.

Nos termos das orientações transmitidas pela ACSS e ARSN, para o ano de 202'J., o CHEDV

prosseguiu a implementação da sua estratégia, assegurando:

A reorganização dos seus serviços de forma a criar condições flexíveis para o reforço da sua

capacidade de resposta aos doentes com Covid-19, nomeadamente no Serviço de Urgência,

na UCIP e no Serviço de Medicina Interna.

Uma adequada resposta à pandemia Covid-19, suspendendo a atividade assistencial não

urgente e não prioritária, em cumprimento das orientações do Ministério da Saúde, sempre

que a evolução da pandemia assim o exija.

A deslocalização temporária do Hospital de Dia Oncológico para um espaço clínico alugado

no exterior, desde março de 2020, tendo como objetivo garantir o cumprimento das normas

e orientações da DGS, em termos da salvaguarda de segurança dos doentes oncológicos no

âmbito da situação pandémica vivida.

A retoma da atividade assistencial programada garantindo o acesso e o cumprimento dos

TMRG, em cumprimento rigoroso das orientações de segurança emanadas pela DGS, através

do reagendamento dos atos não realizados por força dos picos da pandemia e de uma forte
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v aposta na atividade cirúrgica realizada em regime de ambulatório, bem como na prestação

de cuidados de saúde no domicílio dos doentes.

A dinamização da atividade da Unidade de Hospitalizaçáo Domiciliária através do reforço da

equipa e da atribuição de uma nova viatura, o que permitiu a duplicação da capacidade de

internamento, sendo agora possível tratar L0 doentes em simultâneo no seu domicílio,

garantindo o tratamento num ambiente mais humanizado.

O início da atividade da Unidade de Cuidados Intermédios Médicos (UCIM) e da Unidade de

Cuidados Intermédios Cardíacos (UCIC) que, em resultado de uma parceria entre o Serviço

de Medicina Interna e o Serviço de Cardiologia, partilham o espaço físico e os recursos

humanos. A UCIM é constituída por L L camas de nível 1 e trata doentes de Medicina Interna

que exigem maior vigilância, sem que tal represente uma sobrecarga acrescida para a UCIP.

A UCIC é constituída por 4 camas de nível 1 e trata doentes cardiovasculares instáveis,

contribuindo para a redução do número de doentes a serem internados no CHVNG/E ou

outros hospitais de nível superior.

O desenvolvimento da atividade pela nova Ambulância de suporte imediato de vida (SIV),

com base na unidade hospitalar de OAZ, permite alavancar a capacidade de intervenção do

CHEDV em toda a região da sua área de influência, constituindo um meio de articulação com

a restante rede hospitalar.

A criação do laboratório de Biologia Molecular, com atividade desde junho de 2020,veio

permitir a internalização progressiva da realizaçã,o dos testes de SARS-CoV-2, passando o

CHEDV a ser totalmente autónomo nesta área a partir de agosto de 2021,.

O serviço de MFR efetuou uma aposta na dinamização da atividade do HDI através do

aumento das sessões de Medicina Física de Intervenção e Reabilitação Respiratória, bem

como através da criação de sessões de Reabilitação Cardíaca (em colaboração com o serviço

de Cardiologia) e de Reabilitação Covid de longa duração.

Os serviços de Imagiologia e Patologia Clínica passaram a contar com uma escala de médicos

de urgência até às 20 horas, visando a melhoria da qualidade das prescrições dos

exames/análises e a eficácia dos seus resultados, o que gera uma maior eficiência e

produtividade dos serviços.

A recuperação das listas de espera, de consulta externa, cirúrgicas e de exames, levada a cabo

por diversas especialidades, nomeadamente: Gastrenterologia, Reumatologia, Pneumologia,

Urologia e Ortopedia.

A ambulatorização progressiva de diversos procedimentos cirúrgicos, nomeadamente da

implantação e substituição de pacemakers, entre outros.

A progressiva internalização de diversos exames anteriormente realizados em prestador

externo do setor privado, nomeadamente das enteroscopias assistidas por cápsula, testes

SARS- CoV-2, entre outros.
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A contínua realização de consultas descentralizadas nos cuidados de saúde primários pela

especialidade de Psiquiatria, com o objetivo de reforçar a acessibilidade dos utentes aos

cuidados de saúde promovendo a continuidade dos cuidados e a sua proximidade.

A contínua participação nos programas de rastreios promovidos pela ARSN, com o reforço

do programa Cancro do Cólon e Reto.

A promoção contínua e progressiva da Gestão Partilhada de Recursos do SNS IGPR SNS),

privilegiando o recurso a Unidades Hospitalares do SNS, em caso de necessidade de recurso

ao exterior e alargando as valências disponíveis para os ACES da região e para outros

hospitais do SNS, nomeadamente a realização de exames na área de Otorrinolaringologia.

A conclusão da implementação dos projetos financiados no âmbito do Programa de

Incentivo à Integração de Cuidados e à Valorização dos Percursos dos Utentes no SNS IPIIC),

em articulação com os Cuidados de Saúde Primários, como sejam: a) Programas integrados

de apoio domiciliário de Saúde Mental (em regime de copromoção com o ACES

Feira/AroucaJ; b) Articulação entre o SUB de Arouca e o SU do CHEDV para redução da

necessidade de transferência de doentes - área de Trauma fem regime de copromoção com

o ACES Feira/Arouca); c) Projeto de Implementação de Telemedicina de Cardiologia (em

regime de copromoção com o ACES Feira/Arouca).

a

Governação Clínica

O projeto assistencial do CHEDV sempre se posicionou com o objetivo de cumprir a sua função

nas diferentes redes de referenciação hospitalar do SNS, apostando nas novas propostas da tutela,

em elevados padrões de qualidade e segurança, e uma crescente diferenciação.

O ano de 202'J. mantém uma forte pressão da pandemia Covid-19, mas levantou novos desafios

e oportunidades que importa aproveitar para projetar o CHEDV para um novo patamar.

Dando seguimento a uma estratégia já iniciada e incorporando os desafios levantados pela

pandemia, foram implementadas as seguintes iniciativas:

O desenvolvimento do programa SAMA 04-1.9 - MODELOS DE GESTÃO INTELIGENTE E

INTEGRADA DE INFORMAÇÃO com vista à melhoria de gestão do processo clínico e

desmaterialização processual em todas as áreas.

O desenvolvimento e a conclusão do Programa HORIZONTE 2020, em regime de

copromoção, consórcio liderado pelo INEGI, com a participação de parceiros da indústria

nacional, denominado "HP-CPAP: Capacete CPAP de alto desempenho IUCIP)", que no

contexto da pandemia Covid-19, tem como objetivo o desenvolvimento inovador do

dispositivo médico capacete CPAP de alto desempenho, permitindo a sua esterilização, uso

sem energia elétrica e garantindo a segurança biológica. Este projeto tem como propósito

final a criação de capacidade produtiva nacional no suporte ventilatório não invasivo ao

cenário de insuficiência respiratória hipoxémica, reduzindo ou eliminando a dependência

em relação a produção externa (muito limitada em cenário de crise pandémical e auxiliando
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o tecido empresarial nacional num processo complexo de resgate que permita a

sobrevivência à crise económica secundária à crise sanitária vivida.

A aposta contínua na promoção da atividade de investigação e desenvolvimento realizada

pelo CHEDV e inclusão de projetos que derivaram da pandemia, nomeadamente participação

no estudos "COVID-19 Solidarity Therapeutics Trial PLUS", Ensaio Clínico de fase III da

Organização Mundial de Saúde, Phase 2/3 Study to Evaluate the Efficacy and Safety of

PTC299 in Hospitalized Subjects with COVID-19 (FITE19) como Top Recruiters Nacionais e

projecto SUPAR e Calprotectina sérica: A sensibilidade e especificidade destes marcadores

inflamatórios na deteção do COVID Grave numa parceria do tecido empresarial com o

laboratório de Patologia Clínica.

A implementação da triagem de Manchester na Urgência de Ginecologia/Obstetrícia e a

consolidação da triagem de Manchester na Urgência Pediátrica.

O desenvolvimento de áreas específicas de teleconsulta quer a nível médico, quer a nível de

enfermagem e psicologia, bem como o desenvolvimento de circuitos de telemonitorizaçã,o.

O reforço contínuo das auditorias ao processo clínico visando garantir uma cada vez melhor

fiabilidade dos registos clínicos, objetivando-se uma perfeita correspondência entre a

atividade prestada e a registada.

A contínua realização de auditorias internas de acompanhamento e avaliação da utilização

da lista de verificação da segurança cirúrgica com incorporação de indicadores de processo

nos planos de ação.

A melhoria contínua dos procedimentos de gestão de risco associados ao registo e análise de

incidentes relacionados com a segurança do doente passando a utilizar uma plataforma de

reporte distribuído a todos os utilizadores através da nova versão do HER+.

A melhoria do nível de informação relacionada com a prescrição médica e com os exames de

diagnóstico e terapêutica com reporting trimestral aos utilizadores e auditoria via monitor

da prescrição médica- MPM.

A racionalização do consumo de exames de diagnóstico e de medicamentos pela revisão de

protocolos e guias de prática clínica, nomeadamente a prescrição de TAC no Serviço de

Emergência e respetiva validação pelos imagiologistas, através do diálogo interpares, o que

implicou, em determinadas situações, a alteração do exame prescrito de acordo com os

critérios clínicos aplicáveis.

A melhoria dos canais de articulação com os conselhos clínicos das unidades de saúde

primárias da nossa área de influência, nomeadamente com reuniões regulares com objetivo

de estimular a referenciação assertiva e a instituição de mecanismo de envio eletrónico de

informação aos ACES sobre doentes Covid assintomáticos com triagem Verde para

reavaliação.
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Racionalização de Custos

O Conselho de Administração do CHEDV tinha definido que a eficiência na gestão dos recursos

seria a grande aposta do atual mandato. Essa intenção ganhou importância acrescida, fruto da

enorme pressão na despesa gerada pela necessidade de responder às questões inerentes ao controlo

da pandemia Covid-19.

Assim, foram desenvolvidas iniciativas neste âmbito que incluem as seguintes:

O rigoroso controlo orçamental e f,inanceiro adequando os consumos e encargos à atividade

assistencial desenvolvida.

A conclusão da reabilitação total do equipamento de lavandaria do CHEDV, permitiu atingir

em 2021' a atividade plena de lavagem de roupa hospitalar, obtendo uma redução de gastos

com a externalização desta atividade de -333.833€.

A progressiva internalização de diversos MCDT anteriormente realizados em prestador

externo do setor privado, efetuada pelos Serviços de Patologia Clínica, Cardiologia e

Gastrenterologia.

A rigorosa monitorização da necessidade e da realização de trabalho extraordinário.

O ajustamento dos níveis dos stocks de segurança criados para fazer face ao combate da

pandemia aos seus ciclos de evolução.

O contínuo alargamento do projeto de criação de armazéns avançados aos produtos

consignados, nomeadamente de ortopedia.

O contínuo desenvolvimento da eficiência interna através da melhoria do planeamento,

nomeadamente em termos da articulação entre serviços e unidades hospitalares do CHEDV.

A reorganização do Serviço de Compras e a sua estreita colaboração com os SPMS, permitiu

aumentar a capacidade negocial junto dos fornecedores e obter uma redução da despesa.

O reforço da equipa de profissionais do Serviço de Instalações e Equipamentos e a

organização do serviço por áreas tem permitido assegurar, com meios próprios,

intervenções que até agora eram sempre subcontratadas, destacando-se em 2021 a

substituição das canalizações do piso 4, bem como várias intervenções de pequena dimensão

na área de construção civil, entre muitas outras.
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Controlo Interno

Dando cumprimento às obrigações legais aplicáveis o Conselho de Administração, assumiu o

compromisso de promover uma gestão que garanta a existência de mecanismos de controlo rigoroso

do uso dos recursos disponíveis.

A implementação das medidas previstas para202l foi fortemente limitada pela saída do Auditor

Interno em abril. O CHEDV selecionou através do processo de recrutamento, concluído a23 de junho

de 2021, uma candidata para o lugar que ainda não iniciou funções devido à demora do processo de

autorização de mobilidade por parte da entidade onde atualmente está vinculada.
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Face ao exposto, foi possível implementar as seguintes iniciativas

o A realização de contratualização interna com os Serviços que integram o CHEDV.

o A atualização d.e manuais de procedimentos e instruções internas face à legislação,

normativos e orientações em vigor para202L.

o A elaboração do novo Regulamento Interno do CHEDV, homologado em 6 de junho de 2021,

e o início da sua implementação nomeadamente através da criação de Serviços clínicos que

passaram a ser autónomos, nomeadamente: Imunohemoterapia, Psiquiatria da Infância e da

Adolescência e Psicologia.

¡ A contínua implementação de recomendações formuladas pelos Órgãos de Fiscalização do

CHEDV, Conselho Fiscal e Revisor Oficial de Contas, e por entidades externas com

competências de fiscalização ou auditoria, nomeadamente Tribunal de Contas e IGAS.

¡ O contínuo desenvolvimento do projeto "Hospital sem papel" de forma transversal a toda a

instituição.

. A preparação e o desenvolvimento do processo de aquisição de um Sistema de Gestão

Integrado do Circuito do Medicamento, através da sua informatização pretende-se eliminar

o fluxo de papel que atualmente lhe está associado, permitindo aumentar a segurança e o

controlo da prescrição e da administração de medicamentos.

Informação de Gestão

Os objetivos assumidos para o presente exercício, nomeadamente a eficiência organizacional, só

podem ser concretizados com uma forte aposta numa robusta informação para a gestão, com

capacidade para o apuramento e a monitorização dos resultados obtidos.

Para o efeito implementaram-se as seguintes medidas

A revisão da contabilidade de gestão em termos da redefinição da estrutura dos centros de

custo, na sequência da aprovação do novo Regulamento Interno do CHEDV.

A criação e a adaptação contínua dos relatórios de gestão internos, para a monitorização da

atividade assistencial desenvolvida pelos diversos Serviços e Unidades de Gestão, Centro de

Responsabilidade Integrado de Tratamento Cirúrgico de Obesidade e Doenças Metabólicas

(CRITCODMJ e o Centro de Referência HepatobilioPancreático, bem como da atividade

assistencial desenvolvida no âmbito do combate à atual pandemia.

O reporte diário do formulário de informação dos internamentos de doentes com Covid-1,9

à ARSN.

A contínua melhoria do reporte interno de informação ao Conselho de Administração e aos

Serviços, adaptando os mesmos aos novos objetivos definidos pelo Contrato-Programa, bem

como à monitorização efetuada pelos órgãos de tutela.

O contínuo acompanhamento da contratualização interna dos diversos Serviços.
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o A realização periódica de apresentações de resultados de desempenho assistencial e de

indicadores de benchmarking aos Diretores de Serviços.

¡ A contínua monitorização da evolução das principais rubricas de consumo.

r A contínua utilização da informação e de indicadores de gestão para efetuar a avaliação do

desempenho clínico nas vertentes da eficiência técnica e qualidade de resultados,

fundamentais para a gestão dos serviços clínicos, efetuada através de:

¡ BIMH - Business Intelligence para a Morbilidade Hospitalar, disponibilizado pela

SPMS.

o Benchmarking on-line, disponibilizado pela ACSS.

c lAmetrics, ferramenta de comparação de resultados obtidos a partir da codificação

clínica com outros hospitais para um conjunto de dimensões de performance chave.

Sistemas de Informação

Os constantes desafios que o CHEDV enfrenta dia a dia, obriga a que o sistema de informação

apresente soluções tecnológicas inovadoras e produtivas no sentido de fornecer mais e melhor

qualidade de serviço a todos os seus utentes. Deste modo, visando dar continuidade a esta estratégia,

levaram-se a cabo as seguintes atividades:

O início dos trabalhos de migração do processo clínico eletrónico do Medtrix EPR para o

SCIínico, este é um sistema de informação evolutivo dos Serviços Partilhados do Ministério

da Saúde (SPMS), e tem vindo a adaptar-se às necessidades impostas pela realidade clínica,

dispondo de muitas valências alicerçadas na aplicação nativa de gestão administrativa, o

SONHO. A migração do Medtrix EPR para o SCIínico torna-se um passo incontornável para

assegurar a continuidade dos processos e workflows, com foco na centralização de toda a

informação clínica e não clínica, não só do doente, mas da própria instituição.

O desenvolvimento da implementação de uma solução de Business Inteligence, de suporte à

gestão, planeamento e decisão, capaz de recolher, correlacionar e analisar de forma mais

eficiente os milhões de registos em segundos, conferindo-lhe uma capacidade ímpar para

estudar em profundidade o funcionamento dos diversos processos do CHEDV, com

particular enfoque no estudo do doente que assiste e na obtenção do custo-benefício dos

tratamentos efetuados.

O início dos trabalhos de implementação do Sistema Integrado de Gestão do Acesso no

Serviço Nacional de Saúde, RSE SIGA.

A conclusão da adesão à plataforma RSE Live da SPMS que permite a realização de

teleconsultas em tempo real, nos cuidados de saúde hospitalares e cuidados de saúde

primários, entre profissional de saúde e o utente, bem como a avaliação de doentes entre

unidades do centro hospitalar, evitando deste modo a deslocação de doentes.

A conclusão do processo de migração para a nova versão do HER+, nova versão de Gestão de

Risco Hospitalar, que tem com o objetivo desenvolver e sedimentar uma cultura de
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segurança do doente, com recurso a uma abordagem sistémica, recorrendo a um sistema de

notificação para a identificação de risco com o objetivo de diminuir/eliminar as causas

chave, assim como a ocorrência de eventos adversos que possam desenvolver problemáticas

para o centro hospitalar.

O upgrade do Sonho passando a estar atualizado em termos de ICD10.

A conclusão da implementação da aplicação Quimioprocess, concebida para garantir a

segurança, de profissionais e pacientes, no processo de tratamento do doente oncológico,

minimizando os riscos e diminuindo o erro associado à utilização de citotóxicos substituindo

o circuito manual por um circuito integrado digitalmente de acordo com as guidelines

preconizadas e a legislação em vigor, nomeadamente a obrigatoriedade de prescrição

eletrónica de medicamentos.

A implementação da aplicação Siima MFR na área do ambulatório do Serviço de Medicina

Física e Reabilitação, com vista a agilizar o processo de agendamento e execução dos

tratamentos, prevendo diferentes níveis de integração com os principais sistemas de

informação clínico-administrativos do CHEDV, bem como uma gestão de todo o circuito

operacional.
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Infraestruturas e Equipamentos

A política de investimentos do CHEDV visa dotar os serviços dos meios adequados ao

desenvolvimento da sua atividade garantindo a diferenciação e a qualidade dos serviços de cuidados

de saúde exigidos pelas necessidades da população servida.

No ano de 202L, os principais projetos de investimentos desenvolvidos foram os seguintes:

o A conclusão das obras para a criação de uma Unidade de Cuidados Intermédios com uma

lotação de 9 camas de nível 2.

¡ A celebração do contrato com a ACSS que garante o financiamento da criação de uma

Unidade de Internamento de Psiquiatria no CHEDV através do Plano de Recuperação e

Resiliência (PRR), uma das medidas previstas no programa de reforma de Saúde Mental, bem

como a conclusão do processo de aquisição da propriedade onde será criada essa unidade.

o A reformulação do projeto da obra e o desenvolvimento do procedimento de aquisição da

empreitada de reestruturação do espaço físico da Urgência na Unidade de Santa Maria da

Feira, cuja exiguidade de espaço e condições dificulta uma resposta adequada aos níveis de

procura, sobretudo, no atual contexto pandémico.

. A elaboração do projeto para a alteração e o alargamento do espaço do Hospital de Dia de

Oncologia, garantindo que o mesmo possua um acesso individualizado do exterior, em

cumprimento das orientações de segurança impostas pela DGS no âmbito da Covid-19.

¡ A elaboração do projeto e a adjudicação da empreitada para a construção de uma Unidade

de Colheitas para o Serviço de Patologia Clínica, em local próprio com circuitos de acessos
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diretos a partir do exterior, assegurando a redução da concentração dos doentes no atual

espaço¡ exíguo e com condições de atendimento limitadas, bem como evitando a

centralização do acesso através do único ponto atualmente existente na consulta externa.

Esta medida visa cumprir as orientações de segurança emanadas pela DGS no âmbito da

atual pandemia.

¡ A reestruturação da área de ambulatório de Gastroenterologia com a duplicação do seu

espaço e a realocação da unidade de Pneumologia num espaço contíguo, passando a albergar

3 quartos para polisonografia e libertando 2 quartos de internamento.

r A contínua atualização e renovação de equipamentos de tecnologia médica, em particular

nos serviços cirúrgicos, bloco operatório, imagiologia e exames de diversas especialidades,

nomeadamente aquisição de: equipamento de tomografia computorizada de l-28 cortes,

upgrade do sistema de mamografia digital direta, equipamento de endoscopia digestiva,

ecocardiógrafo com obtenção de imagens 3D e 4D, novos ecógrafos para os serviços de

Imagiologia, UCIP e Ginecologia/Obstetrícia, com a mais recente tecnologia para a área do

diagnóstico pré-natal.

o A continuidade de execução do projeto "Eficiência energética no Hospital de Santa Maria da

Feira", aprovado no âmbito do Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso

de Recursos (POSEUR) do Portugal 2020,a concluir até ao final de2022.

. O desenvolvimento do projeto de reabilitação da lavandaria do Hospital de S. Sebastião, uma

infraestrutura que, fruto da deterioração dos equipamentos esteve sem atividade de

lavagem de roupa hospitalar.

¡ A reconstrução do muro da fachada principal do Hospital de S. Sebastião.

¡ O início do projeto de substituição e requalificação do sistema de rede de águas sanitárias e

de aquecimento do Hospital de S. Sebastião para eliminação de fugas existentes nos pisos 2

e4.

Recursos Humanos

A gravidade do surto pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 e a necessidade de assegurar a

prevenção, contenção, mitigação e tratamento da Covid-19, veio redefinir as prioridades em relação

aos objetivos previstos, pelo Conselho de Administração, na área de Recursos Humanos,

nomeadamente quanto à atualização do Regulamento Interno do CHEDV e implementação da política

de recursos humanos da instituição, em cumprimento do grande desígnio de melhoria da eficiência

na sua gestão. Ainda assim, foi concretizado um número considerável de iniciativas em matéria de

recursos humanos, e dado o seu o devido seguimento em2021,, entre as quais se destacam:

O início da implementação do novo Regulamento Interno e organigrama do CHEDV, EPE,

homologado a9.06.202I, nos termos do previsto no Decreto-Lei n.q LB/2017, de 10 de

fevereiro, nomeadamente através do recrutamento para os cargos de direção de serviços e

de coordenação de unidades de gestão.
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a O recrutamento dos profissionais necessários ao preenchimento dos postos de trabalho

previstos no Mapa de Pessoal para2021., a fim de adequar o número de trabalhadores dos

diferentes grupos profissionais às necessidades decorrentes do plano de atividades, ainda

que fortemente constrangidos pela situação pandémica vivenciada:

c contratação de médicos para os serviços clínicos mais carenciados, em especial para

o Serviço de Emergência e para as especialidades de: Medicina Interna, Cardiologia,

Cirurgia Plástica, Gastrenterologia, Medicina Física e Reabilitação, Oncologia,

Imagiologia, Psiquiatria, 0rtopedia, Pediatria Médica, Anestesiologia e Urologia;

o adequação do número de profissionais, nas carreiras Técnicos Superiores de

Diagnóstico e Terapêutica, Enfermagem e Assistente Operacional, à atividade a

realizada em202L, ainda que recorrendo às medidas excecionais de recrutamento

de recursos humanos no âmbito do combate à Covid-19.

A implementação do SIADAP como metodologia de avaliação, para todas as carreiras,

independentemente do vínculo contratual.

O recrutamento do auditor interno selecionado através de processo concluído a 23 de junho

de 2021.

Formação

O CHEDV aposta na formação como um pilar do desenvolvimento das competências individuais

dos elementos das várias equipas de profissionais, fazendo-o em plena articulação com os objetivos

organizacionais. Nesse sentido, foram implementadas as seguintes medidas:

¡ A participação do CHEDV como membro fundador do Centro Académico Clínico Egas Moniz,

com sede na Universidade de Aveiro, tendo como principal objetivo o avanço e aplicação do

conhecimento e da evidência científica para a melhoria dos cuidados prestados para a

população.

¡ A formação dos internos é uma das atividades desenvolvidas no CHEDV, o que traduz o

reconhecimento da idoneidade e qualidade técnico-científica dos diversos serviços clínicos.

¡ O CHEDV foi acreditado pelo INEM, como entidade formadora na área da emergência médica

para os cursos: SBVAdulto, SBV Pediátrico, SBV-DAE. E SAV.

. O lançamento do projeto "Uma hora com o Serviço de Urgência", tendo como objetivo a

partilha de conhecimentos e ideias entre os diversos serviços do CHEDV e com entidades

externas (bombeiros, agentes de autoridade, etc.), com vista à melhoria contínua e

atualizada dos serviços e seus profissionais.

o A continuidade da execução da candidatura no âmbito de serviços e redes de intervenção

social e de saúde, com vista à realização de ações de formação para o desenvolvimento de

competências dos nossos profissionais cofinanciado pelo Fundo Social Europeu (FSEJ no

âmbito do Programa Operacional Inclusão Social e Emprego (POISEI do Portugal 2020.
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a A execução de um plano de formação interna adequado às necessidades de todos os grupos

profissionais.
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Qualidade e Segurança do doente

0 CHEDV prosseguiu a sua atuação no sentido de garantir a prestação de cuidados de saúde

seguros, eficientes e centrados nas necessidades do doente, através de intervenções coordenadas e

sistemáticas que garantem elevados padrões de qualidade.

A melhoria da segurança do doente é fomentada pelo trabalho em equipa, pela eficácia da

comunicação estabelecida entre os profissionais e entre profissionais e doentes, e pelo planeamento

rigoroso dos cuidados de forma a evitar o erro clínico.

Em202L, o desenvolvimento dessa estratégia passou pela adoção das seguintes medidas:

I A continuação dos trabalhos com vista à certificação de serviços pela ISO 9001:20L5,

alargando a novos serviços o processo em curso, nomeadamente: Serviço Farmacêutico,

Otorrinolaringologia, 0bstetrícia, Medicina Interna, Serviço de Medicina Intensiva

Polivalente, Anestesiologia, Unidade de Colheita e Aplicação de Córnea, Imunohemoterapia,

Ortopedia, Pediatria e Neonatologia.

¡ A renovação da Certificação do Centro de Referência de Oncologia Adulto - Cancro

Hepatobiliopancreático (CR-HB P).

. A participação no SINAS, com a avaliação da excelência clínica em todas as áreas definidas

pela Entidade Reguladora da Saúde.

r A elaboração de manuais de boas práticas e formação dos profissionais.

o A criação e gestão de um Plano de Auditorias Clínicas e Não Clínicas.

o A realização do simulacro anuaì de incêndio no HSS.
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8. Atividade Assistencial Desenvolvida em 2021

O esquema seguinte traduz o fluxo total de doentes ocorrido no CHEDV destacando os doentes

suspeitos e com Covid-19, cuja análise é apresentada detalhadamente nos pontos seguintes.

:*l Outros
Hospitais

ób¡tos

+ tt.76t

Domicílio
lrs consultas

Hospitais

ób¡tos

FonL:
* Exddnô Baçárto

'r Exclulndo !þ1, Trabalho

Legenda: f DoentesCOVID-19

I totalcHepv

Na sequência da evolução da pandemia Covid-19, o CHEDV reorganizou a sua atividade

assistencial, suspendendo temporariamente a atividade não urgente e não prioritária, sempre que o

aumento do número de doentes com Covid-19 exigiu a criação das condições para uma resposta

adequada, bem como para proteger os nossos profissionais e restantes doentes do risco de

contaminação.

Entramos em2027, com um novo desafio ditado pelas exigências da terceira vaga da COVID-1,9,

mais agressiva que as anteriores e que veio superar as exigências sentidas no ano transato, bem como

pela grande incerteza sobre a sua evolução. Ao longo do ano ocorreram sucessivos picos de menor

expressividade, com destaque para o registado no final do ano, associado ao maior grau de

transmissibilidade das novas variantes entretanto surgidas.

Não obstante as dificuldades e os constrangimentos vividos em202I, o CHEDV implementou um

conjunto de medidas visando criar uma capacidade de resposta adequada à evolução da pandemia e

apostando, simultaneamente, na dinamização da atividade em todas as linhas de prestação de
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cuidados de saúde, o que permitiu responder às necessidades da população que serve, garantindo

bons níveis de acessibilidade.

Esta atuação permitiu superar a atividade realizada nos anos anteriores e reforçar os bons níveis

de produtividade já atingidos.

8.L. Atividade Assistencial no âmbito do diagnóstico e tratamento de Doentes com
COVID-19

Visando combater a situação epidemiológica provocada pelo novo coronavírus SARS-CoV2, que

chegou a Portugal no início de 2020, e assegurar o tratamento da doença Covid-1,9, o CHEDV

reorganizou os seus serviços e tomou um conjunto de medidas, criando uma capacidade de resposta

adequada à evolução da pandemia.

O Serviço de Urgência Médico-Cirúrgica do HSS, foi de imediato reorganizado para dar uma

resposta adequada, o que se traduziu na criação de um circuito próprio para o atendimento e a

prestação de cuidados a pessoas que possam ser potenciais portadores do SARS-CoV2, passando a

funcionar com duas áreas autónomas e distintas, uma para o atendimento dos doentes suspeitos de

Covid-19 e outra para os doentes com outras patologias. Este facto, exigiu a redefinição dos

procedimentos operacionais do serviço, visando a eficácia e eficiência dos novos circuitos, bem com

para salvaguardar a proteção de doentes e profissionais, passando a funcionar como se de dois

serviços distintos se tratasse. Nos Serviços de Urgência Básica de São João da Madeira e de Oliveira

de Azeméis, foi dada formação aos profissionais envolvidos no atendimento e na identificação de

potenciais portadores do novo coronavírus, para assegurar a sua transferência para o HSS, em

cumprimento das normas de segurança. Este modelo organizativo manteve-se em funcionamento

durante o ano de 2021.

A L5 de março de 2020, o CHEDV foi ativado como unidade de internamento para doentes

afetados pela Covid-19. Na sequência desse facto, foram criadas enfermarias destinadas ao

tratamento destes doentes, nas quais foram efetuadas alterações ao nível das infraestruturas, bem

como dos circuitos e dos procedimentos operacionais, em cumprimento das normas de segurança

aplicáveis. As alas de internamento dedicadas ao tratamento da Covid-19 foram sendo

ativadas/desativadas em função da evolução da pandemia, tendo o CHEDV atingido níveis de esforço

e de ocupação muito altos face à dimensão global do internamento, situação que se manteve ao longo

doano de2021.

Ao nível da Medicina Intensiva foi efetuado um esforço muito elevado para criar uma capacidade

de resposta adequada para o tratamento dos doentes com Covid-19 e, simultaneamente, assegurar o

tratamento dos doentes com outras patologias. A reorganização efetuada , em 2020, envolveu fortes

alterações a nível de infraestruturas, destacando-se a conversão do espaço do refeitório do CHEDV

numa unidade intensiva de internamento, o que exigiu um grande reforço dos recursos humanos

afetos ao serviço, nomeadamente de médicos e enfermeiros, para tal contou com algumas

contratações e, sobretudo, com a reafectação de profissionais de outros serviços, em especial
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médicos do Serviço de Medicina Interna e do Serviço de Anestesiologia. O Serviço de Medicina

Intensiva e Polivalente (SMIP) sofreu enormes mudanças, apresentando uma enorme taxa de esforço,

já que passou de uma lotação de 11 camas, capacidade pré-existente à pandemia, para um máximo

de 3B camas, passando a funcionar em 4 unidades físicas, distribuídas por dois pisos distintos. Não

obstante o grande aumento do número de camas, o serviço apresenta, ao longo do ano, elevadas taxas

de ocupação. Este enorme esforço manteve-se até finais de fevereiro de 202'J., ou seja, até ao término

da terceira vaga da pandemia Covid-19.

A partir dessa data, com a redução do número de médicos af,etos ao SMIP, tornou-se impossível

manter o nível de esforço atingido e a capacidade foi reduzida para 4 camas Covid-19, num total de

l L camas do serviço, localizadas no espaço próprio do mesmo. O espaço anteriormente ocupado pelo

refeitório e que posteriormente funcionou como unidade intensiva de internamente para doentes

com Covid-19, com uma lotação máxima de 1B camas, passou a funcionar como área de internamento

para doentes com Covid-L9 do Serviço de Medicina lnterna, a partir de 23 de fevereiro de2021,.

A necessidade de dar uma resposta eftcaz a todos os doentes com patologia respiratória aguda,

traduziu-se numa oportunidade para descobrir novas abordagens e técnicas, como foi o caso do

tratamento de alguns doentes com sistemas de ventilação de alto fluxo (Capacete CPAP) em

alternativa à ventilação mecânica, bem como o recurso a técnicas de cinesiologia/reabilitação

respiratória/reabilitação de disfagia executadas por profissionais do Serviço de Medicina Física e

Reabilitação [médicos, fisioterapeutas e terapeutas da fala).

Paralelamente à tomada das medidas referidas, foi efetuado o reforço da capacidade de

diagnóstico dos casos suspeitos de contaminação por SARS-CoV-2, quer ao nível da testagem

laboratorial, quer ao nível dos exames imagiológicos.

No Serviço de Patologia Clínica, foi criado, em junho de 2020, um laboratório de biologia

molecular, o que possibilitou a internalização imediata da maior parte dos testes realizados ao SARS-

CoV-2 e total desde agosto de202I, passando o CHEDV a ser totalmente autónomo nesta área, Esta

medida permitiu aumentar a capacidade de testagem, bem como melhorar a celeridade na obtenção

dos resultados, aspetos fundamentais para a contenção da contaminação.

No Serviço de Imagiologia foram criados circuitos próprios para a realização de exames (Raio-x

e TAC] a doentes suspeitos e com Covid-19, garantindo a proteção dos doentes e dos profissionais, e

assegurando a disponibilização dos resultados em tempo útil. Os doentes suspeitos que se

encontravam internados, passaram a ser radiografados na própria enfermaria, evitando deslocações

internas e o risco de contaminação.

Durante o ano de 2021, a evolução da pandemia Covid-1,9 foi marcada pela ocorrência da

terceira vaga, mais intensa que as anteriores e concentrada nos dois primeiros meses do ano, esta

ocorre imediatamente após a segunda vaga, também de grande intensidade e que ocorreu no último

trimestre de 2020. Estes cinco meses foram extremamente exigentes, dado o grande esforço

realizado para assegurar um nível de serviço adequado durante um período tempo tão alargado. Os

pequenos picos que ocorrem ao longo de2021, sendo o mais expressivo atingido no final do ano,

devem-se ao maior grau de transmissibilidade das novas variantes entretanto surgidas.
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Após o enorme pico que se verificou no início de 2021., assiste-se a um aumento significativo da

afluência ao Serviço de Emergência e do número de testes de diagnóstico ao SARS-CoV-2 realizados

ao longo do ano. Não obstante, o número total de admissões ao internamento diminui em 202L,

devido à menor gravidade dos doentes com Covid-L9, por efeito da imunidade adquirida na

sequência do programa de vacinação implementado no país, bem como decorrente da menor

letalidade das novas variantes.

Quadro 4. Atividade Assistencial COVID-19

2020 2021 Total
^%21t20

Atendimentos Serviço Emergência

^.P
{,rg

^o/o 
21120

. %TotalNUmero oe
alendtmentosAlenormenros CHEDV

Admissóes lnternamento

Admissöes UCIP

Testes Realizados

Casos Positivos

Recuperados

óbitos

2020

Número de
Atend¡mentos

% Total
atend¡mentos

CHEDV

Número de
Atendimentos

20.425

1.053

249

62.697

3.035

809

234

% Total
atend¡mentos

CHEDV

33.980

2.230

5'18

103.047

6.052

1.631

5'15

Número de
Atendimentos

50,7%

-10.5%

-7,4%

55,40/o

0,6%

-1,60/o

-16,70/o

o/o Tolal
atend¡mentos

CHEDV

13.555

1 .177

269

40.350

3.O17

822

281

Fonte:50NHO

A atividade do Serviço de Emergência do CHEDV, intensificou-se durante o ano de 202I,

atingindo os 20.425 atendimentos de doentes com suspeita de Covid-19, distribuídos pela Urgência

Médico-Cirúrgica com 79.755 episódios e pelas Urgências Básicas com 670 episódios.

O atendimento de doentes na área dedicada à Covid-L9 representa cerca de L7,4o/o do total de

atendimentos do Serviço de Emergência, apresentando um peso relativo inferior ao ano anterior,

apesar do aumento do número de atendimentos. Esta evolução denota o elevado crescimento da

afluência ao Serviço de Emergência de doentes com outras patologias durante oano2O2L

Quadro 5. Atividade Assistencial de Urgência COVID-19

Total2021

Urgência COVID-19

Urgência médico-cirúrgica
- HSS

Geral

Obst./Ginecologia

Pediatria

Urgência básica

H.S.Miguel

H.S.J.Madeira

Total

12.853

10.727

11

2.115

702

54

648

16,90/o

17,20/o

o,2%

23,80/o

1,4%

o,4%

4,31o

13,0%

19.755

9.417

15

1 0.323

670

73

597

14,90/o

9,40/o

o.2%

42,0%

1,4%

0,3%

2,40/o

32.608

20.144

¿o

12.438

1.372

127

1.245

33.980

15,6%

12,40/o

0,20/o

37,20/o

1,8%

0,4%

3,10/o

12,0%

6.902

-1 .310

4

8.208

-32

to

-51

6.870

-2,0p.p.

-7,8p.p.

o,op.p.

18,2p.p.

o,op.p.

-0,1 p.p.

-l,9p.p.

20.4251 3.555
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4 , b O significativo aumento dos atendimentos na área Covid-19 do Serviço de Emergência, traduziu-

'Y l( se num acréscimo de 6.870 episódios, face ao ano anterior, a que corresponde uma taxa de

crescimento d,e 50,60/o, esta circunstância está associada a um maior grau de transmissibilidade das

novas variantes.

Gráfico 1. Evolução mensal atendimentos Serviço de Emergência
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A afluência oscila ao longo do ano, apresentando vários picos, mas mantendo um nível elevado

e sustentadamente superior a2020, durante a maior parte do ano de 2021, sobretudo no último

trimestre. Nesse período, foram atingidos máximos observados desde o início da pandemia, em

termo diários com L48 atendimentos a 1,6 de novembro, e em termos mensais com 2.984

atendimentos em dezembro.
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Gráfico 2.Valor máximo diário de atendimentos Serviço de Emergência
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No que se refere à atividade de diagnóstico dos doentes suspeitos de contaminação por SARS-

CoY-2, verifica-se que, durante 202'J.,foram realizados um total de 62.697 testes e obtidos resultados

positivos em 3.035 casos, o que representa 4,Bo/o do total de testes realizados.

O laboratório de biologia molecular foi criado em 2020 e permitiu a progressiva internalização

darealizaçáo dos testes de diagnóstico ao SARS-Cov-2 assegurando, no ano de 2021,a realização de

55.709 testes, representando cerca de BB,9% do total dos testes realizados nesse período. A partir de

agosto de 2021', o CHEDV passou a assegurar a realização interna da totalidade dos testes

necessários.

No serviço de Imagiologia foram realizados 13.368 Raio-X e 2.373 TAC a doentes suspeitos e

com Covid-19, o corresponde a um total de 15.741, exames realizados em2021,.

Quadro 6. Atividade Assistencial de diagnóstico ao SARS-CoV-2

MCD's GOVID-19 2020 2021 Total
^%21t20

Unilabs 0 1.881 -100,0%

C H São João 77 -100,0%

CH V.N. 92 -1QO,0!o

Análises Clínicas CH U Porto 3.091 -100,0%

Universidade Aveiro 15.007 6.988 21 .995 -53,4o/o

CHEDV 20.202 55.709 75.911 175,8o/o

Total análises 40.350 62.697 103.047 55,40/o

% análises realizadas no GHEDV

abr

Número Casos Positivos

% Casos Pos¡tivos

lmagiologia

lun Ird ago s€l oul

38,8 p.p.

3.O17 3.035 6.052 0,6%

7,5% 4,80/o 5,9% -2,6 p.p.

'10.661 13.368 24.O29 25,4%

2.825 2.373 5.202 -16,1o/o

50,1o/o 88.9% 73.7o/o

1.881

3.091

77

92 0

Raio-X

TAC

Total lmagiologia 13.490

Total MCD's COVID-í9

Fonte: SONHo
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A atividade do serviço de internamento registou 1.053 admissões de doentes com Covid-L9, o

que representa 34,7o/o do total de casos positivos e 60/o do total das admissões ao internamento do

CHEDV em2021. A UCIP assegurou o tratamento de 249 desses doentes, o que representa23,60/o d,o

total de doentes tratados com Covid-19.

A 31 de dezembro de 202I, o CHEDV apresenta um total de 3L doentes internados com Covid-

19, estando 3 destes doentes internados na Unidade de Cuidados Intensivos.

Quadro 7. Atividade Assistencial de Internamento COVID-19

lnternamento covlD-19

2020

2021

^21t20

lan fw mar

Fonte: SONHO

Nota; valores acumulados

1.177

1.053

-124

abr ma¡

Admissões
lnternamento

Admissões
UCIP

Doentes
lnternados à data

de 31 Dez.

72

t1

-41

848 861

269

249

-20

Doentes lnternados
UCIP à data de 3'l Dez.

'16

3

-'13

9¡t5

885

Doentes
Saídos

I 105

1 094

-11

Fonte: SONHO

Embora o número total de doentes com Covid-1.9 tratados no internamento, seja em 202L

inferior ao ano anterior, constata-se que no início do ano ocorreram admissões ao internamento

numa grandeza substancialmente acima da verificada no ano transato, o que se mantém em termos

acumulados ao longo do ano, exceto nos meses de novembro e dezembro em que a evolução se

inverte por força da intensidade da segundavaga pandémica ocorrida em2020.

O impacto da terceira vaga, ocorrida no início de202L, traduz-se numa elevada concentração

das admissões ao internamento, nos meses de janeiro e fevereiro, que representam cerca de 60%o das

admissões totais do ano.

No mês de janeiro de 202L, registou-se o maior número de doentes admitidos no internamento,

desde o início da pandemia, com 475 doentes, atingindo um máximo diário de 22 doentes no dia 20

desse mês.

Gráfico 3. Admissões Internamento COVID-19
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Quanto ao número de doentes internados com Covid-19, regista-se no período de janeiro a

fevereiro de 202'J., o maior número desde o início da pandemia, atingindo o máximo diário com 176

doentes a25 de janeiro. Também a Unidade de Cuidados Intensivos atingiu um máximo diário com

28 doentes a 31 de janeiro de 2021,.

Gráfico 4. Internamento COVID-19
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Fonte: SONHO

É de referir que foram realizadas 6.855 técnicas de cinesiologia, de reabilitação respiratória e de

reabilitação de disfagia, executadas por profissionais do Serviço de Medicina Física e Reabilitação

(médicos, fisioterapeutas e terapeutas da fala) aos doentes internados com Covid-19 e que

apresentavam patologia respiratória aguda.

Quadro B. Atividade Assistencial de Tratamento ao SARS-CoV-2

MCT's COVID-19 2020 2021 Total
^%2'u20

Cinesiterapia 20,90/o

Electroterapia 325,30k

Exames Complementares de Diagnóstico 120 -95,0%

Fototerap¡a

Massoterapia

MFR Outros Procedimentos

Procedimentos Médicos 407,50k

Programa Terapêutico 6730,00/o

Termoterapia

Testes de Gases Expi¡'ados 400,0%

Treinos Terapêut¡cos -68,9%

Total MCT's COVID-19 66,8%

Fonte: SONHO
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( >Z A lotação praticada para o internamento de doentes com Covid-l9 sofreu várias oscilações

apresentando uma elevada taxa de esforço ao longo do ano de2020 e, sobretudo, no início de2021.

Em2021,, esta taxa de esforço atingiu o seu máximo em janeiro, com 36 0/o em enfermaria e 730/o

na UCIP.

É de salientar o enorme esforço efetuado pela Unidade de Cuidados Intensivos, ao longo de todo

o ano de 2020 e, sobretudo, durante os meses de janeiro de fevereiro de202L,

Gráfico 5. Taxa de Esforço 2021
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Fonte: SONHO

Nota: Taxa de esforço = número de camas Covid/Total de camas
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Gráfico 6. Taxa de Esforço 2020
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Nota: Taxa de esforço = número de camas Covid/Total de camas

A taxa de ocupação da Unidade de Cuidados Intensivos atinge os L00% ao longo de praticamente

todo o ano de 202L, enquanto o internamento em Enfermaria apresenta taxas de ocupação elevadas

durante a maior parte do ano, atingindo o valor máximo de 94o/o em novembr o de 2021.

Gráfico 7.Taxa de Ocupação CHEDV 2021
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Gráfico 8. Taxa de Ocupação CHEDV 2020
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8m2021, com a evolução da doença Covid-19, surgem os casos de doentes com Síndrome Covid

ou Covid de Longa Duração, agora oficialmente designada a nível mundial por "condição pós-covid-

19", constituindo uma nova doença que afeta quem foi infetado, cujos sintomas se tendem a

manifestar nos três meses seguintes à fase aguda e se prolongam por mais de 60 dias.

O tratamento destes doentes exige o seu seguimento de acordo com orientações internacionais

específicas, sendo acompanhados em consulta externa pelas especialidades de Medicina Interna e de

Medicina Física e Reabilitação, que criou um programa de técnicas de reabilitação próprio para este

tipo de doentes.

Uma parte da atividade desenvolvida neste âmbito foi já registada como tal em 2021 e é

apresentada no quadro seguinte:

Quadro 9. Atividade Assistencial COVID-19 Longa Duração

Atividade Assistencial No Realizado

5896 õEc¿

38U"

Primeiras Consultas MFR Covid-19 de longa duração

Consultas Subsequentes MFR Covid-19 de longa duração

Total Consultas MFR Covid-1 9 de longa duração

Cinesiterapia

Electroterapia

Massoterapia

Programa Terapeutico

Total MCT'S MFR Cov¡d-í9 de longa duração

82

13

9s

14

76

14

164

268
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8.2. Internamento

No ano 202L, o número de doentes saídos situa-se em L9.01 1 doentes, registando um acréscimo

d,e 12,7o/o,mais2.'J.42 doentes, face ao ano de 2020, superando o número de doentes saídos em 201.9.

Esta evolução é essencialmente explicada pelo aumento do número de doentes intervencionados em

cirurgia convencional programada, pelo tratamento de doentes com Covid-19 e pela necessidade de

resposta a uma população cadavez mais envelhecida que apresenta mais comorbilidades, porque se

manteve afastada das instituições de saúde durante as fases mais agudas da pandemia por receio de

contaminação.

O número de doentes saídos com Covid-19 situa-se em 1.094 doentes, representando 5,6% do

total de doentes saídos, e distribuindo-se por Serviço da seguinte forma: Medicina Interna com 1.065

doentes saídos, Unidade de Cuidados Intensivos com 27 doentes saídos e Pediatria com 2 doentes

saídos.

De salientar, que as especialidades de Medicina Interna e UCIP apresentam um acréscimo de 820

e 68 doentes saídos, respetivamente, face ao ano de 2020, a que corresponde a um crescimento de

1,3,2o/o e 9,2o/o, respetivamente.

Em 2021, regista-se um aumento generalizado do número de doentes saídos por especialidade,

com exceção de Pediatria e Obstetrícia que apresentam uma redução face ao ano anterior.

De destacar o desempenho do Serviço de Cardiologia, que sofreu uma forte dinamização através

da reorganizaçã.o d.o serviço, o que permitiu a abertura da Unidade de Cuidados Intermédios

Cardíacos (UCIC) em abril de 202'J., com camas de nível L, que passou a tratar doentes

cardiovasculares instáveis contribuindo para a redução do número de situações a serem transferidas

para a UCIP e para hospitais de nível superior, tendo neste âmbito sido tratados 277 doentes. O

Serviço de Cardiologia tratou um total de 755 doentes, apresentando um crescimento de 249,50/0,

face a2O2O, tendo ainda superado o nível de atividade de 201,9 em 131,60/0.

De destacar igualmente a criação da Unidade de Cuidados Intermédios Médicos (UCIM) a partir

de agosto de2027, com camas de nível 1, tendo iniciado o acompanhamento de situações clínicas que

exigem um nível de vigilância, tratamento e cuidados de nível superior ao que é prestado em

Enfermaria Geral.

Do ponto de vista organizativo, a UCIM trabalha de forma colaborativa com a UCIC, partilhando

não só o espaço físico como os recursos humanos orientados para o tratamento de doentes com maior

complexidade.
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Quadro 10. Doentes Saídos

2019Espec¡alidade

Cardiologia

Med¡cina lnterna

Neurolog¡a

Pediatria

Pneumologia

Especialidades médicas

Cirurgia Geral

Cirurgia Plástica Reconstrutiva

Ginecologia

Oftalmologia

ORL

Ortopedia

Obstetrícia

Urologia

Especialidades cirúrgicas

UCIP

UC lntermédia

Neonatologia

Outras especialidades
Total sem berçário e sem hospitalização dom¡ciliár¡a
(a)

Berçário

Hospitalização Domiciliárìa

Total com berçário e com hospitalização domiciliária

[a) Não estão incluídas as transferências internas

Fonte: SONHO

Taxa de Ocupação

2020 2021
^o/o21120

326

5.436

595

966

214

7.537

4.249

U

763

274

1.063

2.291

1.783

195

'| 0.618

604

e

209

816

17.2',t8

1.496

195

18.817

216

6.231

o to

610

202

7.875

3.459

22

513

195

569

1.977

1.672

296

8.703

741

0

'163

904

't 5.363

1.432

145

r6.869

755

7.O51

639

564

242

9.251

3.946

122

659

138

719

2.527

1.578

483

10.172

809

0

164

973

17.483

1.308

295

19.0t I

249,50/o

13,2%

3,70/o

-7,50/o

19,80/o

'17,5%

14j%

454,5%

28,5o/o

-29,2o/o

26.4%

27,8o/o

'5,60/o

63,20/o

16,9%

9,20/o

Quadro 11. Taxa de Ocupação

2019 2020Especialidade

Cardiologia

Medicina lnterna

Neurologia

Pediatria

Pneumologia

Especialidades médicas

C¡rurgia Geral

C¡rurgia Plástica Reconstrut¡va

Ginecologia

Oftalmologia

ORL

Ortopedia

Obstetrícia

Urologia

Especialidades cirúrgicas

UCIP

UC lntermédia

Neonatolog¡a

Outras especialidades
Total sem berçário e sem hospitalização domic¡l¡ária

49,3

135,3

99,8

47,5

52,2

112,6

101,4

0,0

50,6

25,0

60,8

104,1

66,7

16,0

83,2

77,7

0,1

70,5

42,6

92,4

49,0

132,7

125,7

33,6

65,3

115,9

91,8

4,4

80,4

30,3

39,9

109,7

69,4

45,5

82,5

48,2

76,2

120,4

106,9

29,1

65,3

105,7

80,5

33,3

't27,3

16,2

54,7

88,4

71,7

81,2

78,7

108,9

2021

84,3

97,8

93,2

0,6%

7,6%

13,80/o

-8,70/o

103,40/o

12,7%

^21t20

20,6 p.p.

45,7 p.p.

-2,1 p.p.

27,3 p.p.

-12,2 p.p.

-18,8 p.p.

-4,5 p.p.

o,o p.p.

-10,2 p.p.

¡ I,3 p.p.

28,9 p.p.

46,8 p.p.

-14,1 p.p.

14,8 p.p.

-21 ,3 p.p.

2,3 p.p.

35,7 p.p.

-3,8 p.p.

60,6 p.p.

63,7

52,1

95,3

Fonte: SONH0; a taxa de ocupaçâo foi calculada com base no serviço responsável pelo doente internado.
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No ano de 202L, o CHEDV apresenta uma lotação média de 362 camas (sem Berçário e sem

Hospitalização Domiciliárial superior à média do ano anterior em 25 camas, este reforço foi

determinado pelas exigências da evolução da pandemia.

A capacidade de internamento de doentes com Covid-19 foi, ao longo do ano, ajustada em função

da evolução da pandemia, tendo a UCIP atingido uma lotação máxima de 29 camas e o Serviço de

Medicina Interna de I32 camas. Este aumento exigiu a ocupação de alas de internamento

anteriormente afetas a outras especialidades médicas e cirúrgicas, como foi o caso, de Ortopedia,

Ginecologia, Pneumologia, Cardiologia e Cirurgia Geral.

Em termos globais, assistiu-se a uma diminuição da taxa de ocupação, passando de 95,3% para

93,2o/o em 2021,, esta evolução deve-se apenas ao aumento da lotação praticada, já que o número de

doentes saídos aumentou, e o rácio doentes saídos/cama aumentou.

De referir que a especialidade de Medicina Interna, apresenta uma diminuição da taxa de

ocupação em -1,2,2pp, face a 2020, no entanto mantém-se em níveis superiores a 1,000/o. Para esta

evolução contribuiu o impacto da diminuição dos internamentos sociais permitida pela adoção de

medidas extraordinárias para libertar os hospitais dos doentes com alta clínica, que não exigem

cuidados hospitalares através da articulação com as estruturas de retaguarda criadas que receberam

estes doentes. Registou-se ainda a transferênciade26 doentes ao abrigo do protocolo de articulação

para a prestação de cuidados de saúde no âmbito das medidas excecionais para o tratamento de

doentes com Covid-19, protocolo este efetuado entre a ARSN e diversas entidades privadas, ao qual

o CHEDV recorreu nos momentos de picos de ocupação mais elevados.

O CHEDV recorreu ainda a camas no exterior no âmbito do plano de contingência de saúde

sazonal, com os seguintes níveis de ocupação:

o Trofa Saúde Hospital em Gaia - 30 camas, de 01 janeiro a 3L de março de 2021., que foram

ocupadas por 182 doentes de Medicina Interna.

¡ Trofa Saúde Hospital em Gaia- 25 camas, de 01 novembro a 31 de dezembro de 202L, que

foram ocupadas por 64 doentes de Medicina Interna.

. Trofa Saúde Hospital em Gaia - 10 camas, em novembro de2021. e L5 camas em dezembro

de 2021, para doentes da Neurologia e da Ortopedia a aguardar colocação na RNCCL

De acordo com o benchmarking da ACSS, em que os hospitais são avaliados em grupos

homogéneos, o CHEDV [integrado no grupo C, constituído por 16 hospitais similares) apresenta, em

dezembro de202L, o melhor desempenho do grupo, no indicador de capacidade: "doentes saídos

(média mensal) por cama", com o valor de 3,8.

O CHEDV mantém uma forte pressão na gestão de camas, fazendo uma gestão flexível das

mesmas nos vários serviços, sendo que a lotação praticada varia em determinados períodos do ano,

de modo a ajustar-se à procura.
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A demora média do CHEDV atinge os 7 dias (sendo o indicador calculado sem considerar o

berçário e a hospitalização domiciliária), a que corresponde um decréscimo de -Bo/o, face ao ano

anterior.

Esta evolução favorável ocorreu apesar do impacto negativo da demora média dos doentes

saídos com Covid-19, que atinge os B dias, sendo superior à média do CHEDV devido à severidade e

agudização do estado clínico destes doentes.

Quadro 12. Demora Média

Especialidade 2020 202'l Lo/.21120

Cardiologia

2019

Medìcina lnterna

Neurologia

Pediatria

Pneumologia

Espec¡alidades médicas

Cirurgia Geral

Cirurgia Plástica Reconstruliva

G¡necologia

Oftalmologia

ORL

Ortopedia

Obstetrícia

Urologia

Especialidades cirúrgicas

UCIP

UC lntermédia

Neonatolog¡a

Outras especial¡dades
Total sem berçário e sem hospitalização dom¡c¡liária

4,4

9,6

12,2

4,5

8,9

8,9

5,1

0,0

2,7

1,7

2,1

7,8

3,6

4,8

5,2

1,0

11,1

6,7

7,2

5,0

8,6

13.4

5.0

11,8

8,7

5,1

2,2

)o

¿,ó

z.ó

7,1

4,5

5,0

6,4

12,5

7,6

7,7

3,3

77

1 1,0

4,5

13,7

7,5

4,8

4,0

2,8

2,2

5,7

3,6

6,7

4,6

5,4

16,9

7,3

7,0

-33.4%

-11,3%

-18,20/o

-10,40/o

16,0%

-13p%

-5,7%

82,6%

-1,7o/o

-24,70/o

-3,70/o

-19,20/o

4,40/o

50,1%

-7,9o/o

-16,0%

31 ,20/o

-3,8%

-8,0%

3,3

(a) Nâo estão incluídas as transferências internas

Fonte: SONHO

Em2021,, verifica-se que a demora média das especialidades médicas sofreu uma diminuição de

L,2 dias, face ao ano anterior. De salientar, que a especialidade de Medicina Interna, não obstante a

elevada demora média associada aos doentes com Covid-19, registou um decréscimo na demora

média de L1-,30/o, o que se justifica pela diminuição dos internamentos sociais com períodos de

internamento prolongados.

Ao nível das especialidades cirúrgicas verifica-se uma diminuição da demora média em 7,9o/0,

face ao ano anterior, apesar das especialidades de Cirurgia Plástica, Urologia e Obstetrícia

apresentarem uma variação de 86,90/0,50,1o/o e 4,40/o respetivamente. As especialidades que

apresentam uma demora média mais alta são Ortopedia e Urologia, refletindo a maior severidade da

casuística dos doentes tratados.
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De acordo com o benchmarking da ACSS, em que os hospitais são avaliados em grupos

homogéneos, o CHEDV [integrado no grupo C, constituído por 16 hospitais similares) apresenta em

dezembro de 2021,, o melhor desempenho do grupo, com uma demora média observada de 7 dias,

valor abaixo da média dos hospitais do Grupo C.

De acordo com a mesma fonte, o CHEDV é o hospital do grupo C que apresenta o quarto melhor

desempenho, no indicador da "percentagem de internamento com demora superior a 30 dias", tendo

registado, em dezembro de 2021., o valor de 3o/o neste importante indicador de qualidade, e um

decréscimo de 0,2 p.p. face a2020.

Tipologia e complexiclade dos doentes trataclos

A utilização do sistema de classificação ICD-10CM/PCS, aliada àrealização da codificação clínica

diretamente na aplicação SIMH, torna a atividade de codificação mais eficaz e eficiente, e permite um

maior rigor na identificação da tipologia dos doentes tratados.

O SIMH tem como principal finalidade recolher, editar e agrupar em GDH (Grupos de

Diagnósticos Homogéneos) os episódios de Internamento e de Ambulatório, permitindo a integração

de dados administrativos de vários sistemas [SONHO e outros].

Desde 2017, após a implementação do agrupador All Patient Defined (APRJ, o peso relativo de

cada GDH passou a estar diretamente relacionado com o nível de severidade atribuído, que por sua

vez tem impacto direto no valor de ICM obtido.

Na sequência das orientações fornecidas pela Organização Mundial de Saúde, em 1B de março

de2020, foi criada, pelo Centers for Disease Control and Prevention's National Center for Health

Statistics [CDC/NCHS), entidade responsável pela manutenção da ICD-10-CM/PCS, uma norma para

a utilização de um novo código para efeitos de codificação clínica do diagnóstico de Covid-19 (código

U07.1), passando, o GDH 723 "Doenças virais" a incluir este novo código.

Grupos de Diagnóstico Homogéneo (GDHs)

No que diz respeito à atividade de internamento por Grupos de Diagnósticos Homogéneos (GDHJ

regista-se um acréscimo de 38,8% dos GDHs cirúrgicos programados, um acréscimo de 13,1% dos

GDHs cirúrgicos urgentes e um acréscimo de 5o/o dos GDHs médicos, face ao ano 2020.
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Ð Quadro 13. Tipologia dos doentes internados

2019 2020lndicador

Doentes Saídos

Doentes Equivalentes

Rácio DE/DS

GDH's Tolal

GDH's Médicos

GDH's Cirúrgicos Programados

GDH's Cirúrgicos Urgentes

18.817

17.595,69

93,51%

18.8'l 7

11.477

4.262

3.078

16.869

15.955,1 1

94,58%

16.869

10.695

3.123

3.051

12,70/o

11,60/0

-0,91 p.p.

12,70/o

5,0%

38,8%

13,10/o

2021

19.01 I

17.808,50

93,67%

19.01 1

11.225

4.334

3.452

^%2',U20

Fonte: SONHO

Gráfico 9. Número de Doentes Saídos do Internamento por tipo de GDH

¡GDH'S Cirúrgicos Urgentes ¡ GDH's Cirúrgicos Programados GDH'S Médicos

2021

2020

2019

4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000

8m2021, os dez GDHs com maior expressão no CHEDV representam '1,7,3o/o do total de GDHs

gerados de internamento. A análise do padrão destes dez GDHs permite verificar que 7 são médicos

e 3 são cirúrgicos, na sua grande maioria são relativos a recém-nascidos e partos, além das patologias

associadas a doenças virais, consequência da pandemia Covid-19, problemas cardíacos e de

obesidade.
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Quadro 14. Grupos de Diagnóstico Homogéneo (GDHs)

Descrição Severidade No GDH'S Demora Média
Limites do GDH *

L. lnferior L. Máximo
GDH

640

723

403

560

98

194

194

723

313

45

734

431

423

294

284

263

258

208

197

195

2,81

9,84

2.69

2,93

1,60

8,14

7,95

11,75

4,26

9,27

Recém-nascido, peso ao nascer > 24999, normal ou
com outros problemas

Doenças v¡rais

Procedimentos para a obesidade

Parto vaginal

Outros proced¡mentos no ouvido, nariz, boca e/ou
garganta

lnsuficiência cardíaca

lnsufìciência cardíacâ

Doenças virais

23

7

47

18

7

10

49

37

78

16

43

2

7

3

2

4

Procedimentos no joelho e/ou perna, exceto no pé

Acidente vascular cerebral e/ou oclusão pré-cerebral
com enfarte

+Portaria Nq 254/2018, de 7 de setentbro

Fonte: SONHO

A análise dos dez GDHs mais frequente, permite constatar o seguinte

a atividade obstétrica continua a gerar os GDH mais frequentes;

as doenças virais conquistam uma posição de destaque, onde se inclui a Covid-19;

os procedimentos para a obesidade apresentam um peso significativo nos últimos anos;

os problemas de foro cardíaco mantêm a sua posição relativa;

os GDHs "procedimentos diversos no ouvido, nariz, boca e/ou garganta", "Procedimentos no

joelho e/ou perna, exceto no pé" e "Acidente vascular cerebral e/ou oclusão pré-cerebral

com enfarte" conquistaram, em2021, um lugar nos 10 GDH mais frequentes;

os GDHS "Outras pneumonias" e "Parto por cesariana" deixaram de fazer parte do grupo de

GDH mais frequentes.

Relativamente aos episódios de internamento de doentes contaminados pelo SARS-CoV-2

verificamos que nem todos geram o GDH 723 - "Doenças Virais". Conforme exposto no quadro

seguinte, constata-se que do total de 1.094 de doentes saídos,869 têm diagnóstico principal de Covid-

19, representandoT9,4o/o do total, e que destes doentes apenas 700 geram o GDH 723 -"Doenças

Virais", representando 640/o do total. Os restantes 169 doentes com diagnóstico principal de Covid-

19 geram o GDH "Doenças infeciosas e/ou parasitárias incluindo infeção pelo vírus da

imunodeficiência humana com procedimentos em bloco" e os 225 doentes com diagnóstico

secundário de Covid-19 geram diversos GDH associados com os seus diagnósticos principais.
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GDH

710

720

194

463

Total

Quadro 15. Número de Doentes Saídos Covid-19

Doentes Saídos Doentes Saídos
D¡ag.Pr¡ncipal

Govid-19 Covid-19
Descrição

Doenças Virais

Doenças infeciosas e/ou parasitárias
incluindo ¡nfeção pelo vírus da
imunodefìciência humana com
procedimento em bloco

Septicemia e/ou infeções disseminadas

lnsuficiência cardíaca

lnfeçöes do rim e/ou v¡as urinárias

Outros GHDS

o/o% Diag.Secundário %
Total Doentes

Saídos
Covid-19

700

169

64,Oo/o

15,4%

1,50/o

1,4%

1J%

16,60/o

100,0%

723 700

169

869

80,6%

19,4o/o

0,0%

0,0%

0,0%

0,oo/o

r00,0%

16

15

12

182

225

7o/o

7%

5o/o

81o/o

100%

16

15

12

182

I 094

0 Oo/o

0o/o0

0

0

0

U

Fonte: SONHO (Não estão incluídas as transferências internas)

Quadro 1,6. Grupos de Diagnóstico Homogéneo (GDHs) COVID-19

GDH Descr¡ção Severidade No GDH'S Demora Média

723

723

723

710

710

723

710

720

194

194

460

225

463

862

Doenças v¡ra¡s

Doenças virais

Doenças virais

Doenças infeciosas e/ou parasitárias incluindo infecção pelo virus da
imunodefìciência humana com procedimentos em bloco
Doenças ¡nfeciosas e/ou parasitárias ¡ncluindo infecção pelo virus da
imunodef¡c¡ência humana com procedimentos em bloco

Doenças virais

Doenças infec¡osas e/ou parasitárias inclu¡ndo infecção pelo virus da
¡munodeficiência humana com procedimentos em bloco

Doentes com diagnóstico pr¡nc¡pal COVID-19

Septicem¡a e/ou infeções disseminadas

lnsuficiência cardiaca

lnsuficiência cardiaca

lnsuficiência cardiaca

Apendicectomia

lnfeções do rim e/ou vias urinárias

Outra continuação de cuidados e/ou convalescença

Outros GDHS

Doentes com outro d¡agnóst¡co pr¡nc¡pal

Total Doentes Saídos COVID-19

*Portaria Ns 254/201.8, de 7 de setembro

Fonte: SONHO

3

2

4

3

4

1

2

369

168

157

108

57

6

4

869

I

7

6

6

5

5

182

225

1094

7,59

4,66

7,58

9,23

12,14

9,67

14,25

7,57

7,67

16,29

20,67

13,33

3,20

39,00

13,40

8,31

9,68

8,00

3

a

2

Ò

2

2

3

3

3
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De salientar que o nível de severidade média dos doentes Covid-19 é de 3 (major) e que a demora

médiaédeBdias.

Índice de Case-Mix

0 CHEDV apresenta em2021, um ICM de 1.,'1.6, o que representa um acréscimo de 8,50/o face ao

nível do atingido em2020, indicando um aumento ao nível da complexidade e da severidade da

casuística dos doentes tratados.

Esta evolução deve-se, em parte ao tratamento de doentes com Covid-19, que geraram GDH com

elevada severidade, bem como ao aumento generalizado da complexidade dos doentes tratados,

nomeadamente os doentes cirúrgicos.

Em termos da análise por especialidades destaca-se, em202L,a Unidade de Cuidados Intensivos

com um ICM de 8,32 e o serviço de Neonatologia com um ICM de 3,91. As restantes especialidades

que atingem um ICM superior a 1 são as seguintes: Cirurgia Geral, Cirurgia Plástica, Medicina Interna,

Neonatologia, Neurologia, Ortopedia, Pneumologia, Unidade de Cuidados Intensivos e Hospitalização

Domiciliária.

Quadro 1-7. Evolução do ICM dos doentes saídos por serviço

Serv¡ços 2019 2020 2021

Berçario

Cardiologia

Cirurgia Geral

Cirurgia Plástica

Ginecologia

Hospital¡zação Domiciliária

Medicina(1)

Neonatologia

Neurologia

Obstetrfc¡a

Oftalmologia

Ortopedia

ORL

Ped¡atria

Pneumologia

UCI Polivalente

Urologia

Total

0,17

0,97

1,06

0,95

0,64

1,13

1,37

3,54

1,57

0,36

0,64

1,34

0,66

0,85

I ,10

7,62

0,68

1,07

0,16

0,85

1,11

't,10

0,68

1,'t 3

1,60

3,78

1,27

0,36

0,65

1,35

0,65

0,55

1,30

8,32

0,74

1,16

0,17

0,92

1,09

0,66

1,26

1,94

1,18

0,36

0,62

1,28

0,60

0,79

1,37

8,00

0,57

0,99

Nota: Os dados de 2019 e de 2021, provisórios, são calculados com o valor do ICM ajustado (de
acordo com doentes equivalentes).
(r) No ano de 2019 inclui a especialidade de Hospitalização Domiciliária

Fonte: SONHO
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Quadro 18. Evolução do ICM dos doentes saídos por tipo de GDH

Tipo GDH

Médico

Cirúrgicos

Cirúrgico Programado

Cirúrg¡co Urgente

Total

2019

No Doentes
Equivalentes

10.436,53

7.159,16

4.r 83,30

2.975,86

1 7.595,69

2020

No Doentes
Equivalentes

202',l

No Doentes
Equivalentes

10.126,07

7.682.43

4.291,53

3.390,90

17.808,s0

L%21t20

No Doentes
Equivalentes

rcM rcM tcM tcM

0,79

1,27

0,97

1,68

0,99

0,83

1,47

1,05

1,91

't,07

0,84

1,59

I,10

2,20

1,16

9.906,61

6.048,50

3.085,78

2.962,72

15.955,1 1

2,20/o

27,00/o

39,10/o

14,50/o

11,60/0

2,00/o

7,8%

5,4%

14,90/o

8,7%

Fonte: SONHO

Tendo em consideraçã,o o tipo dos GDHs gerados, podemos verificar que, em 2021,, o ICM dos

GDHs cirúrgicos apresenta um acréscimo em 7,Bo/o, e o ICM dos GDHs Médicos apresenta um

acréscimo em2o/o, o que reflete a maior complexidade dos doentes cirúrgicos tratados.

Para a evolução do ICM dos GDHs Cirúrgicos contribuíram os programados com um aumento de

5,40/o e os Urgentes com um acréscimo de 1,4,90/0, esta evolução traduz a maior complexidade dos

doentes cirúrgicos com admissão urgente.

Gráfico 10. Índice Case-Mix

¡CirúrgicoUrgente ¡CirúrgicoProgramado Médico

2021

2020

2019

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50

Fonte: SoNHo

Doente Padrào

Com base na plataforma SICA, onde constam os dados relativos à produtividade, medida em

termos do número de doentes padrão por ETC médico e por ETC de enfermagem, verifica-se que o

CHEDV apresenta o melhor desempenho entre os hospitais do grupo C no que diz respeito ao doente

padrão/enfermeiro ETC, com o valor de 53, e o segundo melhor desempenho no indicador do doente

padrão/médico ETC, com o valor de 77.
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Este facto traduz a elevada produtividade dos recursos do CHEDV no tratamento dos doentes

atendidos pelas diversas áreas de prestação de cuidados de saúde. Não obstante, os

constrangimentos na atividade assistencial decorrentes da pandemia Covid-L9, a atividade

assistencial desenvolvida pelo CHEDV permitiu aumentar o número de doentes padrão de 27.953,

em 2020, para 32.30 6, em 202'J., com um crescimento de 15,60/o.

8.3. Atividade Cirúrgica

O CHEDV possui três blocos operatórios, dois na unidade do Hospital de São Sebastião (HSS) e

um na unidade do Hospital de São foão de Madeira IHSJM) além de um bloco especificamente

dedicado à ObstetrÍcia na unidade do HSS.

O primeiro bloco localiza-se no piso 3 do HSS, tem seis salas operatórias, com uma área de

recobro. Neste piso situa-se também o bloco de partos.

O segundo bloco localiza-se no piso 1 do HSS e tem apenas duas salas, predominantemente

utilizadas pelas especialidades de Oftalmologia e Otorrino.

O terceiro bloco situa-se no HSJM e é constituído por quatro salas de bloco com 4 camas de

recobro, com possibilidade de ativação de um total de 7 camas de recobro.

O primeiro trimestre de 2021 foi ainda, em termos de atividade cirúrgica, fortemente

condicionado pelo contexto pandémico. Com efeito, o Despacho na 574-A/2021, de L2 de janeiro,

veio determinar que os estabelecimentos hospitalares passassem os seus Planos de Contingência

para o nível máximo e suspendessem a atividade assistencial programada não urgente, para que

permitisse converter em reforço de cuidados ao doente crítico, o que veio a acontecer, nos meses de

janeiro e fevereiro. A partir do final de fevereiro de 2021, a atividade cirúrgica foi sendo

progressivamente retomada.

Quadro 19. Número total de doentes intervencionados

Serv¡ços 2019 2020 202',1
^o/.2'120

t'

K¿

-t,
4

Cirurgia Geral

Cirurgia Plástica

Obstetrícia

Ginecologia

Oftafmologia

ORL

Ortopedia

Urologia

Total

Fonte: SONHO
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3.818

578

503

1.145

6.447

1.270

2.936

311

17.008

3.420

347

472

1.003

6.128

822

2.857

478

15.527

4.164

604

497

1.220

6.744

1.123

3.738

709

't8.799

21,80/o

7 4,10/o

5,3o/o

21 ,60/o

10,10/o

36,6%

30,80/o

48,30k

21,1o/o
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L Não obstante os constrangimentos referidos, a atividade cirúrgica, em 2021., observou umcLl
aumento muito significativo, com uma variação global positiva de cerca de 21,o/o e um acréscimo de

3.272 doentes intervencionados, face ao ano anterior, bem como crescendo aproximadamente 1Lolo

em comparação com o ano de 201,9, que, refira-se, foi um ano que não sofreu o efeito da crise

pandémica.

Para esta evolução positiva contribuíram algumas medidas de otimização da atividade cirúrgica,

nomeadamente uma gestão mais integrada dos tempos operatórios, que permitiu abrir novos tempos

em produção base e permitiu igualmente otimizar a taxa de ocupação do Bloco Operatório, através

de uma melhor articulação entre as diversas especialidades. Por outro lado, a gestão mais flexível dos

tempos operatórios em função da antiguidade da lista de inscritos em cirurgia foi também um fator

relevante para a melhoria verificada na taxa de cumprimento dos TMRG.

Quadro 20. Número de doentes intervencionados - Programada Convencional, Ambulatório e

Urgente

Tipo
No de Doentes lntervencionados

2019 2020 2021 ^o/o21120

Programada convencional

Ambulatório

Urgente

Total

4.715

10.038

2.255

17.008

'14.753

68,0%

3.618

9.893

2.O16

15.527

1 3.51 I
73,2%

4.717

11.834

2.248

18.79S

1 6.551

71,5%

30,40/o

19,6o/0

11,50/o

21,1o/o

22,50/o

-1,7p.p.

Total doentes programados

% Ambulatório

Fonte: SONHO

20.000

18.000

16.000

14.000

12.000

ro.ooo

8.000

6.000

4.000

2.000

0

Fonte: SONHO

Gráfico 11. Evolução da atividade cirúrgica por tipologia

lconvencional Ambulatório ¡Urgente

2019 2021
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De acordo com o benchmarking da ACSS, em que os hospitais são avaliados em grupos

homogéneos, o CHEDV, integrado no grupo C constituído por 16 hospitais, apresenta os seguintes

aspetos, à data de dezembro de2021:

na dimensão produtividade, é assinalável a demora média antes da cirurgia, com um valor

de 0,54 dias, situando-se numa boa posição;

nos indicadores de produção e rácios de eficiência na cirurgia, é assinalável a posição

atingida pelo CHEDV de segundo melhor hospital do grupo em termos do desempenho no

que respeita a:

,r número de intervenções cirúrgicas programadas:20.936, muito acima da média de

intervenções cirúrgicas do grupo C;

o número de intervenções cirúrgicas realizadas em ambulatório: 14.685;

c número de intervenções cirúrgicas programadas convencionais: 6.251;

o número de intervenções cirúrgicas urgentes: 2.+1,2.

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

cirurgia programada foi, em 2021, superior em 3.040 doentes apresentando uma taxa de crescimento

de 22,50/0, face ao ano 2020. Para a evolução referida contribuiu o forte aumento da cirurgia

convencional e da cirurgia em ambulatório. De referir ainda, o crescimento, face ao ano de 201,9, em

1.798 doentes, a que corresponde uma taxa de crescimento de 12,2o/o.

8m2021., verificou-se um acréscimo da cirurgia programada na unidade Hospital São Sebastião

em B,9o/o e na unidade Hospital de São foão da Madeira em 4L,1o/0, o que traduz a grande aposta

efetuada na cirurgia de ambulatório, maioritariamente realizada nessa unidade.

Quadro 21. Número de doentes intervencionados em cirurgia programada por

hospital

Unidades 201 I 2020 202'l Lo/.21120

a

Hospital São Sebastião

Hospital São João da Madeira

Total

9.545

5.208

14.753

7.822

5.689

13.511

8.521

8.030

1 6.551

8,9%

41 ,10k

22,5%

Fonte: SONHO

0 número de doentes intervencionados em cirurgia de ambulatório em 202L apresenta um

acréscimo, face aos anos de 2019 e de 2020, de 1..796 e de 1.941 doentes, o que corresponde a uma

taxa de crescimento de 17,Bo/o e 19,60/o, respetivamente. Por força desta dinamização, foram

intervencionados por dia, em média, 32 doentes.
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Quadro 22. Número de doentes intervencionados na cirurgia de ambulatório

Serviço
No de Doentes lntervenc¡onados

2019 2020 2021
Lo/.21120

Cirurgia Geral

Cirurgia Plástica

Ginecologia

Oftalmologia

ORL

Ortoped¡a

Urologia

Unidades

Hospital São Sebastião

Hospital São João da Madeira

Total

% Ambulatór¡o

Fonte: SONHO

Total

Fonte: SONHO

O impacto da pandemia Covid-19 gerou uma oportunidade de reforço da cirurgia de ambulatório

realizada na sua maioria na unidade do Hospital de São João da Madeira que só trata doentes que não

foram afetados pela doença Covid-19, libertando os recursos da Unidade Hospital São Sebastião para

o combate à pandemia, o que alavancou a estratégia de ambulatorização cirúrgica que tem vindo a

ser desenvolvida pelo CHEDV, associando maior diferenciação e complexidade aos atos praticados

em ambulatório.

De forma genérica, todas as especialidades cirúrgicas aumentaram o número de doentes

intervencionados em ambulatório, contribuindo para um aumento da percentagem de cirurgias

realizadas dentro dos TMRG.

No ano 2021,verifica-se uma consolidação da evolução da taxa de cirurgia de ambulatório que

apresenta um ligeiro decréscimo, face ao ano anterior, por força do crescimento mais que

proporcional da cirurgia convencional. Regista-se deste modo, uma taxa de cirurgia de ambulatório

que representaTl,So/o do total da produção cirúrgica programada realizada no CHEDV que quando

comparada com o ano de 20L9, apresenta um aumento de 3,5 p.p., como se constata no quadro

seguinte.

Quadro 23. Evolução da taxa de cirurgia de ambulatório por unidade

2019 2020

1.526

419

536

6.197

382

824

154

I 0.038

1.562

274

581

5.947

307

979

243

9.893

1.864

458

652

6.610

492

1.372

386

I 1.834

19,30/o

67,20/o

12,2%

11J%

60,3%

40,10/o

58,8%

19,6%

No doentes

4.859

5.179

r0.038

o/o

48,40/o

51 ,60/o

10O,0o/o

No doentes

4.229

5.664

9.893

3.827

8.007

I 1.834

2021

o/o

32,30/o

67,7%

100,0%

Yo No doentes

42,70/o

57,3o/o

100,0%

73,2%
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Para melhor análise desta evolução, apresenta-se, de seguida, um quadro que evidencia a taxa

de cirurgia de ambulatório por serviço, sendo que a maior taxa de cirurgia de ambulatório é registada

no Serviço de Oftalmologia com 98,2o/o, tendência que se verifica desde 20L9. Nas restantes

especialidades, verifica-se um aumento generalizado da taxa de cirurgia de ambulatório nos dois

últimos anos, período que foi afetado pela pandemia Covid-L9, destacando-se as seguintes

especialidades que apresentam um maior crescimento face a 20'J.9 (ano pré-pandemia):

0torrinolaringologia, Ortopedia, Ginecologia e Cirurgia Geral.

Quadro 24.Taxa de cirurgia de ambulatório por serviço

Serviço 2019 2020 2021

Ka

e-

Cirurgia Gerâl

Cirurgia Plástica

Ginecologia

Oftalmologia

ORL

Ortopedia

Urologia

50,20/o

74,2%

48,5%

96,3%

30,80/o

40,10/o

49,50/o

56,0%

76,8o/o

54,80/o

98,20/o

44,10/o

48,40/o

54,5%

57,4o/o

79,7%

59,2o/o

973%

37,90/o

47,3o/o

51,30/o

3l-dez-20

No Doentes

31-dez-21

No Doentes

Fonte: SONHO

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 494 doentes inscritos, o

que corresponde a um acréscimo em 10,8%, face a 2020. As especialidades que apresentam um

aumento do número de utentes em lista de espera são: Oftalmologia, Ortopedia, Cirurgia Plástica e

Urologia. O serviço de Ortopedia apresenta o maior peso na lista de espera cirúrgica, com 1.653

doentes inscritos, o que representa32,60/o do total de lista de espera.

Quanto à mediana do tempo de espera, verifica-se um ligeiro aumento em termos globais face

ao ano transato, em aproximadamente 6 dias, refletido na quase generalidade das especialidades. A

especialidade de Ortopedia mantém-se como a especialidade que apresenta o valor de mediana mais

elevado, de 3,L meses, sendo que as restantes se situam significativamente abaixo em torno de um

valor médio dos 2 meses.

Quadro 25. Número de doentes inscritos na lista de espera cirúrgica e tempo de espera

Serviço

Cirurgia Geral

Cirurgia Plástica

Ginecologia

Obstetríc¡a

Oftalmologia

Ortopedia

ORL

Urologia

Total

Fonte: âno 2019 SONHO, ano 2020 e 2021 SICLIC

CENTRO HOSPITALAR DE ENTRE O
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2,2

1,9

1,5

2,1

1,2

1,7

1.071

250

249

0

1.442

1.653

197

205

5.067

3l -dez-1 9

No Doentes

1.247

197

365

0

2.316

1.537

296

281

6.239

Mediana
(meses)

Mediana
(meses)

Med¡ana
(meses)

'1.129

161

389

0

894

1.490

376

134

4.573

2,4

2,2

1,5

1,1

3,0

1,9

1,2

1,9

2,1

4,1

1,5

3,9

2,5

RELATÓRIO DE GESTAO E CONTAS

1,7

3,1

1,6
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Este recrudescimento do n.q de doentes inscritos em lista de espera é produto da retoma da

atividade assistencial pelo efeito, entre outros fatores, das políticas de reagendamento e realização

da atividade assistencial suspensa no SNS, sem prejuízo da salvaguarda das preocupações de saúde

pública, ainda enceta da em 2020, com a publicação do Despacho na 5314 /2020, de 7 de maio.

Estas medidas naturalmente impactaram na referenciação e no posterior seguimento clínico ao

nível dos cuidados hospitalares, conforme se observa para a realidade concreta do CHEDV, no quadro

seguinte.

No entanto, face ao referencial pré-pandémico do ano de 2019, observa-se ainda um menor

número de doentes em LIC e uma mediana de tempo de espera inferior.

Pode, ainda, afirmar-se que, o CHEDV oferece à população que serve um bom nível de acesso à

cirurgia, respeitando para além do tempo de espera, os respetivos níveis de prioridade clínica, em

consequência de adoção de políticas de gestão de tempos de espera assente em modelos de reporte

que permitem uma monitorização sistemática e contínua dos indicadores de acesso.

O CHEDV cumpriu, em202L, os TMRG para todos os níveis de prioridade, como evidenciado no

quadro seguinte.

Quadro 26. Nível de cumprimento dos tempos de resposta garantidos

TMRG (Portaria
n" 153/2017)

72 horas após a
ind¡cação clínica

15 dias após a
indìcação clínica

60 dias após a
indicação clínica

180 dias após a
¡ndicação clínica

TR
2019

'15 dias 8,9

60 d¡as 50,6

d¡as

10,9 9,0

^o/.21120

333%

-17,40h

-31,6%

-27,30k

TR TR
202'l

Nível de acesso e tipo de cuidados

Prioridade "de nivel 4" de acordo com avaliação da
especial¡dade hosp¡talar

Prioridade "de nível 3" de acordo com avaliação da
especialidade hosp¡talar

Prioridade "de nivel 2" de acordo com avaliação da
especialidade hospitalar

Prior¡dade "de nível 'l" de acordo com aval¡ação da
especialidade hosp¡talar

TMGR 2020

3 d¡as 0,5 0,9 t,¿

180

49,0 33.5

149,4 154,7 112,5

Fonte: SONH0

O ano de 2021 constitui um ano muito particular na medida em que, paralelamente à

implementação das estratégias de retoma da atividade cirúrgica programada, foi ainda necessário

contemporizar com a execução das medidas de controlo e combate à Covid-19. Não obstante, o

esforço efetuado permitiu terminar o ano com apenas 0,50/o dos doentes em LIC à espera há mais de

1-2 meses, correspondentes na sua totalidade a patologia ortopédica.

CENTRO HOSPITALAR DE ENTRE O

DOURO E VOUGA, EPE
RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS
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8.4. Núcleo de Partos

EmZ}2l,verifica-se uma redução do número de partos, foram realizados menos 1,05 partos que

no ano anterior e menos 201. partos que em 20L9. O número de partos por dia, em202L, foi de 4

partos.

O contexto pandémico contribuiu para acentuar a tendência de redução do nq de partos, que se

tem vindo a verificar nos últimos anos.

Gráfico 12. Evolução de Partos

d6

+
6

2.000

r 800

1.600

I 400

1 200

r.000

800

600

400

20a

0

1.550

1.4â4

1.349

20't9

Fonte: SONHO

2020 2021

Uma análise dos partos por concelho de residência das parturientes permite verificar que

apenas os concelhos de Ovar e os concelhos pertencentes a "outros Distritos" apresentaram um

crescimento do número de partos. Assistindo-se a uma diminuição do ne de partos cujas parturientes

residem nos concelhos que integram a área de influência do CHEDV.

CENTRO HOSPITALAR DE ENTRE O
DOURO E VOUGA, EPE

RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS
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Quadro 27. Número de partos por residência da parturiente

Concelho 202120202019
^o/o21l2O

Santa Maria da Feira

Oliveira de Azeméis

Ovar

São João da Madeira

Arouca

Vale de Cambra

Castelo de Paiva

Restantes Concelhos - Aveiro

D¡sfito Porto

Outros Distritos

T¡po de partos

Eutóc¡cos

Cesarianas

Venlosas

Forceps

Total

% Cesarianas

N.o de partos por dia

585

302

264

87

85

72

3'l

69

48

7

.550

525

281

238

98

105

64

30

76

30

7

1.4il

500

244

260

89

66

57

28

70

24

11

L349

-4,8o/o

-13,2%

9,20/o

-9,20/o

-37 ,10/o

-10,90/o

-6,70/o

-7,90/o

-20,00/o

57,1%

-7,2%

Fonte: SoNHo

O CHEDV apresenta, em 2021, uma taxa de cesarianas de 34,7o/o, superior à atingida em 2020

em 4,7pp e à atingida em 2019 em 5,9pp respetivamente,

Quadro 28. Movimento do núcleo de partos

2019 2020 2021
^%21t20

-8,4%

73%

-28J%

19,0%

-7,20/o

4,7p.p.

-7,00/o

Fonte: SONHO

8.5. Consulta Externa

A consulta externa tem uma dimensão muito significativa na atividade do CHEDV e oferece, de

uma forma geral, bons níveis de acesso.

O ano 2021, apesar de caracterizado por um período de adoção de medidas para dar resposta

ao combate da pandemia Covid-19, foi marcado pela implementação de um plano de retoma e

recuperação da atividade assistencial, num contexto de contenção de transmissão do vírus, que inclui

a realização de consultas com recurso a meios não presenciais por via telefónica (voz) e por vídeo

chamada (Teleconsultas), sempre que clinicamente adequado, bem como o alargamento dos horários

de atendimento.

818

447

zoz

23

1.550

28,8o/o

4,2

705

436

292

21

1.454

30,0%

4,O

646

468

210

25

1.349

34,70/o

3,7

CENTRO HOSPITALAR DE ENTRE O
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A implementação do referido plano permitiu aumentar significativamente o número de

consultas realizadas e melhorar o grau de cumprimento dos TMRC, superando mesmo os níveis de

atividade atingidos em 201.9.

Quadro 29. Evolução das consultas externas

Tipo 20't9 2020 2021
^'/o 

21120

dq'' \ /:>(3

\'&

Pr¡meiras consultas

Primerras consultas sem presença do utente

Primeiras consultas teleconsulta

Total Primeiras consultas

Consultas subsequentes

Consultas subsequentes sem presença do utente

Consultas subsequentes teìeconsulta

Total Consultas subsequentes

Total consultas

Total consultas sem presença do utente

Total consultas teleconsulta

Prime¡ras consultas / Total (%)

Total Pr¡meiras consullas

Fonte: S0NH0

CENTRO HOSPITALAR DE ENTRE O

Total Consultas subsequentes

92.812

2.248

0

95.060

1 95.566

7.407

0

202.973

298.033

9.655

0

31,9%

ô5.639

7.650

242

73.531

148.175

42.700

104

190.979

264.s',t0

50.3s0

346

27,8%

87.608

s.030

267

92.905

180.523

30.998

94

21't.615

304.s20

36.028

361

30,5%

33,5%

-34,2%

10,3%

26,3%

21,8%

-27,4o/o

-9,6%

10,8%

15J%

-28,4%

43%

2,7p.p.

Fonte: SONHO

Usando como fonte os dados do benchmarking da ACSS, a dezembro de 2021, referentes à

produção e rácios de eficiência na consulta externa, é de destacar, que o CHEDV é o terceiro melhor

hospital do grupo C em termos de desempenho no indicador "número total de consultas médicas" e

ocupa o terceiro lugar em termos do" número de primeiras consultas realizadas no período".

Gráfico 13. Evolução das consultas externas

.2019 .2020 2021
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92.905

202.973

0

304.520

211.615
90.979
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Os dados da consulta externa registam, no ano de 2021, um aumento do número total de

consultas, em cerca de 15,10/o, com a realização de 304.520 consultas, mais 40.010 consultas que as

realizadas no ano anterior. Esta evolução foi mais acentuada nas primeiras consultas, que cresceram

26,30/0. De referir ainda, que de entre as primeiras consultas realizadas, o maior crescimento se

verificou nas consultas CTH com uma taxa de 36,5o/o. Por outro lado, o peso das primeiras consultas

realizadas no total de consultas, regista um acréscimo em2021., situando-se nos 30,5%.

Verificou-se ainda, face ao ano de 20L9, um crescimento do número total de consultas

realizadas, em mais 6.487 consultas.

r Primeiras Consultas Médicas **+ J¿¡¿ de Acessibilidade

33,0%

32,0o/o

31,0%

30,0%

29,Oo/o

28,00/o

26,0%

25,0%
2019 2020 2021

Fonte: SONHO

De salientar que, o na de primeiras consultas realizadas por dia útil apresenta, em 2021., um

crescimento de 25,30/o e o ne de consultas subsequentes realizadas, por dia útil, apresenta um

crescimento de 9 ,90/0, o que corresponde a um crescimento do número total de consultas realizadas

por dia útil de 14,2o/o, face a2020.

A evolução do contexto pandémico em 2021, permitiu uma reduçâo do número de consultas

realizadas com recurso a meios não presenciais, por via telefónica ou através de vídeo chamada, face

a2020, mantendo-se, apesar disso, significativamente superior ao número realizado em2019.

Na atividade de consultas realizadas sem a presença do doente, por via telefónica, verificou-se

um decréscimo face ao ano anterior de 2.620 primeiras consultas, a que corresponde uma variação

de -34,2o/o e uma diminuição de t'J,.702 consultas subsequentes, a que corresponde uma variação de

-27,4o/0.

CENTRO HOSPITALAR DE ENTRE O

DOURO E VOUGA, EPE

Gráfico 14. Primeiras consultas médicas e taxa de acessibilidade
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De salientar, a realização de 267 primeiras teleconsultas, por vídeo chamada, 3B realizadas pela

especialidade de Cardiolo gia e 229 realizadas pela especialidade de Medicina Física e Reabilitação e

a realização de 94 teleconsultas subsequentes pela especialidade de Medicina Física e Reabilitação.

A análise da atividade da consulta externa por especialidade permite verificar que ao nível das

especialidades médicas regista-se um crescimento no total de consultas realizadas, face ao ano de

2020,em10,5o/0. As especialidades médicas que apresentam um aumento no ns total de consultas

realizadas, face ao ano anterior, são as seguintes: Gastrenterologia, Hematologia Clínica,

Anestesiologia, Reumatologia, Cardiologia, Medicina Física e Reabilitação, Imunohemoterapia,

Endocrinologia, Oncologia, Medicina Interna, Neurologia, Psiquiatria da Infância e da Adolescência e

Psiquiatria. Verifica-se ainda um aumento do número de primeiras consultas realizadas pela

generalidade das especialidades médicas, com a exceção da Medicina do Trabalho e

Pediatria/Neonatologia que apresentam uma redução face ao ano anterior.

Relativamente às especialidades cirúrgicas verifica-se um aumento global de 25.227 consultas

realizadas, face ao ano anterior, com um crescimento de 20,2o/o, todas as especialidades apresentam

um crescimento, com a exceção da Obstetrícia que apresenta uma ligeira redução, verificando-se a

mesma tendência de evolução nas primeiras consultas desta especialidade.

No que diz respeito às especialidades não médicas regista-se um crescimento no total de

consultas realizadas, face ao ano de 2020, em sensivelmente 1.1.,8o/o. No ano de 2021, foram realizadas

9.276 consultas não médicas, com mais 979 consultas realizadas que no ano anterior.

Quadro 30. Atividade da Consulta Externa por especialidade

Especial¡dade

Anestesiologia

Anestesiologia / Consulta Dor

Card¡olog¡a

Gastrenterologia

Cuidados Paliat¡vos

Endocrinologia

Hematologia Clínica

lmunohemoterapia

Medicina Interna

MFR

Medicina do Trabalho

Neurologia

Oncologia

Pediatr¡a/Neonatologia

Pneumologia

Psiquiatr¡a

Ps¡quiatr¡a da lnfância e da
Adolescência

Reumatologia

Total Esp. Méd¡cas

Cirurgia Geral

Pr¡meiras Consultas

2019 2020 2021

Consultas Subsequentes

2019 2020 2021

Total de Consultas

2019 2020 2021 ^%21120

12.385

741

1.940

795

375

793

211

523

2.123

4.582

195

3.036

1.769

5.998

2.855

2.200

193

505

41.219

8.992

10.566

517

1.841

699

300

699

210

539

1.608

3.933

472

2.458

1.527

1.652

1.564

254

418

36.770

6.437

13.837

698

2.301

1.391

308

975

359

764

2.191

5.281

188

2.857

1.780

6.701

2.455

1.881

333

862

45.162

7.884

485

2.856

5.603

1.716

801

2.809

1.905

4.474

9.687

6.182

422

6.942

12.O72

16.293

7.814

1.350

3.345

92.733

21.694

407

2.983

3.596

1.698

1.026

3.192

1.908

4.239

8.761

5.604

2.176

7.230

12.884

1 8.1 93

5.883

9.679

1.984

3.010

94.453

1 8.1 65

547

2.788

4.592

2.580

888

3.732

2.916

5.240

8.696

6.767

1.O71

6.987

15.191

18.321

4.608

9.393

1.939

3.609

99.865

19.861

12.870

3.597

7.543

2.511

1.176

3.602

2.116

4.997

1 1 .810

10.764

617

9.978

13.841

22.291

10.669

10.177

1.543

3.850

133.952

30.686

10.973

3.500

5.437

2.397

1.326

3.891

2.118

4.778

1 0.369

9.537

2.648

9.688

14.411

25.706

7.535

11.243

2.238

3.428

131.223

24.602

14.384

3.486

6.893

3.971

1 .196

4.707

3.275

6.004

10.887

12.048

1.259

9.844

16.971

25.022

7.063

11.274

2.272

4.471

145.027

27.745

31j%

-0,40/o

26,80/o

65,70k

-9,8%

21,00k

54,60/o

25,70/o

5,O%

26,3%

-52,50/o

1,60/o

17,8o/o

-2,7%

-6,3%

0,30/o

1,50/o

30,40k

10,s%

12,80/o
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Cirurg¡a Plástica

Obstetrícia

Ginecolog¡a

Oftalmologia

ORL

Ortopedia

Urologia

Total Esp. Cirúrgicas

suB-TorAL coNsuLTAS L¡Éorcls

Nutrição

Psicologia

Psicologia Clínica

Total Esp. Não Méd¡cas

TOTAL

Fonte: SONHO

74

617

771

3.162

3.559

16.606

5.871

9.643

2.295

51.590

92.809

834

126

1.291

2.251

95.060

41

837

530

2.096

2.789

7.771

4.816

8.329

1.148

34.794

71.564

774

351

842

1.967

73.531

231

1.004

854

2.026

2.943

13.233

5.128

9.951

1.581

¡14.835

89.997

1.478

160

1.270

2.908

92.905

464

2.549

1.953

5.127

8.361

23.667

11.701

25.210

3.442

104. t68

196.901

2.352

158

3.562

6.072

202.973

202

2.098

1 .135

4.709

8.233

18.972

10.561

23.315

2.806

90.196

184.649

1.855

238

4.237

6.330

190.979

456

2.751

1.807

4.720

8.461

21.772

12.140

29.938

3.476

t05.382

205.247

2.268

82

4.018

6.368

211.615

538

3.166

2.724

8.289

11.920

40.273

17.572

34.853

5.737

I 55.758

289.710

3.186

284

4.853

8.323

298.033

243

2.935

1.665

6.805

11.O22

26.743

15.377

31.6M

3.954

124.990

2s6.213

2.629

589

5.079

8.297

264.510

687

3.755

2.661

6.746

11.404

35.005

17.268

39.889

5.057

150.217

295.244

3.746

242

5.288

9.276

304.520

182,70/o

27,90/o

59,8%

-o,9%

3,50/o

30,9%

12,30/o

26,10/o

27,90/o

20,2%

15,2%

42,50/o

-58,9%

4j%
11,8%

15,1%

A análise da Consulta a Tempo e Horas, permite verificar que, no ano de 202I, o número de

primeiras consultas referenciadas apresenta um acréscimo em L0.0L6 consultas realizadas, a que

corresponde a uma variação d,e 36,5o/o, face ao ano anterior.

De referir, o aumento generalizado de consultas (CTH) realizadas por todas as especialidades.

Quadro 31. Número de Primeiras Consultas Médicas Referenciadas (CTH)

Serviço 2019 2020 2021 Ao/o 2112Q

Cardiologia

Gastrenterologia

lmunohemoterap¡a

Medicina lnlerna

Cuidados Paliat¡vos

Endocrinologia

Hematolog¡a Clínica

MFR

Neurologia

Oncologia

Pediatria/Neonatologia

Pneumologia

Psiquiatria

Psiquiatria da lnfância e da Adolescência

Reumatologia

Anestesiologia / Consulta Dor

Cirurgia Geral

Cirurgia Plástica

Ginecologia

Obstetrícia

Oftalmologia

Otorr¡no

Ortopedia

Urologia

Total

Fonte: SONHO

CENTRO HOSPITALAR DE ENTRE O

DOURO E VOUGA, EPE

1.006

514

40

805

0

57

40

454

1.307

40

1. t03

1.456

339

66

286

280

7.115

160

2.085

2.018

13.353

3.535

5.046

1.458

42.563

1.O73

487

43

540

0

79

35

299

906

35

807

734

232

74

294

138

5.014

122

1.249

1.002

5.807

3.078

4.700

713

27.461

1.155

962

56

866

0

114

85

405

1.257

67

1.046

1.469

331

134

426

246

6.295

177

1.390

1 .111

10.422

3.201

5.132

1.130

37.477

7,60/o

97,50/o

30,20/o

60,4%

443%

142,9%

35,5%

38,70/o

91,4%

29,60/o

100,10/o

42,70/o

81,10/o

44,9o/o

783%

25,5o/o

45,1%

11,30/o

10,9%

79,50/o

4,00/o

9,21o

58,50/o

36,5%
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O CHEDV desenvolveu diversas medidas tendo como objetivo assegurar o cumprimento dos

TMRG e do objetivo fixado pela Ministério da Saúde de inexistência de doentes em lista de espera há

mais de 9 meses, nomeadamente:

. contratualização interna com os serviços, estabelecendo objetivos de rigor na gestão das

listas e TMRG;

¡ monitorizaçäo periódica das listas de espera e da antiguidade dos doentes em espera;

. reorganização dos horários médicos dando prioridade à gestão da lista de espera para as

primeiras consultas CTH;

. reforço do programa de consulta adicional, nomeadamente na especialidade de Urologia;

¡ melhoria da capacidade de resposta da consulta externa, dando atenção às especialidades

com maior tempo máximo de resposta, apostando no recurso a meios não presenciais, por

via telefónica (voz) e por vídeo chamada [teleconsulta), sempre que clinicamente adequado.

¡ reforço dos mecanismos de aviso aos doentes, através de envio de mensagens por SMS, com

base no agendamento de consultas e exames registados na aplicação de gestão de doentes

SONHO;

¡ reformulação da gestão das agendas da consulta externa;

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

diminuir a taxa de faltas à consulta externa e a marcação de outros doentes para os mesmos

períodos.

As medidas adotadas permitiram ao CHEDV chegar ao final do ano 2021., apenas com 2 doentes

em lista de espera há mais de 9 meses na especialidade de Ginecologia. Este facto deve-se à saída de

três médicas do serviço, no decurso dos meses de julho e agosto, o que obrigou ao adiamento das

consultas da área da patologia do endométrio, inicialmente agendadas para setembro de 2021, só se

mostrando possível o seu reagendamento para janeiro de 2022.

As especialidades de Gastroenterologia, Reumatologia e Ortopedia fizeram um esforço adicional

para atingirem este objetivo, o que veio a concretizar-se no final do ano2021.

No quadro seguinte apresenta-se a informação relativa ao Tempo Médio de Resposta à primeira

consulta por prioridade, cuja análise permite constatar que apenas as especialidades médicas de

Gastrenterologia com 84 dias e de Medicina Interna com 52 dias, ultrapassam o máximo legalmente

fixado para o nível muito prioritário em 30 dias.

CENTRO HOSPITALAR DE ENTRE O
DOURO E VOUGA, EPE
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b-z Quadro 32. Tempo Médio de Resposta à Primeira Consulta (em dias)

Especialidade

Anestesiologia

Cardiologia

Cirurgia - CR

Cirurgia Geral

Cirurgia Gerâl - Obes¡dade

Gastrenterologia

Ginecologia

Ginecologia - Apoio à
Fertilidade

lmunohemoterapia

Medicina lnterna

MFR

Neurologia

Obstetrícia

Oftalmologia

Oncologia

ORL

Ortopedia

Pediatr¡a/Neonatologia

Pneumologia

Psiquiatria

Psiqu¡atria da lnfância e da
Adolescência

Reumatologia

Urologia

Nível de Prioridade atribuída na
triagem - HSS

^ Y".'19. Pr¡or¡tária Normatl.nonlana

Tempo Médio de Espera (dias)

Nível de Prioridade atr¡buída na
triagem - HSJM

- I"il9. Pr¡oritár¡a Normar|.flOfltana

Tempo Médio de Espera (dias)

Nível de Pr¡or¡dade atribuída na
triagem - HOAZ

^ Y"il9. Prior¡tária NormarPflOntana

Tempo Médio de Espera (dias)

17

17

22

52

33

70

17

107

75

13

50

13

ÃÃ

19

45

2

30

48

39

43

37

55

57

47

84

84

'16

19

20

25

22

25

6

27

26

32

I
27

25

29

25

29

30

24

52

15

45

Primeira consulta de especialidade hosp¡talar referenciado pelos centros de saúde:

- Mu¡to Pr¡oritária : de acordo com triagem hospitalar - 30 dias seguidos a part¡r do registo do pedido da consulta.

- Prioritária: de acordo com tr¡agem hospitalar - 60 d¡as seguidos a partir do registo do pedido da consulta.

- Normal: de acordo com triagem hosp¡talar - 120 dias seguidos a part¡r do registo do pedido de consulta.

Fonte SONHO - Ns de utentes a aguardar consultas a3I/72/202I,lnformação extraída a03-0L-2022

A boa acessibilidade à consulta externa do CHEDV, é confirmada através da análise do quadro

seguinte, onde se pode constatar o elevado nível de cumprimento dos tempos máximos de resposta

garantidos (TMRGJ.

Quadro 33. Cumprimento dos Tempos Máximos de Resposta Garantidos (TMRG)

15

11

ln TMRG

OutTMRG

Mediana (d¡as)

Fonte: SONHO

I

Dezembro

2019

79,90/o

20j%

55

Dezembro

2020

81,70/o

18,3o/o

63

Dezembro

2021

94,70/o

5,30/o

67

CENTRO HOSPITALAR DE ENTRE O

DOURO E VOUGA, EPE
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De acordo com o relatório da monitorização mensal da lista de espera para primeira consulta

externa, no que respeita ao cumprimento do Tempo Máximo de Resposta Garantido para primeiras,

a dezembro 2021, o CHEDV atinge 94,7o/o, superando os bons níveis já atingidos nos anos anteriores.

8.6. Serviço de Emergência

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

existente na Unidade Hospital São sebastião [constituída pela Urgência Geral, Urgência de

Ginecologia/Obstetrícia e Urgência Pediátrica) e por duas unidades de Urgência Básica [SUB),

localizadas no H0AZ e no HSJM.

No ano de 2021, a atividade do Serviço de Emergência, registou um crescimento de 21o/o, com

mais 30.692 atendimentos realizados, face ao ano anterior, para essa evolução contribuiu a Urgência

Médico-Cirúrgica com um aumento de 26.803 episódios e as Urgências Básicas com um acréscimo de

3.889 episódios. O aumento dos atendimentos na Urgência Médico-Cirúrgica tem origem, sobretudo,

na atividade da Urgência Geral que apresenta mais l-7.059 atendimentos, o que corresponde a uma

variação de 20,5o/o, e na atividade da Urgência Pediátrica que apresenta mais B.T4L atendimentos, o

que corresponde a uma variação de 55,2o/0.

Não obstante o referido, o nível de atividade do Serviço de Emergência não atinge o verificado

em20'J,9, o que reflete o impacto do contexto pandémico vivido em2020 e2021., devido ao qual a

população se retraiu por receio de contaminação, verificando-se uma redução da afluência que foi

particularmente sentida em 2020.

Quadro 34. Movimento de Emergência

Emergência 20't9 2020 2021
^%21120

Urgência médico-cirúrgica

Geral

Obst./Ginecologia

Pediatria

Urgênc¡a Bás¡ca

H.S.Miguel

H.S.J.Madeira

Média diária

% episód¡os de urgência com
internamento

Fonte: SONHO

CENTRO HOSPITALAR DE ENTRE O
DOURO E VOUGA, EPE

Total

147 747

105 406

I 439

32 902

69 875

31 234

38 641

217 622

596

5,1%

105 669

83 110

6 732

15 827

42884

19 639

23 245

148 553

406

7 ,0o/o

132 472

100 169

7 735

24 568

46773

21 944

24 829

179 245

491

6,40/o

25,4o/o

20,50/o

14,90/o

552%

9,1%

11,7%

6,8%

20,7o/o

2'1,00/o

'o'6p.p.

RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS
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Gráfico 15. Evolução de Episódios de Urgência
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H.S.J-Madeira

Fonte: SONHO

-[j¡gþ¡çi¿ 

Çs¡¿l

-urgência 

Pediatria

Total

Urgência Obst./Ginecolog¡a

-Urgéncia 

Básica

2021

l9 755

I 417

l5

l0 323

670

73

597

% Total SE
no CHEDV

14,9%

9,40/o

0,1o/o

133,5%

1,4%

0,30/o

2,40/o

11,4o/o

CENTRO HOSPITALAR DE ENTRE O

DOURO E VOUGA, EPE

2019 2020 2021

Fonte: SONHO

Desde março de2020, data em que se registaram os primeiros casos de Covid-19 no país e no

CHEDV, que a evolução da pandemia exigiu a reorganização do Serviço de Emergência para criar as

condições necessárias a uma resposta adequada aos doentes suspeitos e com Covid-L9, bem como

para proteger os nossos profissionais e os restantes doentes do risco de contaminação.

A unidade de Urgência Médico-Cirúrgica do HSS, foi de imediato reorganizada para dar uma

resposta adequada, o que se traduziu na criação de um circuito próprio para o atendimento e a

prestação de cuidados a pessoas que possam ser potenciais portadores do SARS-CoV2, passando a

funcionar com duas áreas autónomas e distintas, uma para o atendimento dos doentes suspeitos de

Covid-19 e outra para os doentes com outras patologias. Este facto, exigiu a redefinição dos

procedimentos operacionais do serviço, garantindo a eficácia e eficiência dos novos circuitos, bem

como para salvaguardar a proteção de doentes e profissionais, passando a funcionar como se de dois

serviços distintos se tratasse. A duplicação de circuitos dos doentes atendidos no Serviço de

Emergência exigiu a utilização de mais recursos humanos, mesmo quando o número de doentes a

recorrer às unidades de urgência apresentava uma diminuição significativa.

Quadro 35. Ns de Atendimentos na área da Emergência COVID-19

2020

l2 853

10 727

11

2 115

702

54

648

13 555 20 42s

105.406

69.875

83.1 10

1 00.1 69

9.439

32.902
42.884

6.732

15.827

46.773

7.735

24.568

53,7olo

-12,20/o

36,40/o

388,1%

4,60/o

35,2o/o

-7,90/o

'50,7o/o

^%2',U20
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Gráfico 16. Evolução de Episódios de Urgência COVID-19

rUrgênciaMédico-Cirúrgica rUrgênciaBásica

25.000
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15.000

10.000

5.000

2020 2021

Fonte: SONHO

No ano de2021, a atividade do Serviço de Emergência, na área dedicada à Covid-L9, registou

20.+25 episódios, dos quais cerca de 70/o tiveram como destino o internamento, nomeadamente a

UCIP. Estes episódios, distribuem-se pela unidade de Urgência Médico-Cirúrgica com 19.755

episódios e pelas unidades de Urgências Básicas com 670 episódios, correspondendo,

respetivamente, a 14,9o/o e l,4o/o do total dos atendimentos realizados nas respetivas unidades.

De referir ainda, o aumento global de 50,7o/o do número de atendimentos na área dedicada à

Covid-19, face ao ano de 2020. Em termos globais, representam 1,1,,4o/o do total de atendimentos do

Serviço de Emergência do CHEDV.

Quadro 36. Indicadores de desempenho

0

lnd¡cador

Peso dos episódios de urgência com prioridade atribuída verde/azul/branca

Peso dos episódios de urgência com internamento

Percentagem de episódios de urgência atendidos dentro do tempo de espera
prev¡sto no Protocolo de Triagem de Manchester

Peso dos utilizadores frequentes (> 4 episódios), no total de utilizadores do
Serviço Urgência

Rácio Consultas Externas/episód¡os de urgência

Meta
cP 2021

Realizado
2021

Grau de
cumprimento

(%t

Grau de
cumpr¡mento
Ajustado (%)

102,8

r 05,7

101 ,6

101 ,5

108,9

40,2

6,8

84,0

4,0

1.7

39,1

6,4

85,4

4,0

1,8

102,8

105,7

101 ,6

101 ,5

108,9

Fonte: SICA

O Serviço de Emergência do CHEDV apresenta, um bom nível de desempenho atingindo as metas

fixadas para todos os indicadores contratualizados, conforme exposto no quadro supra apresentado.

CENTRO HOSPITALAR DE ENTRE O
DOURO E VOUGA, EPE

12.853

1 9.755
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A análise dos atendimentos por nível de prioridade atribuída pela triagem de Manchester,

permite constatar um aumento generalizado nos diversos níveis de prioridade, com a exceção, nos

níveis vermelho e branco. Em termos globais do Serviço de Emergência as prioridades verde, azul e

branca representam, no seu conjunto, 390/o do total de atendimentos e apresentam uma diminuição

de 1pp, face ao ano anterior.

No que se refere ao número de atendimentos na Urgência Médico-Cirúrgica por prioridade,

verifica-se um acréscimo, face ao ano anterior, sobretudo nas prioridades verde, amarela e laranja

com aumentos de 1B.680, 14.BBB e2.812 episódios, respetivamente.

É na prioridade verde que se observa o maior aumento, sendo a sua dimensão de tal ordem que

provoca uma variação do seu peso relativo em 9,9pp, passando a representar 30,660/o do total de

atendimentos da Urgência Médico-Cirúrgica.

A prioridade amarela, que também apresenta um grande aumento em termos absolutos,

representa 50,'J.o/o do total de atendimentos da unidade de Urgência Médico-Cirúrgica, aumentando

apenas 1,4pp face a2020.

A prioridade branca apresenta uma redução de 6.692 episódios que se traduz na redução do seu

peso relativo na estrutura das prioridades em -6,Bpp, em resultado da implementação da triagem de

Manchester na Urgência de Obstetrícia/Ginecologia, em março de 2021.

Os doentes com prioridade azul são provenientes, sobretudo, do ACES Aveiro/Norte e ACES

Feira Arouca.

Quadro 37. Número de atendimentos na Urgência Médico-Cirúrgica - Triagem de Manchester

Cor Manchester 2019 Peso 2019 2020

Vermelho

Larania

Amarelo

Verde

Azul

Branco

SU (s/ Triagem
Manchester)

613

18 624

62271

21 587

2 452

34 348

7 852

'147 747

0,41o

12,6o/o

42,1o/o

14,6%

1,70/o

23,2%

53%

100,0%

512

14 671

51 461

21 802

2 471

I O44

5 708

10s 669

Peso
2020

0,5%

13,90k

48,7%

20,6%

23%

8,6%

5.4%

't00,0%

488

17 483

66 347

40 482

3 105

2 352

2215

132 472

o,40/o

13,20/o

50,10/o

30,6%

2,3Y0

1,80/o

1,70/o

100,0%

-0,1p.p.

-0,7p.p.

1,4p.p.

9,9p.p.

o,op.p.

-6,8p.p.

-3,7p.p.

o,op.p.

2021 Peso 2021 ^%2'1t20

-4.7o/o

19,20/o

28,9%

85,70/o

25,70/o

-74,Oo/o

-61,2%

25,40/o

A Peso
21t20

o
ooo

Total

Fonte: SoNHo

Notas: lmplenìentação da Triagem de Manchester no SU Pediatria - abril 2020.

lnrplenìentação da Triagem de Manchester no SU Cinecologia/Obstetrícia - março 202L.

A análise da proveniência por concelho dos doentes admitidos no Serviço de Emergência,

permite verificar que os concelhos da área de influência do CHEDV, representam no seu conjunto

78,5o/o do total de atendimentos efetuados durante 2021,. ii de referir, que os doentes com

proveniência dos outros concelhos assumem um peso significativo, para o qual contribui

essencialmente, o concelho de Ovar que representa 1,4,2o/o no total de atendimentos.

CENTRO HOSPITALAR DE ENTRE O

DOURO E VOUGA, EPEø 
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Este peso assume um acréscimo significativo quando analisamos a proveniência dos episódios

da área Covid do Serviço de Emergência do CHEDV, passando para os L7o/o dos atendimentos

realizados nesta área, o que reflete a forte incidência da doença no concelho de Ovar.

Quadro 38. Proveniência dos doentes admitidos no serviço de urgência

Proveniência 2019 2020 202',1 Áo/o 2112O

duo

4.
-Ê

Sta. Maria da Feira

Oliveira de Azeméis

S. João da Madeira

Vale de Cambra

Arouca

Castelo de Paiva

Área influència GHEDV

Ovar

Espinho

Outros concelhos - Aveiro

Distrito do Porto

Outros distritos

Sem indicação de d¡str¡to

Outras áreas

Total

80.547

53.619

19.486

12.991

7.260

2.164

176.067

27.473

2.891

4.128

3.180

I .510

2.373

41.555

217.622

54.405

35.756

13.049

8.633

5.1 90

1.682

118.715

20.527

1.983

2.808

2.354

999

1.167

29.838

148.ss3

65.195

41j82

14.992

10.857

6.407

2.120

140.753

25.532

2.304

3.953

3.367

1.902

1.434

38.492

179.245

19,8%

15,2%

14,9o/o

25,80/o

23,4%

26,00/o

18,6%

24,40k

16,20/o

40,8%

43,0o/o

90,4%

22,90/o

29,0o/o

20,7%

Fonte: SONHO

A necessidade de transferência de doentes para hospitais de nível superior é consequência da

maior severidade e complexidade dos doentes atendidos, do ajustamento nas redes de referenciação

e da falta de médicos em algumas especialidades do CHEDV. Em 2O2l foram transferidos 2.380

doentes para unidades hospitalares de nível superior, nomeadamente para: CHVNG/E, que recebeu

L.068 doentes transferidos, dos quais 45 são doentes com Covid-19; CHUSI que recebeu 828 doentes

transferidos, dos quais 26 são doentes com Covid-19 e CHUP que recebeu 207 doentes transferidos,

dos quais 1.1 são doentes com Covid-19.

A transferência de doentes com Covid-1.9 atingiu l-L5 doentes, representando 5% do total de

doentes transferidos, e sendo exigida pela necessidade de prestação de cuidados diferenciados ao

nível de ventilação, bem como pelos elevados níveis de ocupação da UCIP do CHEDV.

CENTRO HOSPITALAR DE ENTRE O
DOURO E VOUGA, EPE
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4,t Quadro 39. Doentes transferidos para hospitais de nível superior ou especializados

Hospital 2019 2020 2021 ao/o 2'|120

CHVNGE - Gaia

CHVNGE-Gaia-COVID-19

C.H.S. João - Porto

C.H.S. João - Porto - COVID-19

CHPorto

CHPorto - COVID-19

IPO - Porto

IPO-Porto-COVID-19

HUC - Coimbra

HUC-Coimbra-COVID-19

Hospital Militar Porto

Outros Hospitais

Total

HospitalSão Sebastião

Hospital São João da M adeira

HospitalSão M iguel

Total

Transferências / Doentes emergentes (%)

1.408

0

986

0

300

0

39

0

10

0

1

30

2.774

1,27%

945

60

75'l

26

187

I
50

2

ô

b

0

12

2.057

1,39o/o

1.025

45

802

¿o

196

11

63

4

11

0

1

196

2.380

't,33%

8,5!o

-25,00/o

6,8%

o,0%

4,8%

22,20/o

26,0%

100,0%

22,20/o

-100,0%

1533,30/o

15,70/o

Fonte: SONHO

8.7. Hospital de Dia

As exigências determinadas pelo combate à Covid-1,9 tiveram impacto no nível da atividade

desenvolvida pelo Hospital de Dia, com a suspensão temporária das sessões não urgentes e não

prioritárias, realizando-se apenas atividade nos casos clinicamente necessários. Logo que foi possível

procedeu-se ao reagendamento da atividade suspensa e ainda à reorganização de alguns serviços

com o objetivo de recuperação desta atividade assistencial programada.

A atividade desenvolvida em regime de Hospital de Dia, em2021,, traduziu-se na realização de

30.025 tratamentos que geraram: 111 GDHs cirúrgicos, 6.516 GDHs médicos de ambulatório e 23.398

sessões; o que corresponde, em termos globais, a um crescimento de 72,5o/0, face a 2020.

Quadro 40. Movimento em hospital de dia por unidade hospitalar (Sessões e GDH)

Hospital de Dia 2015 2020 2021 Ão/o 21120

17 ß07

9.901

3.053

30.56 I

Ît.0ß

7.311

2.368
t 26.694

€.490

7.600

2.935

30.02 s

4,50/o

49%

23,9o/o

12,5o/o

Fo nte: SON HO

Em termos globais e fazendo uma análise do movimento em hospital de dia por unidade

hospitalar, verificamos que a atividade do HDI no Hospital São Sebastião apresenta um crescimento

de 14,5o/o, face ao ano anterior, com mais 2.475 sessões realizadas nesta unidade hospitalar,
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superando o nível de atividade atingido em 2019. O Hospital São Miguel (OAZI após o forte aumento

registado em 2019, apresenta, em 2021, um acréscimo d,e 23,90/o, que corresponde a mais 567

sessões realizadas que no ano anterior, ficando um pouco aquém do nível de20L9.

Gráfico 17. Evolução Hospital de Dia

- 

N.o Sessões 

-\l.o 

Doentes Tratados

35.000 7.1 00
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30.000
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5.000

2019 2020 2021

Fonte: SONHO

Quadro 41. Movimento em hospital de dia (Sessões e GDH)

2019 2020 2021
^o/.21120

25.000

o
'O

o)
U)

z

o
o.soo !g

t-
6.300 E

c
o
o

6.100 Ô

z

.000

.000

20

Ã

0

Sessões de Hospital de D¡a

Anestes¡ologia

Cardiologia

Cirurgia Geral

Cuidados Paliativos

Dor

Gastrenterologia

G¡necologia

lmunohemoterapia

Medicina Física e Reabilitação

Medicina lnterna

Neurologia

Oncologia

Ped¡atr¡a

Pneumologia

Psiqu¡atr¡a

Reumatologia

Outras

GDHs Médicos de Ambulatór¡o

Oncologia

Pneumologia

GDHs C¡rúrgico de Ambulatório

Cardiologia

TOTAL GERAL HDI

Fonte: SONHO
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23.747

54

24

251

0

219

1.252

257

596

1.228

2.488

1,420

4.353

713

483

9.841

458

110

6.780

6.001

779

34

34

30.561

19.668

26

20

155

0

69

1.254

179

501

520

2.137

1.244

4.482

477

575

7.311

497

221

6.973

5.988

985

53

53

26.694

23.398

100

54

188

0

229

1.574

319

540

3.326

2.029

1.172

3.909

637

647

7.600

617

457

6.516

6.046

470

't11

1'11

30.02s

'19,00/o

284,6%

170,00/o

21 ,30/o

231,9%

25,50/o

78,2%

7,8o/o

539,6%

-5,1%

-5,80/o

-12,80/o

33,50/o

12,5%

4,Oo/o

24,1o/o

106,8%

-6,6%

1,Oo/o

-52,30/o

109,4o/o

109,40/o

12,5%
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Ao nível da atividade de HDI é de salientar o peso significativo que representam as seguintes

especialidades: Psiquiatria com 7.600 sessões realizadas e com um aumento de 4o/o,Medicina Física

e Reabilitação com 3.326 sessões e um crescimento de539,60/o, Oncologia com 9.955 sessões fdas

quais 6.046 geraram GDH Médico de AmbulatórioJ e uma diminuição de 4,9o/o, Medicina Interna com

2.029 sessões e um decréscimo de 5,1.0/o, Gastroenterologia com 1.574 sessões e um crescimento de

25,5o/0, face a2020.

E de referir ainda, a evolução do número de sessões, face ao ano anterior, nas especialidades de

Medicina Interna e Neurologia com uma redução de 5,1o/o e 5,80/o respetivamente, bem como o

aumento das sessões de Cardiologia com um crescimento global de 1.260/o, sendo este mais acentuado

nas sessões que geraram GDH Cirúrgico de Ambulatório com um crescimento de 1090/o.

Os GDHs Médicos de Ambulatório gerados pelas sessões de Hospital de Dia apresentam uma

diminuição de 6,60/o, com origem na especialidade de Pneumologia com 470 GDH gerados e um

decréscimo de 52,3o/o já que a especialidade de Oncologia com 6.046 GDH gerados apresenta um

crescimento de'J.o/o.

O Hospital de Dia Oncológico apresenta, no ano de 2021., uma diminuição no número de doentes

tratados em -13,90/o e um decréscimo dos tratamentos realizados em -4,9o/o, quando comparado com

o ano 2020, conforme evidenciado no quadro seguinte,

A globalidade das sessões de tratamento, realizadas pelo Hospital de Dia Oncológico, geraram

6.046 GDH médicos de ambulatório, o que corresponde a um acréscimo de 1o/o,face ao ano anterior,

e 3.909 registos de sessões, o que corresponde a uma diminuição de -12,80/o.

Quadro 42. Movimento total do hospital de dia oncológico (sessões e GDH)

Hospital de D¡a 201 I 2020 2021
^./" 

21120

No de sessões de tratamento'

No de doentes em tratamento

10.354

1.376

10.470

1.617

9.955

1.393

-4,9o/o

-13,9%

Fonte: SoNHo

'lnclui as sessôes que geraram CDH nlédico de ambulatório

De assinalar, o facto de a especialidade de Oncologia manter o maior peso da atividade

desenvolvida no HDI do CHEDV, representando 33,2o/o do seu total.

O CHEDV assegura as terapêuticas oncológicas por quimioterapia e estabeleceu um protocolo

com o IPO-Porto, no sentido de este realizar os tratamentos por radioterapia. Apenas se recorre a

hospitais especializados para algumas situações de doença, cujas técnicas terapêuticas não se

encontram disponíveis no CHEDV.

Na sequência da pandemia Covid-19 e visando dar cumprimento às recomendações da DGS, o

CHEDV alugou um espaço clínico no exterior, para o qual deslocalizou temporariamente o Hospital

de Dia de Oncologia, tendo como objetivo salvaguardar a segurança dos doentes oncológicos.
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De mencionar que, uma parte da procura é proveniente de doentes residentes fora da área de

influência direta do CHEDV, dando cumprimento ao livre acesso de doentes, garantindo a qualidade

da prestação dos cuidados e a exigência de um tratamento o mais célere possível.

O número de tratamentos de quimioterapia realizados, conjugado com o prolongamento da

duração desses tratamentos, tem originado um impacto acentuado nos encargos suportados com

medicamentos oncológicos.

8.8. Visitas Domiciliárias

O número de visitas realizadas pelo Serviço Domiciliário apresenta um crescimento em 2021,

face ao ano anterior, em21.6,4o/o, superando o nível de atividade atingido em2O19.

Esta atividade conta apenas com um elemento de enfermagem que faz tratamentos no âmbito

da ferida cirúrgica.

Quadro 43. Visitas Domiciliárias

lndicador 2019 2020 2021
^%21t20

V¡sitas Domiciliárias 1.478 't.693 216,40/o

Fonte: SONHO

Gráfico 18. Evolução Visitas Domiciliárias
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8.9. Hospitalização Domiciliária

A Unidade de Hospitalização Domiciliária (UHD) do Centro Hospitalar de Entre Douro e Vouga

iniciou a sua atividade a L de novembro de 201.8 com uma estrutura inicial composta por 2 médicos

e 5 enfermeiros para uma capacidade máxima de internamento de 5 doentes. Com esta estruturação

da equipa foram tratados 169 doentes em 2019.

8m2020, face à escassez de recursos provocados pela pandemia, os recursos humanos desta

estrutura foram reafectados às áreas de tratamento de doentes com Covid-19, e a UHD foi forçada a

suspender a sua atividade a'J.2 de março, tendo reiniciado a mesma a 1 de julho de2020.Ainda assim,

nesse ano conseguiu-se tratar no domicílio l3L doentes.

No ano de 2021, apesar dos efeitos da pandemia da C0VID-19, a UHD do CHEDV conseguiu

expandir a sua atividade e tratou 285 doentes em regime de internamento domiciliário, o que

corresponde a um crescimento de '1.L7,60/o, face ao ano transato, superando mesmo o nível de

atividade atingido em 2019.

Para tal, a equipa foi reforçada com mais um médico e mais um enfermeiro, o que permitiu

aumentar a capacidade de internamento no domicílio para o tratamento de 1"0 doentes em

simultâneo, o que passou a ocorrer desde abril de 2021.

Neste mesmo ano, foi ainda criado um protocolo de atuação com ERPIs de modo a permitir que

os utentes institucionalizados nestas estruturas pudessem usufruir desta modalidade de

internamento, o que veio a concretizar-se com a Santa Casa da Misericórdia de São João da Madeira,

a partir de julho de 2021, permitindo o tratamento de 4 doentes.

A avaliação da qualidade dos cuidados de saúde prestados foi muito positiva, motivo pelo qual

constitui objetivo futuro alargar o protocolo a mais instituição desta natureza.

Quadro 44. Hospitalizaçã,o Domiciliária

lndicador 2019 2020 2021
^%21120

Hospitalização Domiciliária t1 ) 131 117,60/o

(1) Não inclui transferênc¡as internas

Fonte: SoNHo

285169
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8.10. Cumprimento do Contrato-Programa

Em 2021,, o CHEDV cumpriu na generalidade, as metas contratualizadas para a atividade

assistencial, atingiu uma taxa de execução do Contrato-Programa de 970/o (antes de considerar o

impacto dos incentivos institucionais e dos custos de contexto).

Quadro 45. Produção SNS por linhas de Atividade (SICA)

Consultas Externas:

No las Consultas Médicas (s/ majoração)

No 1as Consultas referenciadas (CTH)

No'las Consultas descentralizadas nos CSP

No 1as Consultas Centros de Referência

No 1as Consultas Centros de Responsabilidade
lntegrados

No 1as Consultas Cuidados Paliativos

No 1as Consultas Telemedicina em tempo real
No Consultas Médicas Subsequentes
descentralizadas nos CSP
No Consultas Médicas Subsequentes (s/
majoração)
No Consultas Médicas Subsequentes Centros
de Referência

No Consultas Méd. Subsequentes Centros de
Responsabilidade lntegrados

No Consultas Médicas Subsequentes Cuidados
Paliativos
No de consultas subsequentes Telemedicina
em tempo real

Valor Total das Consultas

lnternamento:

No Doentes Equivalentes

GDH Médicos

GDH Médicos Centros de Referência

GDH Cirúrgicos

GDH Cirúrgicos Centros de Referência

GDH Cirúrgicos CRI

GDH Cirúrgicos Urgentes

GDH Cirúrgicos Urgentes Centros de
Referência

Valor Total do lnternamento

Episódios de GDH de Ambulatório:

GDH Cirúrgicos

GDH Cirúrgicos CRI

GDH Médicos

GDH Médicos Centros de Referência

Valor dos GDH de Ambulatório

Urgências:

Atendimentos SU - Médico - Cirúrgica

Atendimentos SU - Básica

Valor Total dos Atendimentos Urgentes

CENTRO HOSPITALAR DE ENTRE O
DOURO E VOUGA, EPE

Gontratado

Quant. Valor (Euros)

Produção

Quant. Valor (Euros)

Marginal/Adicional

euanr. (J.Îl3:)
Estimativa da

Especialização

2.108.937,6

1.985.327,0

45.298,0

3.386,7

25.387,0

16.324,0

13.992,0

4.999,6

9.002.680,8

'1s.578,2

21.889,0

47.011,0

4.929,0

13.299.739,9

23.572.994,0

201.'t43,9

8.749.184,4

108.114,9

0,0

5.252.911,8

68.943,2

37.953.292,1

20.886.804,0

0,0

4.338.144,8

98.927,5

25.323.876,3

43.287

46.367

1.030

63

1.385

353

400

85

185.276

364

6.258

1.058

400

2.077.776,0

2.457.451,0

59.740,0

3.339,0

73.405,0

18.709,0

21.200,0

4.930,0

8.893.248,0

19.292,0

331.674,0

56.074,0

21.200,0

14.038.038,0

24.'t71.597,2

269.030,0

10.228.931,5

123.200,6

251.429,9

5.200.902,7

68.260,6

40.313.352,5

17. 1 55.0 18,4

3.013.428,5

4.305.043,0

97.503,0

24.570.992,9

5.294.489,4

2. 185.596,0

7.480.085,4

43.287

37.459

781

63

479

308

264

85

185.276

364

413

887

93

2.077.776,0

1.985.327,0

45.298,0

3.339,0

25.387,0

16.324,0

13.992,0

4.930,0

8.893.248,0

19.292,0

21.889,0

47.011,0

4.929,0

13.158.742,0

23.572.994,0

201.143,9

8.749.184,4

108.1 14,9

0,0

5.200.902,7

68.260,6

37.900.600,5

17.155.018,4

0,0

4.305.043,0

97.503,0

21.557.564,4

5.294.489,4

2.185.596,0

7.480.085,4

4.328

0

0

6

0

0

0

8

I 5.1 99

36

0

0

0

31.161,6

0

0,0

47,7

0,0

0,0

0,0

69,6

109.432,8

286,2

0,0

0,0

0,0

140.997,9

10.095

107

4.272

49

100

2.400

30

9.194

1.538

7.140

154

101.427

52.038

3.654

9.845

9.1 94

0

7.140

154

101.427

52.038

80

43

0

30

2.000

0

366

15

10.142

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

52.009,0

682,6

52.691,6

3.731.785,6

0,0

33.1 01 ,8

1.424,6

3.766.312,0

0

0

0

0

0

2402.400

3

50.710,0

0,0

50.710,0

5.345.199,4

2.185.596,0

7.530.795,4
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Sessões em Hospital de Dia:

Base

lm unohemoterapia

Psiquiatria

Valor Total do Hospital de Dia

Programas de gestão da doença crónica

Hepatite C - No de doentes tratados

Rastreios

Rastreio do Cancro do Colon e Reto

Doenças L¡sossomais Centros de
Proximidade - Doentes CTP
Doença de Hunter - N.o Doentes em
Tratamento -CTP

Programa de Tratamento Cirúrgico da
Obesidade (PTCO)

Pré-avaliação + C¡rurgia Bariátrica - Bypass
Gástrico
Cirurgia de Bypass Gástrica - 1o ano de follow-
up
Cirurgia de Bypass Gástrica - 20 ano de follow-
up
Cirurgia de Bypass Gástrica - 30 ano de follow-
up
PMA - Diagnóstico e Tratamento da
lnfertilidade
N.o Consultas de Apoio à Fertil¡dade

N.o lnduções da Ovulação

Saúde sexual e reprodutiva

IVG até 10 semanas

Medicamentosa (n.o IVG)

Diagnóstico Pré-Natal

Protocolo I

Protocolo ll

Serviços Domiciliários

Consultas Domiciliárias

Hospitalização Domiciliária

Outros:
Medicamentos de cedênc¡a hospitalar em
ambulatório
Sistema de Atribuição de Produtos de Apoio
Programa de lncentivo à lntegração de
Cuidados
lnternos

Valor da Produção

Custos de Contexto

TOTAL

lncentivos lnstitucionais

13.246

493

8.341

500

408

209

177

164

20

1.102

100

1 .016

146

500

195

209

166

Contratado

Quant. Valor (Euros)

Produção

Quant. Valor (Euros)

Marginal/Adicional

euanr. (J;[; Estimativa da
Especialização

295.781,2

162.016,2

250.404,0

708.201,4

2.921 ,0

2.194.745,0

139.620,0

236.280,0

237.712,0

15.308,8

2.842,0

44.740,0

7.800,0

41.246,0

658.463,5

1.694.114,5

99.623,2

133.465,4

1.802.852,0

92.472.792,8

5.684.000,0

98.156.792,8

291 .412,0

159.732,0

275.253,0

726.397,0

2.921 ,0

2.147.500,0

292.128,0

149.644,0

253.464,0

15.088,0

2.800,0

44.080,0

10.400,0

40.640,0

348.668,9

2.200.000,0

280.000,0

157.000,0

1.802.852,0

95.102.468,7

5.684.000,0

100.786.468,7

s.304.s51,0

13.246

493

7.588

291.412,0

159.732,0

250.404,0

701.548,0

2.921,0

2.147.500,0

139.620,0

149.644,0

237.712,0

15.088,0

2.800,0

44.080,0

7.800,0

40.640,0

347.189,9

1,694.114,5

99.623,2

133.465,4

1.802.852,0

87.890.007,1

5.684.000,0

93.574.007,1

4.369,2

2.284,2

0,0

6.653,4

0,0

47.245,0

0,0

86.636,0

0,0

220,8

42,0

660,0

0,0

606,0

311.273,7

.324

47

0

17 117.674,0 17 117.674,0 5 34.610,0 152.284,0

140 55.580,0 140 55.580,0 210 83.370,0 138.950,0

0

11

0

121

0

164

20

't.102

75

I .016

145

l6

175 53.163,0 179 53.163,0 17

2

0

757,4 53.920,4

110

101

130

4.582.785,7

4.582.785,7
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A análise da produção SNS contratada por linha de atividade no acordo Modificativo do

Contrato-Programa para o ano de 202I,permite constatar que:

Consulta Externa

O número total de consultas externas, no ano de 2021., encontra-se próxima da execução

integral, com uma taxa de 94,7o/o, ficando, no entanto, ligeiramente abaixo do

contratualizado por força da menor referenciação de consulta via CTH, refletindo ainda o

impacto da situação pandémica.

Internamento

O número total de doentes equivalentes do internamento, corresponde a 94,20/o do total

contratualizado. A situação pandémica particularmente observada nos dois primeiros meses

do ano obrigou a uma reorientação das estratégias da oferta hospitalar, explorando as

potencialidades conferidas pela cirurgia de ambulatório, circunstância que fundamenta o

nível de execução atingido.

Ambulatório

Ao nível dos GDHs de ambulatório a atividade executada é superior à contratualizad,a,

confirmando a orientação estratégica supramencionada com os seguintes níveis particulares de

execução.

O número de GDHs de ambulatório cirúrgicos corresponde a um grau de execução de cerca

de l21,Bo/o do contratualizado, superando o valor previsto.

O número de GDHs de ambulatório médicos apresenta uma taxa de execução de 100,80/o

(incluem os GDHs gerados pelas sessões de hospital de dial atingindo o contratualizado.

O número de GDHs de ambulatório médicos do Cenro de Referência Hepatobiliopancreático

apresenta uma taxa de execução de 101,5%, valor acima do contratualizado.

Urgência

¡ O serviço de emergência, em termos globais apresenta um grau de execução de 1.00,70/o,

atingindo o contratado.
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Hospital de Dia

O número de sessões de hospital de dia encontra-se em linha com o valor contratualizado,

observando-se apenas um desvio negativo nas sessões de Psiquiatria que se associa à

suspensão temporária das sessões não urgentes e não prioritárias, determinadas pelo

combate à pandemia.

Programas de Gestão de Doença Crónica

Doença de Hunter - o número de doentes tratados mantém-se ao mesmo nível de atividade

registado no ano anterior, com um grau de execução de 100,0%, atingindo o valor

contratado.

Hepatite C - o número de doentes tratados corresponde a um grau de execução de I29,4o/o,

valor acima da atividade anual fixada.

Rastreio do Cancro do Colon e Reto - o número de doentes tratados corresponde a um grau

de execução d.e 2500/o, superando a atividade contratada.

Programa de Tratamento Cirúrgico da Obesidade (PTCO)

O número de doentes tratados corresponde, em termos globais, ao cumprimento das metas

contratualizadas nas diversas fases deste programa de intervenção cirúrgico com

abordagem multidisciplinar.

Procriação Medicamente Assistida - Diagnóstico e Tratamento da Infertilidade

. O número de doentes tratados corresponde, em termos globais, a um grau de execução de

\O\,50/o, atingindo a atividade contratada para202l.

IVG até 10 semanas

. Apresenta um grau de execução de 10'J.,4o/0, atingindo o valor contratado para o ano de 202'j..

Diagnóstico Pré-Natal - Protocolo I e II

o O programa foi atingido na sua plenitude no Protocolo I, não se concretizando, no entanto, o

volume programado para as atividades previstas no Protocolo II.

Serviço Domiciliário

o O Serviço Domiciliário atingiu uma taxa de execução de 10'J.,50/o do fixado, atingindo a

atividade contratada para 202L.
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Hospitalizaçào f)omiciliária

. A unidade de Hospitalização Domiciliária atingiu uma taxa de execução de '1.88,9o/o do total

fixado em sede de Contrato Programa, superando a atividade contratada, espelhando o

aumento da capacidade de internamento após o reforço da equipa clínica.

O quadro dos Incentivos Institucionais referente ao ano de 202L foi extraído do aplicativo SICA,

e têm um caracter provisório porquanto ainda não se encontram validados pela ACSS, existindo

mesmo dois indicadores - "Gastos Operacionais por Doente Padrão" e "Percentagem de gastos com

trabalho extraordinário, suplementos e fornecimentos de serviços externos [selecionados), no total

de gastos com pessoal" - cujo apuramento ainda não se encontra disponível.

Quadro 46. Incentivos Institucionais - Índice de Desempenho por objetivo (SICA)

Objetivos Nacionais

Acesso

4.1 Percentagem de utentes em Lista de Espera para
Consulta (LEC) dentro do TMRG

4.2 Percentagem de consultas realizadas dentro dos
tempos máximos de resposta garantidos (TMRG)

4.3 Percentagem utentes em Lista de lnscritos para
Cirurgia (LlC) dentro do TMRG

4.4 Percentagem de doentes operados dentro dos
TMRG
4.5 Percentagem de episódios de urgência atendidos
dentro do tempo de espera previsto no protocolo de
triagem
4.6 Percentagem de doentes referenciados para a
RNCCI, avaliados/confirmados pela EGA em tempo
adequado (até 2 dias úteis), no total de doentes
referenciados para a RNCCI

Desempenho Assistenc¡al

8.1 Percentagem de reinternamentos em 30 dias, na
mesma grande categoria diagnóst¡co
8.2 Percentagem de cirurg¡as realizadas em
ambulatór¡o, para procedimentos tendencialmente
ambulatorizáveis
8.3 Percentagem de cirurgias da anca efetuadas nas
primeiras 48 horas

8.4 indice de mortalidade ajustada

8.5 índice de demora média a.iustâda

8.6 Demora méd¡a antes da cirurgia

Desempenho Económico - Financeiro

C.1 Gastos operaciona¡s por doente padrâo

C.2 Doente padrão por médico ETC

C.3 Doente padrão por enfermeiro ETC

C.4 Percentagem de gastos com trabalho
extraord¡nário, suplementos e fornecimentos de
serviços externos (selecionados), no total de gastos
com pessoal

índice de Desempenho Global Total

Fonte: slcA (valores extraídos a 2l / 03 /2022)
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Peso Relativo
lndicador (%)

Meta CP
202'l

71,0

67,2

82,0

75,9

84,0

51,2

3,46

34,6

31,0

1,0000

1,0000

0,58

valor
melhor do

grupo

77.1

52,3

Realizado
202',|

Grau de Grau de lndice de
Cumpr¡mento Cumprimento Desempenho

(%l Ajustado (%) Global (o/d

60

10

l0

10

10

10

10

20

3

3

3

4

4

3

20

5

5

5

90,5

s4,4

90,3

87,8

85,4

9l,4

127,5

140,6

110,1

115,7

101.7

120,0

120,0

110,1

115,7

101.7

n.d.

77,1

53,1

n.d.

178,5

n.d.

100,0

101 ,5

n.d.

120,O

n.d.

100,0

101 ,5

n.d.

68,8

12,0

12,0

1 1,0

1 1,6

10,2

12,0

22,8

3,4

3,6

3,6

4,7

4,4

J, l

10,I

n.d.

5,0

5,1

n.d.

'101,7

3,05

48,1

57,7

0,8217

0,8911

0,56

111,8

139,0

186,1

117,8

1 10,9

103,4

111,8

120.0

120,O

117,8

1 10,9

103,4

22,9
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Todos os indicadores individualmente considerados apresentam um grau de cumprimento

__ superior a I000/o, observando-se mesmo que cinco deles atingem um grau de cumprimento ajustado

de 'J.200/0. Tal como referido e ainda sem dois dos indicadores económico-financeiros apurados, o

índice de desempenho global (lDG) situa-se emL01,70/o, assegurando deste modo o cumprimento

dos requisitos para a obtenção total da verba prevista no Contrato-Programa 2021..

9. Serviço Social

A atividade assistencial da equipa de Serviço Social traduziu-se em 202\ em 3.469 pedidos de

intervenção social (primeiras consultas), correspondendo a um aumento de 20o/o, face a 2020,

superando o número atingido em 20L9.

Quadro 47. Número de pedidos de Intervenção Social

lndicador 201 I 2020
^%21t20

No de pedidos de intervenção social 3.239 2.882 3.469 20,40/o

Fonte: Serviço Social/Medtrix

Gráfico 19. Evolução do número de pedidos de Intervenção Social

4 000
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0
20tg 2020 2C21

Fonte: Serviço Social/Medtrix

Constata-se em termos globais e fazendo uma análise do movimento assistencial, um aumento

do nq de pedido de intervenções sociais em todas as áreas de prestação de cuidados. De referir o

aumento em 400/o do número de pedidos de avaliação social em contexto de Urgência.
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Quadro 48. Intervenções Serviço Social por área de prestação de cuidados

2019 2020 2021Tipo

CE

INT

URG

HDI

Total
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740

1.948

478

IJ

3.239

540

1.844

385

113

2.882

670

2.119

541

139

3.469

^o/" 
21120

24,10/o

14,9o/o

40,5%

23,00/o

20,4%

Fonte: Serviço Social/Medtrix

Gráfico 20. Evolução do número de pedidos por área de prestação de cuidados

.2019 .2020 2021
4.000
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3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

INT URG HDI Total

Fonte: Serviço Social/Medtrix

Respostas à COVTD-19

Em202t, a alta prevalência de internamentos hospitalares motivados pela Covid-19, obrigou à

manutenção de medidas extraordinárias de apoio a utentes infetados com o novo coronavírus, sem

necessidade de internamento hospitalar.

Neste âmbito, manteve-se o apoio de duas estruturas de retaguarda (EAR):

¡ A Estrutura de Apoio de Retaguarda Covid-L9 de Santa Maria da Feira (com início de

atividade a 02/12/2020 e encerramento a1.6/03/2021).

. A Estrutura de Retaguarda da Fundação INATEL de Santa Maria da Feira (com início de

atividade aI8/11/2020 e encerramento a 31./03/2021).

Devido à progressão de casos de infeção foi implementada uma estrutura de apoio de retaguarda

[EAR), em Vila Maior, Santa Maria da Feira, acolhendo pessoas infetadas com SARS-CoV-2, sem

necessidade de internamento hospitalar, impossibilitadas de regressar ao domicílio, e, também,

utentes de ERPI infetados que não possam permanecer nas instituições em que estão integrados.
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Paralelamente, procurando minimizar os constrangimentos sentidos pelo SNS, foi criada a

Estrutura de Retaguarda nas instalações da Fundação Inatel de Sta. M.a da Feira IERIJ, destinada a

acolher utentes negativos, internados no hospital, com critérios de alta clínica, e a aguardar

integração em ERPI ou em outras respostas de cariz social.

Estas duas estruturas permitiram melhorar a gestão e eficiência do internamento hospitalar,

num período de grande pressão para o SNS.

Do CHEDV foram encaminhados 60 utentes para a EAR Vila Maior que, na ausência de melhores

soluções, permaneceriam internados, ainda que sem necessidade de cuidados médicos. Estes

completaram na EAR um total de 430 dias de internamento.

A ERI INATEL admitiu 21 utentes, que aguardavam vagas em respostas sociais, os quais se

mantiveram internados durante 865 dias.

lnternamentos por razões exclusivamente sociais a aguardar vaga Erpi

Da análise dos dados apresentados verificamos um aumento na taxa de ocupação de camas, nos

denominados "casos sociais", orientados para vaga Erpi, face ao ano 2020.

Em202I, foram referenciados 51 utentes ao ISSS de Aveiro para avaliação de futura admissão

em vaga Erpi. O que corresponde a um aumento de 64,50/o face ao ano 2020.

Durante o ano de 2021,um utente/Erpi permaneceu em ambiente hospitalar em média 82,4 dias

a aguardar resposta do ISSS.

Quadro 49, Número de pedidos de integração em vaga Erpi ao ISSS de Aveiro

lndicador 20't9 2020 2021
^%21120

No de pedidos integração Erpi 22 31 64,5%

Fonte: Serviço Social
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Gráfico 21. Evolução do número de pedidos de integração em vaga Erpi .V
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Quadro 50. Número de dias Internamento Social

2021

2019

5.O25

2020

2.885

2021

4.206

ao/o21120

45,80/o

Gráfico 22.Evolução do número de dias Internamento Social

0
2019 2020 2021

Fonte: Serviço Social

Considerações Finais

O SNS tem tido uma elevada preocupação em aumentar a eficiência na utilização dos recursos

em saúde, através da redução de internamentos e readmissões evitáveis, gestão do tempo de
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þ internamento e pelo desenvolvimento de respostas alternativas de ambulatório mais centradas no

doente, tal como a hospitalização domiciliária.

Efetivamente, o prolongamento dos episódios de internamento hospitalar para além do período

clinicamente necessário conduz a complicações evitáveis para o doente, aumentando o risco de

infeções nosocomiais, de malnutrição, de depressão, de quedas e de agravamento dos estados de

dependência.

Parece-nos claro que, o aumento exponencial de utentes que aguardam em ambiente hospitalar

uma resposta social, provoca uma sobrecarga na capacidade de resposta do SNS. No entanto, temos

assistido à implementação de respostas de carácter social em número insuficiente face às

necessidades.

É inegável que a inversão da pirâmide demográfica portuguesa trouxe novos desafios à Saúde,

tais como a evolução das doenças crónicas, utentes com multi-morbilidades e situações de grande

incapacidade nas AVD's. Portanto, a necessária rentabilização dos recursos de saúde, cada vez mais

presente no discurso público, não passa única e excìusivamente pelas áreas de gestão, mas sim,

também, pela necessária articulação destas com as políticas sociais face à realidade demográfica

portuguesa.

L0. Avaliação da Satisfação dos Utentes

OpiNat I NPS

Desde abril de 2019 que o Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga, E.P.E. (CH'EDV)

implementou um programa que permite aos Utentes avaliar a qualidade dos serviços prestados em

tempo real, no Serviço de Urgência, Internamento, Exames, Bloco de Ambulatório, Consulta Externa,

Imagiologia, Análises e Hospital de Dia.

O principal objetivo deste projeto é aferir a qualidade do serviço prestado e o impacto que o

CHEDV tem nos seus Utentes, através do Net Promoter Score (NPSJ.

O NPS, é uma metodologia assertiva adotada pelas maiores organizações do mundo, cujo

conceito é simples: o Cliente é questionado se, numa escala de 0 a 10, recomendaria a organização.

O sistema é ativado pós-interação com os serviços do CHEDV, via SMS e desde L6 de dezembro

de2021' também por e-mail, o que permite ao Utente valorizar a experiência que teve em tempo real,

possibilitando ao CHEDV estabelecer protocolos de processos para melhorar os níveis de satisfação

dos seus Utentes.

Se o Utente classifica a experiência com avaliação de 0 a 6, é considerado Utente Detrator. Este

Utente, ajuda a disseminar uma imagem negativa do CHEDV na comunidade.
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Se o Utente classifica a experiência com avaliação de 7 a 8, é considerado Utente Passivo. Este

Utente, teve uma experiência que não foi má, mas não recomenda publicamente os serviços do

CHEDV.

Se o Utente classifica a experiência com avaliação de 9 a 10, é considerado Utente Promotor. Este

Utente, teve uma experiência extremamente positiva, pelo que promove a utilização dos serviços do

CHEDV.

Com recurso ao software integrado no sistema informático do CHEDV, os resultados são

äutomaticamente disponibilizados à gestão.

Esta é a primeira utilização do género no sector da saúde em Portugal, o que permite escutar o

Utente no momento e transformar radicalmente toda a sua experiência com base nas suas

recomendações.

Efetuando uma análise global do ano 202L, dos dados constantes no software "OpiNat", relativos

ao Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga, constata-se um NPS de 32,0pp, este valor resulta da

subtração da percentagem dos Promotores (48,7o/o), que corresponde a 4632 questionários

respondidos, pela percentagem dos Detratores (1.6,70/o), o que equivale a 15BB questionários

respondidos.

Comparando o valor do NPS do ano 2021- com o homólogo, verifica-se um aumento da satisfação

em 6,6pp.

No ano de2021, foram remetidos 60344 questionários, tendo-se atingido 'J.5,Bo/o de respostas, o

que equivale a 95LL questionários respondidos.

Podemos concluir que a experiência, no ano 2021-, com os serviços do CHEDV é muito positiva,

uma vez que a avaliação dos nossos Utentes, considerando a classificação igual ou superior a 7,

atingiu a percentagem de 83,30/0, somando os Utentes Promotores e Passivos, 48,7o/o e 34,60/o,

respetivamente.

Os restantes 'J.6,7o/o referem-se aos Utentes que classificaram como negativa, a experiência com

os serviços CHEDV, tendo atribuído uma classificação entre 0 e 6.

Quadro 5L. Dados OPINAT

Promotores

Passivos

Detratores

NPS

Questionár¡os enviados

Questionários respondidos

2020

Quant.

2.631

2.140

1.132

25,4 pp

84.367

5.903

44,60/o

36,3%

19,20/o

100,0%

7 ,Oo/o

2021

Quant.

4.632

3.291

1.588

32,0 pp

60.344

9.511

48,70/o

34,6%

16,70/o

100,0%

15,8%

Ão/o20121

4,1 pp

-1,7 pp

-2,5 pp

6,6 pp

8,8 pp

Fonte: Cabinete do Cidadão e Relações Públicas_Dados OpiNat
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Da análise por Unidade, foi constatada uma falha na integração no software, já reportada ao

Serviço de Informática para eventual correção, uma vez qte 1467 questionários respondidos não têm

associada a unidade a que correspondem.

No Hospital de São Sebastião (HSS), 6959 Utentes classificaram a experiência com os serviços,

tendo respondido ao inquérito. O NPS do HSS atingiu os 2B,9pp, subtraindo aos Promotores (47 ,1o/o),

a percentagem dos Detratores [18,2%).

A avaliação dos serviços do HSS foi também positiva, considerando a classificação igual ou

superior a 7, tendo alcançado a percentagem de B1,B%, somando os Utentes Promotores e Passivos,

47,1,o/o e 34,7 o/0, respetivamente.

A experiência negativa com os serviços do HSS, obtida pelos Utentes que atribuíram uma

classificação entre 0 e 6, atingiu os L8,20/o.

Relativamente ao Hospital de São Miguel, unidade localizada na cidade de Oliveira de Azeméis

[HOAZ),435 Utentes responderam ao inquérito de avaliação dos serviços, tendo alcançado um NPS

de 38,9pp, subtraindo aos Promotores (51,5%o), a percentagem dos Detratores (12,60/o).

Constata-se que a avaliação dos serviços do HOAZ foi a mais positiva, considerando a

classificação igual ou superior a 7, tendo atingido a percentagem de 87,4o/0, somando os Utentes

Promotores e Passivos, 51,5o/o e 35,9o/0, respetivamente.

A experiência negativa com os serviços do HOAZ, obtida pelos Utentes que atribuíram uma

classificação entre 0 e 6, atingiu o valor mais baixo das 3 Unidades'1,2,60/o.

Analisando a classificação obtida no Hospital de São João da Madeira [HSJM), verifica-se que 650

Utentes responderam ao inquérito de avaliação dos serviços, tendo alcançado um NPS de 40,5pp,

subtraindo aos Promotores [53,7%J, a percentagem dos Detratores (L3,2%o).

Constata-se que a avaliação dos serviços do HSfM foi também positiva, considerando a

classificação igual ou superior a 7, tendo atingido a percentagem de 86,80/o, somando os Utentes

Promotores e Passivos, 53,7o/o e 33,10/o, respetivamente.

A experiência negativa com os serviços do HSJM, obtida pelos Utentes que atribuíram uma

classificação entre 0 e 6, atingiu os 13,20/o.

Quadro 52. Dados por unidade

Unidade
2021

Detratores QuestionáriosPromotores Passivos NPS respondidos

Unidade não identificada

HSS

HOAZ

HSJM

CHEDV

Fonte: Gab¡nete do Cidadão e Relaçôes Públicas_Dados OpiNat
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53,30/o

47,10/o

51,50/o

48,7%

34,20/o

34,7%

35,90/o

33,1o/o

34,60/o

12,4%

18,2%

12,6%

13,2%

16,7%

40,9 pp

28,9 pp

38,9 pp

40,5 pp

32,0 pp

1.467

6.959

435

650

9.51 I
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Tendo por base a faixa etária dos Utentes que responderam ao questionário de satisfação dos

serviços CHEDV, percebe-se que as faixas etária s, 41. a 50 anos e 61 a 100 anos foram as que mais

aderiram ao pedido de avaliação dos serviços CHEDV, com 1B09 e 2275 inquéritos, respetivamente.

Dos questionários respondidos pelos Utentes destas faixas etárias,4Ia 50 anos e 61 a 100 anos,

considerando a classificação igual ou superior a 7, constatou-se uma avaliação positiva dos serviços

CHEDV, apresentando resultados de84,4o/o, na faixa etâria41a 50 anos, somando a percentagem dos

Promotores (50,4o/o) e dos Passivos [34,00/o) e 87,1.o/0, na faixa etária 61 a 100 anos, somando os

Promotores (52,50/o) e os Passivos (34,60/o).

Os Utentes que responderam aos questionários destas faixas etárias,41, a 50 anos e 61 a 100

anos e que classificaram como negativa a experiência com os serviços CHEDV, ou seja, classificaram

entre 0 e 6 a interação, apresentaram os resultados de 15,60/o e 12,90/o, respetivamente.

Verifica-se também que a faixa etária, 13 a 18 anos, foi a que menos aderiu ao pedido de

avaliação dos serviços CHEDV, com 393 questionários respondidos, no entanto, considerando a

classificação igual ou superior a 7, constatou-se uma avaliação positiva dos serviços CHEDV,

apresentando uma percentagem de 86,00/o, somando a percentagem dos Promotores (49,4%) e dos

Passivos (36,60/o).

A avaliação negativa da experiência com os serviços CHEDV, nesta faixa etária, ou seja,

classificaram entre 0 e 6 a interação, atingiu a percentagem 14,Oo/o.

Quadro 53. Dados por faixa etária

Faixa etár¡a

2021

Detratores
QuestionáriosPromotores Passivos NPS respondidos

(s

&,,,a

t0-1 2l

[1 3-1 8]

t1 e-301

[31-401

[41-50]

[51-60]

[61 -100]

44,40/o

49,4o/o

38,9%

42,6%

50,40/o

53,9%

52,50/o

36,20/o

36,6%

30,9%

37,4o/o

34,Oo/o

33,20/o

34,6%

19,40/o

14,00/o

30,3%

20,oo/o

15,60/o

12,90/o

12,90/o

25,0 pp

35,4 pp

8,6 pp

22,7 pp

34,7 pp

41,0 pp

39,6 pp

1.227

393

767

1.328

1 .810

1.711

2.275

Fonte: Gabinete do Cidadão e Relações Públicas_Dados op¡Nat

Efetuando a análise das respostas aos inquéritos, focando as áreas visadas, percebe-se que a

maior adesão à avaliação dos serviços CHEDV foi alcançada através dos Utentes que tiveram
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contactos com a Consulta e Urgência, apresentando 3903 e 2797 questionários respondidos,

respetivamente.

Dos questionários respondidos, que focam as áreas da Consulta e Urgência, verificou-se uma

avaliação positiva dos serviços CHEDV, classificação igual ou superior a 7 , com resultados de 86,00/o

na Consulta, somando a percentagem dos Promotores [51,5%o) e dos Passivos [34,5%) e 75,60/o na

Urgência, somando a percentagem dos Promotores [40,9%) e dos Passivos (34,70/o).

Os Utentes que responderam aos questionários relativos às áreas da Consulta e Urgência e que

classificaram como negativa a experiência com os serviços CHEDV, ou seja, classificaram entre 0 e 6

a interação, apresentaram os resultados de 1,4,L0/o e 24,40/o, respetivamente.

Quadro 54. Dados por serviço

Serviço

Analises (CON)

Bloco

Consulta

Exames Especiais (CON)

Hospital de D¡a

lmagiologia (RAD)

lnternamento

Urgência

Promotores Passivos

2021

Detratores Questionários
respond¡dos

47,60/o

66,7%

51,5%

53,20/o

51,80/o

53,4o/o

54,2o/o

40,9%

37,3o/o

28,8o/o

34,50/o

34,20/o

38,50/o

33,5%

33,20k

34,70k

15,2%

4,5%

14,10/o

12,6%

9,8%

13,10/o

12,50/o

24A%

NPS

32,4 pp

62,2 pp

37,4 pp

40,6 pp

42,O pp

40,3 pp

41,7 pp

16,6 pp

620

112

3.903

1.440

143

176

319

2.798

Fonte: 0abinete do Cidacìão e Relações Públicas_Dados OpiNat

Debruçando-nos sobre os motivos selecionados para a avaliação dos serviços CHEDV, percebe-

se que no HSS, o motivo que menos agradou aos Utentes Detratores foi o "Tempo de espera", com

BL1 classificações e o menos selecionado, pelos Detratores, foram as "lndicações dentro do hospital

para chegar à consulta", com 64 classificações. Já nos Promotores o motivo mais apreciado foi o

"Atendimento do profissional", com 2877 classificações e o menos classificado foi a opção "Outros

motivos", com 27 B classificações.

No HOAZ, o motivo que menos agradou aos Utentes Detratores também foi o "Tempo de espera",

com 32 classificações e o menos seìecionado, pelos Detratores, foram as "lndicações dentro do

Hospital para chegar à consulta", com 1 classificação. Já nos Promotores o motivo mais apreciado

também foi o "Atendimento do profissional", com 195 classificações e o menos classificado foi

também a opção "Outros motivos", com L9 classificações.

No HSfM, o motivo que menos agradou aos Utentes Detratores, seguiu a mesma linha das outras

unidades, sendo também o "Tempo de espera", com 53 classificações e o menos selecionado, pelos

Detratores, foram as "lndicações dentro do hospital para chegar à consulta" e "lnstalações", ambos

com 7 classificações. Nos Promotores também o motivo mais apreciado foi o "Atendimento do
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profissional", com 3LL classificações e o menos classificado foi a opção "Outros motivos", com 30

classificações.

Ressalva-se que o total dos motivos selecionados pelos Utentes não corresponde ao número

total de questionários respondidos, uma vez que cada Utente pode selecionar diversos motivos.

Quadro 55. Dados por unidade e motivo

Unidade / Motivo

202',1

PassivosPromotores Detratores

Unidade não ident¡fi cada

Atendimento Profìssional

lndicações dentro do Hospital para chegar à consulta

lnformação prestada

lnstalações

Outros motivos

Tempo de espera

HSS

Atendimento Profi ssional

lndicações dentro do Hospital para chegar à consulta

lnformação prestada

lnstalações

Outros motivos

Tempo de espera

HOAZ

Atendimento Profissional

lndicações dentro do Hospital para chegar à consulta

lnformação prestada

lnstalações

Outros motivos

Tempo de espera

HSJM

Atendimento Profissional

lnd¡cações dentro do Hospital para chegar à consulta

lnformação prestadã

lnstalaçöes

Outros motivos

Tempo de espera

CHEDV

Atendimento Profissional

lndicações dentro do Hospital para chegar à consulta

lnformação prestada

lnstalações

Outros motivos

Tempo de espera

Fonte: Gabinete do Cidadão e Relações Públicas_Dados OpiNat

CENTRO HOSPITALAR DE ENTRE O

DOURO E VOUGA, EPE

r.986

698

395

319

253

60

261

8.130

2.877

1.398

1.268

1.039

278

1.270

546

195

104

89

63

19

76

903

311

165

153

111

30

133

1r.565

4.081

2.062

1.829

1.466

387

1.740

6s0

67

52

65

86

98

282

3.1 50

288

203

339

401

421

1.498

209

16

17

31

31

31

83

288

27

36

27

41

43

114

2.320

398

308

462

559

593

1.577

281

54

16

23

28

36

124

1.937

411

64

240

127

284

811

72

13

1

7

4

15

32

125

23

7

13

7

22

53

1.395

501

88

283

166

357

1.020
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Exposições

Efetuando a análise global do ano2021,, das exposições registadas no Gabinete do Cidadão e

Relações Públicas, relativas ao Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga, verifica-se uma subida

das exposições em 14,90/o. No Hospital de São Sebastião e no Hospital de São João da Madeira

constata-se também subida de 14,60/o e 40,0o/o respetivamente, contrariamente ao Hospital de

Oliveira de Azeméis que apresenta uma descida de -14,8o/o, face a2020.

De salientar que 88,1% da totalidade das exposições são apresentadas no Hospital de São

Sebastião, 8,20/o no Hospital de São f oão da Madeira e 3,7o/o no Hospital de Oliveira de Azeméis.

Quadro 56. Número de exposições por unidade- CHEDV

201 9 2020 202',l
Tipologia L%2',il20

Quant. Quant. Quant,

HSS

HSJM

HOAZ

Total

Tipologia

Reclamações

Pedidos de esclarecimento

Sugestões

Elogios

Total

201 I
Quant. Yo

2020

Quant, o/6

1.793

211

91

2.095

1 .195

619

5

¿tô

2.095

85,6%

10,10/o

4,30/o

't00,0%

57,00/o

29,5o/o

0,20/o

13,2%

100,0%

1.441

1't0

81

1.632

620

861

o

145

1.632

88,30/o

6,7o/o

5,00/o

100,0%

38,00/o

52,80/o

0,4%

8,9%

r00,0%

88,1o/o

8,20/o

3,7%

100,0%

%

37,20/o

51 ,Oo/o

o,30/o

11,6%

r00,0%

14,60/o

40,oo/o

-14,80/o

14,90/o

^o/o21120

12,40/o

11,0%

-16,70/o

49,7o/o

14,9o/o

1.652

154

69

f .875

Fonte: cabinete do Cidadão e Relações públicas

Analisando o número de exposições por tipo de ocorrência no CHEDV, no que respeita às

exposições entradas, quer por via espontânea (presencial, carta, e-mail e telefone) ou registadas no

Livro de Reclamações flivro Amarelo), constata-se uma subida considerável do número de

reclamações em 1.2,4o/o e dos pedidos de esclarecimento, 11,00/o.

É de realçar a evolução dos elogios que regista uma abrupta subida de 49,7o/o,face a 2020, o que

traduz o reconhecimento de doentes e familiares pelo nível de cuidados de saúde prestados pelo

CHEDV.

Em contrapartida, tendo por base o mesmo período, as sugestões sofreram uma descida de

-16,70/o.

Fazendo uma análise por tipo de ocorrência, verifica-se que 37,20/o da totalidade das

exposições são reclamações, 51,,0% pedidos de esclarecimento, 0,30ó sugestões e 71,60/o são elogios.

Quadro 57. Número de exposições por tipo de ocorrência - CHEDV

2021

Quant.

697

956

5

217

1.875

Fonte: Cabinete do Cidadão e Relações Públicas
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10.1.. Hospital de São Sebastião

O Hospital de São Sebastião possui, desde a sua abertura, um registo de todas as exposições

entradas no Gabinete do Cidadão e Relações Públicas, mesmo as que não são formalizadas na

plataforma de registo nacional de reclamações da Entidade Reguladora da Saúde IERS), Sistema de

Gestão de Reclamações (SGREC).

Desde fevereiro de 2015, as reclamações, elogios e sugestões efetuadas, ao abrigo do Decreto-

Lei, n.e 126/2014, de 22/08, são registadas na ERS. No entanto, e numa perspetiva de continuidade,

o Gabinete do Cidadão e Relações Públicas, à semelhança do ano 2015, ainda mantém no seu registo

interno, a tipologia utilizada pelo Sim-Cidadão.

No que respeita às exposições entradas, quer por via espontânea (presencial, carta, e-mail e

telefone) ou registadas no Livro de Reclamações (Livro Amarelo), em202I, constata-se uma subida

de 14,60/o relativamente ao ano 2020. 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 2021' destaca-se o significativo aumento dos elogios em 36,2o/o, enquanto que o número de

reclamações apresenta uma subida de'J,5,7o/0, bastante inferior ao ritmo de crescimento dos elogios.

Relativamente ao número dos pedidos de esclarecimento verifica-se um crescimento em 'J.0,Bo/o

comparativamente a2020, sendo que as sugestões não registaram alterações com 4 registos nos dois

anos. A maioria dos pedidos de esclarecimento está relacionada com o internamento 36L, seguida da

consulta externa 1-67,receção 135 e a urgência 130, sendo os restantes 122 distribuídos por diversos

serviços do HSS. O acréscimo verificado nos registos dos pedidos de esclarecimento, no Gabinete do

Cidadão e Relações Públicas, ficou a dever-se principalmente à falta de informação adequada ao

Utente e Familiares em tempo útil, motivada pelas restrições pandémicas, nomeadamente com a

adoção da prestação de informações clínicas através do contacto telefónico em detrimento do

contacto presencial. Assim, a maioria dos pedidos de esclarecimento registados em 2021 são

relacionados, sobretudo, com a falta de informação adequada ao Utente e Familiares em tempo útil

444, dificuldade de contacto telefónico com os serviços administrativos do internamento 97 e

extravio de pertences 46.

Quadro 58. Número de exposições por tipo de ocorrência - Hospital São Sebastião

201 9 2020 2021
Tipologia Ão/o21120

Quant. Quant,

a-

Quant.

Reclamaçóes

Pedidos de esclarecimento

Sugestões

Elogios

Total

Fonte: cabinete do Cidadão e Relaçôes Públicas

CENTRO HOSPITALAR DE ENTRE O
DOURO E VOUGA, EPE

950

590

3

250

1.793

53,0%

32p%

o,2%

13,90/o

100,0%

484

826

4

127

1.U1

33,6%

57,30/o

o,30/o

8,8%

100,0%

560

915

4

173

1.652

33,9%

55,40/o

o,2%

10,50/o

100,0%

15,70/o

10,8ô/o

0,0%

36,20/o

14,6%
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Peso Iìelativo d.rs reclanracoes por tipologia - Flospital cle Sào Sebastião

Fm2021,, as reclamações originadas pela insatisfação quanto à prestação de cuidados tiveram

uma subida de BS registos, relativamente ao ano de 2020, o que corresponde a 40,7o/o, sendo que as

reclamações originadas por questões relacionais/comportamentais seguiram a mesma linha, com

uma subida de 2I,4o/0. Os principais visados neste motivo de insatisfação são os médicos,

comparativamente a2020 tiveram uma subida de 35,7o/o, ou seja, de 2B registos em 2020 passaram

para 38 registos em2021. Em termos percentuais, é na equipa de enfermagem que mais se destaca a

subida de registos dos motivos de insatisfação [a00,0%), sendo que em termos efetivos passaram de

4 registos em 2020 para 20 registos em 202L. Nos assistentes operacionais e assistentes técnicos foi

verificada uma descida de -36,8o/o e -40,00/o respetivamente.

Relativamente aos atos administrativos/gestão, verificou-se um decréscimo no número de

reclamações, em 2021 (-8,80/o), face a 2020. No que concerne às infraestruturas e amenidades foi

também constatado um significativo decréscimo de reclamações face a2020 (-34,8o/o), de 23 registos

em2020 passaram para L5 em2021-.

Quadro 59. Tipologia das reclamações - nível 1 - Hospital São Sebastião

201 9 2020 202',1
Tipologia

^%21t20Quant. Quant, o/oQuant.%

Prestação de Cuidados

Actos administrat¡vos / gestão

Relacionais / Comportamentais

lnfra-estruturas / amenidades

Total

Fonte: Gabinete do Cidadão e Relações Públicas

5'11

219

145

75

950

53,8%

23,10/o

15,30/o

7 ,go/o

100,0%

43,2%

37,6%

14,5%

4,go/o

100,0%

294

166

85

560

52,50/o

29,6o/o

15,20/o

2,70/o

100,0%

40,7%

-8,8%

21,40/o

-34,8o/o

15,7%

209

182

70

ta

484

Gráfico 23. Evolução das reclamações por tipologia - nível 1
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Quando se procede a uma análise mais pormenorizada das reclamações enquadradas na área da

prestação de cuidados, verifica-se uma subida nos motivos de insatisfação em relação aos "cuidados

desadequados" (22,90/o), "doente sem cuidados" (6,30/o) e nos "tempos de espera" (85,5o/fi,face a

2020.

As reclamações relacionadas com os "Cuidados desadequador" 
"o-áo.nte 

estão relacionadas

essencialmente, com a insatisfação relativa à alta hospitalar inadequada (25) e com a má prática [15),

sendo atribuídas, maioritariamente, à equipa médica [12) e de enfermagem (2J.

No item doente "sem cuidados" as reclamações estão relacionadas essencialmente, com a falta

de pontualidade (25) e a falta de atendimento [16).

Os motivos de insatisfação relativos ao tempo de espera focam, maioritariamente, o serviço de

urgência com 89 reclamações, sendo o tempo de espera no serviço de urgência o motivo mais referido

(85), seguido da consulta externa (27), nomeadamente no que diz respeito ao tempo de espera para

marcação de consultas de especialidade (18), ao passo que os restantes estão sobretudo relacionados

com a Imagiologia (121, cuja causa é o tempo de espera para meios complementares de diagnóstico

e terapêutica (18).

Quadro 60. Tipologia das reclamações - nível 2 - Hospital São Sebastião

201 9 2020 2021
Tipologia ao/"21t20

Quant. Quant. o/o Quant.

Cuidados desadequados

Doente sem cuidados

Tempo de espera

Total

CENTRO HOSPITALAR DE ENTRE O
DOURO E VOUGA, EPE

108

137

zoo

51'l

21 ,10/o

26,80/o

52,10/o

100,0%

29,3o/o

22,8%

48,00/o

100,0%

22.9%

6,30/o

85,5%

40,7%

70

63

76

209

33,50/o

30,10/o

36,40/o

100,00h

86

6I

141

294

Fonte: Gabinete do Cidadão e Relações Públicas

Peso Relativo das reclamacões por área de prestação de cuidados - Hospital de Sào

Sebastiào

Na análise das reclamações por área de prestação de cuidados, verifica-se um aumento do número

de reclamações 15,7o/0, no caso da urgência com uma variação de 48,7o/o e das outras áreas com

15,3o/o. Na consulta externa e no internamento, verifica-se decréscimo com variação de -3,6%o e -

27,7 o/0, respetivamente.

Em termos do peso relativo de cada uma das áreas de prestação de cuidados, no ano de2021,,verifica-

se que, a grande maioria das reclamações refere-se ao serviço de urgência (52,9o/o), como seria

expectável no contexto do peso desta linha de produção nos hospitais do SNS, seguindo-se a consulta

externa (1,9,3o/o), outras âreas (14,8o/oJ e, por último, o internamento (13,0%).

RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS r
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Quadro 61. Reclamações por área de prestação de cuidados - Hospital de São Sebastião

2019 2020 2021
Tipología

Quant. % Quant. o/oQuant.

lntemamento

Consulta Externa

Urgência

Outras Áreas

Total

Fonte: Gabinete do Cidadão e Relações Públicas

73

108

296

83

560

190

207

365

188

950

20,00/o

21,80/o

38,40/o

19,80/o

100,0%

101

112

199

72

484

20,9o/o

23,10/o

41,10/o

14,90/o

100,0%

13,00/o

193%

52,90/o

14,80/o

't00,0%

a%21t20

-27,7%

-3,60io

48,70/o

15,30/o

'15,7%

Gráfico 24.Evoluçáo das reclamações por área de prestação de cuidados
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Fonte: Gabinete do Cidadão e Relações Públicas

Comparando o número de reclamações com o número de episódios realizados em cada área de

atividade, constata-se que, em 2021, ocorreu uma reclamação em cada 796 episódios de

atendimento, no conjunto do internamento, consulta externa e urgência, favorável em relação ao

valor do indicador de 2020 (792), e de 20L9 (518). No que respeita ao serviço de urgência, houve em

média 0,8 reclamações/dia o que representa um aumento de registo de reclamações de 0,3

reclamações f dia,face ao ano anterior.

De referir que o número de episódios da urgência considerados nesta análise, exclui os

atendimentos da Urgência de Ginecologia/Obstetrícia. Relativamente à consulta externa houve, em

média, 0,3 reclamações/dia o que representa uma redução de registo de reclamações de 0,0L

reclamações/dia, comparando com 2020. No internamento, houve em média 0,2 reclamações/dia o

que representou uma descida de 0,08 reclamações /dia,face a2020.
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Quadro 62. Número de reclamações e episódios por área de prestação de cuidados - Hospital São

Sebastião

(j
(:

r-
ØAreas

lnternamento

Consulta externa

Urgència

Total

Episód.

18.634

237.476

138.308

394.418

1,O20/o

0,09%

0,260/0

o,19%

16.637

210.539

98.937

326.113

2020

Reclam.

101

112

199

412

o,61%

0,05%

o,200/o

0,'130/o

18.736

235.995

124.737

379.468

2021

Reclam

73

108

296

477

%

0,39%

0,050/o

0,240/o

o,13%

2019

Reclam. % Episód % Episód.

190

207

365

762

Fonte: Gabinete do Cidadão e RelaçÕes Públicas

Gráfico 25. Evolução das reclamações Grandes Áreas de prestação de cuidados (%) Vs. Episódios

Efetivados

-lnternamento

ConsultaExterna 

-Urgència

0,61%

0,39%

O,260/o o,24%
0,200/o

0,09o/o

2019 2020 2021

Fonte: Gabinete do Cidadão e Relações Públicas

L0.2. Hospital de S. foão da Madeira

Em 2021,, o Hospital de São João da Madeira registou um aumento significativo do número de

exposições de 40,0o/o, comparativamente com o ano de 2020. Destas exposições,66,90/o são

reclamações,13,60/o pedidos de esclarecimento,0,60/o sugestões e l9,Bo/o elogios. Comparando com

2020, o número de reclamações no Hospital de São f oão da Madeira foi superior em 33,8%0, bem como

os elogios 14L,70/o. fá nos pedidos de esclarecimento não se registam alterações 0,0o/o e as sugestões

de 0 registos em2020 passou para L em202'J..

CENTRO HOSPITALAR DE ENTRE O
DOURO E VOUGA, EPE

1 ,100/o

1,00%

0,90%

0,80%

0,700k

0,60%

0,50%

0,400/o

0,30%

0,20%

0,1 070

0,00%
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201 I 2020 2021
T¡polog¡a

% Quant. Quant. %Quant.

Reclamações

Pedidos de esclarecimento

Sugestões

Elogios

Total

167

26

2

16

211

79,1%

123%

0,9o/o

7,60/o

100,0%

77,8%

12,60/o

7,8o/o

1,80/o

100,0%

70,oo/o

19,1o/o

0,0%

10,90/o

100,0%

66,9%

13,6%

0,6%

18,8o/o

100,0%

Ão/o21120

33,8%

0,0%

#DIV/OI

141 ,7o/o

40,Oo/o

77

21

0

12

fi0

103

21

1

29

1il
Fonte: Gabinete do Cidadão e Relações Públicas

O Serviço de Urgência Básica, que iniciou a sua atividade em 1 de janeiro de2017, é responsável

por 67,0o/o do total das reclamações e a consulta externa representa "J,7,5o/0. 0 internamento e a

cirurgia do ambulatório, representam 9,7o/o e as outras áreas de prestação de cuidados mantêm um

peso relativamente residual (5,8%J.

Constata-se que a urgência teve uma subida nos registos de insatisfação em 2021 (16,90/o), de

59 registos em 2020 passou para 69 em 202t. No entanto, em termos percentuais foi no

internamento que se registou a maior subida L50,0o/o, no entanto, em termos de números efetivos

passou de 4 em 2020 paraL0 em202L.

Efetuando uma análise mais pormenorizada, verifica-se que os motivos de insatisfação da

urgência estão, maioritariamente, relacionados com a alta hospitalar inadequada (11) e o tempo de

espera no serviço de urgência (9J.

Quadro 64. Número de reclamações por área de prestação no Hospital de São João da Madeira

2019 2020 2021
Tipologia ao/o21120

Quant. Quant, % Quant.

Serviço de Urgência Básica

Consulta Externa

lntemamento / Ambulatório

Outras Áreas

Total

130

21

13

c

167

59

11

4

J

77

69

18

10

b

103

76,6%

14,30/o

5,2%

3,9%

r00,0%

67,O%

17,50/o

9,70/o

5,8%

100,0%

16,9%

63,6%

150,0%

100,0%

33,8%

Fonte: Gabinete do Cidadão e Relações Públicas

1,0.3. Hospital de Oliveira de Azeméis

Em relação ao Hospital de Oliveira de Azeméis, em 202I, o número de exposições registadas

teve um decréscimo de -t4,80/o,face a2020, com o número de reclamações a representar 49,3o/o do

total das exposições entradas no Gabinete do Cidadão e Relações Públicas. Destaca-se uma acentuada

subida no número de registos dos elogios (150,0%), passou de 6 registos para 1,5 comparativamente

com o ano anterior e uma subida dos pedidos de esclarecimento (42,9o/oJ, de 14 registos em2020

paraz0 em2021,.
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Quadro 65. Número de exposições por tipo no Hospital de Oliveira de Azeméis

2019 2020 202',|
Tipologia

Quant. Quant.Quant.

(:
:þ

z-Reclamações

Pedidos de esclarecimento

Sugestões

Elogios

Total

78

3

0

10

91

85,7%

3,3%

0,00/o

11,00/o

100,0%

72,8%

173%

2,50/o

7,40/o

f00,0%

49,30/o

29,0%

0,l\o

21,70/o

100,0%

^o/o21120

-42,4o/o

42s%

-'100,00/o

'150,0%

-14,8%

59

14

2

D

8l

34

20

0

15

69

Fonte: Cabinete do Cidadão e Relações Públicas

O Serviço de Urgência Básica apresentou uma diminuição de -43,60/o no número de reclamações

registadas em comparação com o ano anterior, seguindo a mesma linha as outras áreas obtiveram

um decréscimo de -69,20/o. O internamento registou um aumento de 100,00/o, o que

comparativamente com o ano 2020 representa um aumento de 1 para 2 registos. Na consulta externa

não se registaram alterações 0,0%0.

Efetuando uma análise mais pormenorizada,verifica-se que os motivos de insatisfação incidem,

maioritariamente, na urgência estando relacionados com a falta de informação adequada aos

familiares (4), a alta hospitalar inadequada (3) e com regras inadequadas (3).

Quadro 66. Número de Reclamações por área de prestação de cuidados no Hospital de Oliveira de
Azeméis

2019 2020 2021
Tipologia

^%2',Ú20Quant. Quant, %

Serviço de Urgência Básica

Consulta Externa

lnternamento

Oulras Áreas

Total

60

I
6

78

76,90/o

103%

7,7%

5,1o/o

r00,0%

39

6

1

13

59

66,10/o

10,20/o

1,70/o

22,Oo/o

100,0%

22

6

Quant.

u

64,70/o

17,6%

5,90/o

11,80/o

r00,0%

43,60/o

0,00k

r00,0%

-69,2%

42,1%

2

44

Fonte: cabinete do Cidadão e Relações Públicas

11,. Recursos Humanos

O impacto das medidas excecionais e temporárias relativas à situação epidemiológica do novo

Coronavírus SARS-CoV-2, determinou, mais uma vez, um forte condicionamento na gestão de

recursos humanos em202"J.. A acrescer à necessidade de assegurar os recursos humanos necessários

à prestação de cuidados aos doentes com Covid-19 e, em simultâneo, respeitar as medidas de apoio

excecional à família para trabalhadores por conta de outrém, contámos ainda com a implementação

dos programas de retoma da atividade assistencial e de recuperação das listas de espera, no conjunto

de desafios enfrentados em matéria de gestão de recursos humanos.
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Mais uma vez, loi determinante no alcance dos objetivos propostos, o empenho e dedicação da

grande maioria dos trabalhadores do Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga, E.P.E., bem como

a delegação de competências nos dirigentes no setor público empresarial, efetuada pelo Ministério

da Saúde, para procederem à contratação dos trabalhadores necessários ao reforço de profissionais,

por forma a assegurar a capacidade de respostas do SNS e substituição dos profissionais ausentes

por mais de L20 dias.

Manteve-se no ano de 2021, o impacto do absentismo relacionado com a doença Covid-19,

nomeadamente, por isolamento profilático ou infeção por SARS-CoV-2, na organização do trabalho

com a consequente necessidade de recurso ao trabalho extraordinário e ao adiantamento dos

períodos de férias, como forma de assegurar a manutenção da capacidade de resposta dos serviços.

Mesmo contando com estas dificuìdades, foi possível ao CHEDV, com o empenho dos serviços e

dos seus profissionais, evoluir não só na qualidade e diferenciação da atividade assistencial

assegurada, mas também na independência dos serviços de apoio à gestão e dos serviços de suporte

a prestação de cuidados, face à necessidade de recurso a prestadores externos para assegurar as

necessidades correntes da instituição.

Exemplo destas melhorias foram a duplicação da capacidade da Unidade de Hospitalização

Domiciliária, a evolução da atividade do Laboratório de Biologia Molecular, criado em junho de202O,

que resultou na autonomia total do CHEDV, na realização dos testes de SARS-CoV-2, a partir de agosto

de202I, o início da atividade da Unidade de Cuidados Intermédios Médicos (UCIM) e da Unidade de

Cuidados Intermédios Cardíacos (UCIC), criadas em parceria pelo Serviço de Medicina Interna e o

Serviço de Cardiologia, que para o efeito partilham não só o espaço físico como os recursos humanos,

e a redução drástica do recursos a prestadores externos para assegurar o tratamento da roupa

hospitalar, passando o Serviço de Tratamento de Roupa do CHEDV a assegurar a grande maioria das

necessidades nessa área.

Por último, salienta-se a continuidade da poìítica de ajustamento dos recursos humanos às

necessidades efetivas da instituição, na generalidade das profissões, maioritariamente concretizada

por aplicação do n. q1, do artigo 3.e, do Decreto-Lei n.e 89/2020, com a conversão em contratos de

trabalho sem termo dos contratos que tenham sido celebrados ao abrigo do regime previsto no n.e 3

do artigo 6.q do Decreto-Lei n.s 10 -A/2020, de 13 de março, com exceção do pessoal médico, cujo

recrutamento se operou através dos concursos nacionais promovidos pela tutela.
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Quadro 67. Número de colaboradores com vínculo permanente em 31 de dezembro

Grupo profissional 2019 2020

Conselho de Administração / Pessoal Dirigente

2021

6.-

-¿t,

,ø

Médico

Enfermagem

Técnico Superior

Técnico de Diagnóstico e Terapêutica

Outro Pessoal Técnico

Assistente Técnico

Assistente Operacional

Outro Pessoal

Total

CENTRO HOSPITALAR DE ENTRE O
DOURO E VOUGA, EPE

I
295

ozo

59

123

6

171

630

1

1.919

I
305

619

59

125

b

169

634

1

1.927

18

319

644

53

132

6

175

641

1

1.989

Fonte: RHV

Em dezembro de 2021, o CHEDV tinha preenchidos 1.989 postos de trabalho dos 2.L62 previstos

no Mapa de Pessoal para202I, o equivalente a cerca de9lo/o das necessidades.

Esta evolução, representa um acréscimo de 68 profissionais relativamente ao ano anterior, nas

seguintes carreiras:

. 9 dirigentes intermédios;

. 14 especialistas;

. 25 enfermeiros;

. 7 técnicos superiores;

. 6 assistentes técnicos, e;

¡ 7 assistentes operacionais,

A ocupação dos cargos dirigentes resultou, maioritariamente, da aprovação em sede de

procedimento público de manifestação de interesse, de candidatos previamente vinculados ao

CHEDV, o que se refletiu na diminuição do número de postos de trabalho ocupados na carreira

técnico superior.

A conversão dos contratos de enfermagem ao abrigo Decreto-Lei nP 89 /2020, permitiu não só

repor a força de trabalho existente no final de 2079, como também prosseguir o desenvolvimento de

novas ofertas assistenciais, apesar dos constrangimentos já mencionados,

A aplicação do Decreto-Lei n.q 89/2020, à carreira técnica e diagnóstica e terapêutica

repercutiu-se principalmente na área de análises clínicas, com os inerentes benefícios na capacidade

de resposta do Serviço de Patologia Clínica.

O preenchimento de 7 postos de trabalho de assistentes operacionais e 6 assistentes técnicos,

apesar de positivo, não respondeu ainda à escassez de recursos humano, face às necessidades criadas

pelas novas ofertas assistenciais, pelo que será um esforço a continuar.

ReleróRro DE cESTÂo E coNTAS E
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t- Relativamente ao pessoal médico, as vagas autorizadas permitiram concretizar a maioria dos

desafios a que o CHEDV se propôs, com exceção da adequação do número de profissionais médicos

do Serviço de Emergência, às necessidades da população, na sua área de influência, uma vez que este

serviço, pela sua especificidade, não encontra nos concursos nacionais solução para preenchimento

do seu quadro de pessoal. Esta dificuldade, resultou na necessidade de manter o recurso à

contratação de prestação de serviços médicos, para colmatar as necessidades de cobertura das

carências de pessoal médico, nomeadamente, no que respeita ao Serviço de Urgência Médico-

Cirúrgica do Hospital de São Sebastião e das Urgências Básicas [SUB) das Unidade de Oliveira de

Azeméis e da Unidade de São Ioão da Madeira, com particular relevância nos SUB.

Conforme já mencionado, o número de postos de trabalho ocupados na carreira técnico superior,

diminuiu para 53, devido a nomeação de 6 técnicos superiores para ocupação de cargos dirigentes.

Assim, o aumento total do número de postos de trabalho ocupados foi de 62 profissionais.

Relativamente à evolução do número de postos de trabalho ocupados, tendo em conta o vínculo,

sexo, idade, termo e nacionalidade, passaremos à análise dos dados transmitidos nos quadros infra.

Quadro 68. Número de colaboradores com vínculo à função pública e contrato individual (31 Dez.)

Grupo profissional

Conselho Adm./ P. Dirig.

Méd¡co

Enfermagem

Técnico Super¡or

Téc. Diagnóstico e Terap.

Outro Pessoal Técnico

Ass¡stente Técnico

Assistente Operacional

Outro Pessoal

Total

Dist.. %

2019

ctT Total

2020

ctT Total

2021

ctT TotalFP

6

35

126

12

30

2

53

70

0

334

17,4o/o

2

260

500

47

93

4

118

560

1

1.585

82,6o/o

I
295

626

59

123

6

'|71

630

1

1.919

100,0%

FP

5

35

125

12

30

2

51

64

0

324

16,8o/o

4

270

494

47

95

4

118

570

1

1.603

83,2%

I
305

619

59

't25

6

169

634

I

1.927

100,0%

FP

5

32

't25

11

28

2

50

60

0

313

15,7olo

13

287

519

42

104

4

125

581

1

I 676

84,3o/o

18

319

644

53

132

6

175

641

'l

I 989

100,0%

Fonte: RHV

Como seria de esperar, continuou a verificar-se uma tendência para a redução do número de

postos de trabalho ocupados por profissionais com vínculo à função pública, que se fixa em 313,

representando 75,70/o do total, com o consequente aumento da percentagem de postos de trabalho

preenchidos por trabalhadores com contrato individual de trabalho, que atinge os 84,30/0,

corresponde nte a 1.67 6 trabalhadores.
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Quadro 69. Número de colaboradores com vínculo por sexo

2019

.0
Ëf

'M
þ

Grupo profissional

Conselho Adm./ P. Dirig.

Médico

Enfermagem

Técnico Superior

Téc. Diagnóstico e Terap.

Outro Pessoal Técnico

Ass¡stente Técnico

Assistente Operacional

Outro Pessoal

Total

Dist.. %

H M Total H

2020

M Total H

2021

M Total

3

s7

108

I
25

5

19

102

1

368

19,2o/o

5

198

518

51

98

1

152

528

0

1.551

80,8%

I
295

626

59

123

6

171

630

1

1.919

100,0%

3

98

108

I
25

19

105

1

372

19,3Yo

6

207

51 1

51

100

1

150

529

0

1.555

80,70/o

I
305

619

Ão

125

b

169

634

1

1.927

100,00/o

3

98

109

7

24

5

21

98

1

366

18,40/o

15

221

535

46

108

1

154

543

0

1.623

81,60/o

18

319

644

53

132

6

175

641

1

1.989

100,0%

Fonte: RHV

Quanto ao sexo, verificou-se em2027,um ligeiro aumento na percentagem de postos de trabalho

ocupados por profissionais do sexo feminino, reforçando a tendência para o predomínio dos

elementos do sexo feminino, na totalidade da força de trabalho do CHEDV.

Quadro 70. Número de colaboradores com vínculo e por grupo etário

2019 2020

%

2021
Grupo etár¡o

Total Yo % Acum. Total % Acum. Total % % Acum.

Até 24 anos

25-29 anos

30-34 anos

35-39 anos

40-44 anos

45-49 anos

50-54 anos

55-59 anos

mais 60 anos

Totel

1,go/o

33%

'l5,oo/o

19,30/o

21,3o/a

13,10/o

10,60/o

8,70/o

6,9%

1,80/o

5,1%

20,1o/o

39,40/o

60,7o/o

73,80/o

84,50/o

93,10/o

100,0%

34

64

288

370

409

252

204

166

132

1.919

34

55

257

350

418

276

2't3

172

152

1.927

1,80/o

2,90/o

13,30/o

'18,20/o

21,70/o

14,30/o

11,10/o

8,9%

7,go/o

1,8o/o

4,60/o

18,00/o

36,10/o

57,8o/o

72,'t%

83,20/o

92,1%

100,0%

39

63

235

357

422

311

2't4

185

163

1.989

2,Qo/o

3,20/o

't1,80/o

17,90/o

21,2o/o

15,60/o

1Q,8o/o

9,3o/o

8,20/o

2,0o/o

5,10/o

16,9%

34,90/o

56,1o/o

71,70/o

82,50/o

91,8%

100,0%

Fonte: RHV

Relativamente à caracterização etária dos trabalhadores dos CHEDV, no ano d,e 202L, a média

de idades dos profissionais do Centro Hospitalar, mantém-se em 44 anos demonstrando, pela

primeira vez nos últimos anos, uma estagnação na tendência de envelhecimento da força de trabalho.

Manteve-se também, em2027, a pressão das medidas de prevenção, contenção, mitigação e

tratamento de infeção epidemiológica por SARS-CoV-2, em conjunto com o efeito das medidas de

conciliação da vida profissional, familiar e pessoal, na gestão dos recursos humanos e na organização

do tempo de trabalho.
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Quadro 71. Número de colaboradores com contrato de trabalho a termo

Grupo profissional

Conselho Adm./ P. Dirig.

Méd¡co

Enfermagem

Técnico Superior

Téc. Diagnóstico e Terap.

Outro Pessoal Técn¡co

Assistente Técnico

Assistente Operacional

Outro Pessoal

Total

Dist.. %

Grupo Profissional

C. Adm./ P. Dirigente

Médico

Enfermagem

Técnico Superior

Téc. D¡ag. e Terap.

Outro Pessoal Técnico

Assistente Técnico

Assistente Operacional

Outro Pessoal

Total

Dist..
o/o

CTTC

2019

CTTI

2021

CTTI TotalTotal CTTC

2020

CTTI Total CTTC

0

2

0

0

0

0

0

1

0

3

2,5%

0

0

59

2

I
0

6

40

0

115

97,5%

0

2

59

2

I
0

6

41

0

118

100,0%

0

6

69

2

10

0

I
45

0

140

45,60/o

I

1

74

1

10

0

16

64

0

167

54,40/o

1

7

143

3

20

0

24

109

0

307

100,0%

1

I
122

5

I
0

15

88

0

248

98,8%

I

11

122

5

8

0

15

89

0

251

100,0%

0

2

0

0

0

0

0

1

0

3

1,2%

Fonte: RHV

Com a alteração da natureza dos contratos de trabalho no âmbito das medidas de combate à

Covid-19, passando de termo certo a incerto, a contratação a termo certo volta a restringir-se aos

trabalhadores aposentados. O elevado número de contratos a termos incerto reflete ainda a

persistência da necessidade de substituição de trabalhadores em situação de ausência de longa

duração.

Quadro 72. Número de colaboradores com vínculo por nacionalidade

Port.

2019

UE Out Total Port.

2020

UE Out Total Port.

2021

UE Out Total

I
286

606

58

122

b

170

622

1

1.879

97,90/o

36
I

295

626

59

123

6

171

630

1

1.9t9

100,0%

I
298

601

58

124

6

168

626

1

1.891

98,1%

I
305

619

59

't25

6

169

634

1

1.927

100,0%

17

312

626

53

131

6

't73

631

1

1.950

98,0%

18

319

644

53

132

6

175

641

1

1.989

100,0%

2 55 2

20

1,30/o

t6

0,8%

18

21

1,1o/o

l5

0,80k

t8

2',1

1,10/o

t8

0,9%

2

I
1

7

I

7

24

Fonte: RHV

Analisando a nacionalidade dos profissionais do CHEDV, verifica-se também uma estagnação

relativamente à distribuição percentuaÌ da origem dos trabalhadores, em 2021.
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4LPor último, mas em nada menos importante, é de realçar a aprovação do Plano de Atividades e

Orçamento para 2021 que, entre outras medidas de adequação dos recursos humanos às

necessidades da instituição, permitiu a abertura do recrutamento para os postos de trabalho das

categorias superiores das carreiras assistente técnica e assistente operacional, processo atualmente

em curso.

12. Serviço de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho

O Serviço de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho tem conìo Missão manter um ambiente de

trabalho seguro e salubre, de modo a favorecer a saúde de todos os profissionais e a evitar acidentes

de trabalho e doenças profissionais, contribuindo assim para uma resposta mais adequada ao nível

do atendimento e do tratamento dos utentes.

As atividades de Saúde no Trabalho são desenvolvidas em conjunto com as da Segurança, tendo

por objetivos:

. a vigilância e promoção da Saúde dos trabalhadores;

. a prevenção dos riscos profissionais;

. a manutenção da segurança dos trabalhadores e dos locais de trabalho.

São ainda asseguradas por este serviço as atividades desenvolvidas no âmbito da Segurança

Contra Incêndio em Edifícios e as atividades de gestão de todos os resíduos produzidos no CHEDV.

Saúde Ocupacional

A área da Saúde Ocupacional dirige a sua intervenção à vigilância e promoção da saúde do

trabalhador e foca-se, essencialmente, na realização de exames médicos (admissão, periódicos e

ocasionais), onde é avaliada/reavaliada periodicamente a saúde do trabalhador e a aptidão para o

seu posto de trabalho. A Enfermagem do Trabalho para além de contribuir em todas estas atividades,

é responsável pela atualização do Plano Nacional de Vacinação dos colaboradores, pela

administração anual da vacina da gripe e pela colheita de sangue para realização de análises clínicas

aos colaboradores.

Para além destas atividades, o Serviço durante o ano de 202L centralizou a sua atuação no

controlo do risco de exposição ao SARS-CoV-2, nomeadamente, na realização de rastreios de

contacto, na vigilância da saúde dos colaboradores que adquiriram infeção por este agente e na

vacinação contra o mesmo.

Como se pode verificar no quadro abaixo, o número de exames realizados durante o ano de 2021

foi inferior ao ano prévio, estando este facto diretamente relacionado com as atividades relacionadas
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4, com a atuação no controlo do risco de exposição ao SARS-CoV-2. Prevemos um aumento significativo

do número de consultas programas, essencialmente periódicos, para o ano de 2022.

Quadro 73. Total de exames realizados na consulta de Medicina do Trabalho

Tipo de Exames 2019 2020 2021

Exames de admissão

Exames periódicos

Exames Ocâsionais

TOTAL

Fonte: Serviço de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho

Além destas atividades, destaca-se ainda a participação e investigação de doenças profissionais,

e arealizaçã,o de rastreio de contactos a prolissionais por exposição ocupacional. É ainda de salientar

o aumento significativo de vacinas contra a gripe sazonal inoculadas.

Segurança no Trabalho

A segurança no trabalho dirige a sua ação à promoção da saúde e do bem-estar físico, mental e

social dos trabalhadores, à manutenção de condições de trabalho que assegurem a integridade física

e mental dos mesmos e à prevenção dos riscos profissionais que possam resultar das condições de

trabalho, tendo, portanto, um caráter essencialmente preventivo.

Na área da Segurança no Trabalho destaca-se a avaliação dos riscos profissionais e arealizaçã,o

de sessões de formação aos trabalhadores, em matéria de segurança, higiene e saúde. É ainda da

competência do Serviço a recolha e tratamento das participações respeitantes a ocorrências em

serviço, nomeadamente, as participações de acidentes de trabalho,

Durante o ano de 2021, îoram participadas 185 ocorrências em serviço, das quais 8 são

acontecimentos perigosos, 5 são quase acidentes e 172 são acidentes de trabalho. O número de

acidentes de trabalho teve um aumento de 190/o em relação ao ano anterior, que se refletiu também

nos acidentes de trabalhos ocorridos no trajeto de casa para o trabalho ou do trabalho para casa (in

itinere), que totalizou 17 ocorrências.

Quadro 74.Total de Acidentes de Trabalho ocorridos durante o ano de2O21.

2019 2020 202',1

Tipo de ausência M Total

47

569

755

1 371

12

807

997

'l 816

93

354

121

568

Sem ausência

Dela3dias
De4a30dias

> 30 dias

TOTAL

85

4

38

I
136

HTotal

83

3

43

16

145

M

65

2

38

15

120

HTotal

't8

1

5

'l

25

MH

24

I

11

0

36

93

5

28

17

143

117

b

39

17

179

19

1

15

1

36
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104

5

53

10

172

Fonte: Serviço de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho
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Os acidentes sem ausência ou com ausência inferior a 1 dia, correspondem a 600/o do total de

acidentes de trabalho, o que reflete a contínua sensibilização aos profissionais para a necessidade de

comunicação de todas as situações, com vista à tomada de medidas preventivas.

Os acidentes com ausência superior a 30 dias, apresentam tendência decrescente em relação a

2020, diminuindo cerca de 39o/o, correspondendo apenas a 60/o dos acidentes de trabalho

participados. Importa referir, que dos 10 acidentes de trabalho com ausência superior a 30 dias, 3

ocorreram no trajeto de casa para o trabalho ou do trabalho para casa fin itinere).

Quadro 75. Total de dias de trabalho perdidos devido a Acidentes de Trabalho

H

2019

M

2.028

87

2.115

Total H

2020

M

1.399

106

1.505

Total H

2021

M

Acidentes do ano corrente

Acidentes de anos anteriores

TOTAL

Acidentes do ano corrente

Acidentes de anos anleriores

TOTAL

CENTRO HOSPITALAR DE ENTRE O
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2019

Local de Trabalho Local de
it¡nere Trabalho

2020

in itinere Local de
Trabalho

958

573

1.531

137

0

't37

2.165

2.2s2

113

0

1'13

1.512

106

1.618

300

294

s94

Total

1.270

573

1.843

970

279

.249

Fonte: Serviço de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho

Em termos absolutos foram registados 1843 dias de trabalho perdidos devido a acidente de

trabalho, apesar do aumento de 1,4o/o em relação ao ano anterior, os dias de trabalho perdidos em

2021 continua 180/o abaixo do verificado em201.9. Este aumento relaciona-se exclusivamente, com o

aumento do número de dias de trabalho perdidos resultantes de 10 acidentes ocorridos no ano de

2020,que pela sua gravidade implicaram em ausências prolongadas durante o ano de 2021, pois o

total de dias de trabalho perdidos relacionados com acidentes do ano de2021, diminuiu cercade L60/o

em relação aos verificados no ano de2020.

Quadro 76. Total de dias de trabalho perdidos na sequência de Acidentes de Trabalho ocorridos

no local de trabalho e in itinere

2021

¡n ¡tinere

1.108

10

1.1 t8

1.057

aa

't.'t34

1.267

68

1.335

312

n

312

245

38

283

Fonte: Serviço de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho

O quadro abaixo apresenta a distribuição dos acidentes de trabalho pelos diferentes agentes que

estão na sua origem. Os agentes mecânicos, onde foram incluídos todos os acidentes ocorridos in

itinere, correspondendo a 44o/o do total de acidentes, continuando a ser os mais representativos, e o

motivo de 700/o dos dias de trabalho perdidos. Os agentes biológicos e ergonómicos, também

contribuem de forma significativa para o total de acidentes, correspondendo, respetivamente a30o/o

e 200/o.
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Quadro 77. Distribuição do número de acidentes de trabalho e do total de dias perdidos pelos

agentes que deram origem ao acidente

201 I 2020 2021

Agente do Acidente N.o de
ac¡dentes

Dias N.o de
perdidos acidentes

Dias N.o de Dias
perdidos acidentes perdidos

-18,50/o

14,30/o

-10,5%

Biológico

Ergonómico

Físico

Mecânico

Químico

Psicossocial

TOTAL

2

I
2.165

68

29

1

72

3

6

179

57

314

23

1.761

24

313

0

893

0

40

1.270

51

34

0

75

4

6

170

0

345

I
'1.158

0

0

1.512

49

25

2

66

1

2

145

Fonte: Serviço de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho

13. Formação

Formação de Internos

O CHEDV tem vindo a corresponder à necessidade de colocação de médicos para frequência do

internato, mediante o alargamento da respetiva capacidade formativa para Internos de Formação

Geral e de Formação Especializada, de acordo com as necessidades de colocação. No ano 2021, foram

admitidos 77 internos, representando uma ligeira diminuição face ao total de internos admitidos no

ano transato.

Quadro 78. Número de novos médicos do internato

2019 2020
^%21120

Formação Geral

Formação Especiallzada

Total

2021

71

19

90

65

21

86

53

24

77

Fonte: ACSs

Pese embora o facto de os internos serem colocados na instituição pela Administração Central

do Sistema de Saúde, o CHEDV congratula-se com uma atuação que se tem revelado consistente e que

traduz o reconhecimento da idoneidade e qualidade técnico-científica dos diversos serviços

hospitalares.
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Quadro 79. Distribuição dos médicos do internato por especialidade

Espec¡alidades lo Ano 20 Ano 3o Ano 4o Ano SoAno 6o Ano Total

Anestesiologia

Cirurgia Geral

G¡necologia/ObstetrÍcia

Medicina lntensiva

Medicina lnterna

Medicina do Trabalho

MFR

Neurologia

Oftalmologia

Oncologia Médica

ORL

Ortoped¡â

Patologia Clínica

Pediatria

Total

Un¡dades
Ações

Hospital de São Sebastião

Hospital de São João da Madeira

Hospital de Oliveira de Azeméis

Total

Fonte: Serviço de Formação

CENTRO HOSPITALAR DE ENTRE O
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201 9

Horas Part¡c¡pações Ações

19 3

Participações Ações

2021

Horas Participações

1

0

1

2

5

0

2

2

1

0

1

2

1

3

I

2

5

0

2

I

2

4

3

1

0

1

1

2

1

1

5

0

2

0

2

1

'l

2

1

2

21

1

2

1

I

5

0

2

1

1

I

0

1

1

2

l9

5

10

b

7

24

1

11

5

5

4

3

o

4

12

106

1

2

20

1

2

24

4

Fonte: ACSS e Direção do Internato Médico do CHEDV

Além dos médicos em frequência do internato foram ainda acolhidos mais 90 internos de

Formação Especializada em estágios obrigatórios e opcionais, dos quais, 54 de Medicina Geral e

Familiar (38 da zona norte; 15 dazonacentro e 1 dos Açores); L interno de Saúde Pública, 3L internos

de várias Especialidades oriundos de outros hospitais do país e 3 internos de Instituições

Hospitalares fora do país.

Outra Atividade Formativa

Cumpre ainda salientar a colaboração mantida pelo CHEDV com diversos organismos de ensino

da área da saúde, designadamente enfermagem e tecnologias da saúde, bem como Delegações

Regionais do Instituto de Emprego e Formação Profissional e estabelecimentos de ensino oficiais do

nível superior e secundário, aos quais são autorizados estágios curriculares.

Quadro 80. Atividade formativa - análise 2Ol9/2021

6659

200

391

7250

454

21

33

s08

284

14

16

314

520

32

23

575

16.700

452

340

17.492

8.822

349

311

9.482

2020

Horas

9.189

116

238

9.543

4.059

'fi6

206

4.381

16.638,25

235

436

17.309,2s
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e Constata-se que o Centro Hospitalar de Entre Douro e Vouga EPE apresenta uma franca

recuperação da atividade formativa, face ao ano anterior quer no número de ações, quer no número

de horas, quer no número de participações de formandos. A atividade no Hospital de S. Sebastião é

mais expressiva uma vez que é a sede do Centro Hospitalar, no entanto, nas outras duas unidades a

atividade formativa não é despicienda.

t2019 ¡2020 2021

Gráfico 26. Número de Ações de Formação - 2OL9/2021^

700

600

500

400

300

200

100

575

520 508

454

314
284

32M21 23 10 33

Hosp¡tal de São Sebastião Hospital de São João da
Madeira

Fonter Serviço de Formação

Hospital de Oliveira de
Azeméis

Total

Quadro 81,. Temática da atividade formativa - análise 2Ol9/202L

0

Ações

2019

Horas Participações Ações

2020

Horas Participações

67,5

2021

Horas ParticipaçöesAções

Acolh¡mento

Programa de Prevenção de
Controlo de lnfeção e Res¡stência
aos Antimicrobianos

Resíduos Hosp¡talares

Segurança e Higiene no Trabalho

Suporte Básico e Avançado de
Vida

Med¡camentos

Comunicação e Trabalho em
Equipa

lnformática

outros Temas

lnternato Médico

Total

2.210

439

1.646

3.270

96

650

76

7.172,5

1.697

17.492

9 235,5 45

512

176

393

373

91

154

16

2.144

477

4.381

3

zo

6

18

25

11

12

3

199

11

314

895,5

176

1.047

1.240

108

857

16

2.778

2.358

9.543

45

512

176

393

373

91

154

16

2.144

477

4.381

150

782

435

966

606

Èa

80

24

3.960

194

7250

11

49

24

56

52

3

291

11

508

225,O

2.155,25

425

3.1 94

3.036

53

80

457

7.377

307

17.309,25

59

18

38

53

8

14

2

358

16

575

o

Fonte: Serviço de Formação

8m202'1., constata-se um aumento do número de ações, do volume de horas de formação, bem

como do número de participações resultado do reagendamento das formações, após as restrições

impostas pela pandemia, compatibilizando novas calendarizações.
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Na área da formação, o ano de 2021., ficou ainda marcado pela continuidade do Projeto de

Formação de Profissionais do Sector da Saúde, cofinanciado pelo Fundo Social Europeu (FSE) no

âmbito do Programa Operacional Inclusão Social e Emprego IPOISE) do Portugal 2020,

contemplando o financiamento de ações de formação e a realização de ações de formação adicionais

em outras áreas definidas como prioritárias pelo Ministério da Saúde.

Os formandos que estão inseridos nesteprojeto são os médicos, enfermeiros, técnicos de saúde

e outros técnicos, assistentes operacionais e outros. O êxito deste projeto e as altas taxas de

aprovação significam que a candidatura foi dimensionada conforme as necessidades sentidas pela

Instituição e pelos seus profissionais, adequando-se à realidade hospitalar.

Quadro 82. Número de ações de formação

Candidatura Aprovadas Taxa de Aprovação

No Cursos

No de ações

No Formandos

21

77

289

100%

100%

lOOo/o

21

289

Fonter Candidatura POISE nq 38-2077-05

14. Centro de Estudos Clínicos

Importância da investigação clínica

A investigação clínica, parte integrante da atividade hospitalar, contribuiu para a melhoria dos

cuidados de saúde e para a qualidade do ensino. Por outro lado, deve também ser encarada como

uma fonte potencial de financiamento das instituições de saúde. O tratamento dos doentes incluídos

em ensaios clínicos é suportado pelos respetivos promotores e substitui, embora muito

parcialmente, tratamentos dispendiosos suportados pelo SNS.

A participação dos médicos e de outros profissionais, como investigadores de ensaios clínicos,

contribuiu para a sua formação e para o seu desenvolvimento científico. Simultaneamente, a cultura

de rigor e de organização inerentes à metodologia da investigação clínica traduz-se em melhorias, a

vários níveis, dos serviços prestados pelas unidades de saúde.

Implementação da investigaçào clínica no CHEDV

Publicações indexadas

Foram identificadas B0 publicações indexadas na PubMed, tendo como autores e co-autores

vários profissionais do CHEDV. Alguns destes trabalhos foram publicados em revistas com

considerável fator de impacto. Este número representa um aumento de74o/o em relação a2020.
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Estudos não interventivos

Durante o ano de 202L tiveram início 55 estudos observacionais, retrospetivos e prospetivos,

estando em curso 70 trabalhos.

Ensaios clÍnicos

Estiveram em curso 4L ensaios, dos quais onze tiveram início e dois foram concluídos.

Quadro 83. Ensaios Clínicos por Especialidade

Especial¡dades

Neurologia

Oncologia

Oftalmologia

Cardiologia

Gastroenterologia

Pediatria

Medicina lnterna

Total

201 9

No No Ensaios
lnvestigadores Clínicos

No

lnvest¡gâdores

5

2

1

2020

Ensaios
No Doentes
lncluídos

22+20 SF

21+7 SF

9+1 SF

14 13++ SF

36

30 101+32 SF

33.411,00

14.013,80

26.150,00

16.739,60

86.837,1 3

177 .151,53

No Doentes
lncluídos

22+19 SF

22+8 SF

6+4 SF

No

Clínicos lnvestigadores
No

2021

No
Ênsaios
Glínicos

12

No Doentes
lncluídos

32+6 SF

25+8 SF

37+4 5¡
1

25+8 SF

36

18+3 SF

174+29 SF

3

1

16

1

3

41

I
6

1

5

2

1

r0

7

1

o

1

2

1

2

1

1

14

Fonte: CEC

Legenda: SF -Screen Failures (AvaliaçõesJ

Foram respondidos 20 questionários de exequibilidade, o que demonstra o potencial que

teoricamente existe, apesar de ainda estarmos em plena pandemia Covid-19.

Quadro 84. Ensaios Clínicos por Especialidade e Valor Faturado

Valor euros

2019 2020 2021 Total

10

Especialidade

Neurologia

Oncologia Médica

Oftalmologia

Gastrenterologia

Pediatria

Medicina lnterna

Total

14 27+5 SF

36

33 113+36 SF

63.929,50

39.280,29

63.359,60

8.147,30

2.749,79

l0

31.928,10

15.606,33

69.6'10,40

40.1 34,80

10.300,00

177.466,48 167.579,63

Fonte: Serviços Financeiros

0s quadros acima contêm os principais indicadores da atividade dos ensaios clínicos.

Num ano atravessado pela pandemia Covid-19, estes resultados são muito positivos.

129.268,60

68.900,42

1 59.1 20,00

65.021,70

13.049,79

86.837,1 3

435.360,51
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L5. Sistemas de Informação

Em2021, foi dada continuidade ao desenvolvimento das medidas já adotadas em2020, por força

do contexto pandémico, visando a reestruturação e a reorganização de fluxos de trabalho clínico e

administrativo, assim como de desmateriali zação de fluxo ainda baseados na utilização de papel.

Em fargo espetro, podemos considerar que o ano de 202L, no que respeita à linha de

desenvolvimento do Serviço de Informática foi já marcado pela preparação e adequação do processo

clínico eletrónico vigente, Medtrix EPR, num cenário de provável migração para o SCLINICO,

plataforma da SPMS dedicada ao registo de informação clínica, amplamente utilizada pelas

instituições do SNS.

Um dos trabalhos, talvez, com maior impacto técnico e funcional consistiu na implementação do

upgrade do SONHO que passou a permitir efetuar registos no referencial ICD-10, com impacto

administrativo e funcional ao nível dos secretariados e uma profunda revisão do Medtrix EPR.

Tratou-se de uma alteração de base e estrutural, com repercussões ao nível do registo no sonho de

diagnósticos dos doentes em Ambulatório, Internamento e Urgência para efeitos de alta clínica, assim

como do registo no Sonho de diagnósticos e procedimentos no circuito cirúrgico, consentimento,

proposta e relato. Do ponto de vista de projeto, é de ressalvar a articulação com a SPMS. Mais, dada a

natureza concetual do ICD10, de forma a tornar esta migração o mais suave possível do ponto de

vista do utilizador, recorreu-se ao desenvolvimento de um mecanismo de favoritos, essencial para o

sucesso deste upgrade de registos no Sonho.

No sentido de agilizar os processos vigentes em termos do processo clínico eletrónico, foram

introduzidas as seguintes melhorias:

tendo em conta a necessidade de fragmentação modular do Medtrix EPR, investiu-se na

criação de botões para acesso simples, direto e contextualizado (utilizador e utenteJ de

algumas aplicações clínicas: Quimioprocess e Siima MFR.

do ponto de vista processual, um outro desenvolvimento com grande adesão clínica,

consistiu na marcação de consultas subsequentes no Medtrix com integração no S0NHO; ao

utilizador passou a ser dada a visualização em calendário das vagas de consultas

subsequentes no SONHO por médico e a sinalização de ocupação com cores.

ao nível do Bloco Operatório, foram construídos, em Medtrix, dois novos dashboards: Núcleo

de Partos e Propostas Urgentes, para efeitos de planeamento logístico deste serviço.

p

(')
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a

a

Paralelamente a todos estes desenvolvimentos, procedeu-se a uma profunda reforma no

mecanismo que garante a interoperabilidade entre todas as aplicações no CHEDV: o Helios. Foi

solicitada à SPMS a adesão à LIGHT e, neste momento, são já vários os canais a verter informação

SONH0 para o integrador.
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"1.6.1.. Objetivos de gestão

Em conformidade com o art.e 3B.q do Decreto-Lein.e 1.33/2013, de 3 de outubro, os objetivos de

gestão estabelecidos e os valores alcançados pelo CHEDV, são apresentados nos capítulos anteriores.

16.2. Gestão do risco financeiro

16.3. Limite de crescimento do endividamento

0 CHEDV não recorreu a endividamento bancário, durante o ano de 202L, nem detém qualquer

passivo remunerado.

Não é aplicável o n.q 1 do artigo 45.q da Lei n.q 42/20L6, de 28 de dezembro, nem é aplicável, o

Despacho n.e L01-/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, bem como o

Despacho n.e 1,55/20LI,de28 de abril, do Ministro de Estado e das Finanças, quanto aos limites

máximos de acréscimo de endividamento.

Quadro 85. Risco Financeiro

Anos 2021 2020 2019 20ß 2017 2016

Encargos Financeiros ( Q

Taxa M édia de Financ¡amento (o/.)

Fonte:SICC valores em euros

Quadro 86. Endividamento

20202021 207t 20ß
Vålof.. | €l

Variâçào 21120

Vtlot q
2017 20ßPl3tivo R6múngf¡do

F¡wtrtrsúos otlbo! (Comlé a l{!o Cot¡Íts)
-dos quais co¡c€dlos pela OGTF

Aoalor ó C¡pl¡l porúol¡çåo

Aumslos d€ Caplal porconveßão de créditos

Ên(f¡viÌhm6Io AJ¡¡lrdo

Fo ùlc: SICC

'1,6.4. Prazo médio de pagamentos e atrasos nos pagamentos

O CHEDV apresenta a 31 de dezembro de 2021, um prazo médio de pagamentos de LB3 dias, o

que representa um aumento de 25 dias, face a2020, mantendo-se ao mesmo nível de 2019. Para este

aumento contribuiu o facto de que os valores transferidos pela ACSS para pagamento de dívida

vencida apenas terem ocorrido no 2e semestre de 2021,, contrariamente ao que ocorreu em 2020 em

que mais de metade do valor foi transferido no l.e trimestre. Esta circunstância penalizou o valor
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apurado para este indicador, já que a fórmula prevista no Despacho nP 9870/2009, de 13 de abril,

considera a média dos saldos trimestrais de fornecedores.

Quadro 87.Prazo médio de pagamentos

PMP 2021 2020 2019
Variação 21120

Valor %

Prazo (dias) ß3 68 €3 25 ß,9Yo

Fonte: S KIC

A posição dos pagamentos em atraso ["arrears") reportada a 31 de dezembro de 2021-, em

conformidade com a Resolução do Conselho de Ministros nP 34/2008, de 22 de fevereiro, com a

alteração introduzida pelo Despacho n.q 9870/2009, de 13 de abril, e divulgação dos atrasos de

pagamentos, conforme definido no Decreto-Lein.e 65-A/2011, de 17 de maio é a descrita no quadro

seguinte:

Quadro 88. Atrasos nos pagamentos

Valor ( € )
Dívidas Vencidas

Aq. de Bens e Serviços

Aq. de Capital

0-90 dias

7.659.175,47

330.875,86

7.990.051,33

1.940.143,70

129.608,70

2.069.752,40

248.197,79

0,00

248.197,79

Valor das dívidas vencídas de acordo com o art. l.'DL 65-A/201 1 ( € )

90-120 dias 120-240 dias 240-360 dias > 360 d¡as

478.868,77

1 1 .901 ,06

490.769,83

1.206,28

0,00

1206,28Total

Fonte: SICC valores enl euros

O valor dos pagamentos em atraso (dívida vencida há mais de 90 dias) do CHEDV, em 2021,

atingiu o montante de 2.809 milhares de euros, aumentando 1.315 milhares de euros, face a2020.

As verbas transferidas para pagamento de dívida vencida a fornecedores externos, não foram

suficientes para fazer face à dívida vencida acumulada, que sofreu um aumento significativo na

sequência da pressão exercida por alguns fornecedores, que vieram exigir o pagamento a pronto, sob

pena de suspenderem a entrega de produtos vitais para assegurar a continuidade da prestação

imediata de serviços de cuidados de saúde pelo CHEDV.

Durante o ano de 2027, foram transferidos para o CHEDV 18.160 milhares de euros, com a

seguinte origem:

7.000 milhares de euros, autorizados pelo Despacho, de 3 agosto de2021,, do Exmo. Senhor

Secretário de Estado da Saúde, para pagamento de dívidas vencidas a fornecedores externos

e não pagas à data de publicação do referido despacho.

9.482 milhares de euros, autorizados pelo Despacho, de 07 de dezembro de 2021, dos Exmos.

Senhor Ministro do Estado e das Finanças e do Exmo. Senhor Secretário de Estado da Saúde,

para pagamento de dívidas vencidas a fornecedores externos e não pagas à data de publicação

do referido despacho.

a

a
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. I.678 milhares de euros, autorizados pelo Despacho, de 09 de dezembro de2021, dos Exmos.

Senhor Ministro do Estado e das Finanças e do Exmo. Senhor Secretário de Estado da Saúde,

para pagamento de dívidas vencidas a fornecedores externos e não pagas à data de publicação

do referido despacho.

16.5. Recomendaçoes aquando da aprovação das contas de 2016

As contas dos exercícios compreendidos no período de 201.7 a 2020 ainda não foram aprovadas

pelo acionista.

As recomendações do acionista incluídas na aprovação das contas relativas aos anos de 201,4,

20'1,5 e 2016, foram efetuadas em22/02/2018 e encontram-se em implementação.

As recomendações incluídas na aprovação de contas foram as seguintes:

¡ elaborar e divulgar o relatório sobre remunerações tendo em vista dar cumprimento ao n.q

2 da Resolução do Conselho de Ministros n.q L8/2014, de 7 de março;

. promover a elaboração e publicação do relatório sobre gestão de risco de corrupção e

infrações conexas, em cumprimento dos n.es 1 e 2 do artigo 46.e da atual redação do Decreto

- Lei n.e 133/201,3, de 3 de outubro;

. aplicar o Princípio da Unidade de Tesouraria, nos termos do n.e 1 do artigo 28.q da atual

redação do Decreto-Lei n.a 133/2013, de 3 de outubro, e do n.q 5 do artigo 111..e da Lei n.e

42 /201-6, de 2B de dezembro, os quais estabelecem que as empresas públicas não f,inanceiras

devem manter as suas disponibilidades e aplicações financeiras, junto da Agência de Gestão

da Tesouraria e da Dívida Pública - IGCP, EPE.

Relativamente à sua implementação, cumpre informar que

a o CHEDV irá elaborar e divulgar o relatório sobre remunerações cumprindo o n.e 2 da

Resolução do Conselho de Ministros n.e 1.B/2014,de7 d.e março;

o relatório sobre gestão de risco de corrupção e infrações conexas, necessita de atualização

o que será efetuado em2022;

o Princípio da Unidade de Tesouraria encontra-se integralmente cumprido desde 2018.

16.6. Remunerações

a) Conselho de Administração

Em 2021, foram aplicadas as orientações relativas às remunerações vigentes e não foram

atribuídos prémios, nos termos do art,q 41.4 da Lei n.q B2-B/2014, de 31 de dezembro.
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Quadro 89. Conselho de Administração (CA)

De¡¡9n¡ção

Xone
Form. (11 Dale 3lñril¡o

oP RLO (2t

Enlld¡dê dc
Origem

EDI¡d.dc
P¿q¡dota

ft,. dê
t andalo,

M end¡lo C aJgo

mm-2022

[ 1) Indicar Resolução (R)/AG/DUE/Despacho (D)

[2) Opção Pela Remuneração do Lugar de Origem - prevista no nq I do artigo z8.a do EGP; indiør entidade pagadora IO-Origem/D-Destino)

Quadro 90. Acumulação de Funções

Membro do CA
Acumulação de Funçóes

F unçãoE nt ¡dade

José M iguel Dias P aivâ e Costa

Carlos Manuel Ferreira Carvalho

Sara Crist¡na da Silva P ereira

Rita M anuela Lo pes de M o utinho

Helga M iranda de M agalhães L¡ma

CHEDV

Fonte: RHV

Quadro 9L. Estatuto do Gestor Público

Pr6adðnt6 Josá Miouêt eCosb

M embro do CA

José M iguel Dias Paiva e Costa (a)

Carlos M anuel Feneira Carvalho

Sara Crist¡na da S¡lva Pere¡râ

Rita M anuela Lopes de M o utinho

Helga M iranda de M agalhães Lima

s

OPRLO

S

S

S

M emb.o do CA
Fin l'l V. r¡ávêl

Dketo r Clinico Cådos M ânusl Fffi€ia Caryâlþ

Edermoiþ Dißto SrâCdst¡ßdå Sìlvâ Pd€irâ

VogslEeut¡vo RitâMåruehLoÞdsMoulinþ
VogalEEutivo Hdg€ M ¡reúdeMâgålÉæ Lima

DsFcb n.'253120æ

DesFcb n.o259/æ20

Dærb ñ.ó253{2O2O

D6Fcb no2g/æ20
DesFþ n.o25glæ20

442-m20

ffi2-2020

M2-mm
ffi2-m20
ffi2-20N

NA

o
N.A

NÀ

CHEDV

Náo

Sm

Nåo

Nfu

Nfu

2

1

2

2

1

Reg¡me

Docência

Act¡vidade médica, de natureza assistencial

Docência

Docência

Docénc¡a

Público

Público

Público

Público

Público

Estatuto do gestor Públ¡co

Remuneração mensal bruta ( €)

F¡xado Class¡f¡cação D espesas
Representação

172187

1377,58

1377,58

1377,58

1377,58

va lo res etn euro s

Vencimento

4.304,94

4.045,64

3.443,95

3.443,95

3.443,95

R€muneraç¡o Anuål ( €l
Rldsçõlr Rsvsroão

grula (ll Remun€ratóriar Rsmunsratór¡¡
l2l (3)

æ.cnfr
99.056,53

il,7$m
64.7!ß24

u1ßn

B

B

B

B

Fonte: RHV

a) Aplicação do net do art. 1824 do DL na 33/2018, de 15 de maio

OPRLO: Opção Pela Remuneração do Lugar de Origem - prevista no nq B do artigo 28.0 do EGP

Quadro 92. Remuneração Anual

Jo.6 il'í¡dDiû Pavt. Cotlz
Cârlo r M enæl FffciE caryaüo

SeÉ CrÈth. rb Salva Pæ¡!
Rla Manusla Lopas (þ Moul¡nho

H.lgE l/li¿rd¡ ô Magú¿a Liß

25.888.81

3l0.t76,64 25.tE6,61 37 4.228,11 0,00 0,00 3'11.22A,i1

Fonte: RHV vakrres e¡n eùrc s

(t), Vencimento e despesas de representação (sem redução remuneratória).

(1J. Acresce à remuneração f¡xa, o valor relativo aos subsídios de férias e natal.

(3). Na reversão remuneratór¡a está contemplada a devolução da redução de 57o dos gestores públicos (Artigo 12.o da Lei I2-A/2O10,de30 de lunhoJ, com efeitos a

janeiro de 2018 e até junho de 2020 (último mês em que ocorreu a redução), de acordo com o faseamento previsto na LEO de 2018.

Nota: A componente variável inclu¡ ajudas de custo, horas extra, horas suplementares e horas de prevenção. As horas extras, suplementares e de prevençâo sào pagas

ao abriSo do Despacho 11679/2020, d,e25 de novembro, que autoriza o Diretor Clínico a exercer atividade médica, de natureza assistencial, de forma remunerada, no

CHEDV.

72Zn,A.

ú.o7631

5l,6/Efr
57.8tt8,36

stñfi

Vãlor Bruto F¡ñâl
(¡)=(ll-l2l+(31

e.wþ
99.056þ3

9.7ßF
il.7ß26
u.7ß,a
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Quadro 93. Benefícios Sociais

B.nolíc¡o3 soc¡a¡r ( €l

R.gim6 dô Pro169å0 Soo¡al S.su¡o d€ V¡då Sêguro do Såúd€Valor do Subs¡d¡o do Rsf.¡çåo

D¡Á¡iô Encâ.go ¡nuål
dâ Ent¡dade ldont¡f¡car

CGA

Enc.rgo ¡nuâl da Encargo ¡nual Encargo ânuâl dâ
Ent¡d¡do dä Entidådo Ent¡dâdo

Encargo
ld€nt¡fica. ¿nuål dâ

Entidåd.
bréM{ud Dd Pdv.. Coilâ

Cdos Man@l Ferdra Câwdþ

S.n CdiÉ ó Stoâ Pøair,

Rile MâMa LoF dêMoú¡¡b
HdC6 Mir¿ndâ ô U 4CË Umâ

1N2,M

197 27

1ø,72

197 27

1ßt:t3

0?2752

21ß1æ

6377,n

63n N
63nm

t{A

NÁ.

1,n
1.n
1,7
4.n
4,7

ss

ss
s.s

C,GA

NA

N.A.

NA.

r{^

NÂ

NÁ

C.l.br¡çåo
da Cootr¡lo vl¡túrå l€

87.2tt.90

Sod.lld¡d. (11 Âno ln¡clo Áîo T.rño Valor da Rand¡
Í.r.¡l f¡l

Gilio Ano.l Pra¡t¡çðôa
com R.nd¡! Conlr.lr¡l!

l9 R.m¡n.rc.nter lñ,,)

s.9 nr.0l

Quadro 94. Encargos com Viaturas

Enc.rgor coñ Vl¡lúr¡.
f.m!,o do CA

Jcsá V rgrèl Orâ3 Paivå e Crj!3

Cadcs V ¡nùè] Feretra Crrv:lhl

R I. il áñuer¿ Loæs õe l¡ o!ùñhc

Hê¡9e ß ilåñd¡ de M agaìtáes L ñá

I l,rquÀ{i¡:\¡ l): l¡¡sú9 oil oilkJ

Quadro 95. Gastos Anuais associados a Deslocações em Serviço

¡lombro do CA

José M iguel Dias Paiva e Costa

Cãdos Manu€l Farreir3 Catualho

Sara Cnstina da S¡lva Pererra

R¡ta Manuela Lopes de Moutinho

Helga M iranda de M agalhães L¡ma

Fonre:SICC

Gâatos enuels.ssooladoa a Drslocâçðos am Saryl9o (q

cugros com outrag
- - - Aludâa do custoAlojâmonto ' ldont¡t¡câr Valor

Gasto totel
com vlagona

(r)
433,77

1€,48

97,ß

p7,55

006,48

Dosloaaçðo3
êm Sorvlço

433,77

Q7.55

1€,48

97,ß

p7,55

valores em eurtrs

b) Fiscalização

1. Conselho Fiscal

A nomeação do Conselho Fiscal do CHEDV, para o triénio 2018-2020, ocorreu por despacho do

Secretário de Estado do Tesouro e da Secretária de Estado da Saúde em27 de março de 2018.

A 12 de novembro de 2020, foi comunicado ao Conselho de Administração do CHEDV a cessação

de funções do Presidente do Conselho Fiscal, Dr. Joaquim Barreiros. De forma a assegurar o adequado

funcionamento do Conselho Fiscal, e em observância das regras legais aplicáveis, reunido o Conselho

Fiscal foi deliberado que a Dra. Márcia Sousa Ribeiro, Vogal indicada em primeiro lugar no Despacho

Conjunto dos Senhores Secretários de Estado do Tesouro e da Saúde, de 27 de março de 201B, que

procedeu à nomeação do Conselho Fiscal do Centro Hospitalar de Entre Douro e Vouga, EPE para o

triénio de 2018-2020, passou a assumir a função de Presidente, a Dra. Ana Alexandra Filipe Freitas,

inicialmente designada como Vogal suplente, nos termos do mesmo Despacho, passou a exercer a

função de forma efetiva, mantendo-se, igualmente, como Vogal efetivo o Dr. Ricardo Reis.
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Quadro 96. Conselho Fiscal

M.nd.to C ¿rgo I{om6
Dcalgn¡ção

Forme (ll

D6Fcþ Sæ. Esttr T&uÞ 65åø6

DesFcb k. Estado Tsouro o Súdê

DêsFcb k- Estd TMUro s $ßs

Etl¡lúto
RomunGa¡tó rlo

F¡rdo f cñ!¿l (q

7æ,41

59131

59131

N.. dc
M and¡to! 4L

\(e.--
D¡tt

20&2020

N ome

M árcia Alexandra Almeida de So usa R¡beiro

R¡cardo Jorge Pinto Reis

Ana Alexandra Filipe Freitas t

C¡ago

b&ñÐ

Ricado Jorge Pinto R6is

AmAlôEdre FìliF Frêit6s

Quadro 97. Remuneração Anual do Conselho Fiscal

Remuneração Anual (Q

B ruto ( 1)
R eduçõ es

Remuneratórias (2)

27-Otbß
27-Or20ß

27-&mß

1t037,74

8.278,34

8.332,O

valor F¡nal (3)=(1)-(2)

1t037,74

8.278,34

8.332,O

Fo nte: RHV 27 .648,18

* lnclui o valor de subsfdio de férias (53,76€) referente ao ano 2O2O pago em2O2l

b) 2. Revisor Ofìcial de Contas

O Revisor Oficial de Contas, foi nomeado pelo Despacho Conjunto do Sr. Secretário de Estado do

Tesouro e da Sra. Secretária de Estado da Saúde, de25/09/2018, para o mandato de 20L8 a2020,e

foram aplicadas as orientações relativas às remunerações vigentes.

Quadro 98. Revisor Oficial de Contas

ld.nllllc¡çlo 8ROCTROC

il..d. h.clç¡o n. 
".!ii{-

Oaalgna9¡o

Forñ¡ lll D¡t.

da lúnçöat

grupo

lunçöaa

!ocladada

71 æûß

oata do

ææ! ÉûætSæ.SA..SOC no71

Notai Dever ser identificada o efetivo (SROC e ROC) e suplente (SROC e ROC)

(1) Indicar ACIDUE/Despacho (Dl

Nomo ROCTFU

Quadro 99. Remuneração Anual Revisor Ofìcial de Contas

VrlorAnurldoContrrtodoPreslaçäodeSe.v¡ço3-2021(9 V.lorAnu.ldeSeN¡ço3Ad¡c¡onâi3-2021(9

varo. (1) Reduçðe3 (2) våro' F¡n¡r (3)=(1)' 
'tïtJ51:i vrror (r) Roduçôe3 r.l ïllll,ü11'

Slnlo! Carys[ro t AscLdoa,
SROC,3A..SROC rf 7l æß,¿Iñ 30427,00 2n6Æ 2.tâ10

Fo nrc:sf c

3. Auditor Externo

8m2021, não foi contratado qualquer auditor externo.

c) Restantes Trabalhadores

Às remunerações dos restantes trabalhadores foram aplicadas as orientações vigentes em2021
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1.6.7. Aplicaçào do Estatuto do Gestor Público (aplicação clo clisposto nos artigos 32."

e 33."), no que se refere a:

a) À não utilização de Cartões de Crédito

Nos termos do art.e 32.e do Decreto-Lei n.e B/2012, de 1B de janeiro, não foram atribuídos

quaisquer cartões de crédito aos membros do Conselho de Administração.

b) Ao não reembolso de despesas de representação pessoal

Não foram reembolsadas quaisquer despesas enquadráveis no conceito de despesas de

representação pessoal.

c) Ao valor das despesas associadas a comunicações

Quadro 100. Valor das despesas associadas a comunicações

Membro do CA

José M ¡guel Dias Paiva e Costa

Carlos M ânuel Ferreira Carvalho

Sara Cristina da Silvâ Perelra

Rita M anuela Lo pes de M o ut¡nho

Helga M iranda de M agalhães Lima

Plafond
M ensal

D ef inido

75,00

75,00

75,00

75,00

75,00

Gastos com Comunicações (Q

Valor Anual Observações

483,47

503,62

473,1'l

559,37

ß4,49

Fonte:SICC 2.204,0s valores etn euros

d) Ao valor de Combustíveis e portagens afeto mensalmente às viaturas de serviço

Os membros do Conselho de Administração não utilizam viaturas de serviço.

16.8. Despesas Não Documentadas

Nos termos do disposto no n.s 2 do art.e L6.q do RJSPE e do artigo 11.q da EGP, o CHEDV não

realizou quaisquer despesas não documentadas.

1,6.9. Relatório Sobre Remuneraçoes pagas a mulheres e homens

A Resolução do Conselho de Ministros n.a 1.8/201.4, de 7 de março, determina que as empresas

do setor empresarial do Estado promovam, de três em três anos, a elaboração de um relatório, sobre

as remunerações pagas a mulheres e homens tendo em vista o diagnóstico e a prevenção de

diferenças injustificadas naquelas remunerações. Determina ainda que as referidas empresas

promovam medidas concretas, a integrar nos planos para a igualdade e cuja elaboração estão
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vinculadas nos termos do n.q L da Resolução do Conselho de Ministrosn.e 1,9/2012,de8 de março,

que deem resposta às situações detetadas de desigualdade salarial entre mulheres e homens.

O CHEDV aplica a todos os funcionários, mulheres e homens, as tabelas em vigor no setor público

administrativo do estado, aplicáveis às carreiras existentes nesta instituição, não havendo por isso

lugar a qualquer discriminação salarial em razão do género.

O CHEDVprevê durante o ano de2022, apresentar o relatório legalmente exigido, no entanto

vem monitorizando as remunerações pagas a mulheres e homens, através da análise de diversas

fontes de informação, como por exemplo, o Balanço Social que discrimina as remunerações por

género.

16.10. Relatório Anual sobre Prevenção da Corrupçào

Conforme o disposto no n.e 1 do artigo 46.a da Lei n.q 42/2076, de 28/1.2, o CHEDV tem

publicado na sua página http://www.chedv.min-saude.pt o relatório anual sobre prevenção e

corrupção.

(( _,tK
¿9

lrL
ê-

'16.11..

't6.12.

Contratação Pública e

Sistema Nacional de Compras Públicas (SNCP)

8m2021, foram aplicadas as normas de contratação pública vigentes e não existiram quaisquer

contratos celebrados com valor superior a 5 milhões de euros.

O CHEDV elaborou um manual de procedimento de compras, bem como diversos procedimentos

e instruções de trabalho, em conformidade com o enquadramento legal e normativo de contratação

pública em vigor. A mais recente atualização aprovada em Conselho de Administração data de julho

de 2017.

8m202L, foram realizados procedimentos de aquisição ao abrigo dos acordos quadro em vigor

e aderiu-se às compras centralizadas desenvolvidas pela SPMS, sempre que tal era obrigatório, bem

como de forma voluntária, privilegiando a celeridade e transparência do desenvolvimento dos

processos.

De salientar a publicação do Decreto-Lei nq L0-4, de 13 de março de2020, que estabelece um

regime excecional em matéria de contratação pública e realização de despesa, aplicável às aquisições

dos equipamentos, bens e serviços necessários à avaliação de casos suspeitos e ao tratamento de

sintomas e complicações associadas à Covid-19, conferindo a máxima celeridade a estes

procedimentos de aquisição.

Em 202L, continua-se a aplicar o regime excecional em matéria de contratação pública e

realização de despesa, previsto no Decreto-Lei ne L0-4, de L3 de março de 2020, com as várias

atualizações (alterações, revogações) de que foi alvo ao longo do ano.

CENTRO HOSPITALAR DE ENTRE O

DOURO E VOUGA, EPE
Rer¡róruo DE cESTÃo E coNTAS



{)\o
0"

h 
" A- 16.13. Medidas de Redução de Gastos operacionaisl(_-- ,..

' t As medidas de redução de gastos operacionais implementadas pelo CHEDV tiveram um impacto
\/ 

favorável, já que o valor previsto para os gastos totais, em sede de orçamento, não foi ultrapassado

apresentado uma taxa de execução orçamental de 99,4o/0.

Por outro lado, é de salientar a significativa melhoria da eficiência do CHEDV, traduzida pelo

coeficiente entre "Gastos Operacionais" e "Doentes Padrão", que regista em 2021. o valor de

3.954,15€, apresentando uma redução de 7,40/o, lace a 2020.

Apesar do referido, os gastos totais apresentam um aumento, face aos anos anteriores, fruto da

enorme pressão na despesa gerada pela necessidade de responder às questões inerentes ao controlo

da pandemia Covid-19.

Neste âmbito, foi atribuída ao CHEDV uma verba a título de custos de contexto no valor de 5.684

milhares de euros, em sede do Acordo Modificativo ao Contrato-Programa para 202L. Não obstante,

o financiamento continua a revelar-se desajustado face à estrutura de gastos do CHEDV, facto que já

se vinha a sentir em termos históricos e que foi fortemente agravado pela forte pressão sobre os

custos provocada pela pandemia,

Os gastos totais apresentam um aumento de 8.359 milhares de euros, face a2020. Esta evolução

deve-se, essencialmente, ao aumento de:3.737 milhares de euros na rubrica de Gastos com Pessoal,

3.773 milhares de euros na rubrica de Custo das Mercadorias Vendidas, das Matérias Consumidas e

481 milhares de euros em Fornecimentos e Serviços Externos. Em 2021., os gastos com pessoal

apresentaram uma variação de 5,1 o/o, enquanto o custo das mercadorias vendidas e das matérias

consumidas ICMVMC) tem uma variação de 14,2o/o e os fornecimentos e serviços externos de apenas

2,70/o.

O aumento de Gastos com Pessoal deve-se sobretudo aos seguintes fatores: contratação de

profissionais, tendo em vista o reforço de recursos humanos necessários à prevenção, contenção,

mitigação e tratamento da pandemia Covid-19, prevista no Decreto-Lei n.e 10-A/2020, de 13 de

março, pagamento do subsídio extraordinário de risco no combate à pandemia da doença Covid-1.9,

em conformidade com a Portaria ne 69 /2021. de 24 de março, pagamento das horas extraordinárias

realizadas no período de 3 de fevereiro a 3 de abril de2021., nas áreas de tratamento de doentes com

Covid-19, com acréscimo de 50%, aumento da atividade realizada em regime de produção adicional

interna com vista à recuperação das listas de espera.

O aumento da rubrica de Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas, justifica-

se pelo aumento de 7.1-44 milhares de euros na subrubrica de Reagentes e Produtos de Diagnóstico,

devido à criação do laboratório de Biologia Molecular, a funcionar desde junho de 2020 e que veio

permitir a internalização progressiva da realização dos testes SARS-CoY-2l' pelo aumento de 1.440

milhares de euros na rubrica de Material de Consumo Clínico, com especial ênfase para o consumo

de equipamentos de proteção individual e para o consumo de outro material de consumo cirúrgico,

em consonância com o aumento da produção assistencial verificada.
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A rubrica de Fornecimentos e Serviços Externos, apresenta um aumento de 481. milhares de

euros, face a 2020, e uma variação de 2,7o/o, que se verificou em diversas rubricas na sequência da

retoma da atividade assistencial, com destaque para as rubricas de "Serviços de Alimentação",

"Transporte de Doentes não Urgentes" e de "Outros Serviços Técnicos de Recursos Humanos", que

inclui os protocolos de cedência de pessoal médico celebrados entre o CHEDV e outros hospitais do

SNS. O aumento total da rubrica de Fornecimentos e Serviços Externos não é mais elevado, porque é

compensado pela diminuição registada em diversas rubricas, das quais destacamos: -533 milhares

de euros nos "subcontratos" devido à redução dos gastos da Patologia Clínica em resultado da

internalização dos testes ao SARS-COV-2; -336 milhares de euros nos "Serviços de Lavandaria" na

sequência da reabilitação do equipamento que permitiu aumentar a atividade de lavagem da roupa

hospitalar e -292,7 milhares de euros nos gastos com "lnternamentos" devido à diminuição de

doentes cirúrgicos transferidos ao abrigo do SIGIC e à diminuição do recurso a camas de

internamento no exterior.

A evolução dos gastos operacionais está refletida no quadro seguinte

Quadro 101. Plano de Redução de Custos

202',1

Exêc.

2020

Exec.

2019

Exec-

2021n020

^ 
Absol. Ya¡.o/"

ÉÅ;

ë,

PRC

(0) EBTTDA

(1)Clvfi ¡C

(2) FSE

(3) Gastos com o pessoal corr¡g¡dos dos encargos ¡), ¡¡) e i¡¡)

(3.i) lndemnizações pagas por rescisão

(3.¡¡) lmpacto da re\€rsão das reduções remuneratóías

(3.iii) lmpacto da aplicação dos artigos 20.o e 2l .o da LOE 201

(4) Gastos Opèracionais a) = (1 )+(2)+(3)

(5) Volume de negóc¡os (VN) b)

(6) Peso dos O""¡o.¡Y¡1 = (4)(5)

(i) Gastos com Comunicaçôes (FSE)

(¡¡) Gastos com Deslocaçôes e Aojamentos (FSE)

(iii) Gas¡os com Audas de cuslo (G cJ Pessoal)

(¡v) Gaslos com as viaturas c)

Torat = (i) + (¡i) + (i¡i) + (iv)

Número Total de RH (OS+CD+Trabalhadores)

N.o Orgãos Sociais (OS)

N.o Cargos de Direçáo (CD)

N.o Trabalhadores (sem OS e sem CD)

N.' Trabalhadores / N.o CD

N.o de \¡aturas

't8

2.222

123

18

I
2.227

278

18

I
2.O29

254

18

-15.006,68

30325,41

18_579,69

76.262.81

50,71

125.'167,90

103.754,2'l

1,21

374,49

1,81

10,84

76,33

463,47

2.240

-ô.921,89

26.551,78

18.097.91

72.557,93

18.83

't't7.207,62

10?.374,10

1,14

310,01

2,7'l

12,60

73,53

398,86

2235

-21 .847,03

23.996,35

16.637,68

67.795,53

23,10

108.429,56

86.558,40

1,25

319,16

5,36

4,10

74,88

403,49

2.036

-8-084,79

3.773,63

481,78

3.704,88

31,88

7.960,28

1.380,1 1

0,06

64,48

-0,91

-1,76

2,80

64,61

5

10

155

0

116,8%

14,2%

2]0h

5,10k

169,3%

6,80/o

1,3%

5,4ø/o

20,8%

-33,4o/'

-14,0o/"

3,80/o

16,20Á

O,2o/o

't25,0%

-0,20k

-55,70/o

0,0%

Fonte: RHV / SICC Valores em m €

a) Para aferir o grau de cumprimento das medidas de redução de gastos operacionais (CMVMC + FSE + Gastos com pessoal) não são

considerados os gastos com as indemnizações por rescisão, o efeito da reversão das reduções remuneratórias, nem o efe¡to do

disposto nos artigos 20.s e 21.q da LOg2017.
b) O volume de negócios é corrigido dos subsídios à exploração e das indemnizações compensatór¡as.
c) Os gastos com as viaturas deverão incluir: rendas/amortizaçöes, inspeções, seguros, portagens, combustíveis, manutenção,

reparação, pneumáticos, taxas e impostos.

CENTRO HOSPITALAR DE ENTRE O
DOURO E VOUGA, EPE

Remrónro DE GESTÃo E coNTAS



n

\ú,

+L t- 16.1,4. unidade de resouraria do Estado

O CHEDV aplica o Princípio da Unidade de Tesouraria, nos termos do n.q L do artigo 28.q da atual

redação do Decreto-Lein.e 133/2013, de 3 de outubro, e do n.q 5 do artigo 111.s da Lei n.e 42/20L6,

de 2B de dezembro, os quais estabelecem que as empresas públicas não financeiras devem manter

as suas disponibilidades e aplicações financeiras, junto da Agência de Gestão da Tesouraria e da

Dívida Pública - IGCP, EPE.

As disponibilidades e aplicações financeiras detidas pelo CHEDV, a 31 de dezembro de 202L,

encontram-se integralmente depositadas na Agência de Gestão e Tesouraria e da Dívida Pública -
IGCP, EPE. e são as apresentadas no quadro seguinte:

Quadro 102. Princípio da Unidade de Tesouraria do Estado

Des¡gnação da entidade Centro Hospitalarde Entre o
Douro eVouga,EPE

lnstituição Bancária

Banco
Saldo em 31-12-2021

N.o de conta

1400't1784 371.965,84

lpooß111

1AOOA970 69.020,00

1AOOfi|84 13.36.000,00

t3.7 56.985,84

valorcs ern euros

Os valores aplicados em CEDIC correspondem aos saldos de gerência de anos anteriores e

aguardam autorização da tutela para aplicação no financiamento do investimento previsto para

2022.

1.6.15. Divulgação das recomendações de Auditorias conduzidas pelo Tribunal de

Contas

Nos últimos três anos, não ocorreram auditorias conduzidas pelo Tribunal de Contas.

Dispo nibil¡dades

IGCP

Dispo nib¡lidades

IGCP (Aumento de Capital)

D ispo nib¡l¡dades

IGCP (Cauções de Fornecedores)

Apl¡cações Financeiras (CEDlC)

IGCP

T otal

0,00
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'1.6.16. Informação divulgada no site do SEE

Quadro 103. Informação divulgada no site do SEE

lnlorm¡gão a conatar no Slte do SEE

D¡vu¡gação

Dâta Atual¡zação
Comentárloa

s/Nrfit.A

Estdutos

Caracterizaçåo da EmpEsa

Ft'lçb de ldare ð accbnista

M oddo de Goyenþ / M€rnbfos ôs Órgáos Soc¡a¡s:

- lûrltificeçáo ô3 ór!åos soc¡ds

- Estdulo Remunerdório Fba(b

- Dtvdgâção dæ ranuFqðes alferkþs pdos Órgãos Soc'n*a

- ldeillif¡cação das t6ções e resporE¿til¡da(þs rlos mernbros do
Coßelho de Aún¡n¡stEção

-Apro3enf4e.hs 3f rtss6 crrr'Eúr€s (bs mffrbros do3 Órgåos Socþ¡s

Esforço Financdro Públ¡co

Fict€S¡íntere

lrfomação Financ€ira h¡stóricâ s atual

Princ¡dos ô Bom GoY€Íþ

- Regulamentos ¡nteíios e e)dms a que a smpfssa e9tá sujeita

-Trú6âçðor r€þvúto¡ com €nti.æ3 rÉæbna(b¡

- Outras traßaçôês

-Análi8e dó su3tsr{átdarb úa €mprÞsa rþ3 (þmín¡os:

Económico

Soc¡d

Ambientd

-Av¿taç& (þ C¡mprlmonlo û3 Prlîctffos deBom Gov€mo

-Códifp dêétÉa

Informação específica para o setor da Saúde

1) Informação relativa ao nível de cumprimento da produção SNS contratada através do

Acordo Modificativo ao Contrato-Programa celebrado para202L, nomeadamente, no que

respeita ao volume e valor, por linha de atividade.

Em 202L, o CHEDV cumpriu, na generalidade, as metas contratualizadas para a atividade

produtiva, atingido uma taxa de execução do Contrato-Programa de 970/o (antes de considerar o

impacto dos incentivos institucionais e dos custos de contexto), de acordo com o quadro 104:

CENTRO HOSPITALAR DE ENTRE O
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Xz-þ- Quadro 104. Produção SNS por linhas de Atividade (SICA)

Quant. Valor (Euros) Quant. Valor (Euros) Quant.

Contratado

2.077.776,0

2.457.451,0

59.740,0

3.339,0

73.405,0

18.709,0

21.200,0

4.930,0

8.893.248,0

19.292,0

331.674,0

56.074,0

21.200,0

14.038.038,0

24.171 .597,2

269.030,0

10.228.931.5

123.200,6

251.429,9

5.200.902.7

68.260,6

40.313.3s2,5

17.155.018,4

3.013.428,5

4.305.043,0

97.503,0

24.570.992,9

5.294.489,4

2.185.596,0

7.480.085,4

Produção

2.077.776,0

1.985.327,0

45.298,0

3.339,0

25.387,0

16.324,0

13.992,0

4.930,0

8.893.248,0

19.292,0

21.889,0

47.011,0

4.929,0

13.158.742,O

23.572.994,0

201.143,9

8.749.184,4

108.114,9

0,0

5.200.902,7

68.260,6

37.900.600,s

17.155.O18,4

0,0

4.305.043,0

97.503,0

21.557.56¿1,4

5.294.489,4

2.185.596,0

7.480.085,4

Marginal/Adicional

Valor
(Euros)

Estimativa da
Especialização

2.077.776,0

2.016.488,6

45.298,0

3.386,7

25.387,0

16.324,0

13.992,0

4.999,6

9.002.680,8

19.578,2

21.889,0

47.O11 ,O

4.929,O

13.299.739,9

23.572.994,0

201.143,9

8.749.184,4

108.1 14,9

0,0

5.252.911,8

68.943,2

37.953.292,1

20.886.804,0

0,0

4.338.144,8

98.927,5

25.323.876,3

5.345.199;4

2.185.596,0

7.530.795,4

Consultas Externas:

No 1"s Consultas Médicas (s/ majoração)

No 1's Consultas referenciadas (CTH)

No 1âs Consultas descentralizadas nos CSP

No 1¡s Consultas Centros de Referência

No 1as Consultas Centros de Responsabilidade
lntegrados

No 1"s Consultas Cuidados Paliativos

No 1as Consultas Telemedicina em tempo real

No Consultas Médicas Subsequentes
descentralizadas nos CSP
No Consultas Médicas Subsequentes (s/
majoração)
No Consultas Médicas Subsequentes Centros de
Referência

No Consultas Méd. Subsequentes Centros de
Responsabilidade lntegrados

No Consultas Médicas Subsequentes Cuidados
Pal¡ativos
No de consultas subsequentes Telemedicina em
tempo real

Valor Total das Consultas

lnternamento:

No Doentes Equivalentes

GDH Médicos

GDH Médicos Centros de Referência

GDH Cirúrgicos

GDH Cirúrgicos Centros de Referència

GDH Cirúrgicos CRI

GDH Cirúrgicos Urgentes

GDH Cirúrgicos Urgentes Centros de Referênc¡a

Valor Total do lnternamento

Episódios de GDH de Ambulatórlo:

GDH Cirúrgicos

GDH Cirúrgicos CRI

GDH Médicos

GDH Médicos Centros de Referência

Valor dos GDH de Ambulatório

Urgências:

Atendimentos SU - Médico - Cirúrgica

Atendimentos SU - Básica

Valor Total dos Atendimentos Urgentes

43.287

46.367

1.030

63

1.385

353

400

85

185.276

364

6.258

1.058

400

10.095

107

4.272

49

100

2.400

30

43.287

37.459

781

63

479

308

264

85

185.276

364

413

887

93

0

4.328

0

6

0

0

0

I
1 5.1 99

36

0

0

0

0,0

31.16't,6

0,0

47,7

0,0

0,0

0,0

69,6

109.432,8

286,2

0,0

0,0

0,0

140.997,9

0

0

0

0

0

240

9.1 94

r.538

7.140

154

101.427

52.038

9.845

80

3.654

43

0

2.400

30

9.1 94

0

7.140

154

101.427

52.038

2.000

366

15

't0.142

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

52.009,0

682,6

52.69r,6

3.731.785,6

0,0

33.101,8

1.424,6

3.766.312,0

50.710,0

0,0

50.710,0

3

0
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Contratado

Quant. Valor (Euros)

Produção

Valor
L¡Uant. (EUrOSl

Marginal/Adicional

ValorL¡uanl' (Euros)
Estimat¡va da

Espec¡al¡zação

295.781,2

162.016,2

250.404,0

708.201,4

2.921,0

2.194.745,0

139.620,0

236.280,0

237.712,0

15.308,8

2.842,0

53.920,4

44.740,0

7.800,0

41.246,0

658.463,5

1.694.114,5

99.623,2

133.465,4

1.802.852,0

92.472.792,8

5.684.000,0

9E.156.792,8

P
Sessões em Hosp¡tal de Dia

Base

lmunohemoterapia

Psiquiatr¡a

Valor Total do Hospital de D¡a

Programas de gestão da doença crónica

Hepatite C - No de doentes tÉtados

Rastreios

Rastre¡o do Cancro do Colon e Reto

Doenças Lisossomais Centros de Proximidade - Doentes
CTP

Doença de Hunter - N.o Doentes em Tratamento -CTP

Programa de Tratamento Cirúrgico da Obesidade (PTCO)

Pré-avaliação + Cirurgia Bariátr¡ca - Bypass Gástrico

Cirurgia de Bypass Gástrica - 1o ano de follow-up

Cirurgia de Bypass Gástrica - 20 ano de follow-up

Cirurgia de Bypass Gástrica - 30 ano de follow-up

PMA - Diagnóstico e Tratamento da lnfertilidade

N.o Consultas de Apoio à Fert¡lidade

N.o lnduções da Ovulação

Saúde sexual e reprodut¡va

IVG até 10 semanas

Medicamentosa (n.o IVG)

D¡agnóst¡co Pré-Natal

Protocolo I

Protocolo ll

Serviços Domic¡l¡ários

Consultas Domiciliár¡as

Hospitalização Domiciliária

Outros:

Medicamentos de cedência hospitalar em ambulatór¡o

S¡stema de Atr¡bu¡ção de Produtos de Apoio

Programa de lncentivo à lntegração de Cuidados

lnternos

Valor da Produção

Custos de Contexto

TOTAL

lncent¡vos lnst¡tuc¡ona¡s

Fonte: SICA

13.246

493

8.341

291.412,0

159.732,0

275.253.O

726.397,0

2.921,0

2.147.500,0

292.128,0

149.644,0

253.464,0

15.088,0

2.800,0

u14.080,0

10.400,0

40.640,0

348.668,9

2.200.000,0

280.000,0

157.000,0

1.802.852,0

95.102.468,7

5.684.000,0

100.786.468,7

5.304.551,0

13.246

493

7.588

500

195

209

166

164

20

1.102

1.016

145

291.412,0

159.732,O

250.404.0

701.548,0

2.921,0

2.147.500,0

139.620,0

149.644,0

237.712,0

15.088,0

2.800,0

44.080,0

7.800,0

40.640,0

347.189,9

1.694.114,5

99.623.2

133.465,4

1.802.852,0

87.890.007,r

s.684.000,0

93.574.007,1

4.369,2

2.284,2

0,0

6.653,4

0,0

47.245,0

0,0

86.636,0

0,0

757,4

660,0

0,0

606,0

311.273,7

4.582.785,7

4.582.785,7

.324

47

0

17 117.674,0 17 117.674,0 5 34.610,0 152.284,0

140 55.580,0 140 55.s80,0 210 83.370,0 138.950,0

500

408

209

177

11

0

121

0

0

110

164

20

16 220,8

2 42,O

179 53.163,0 179 53.163,0 17

1.102

100

1 .016

146

101

130

2) Informação relativa ao nível de cumprimento das metas contratadas para os indicadores de

acesso, desempenho assistencial e desempenho económico-financeiro, bem como para os

indicadores regionais definidos.

Os incentivos institucionais previstos em sede de Contrato-Programa, em conformidade com as

linhas de orientação fixadas pela ACSS, são atribuídos em função do alcance de metas de acesso,

qualidade, eficiência e desempenho económico-financeiro, que traduzem uma melhoria efetiva do

funcionamento das unidades de saúde do SNS, representando 5o/o do valor total contratado.
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O quadro dos Incentivos Institucionais apresentado foi extraído via SICA. É de salientar que os

valores publicados ainda não foram validados pela ACSS e os indicadores C.1 - Gastos Operacionais

por Doente Padrão e C.2 - "Percentagem de gastos com trabalho extraordinário, suplementos e

fornecimentos de serviços externos fselecionados], no total de gastos com pessoal" cujos graus de

execução não se encontram publicado no SICA.

Quadro 105. Incentivos Institucionais - Índice de Desempenho por obietivo (SICA)

Objetivos Naciona¡s

Acesso

4.1 Percentagem de utentes em L¡sta de Espera para
Consulta (LEC) dentro do TMRG

4.2 Percentagem de consultas realizadas dentro dos
tempos máximos de resposta garantidos (TMRG)

4.3 Percentagem utentes em Lista de lnscritos para
Cirurgia (LlC) dentro do TMRG

4.4 Percentagem de doentes operados dentro dos
TMRG
4.5 Percentagem de episód¡os de urgênc¡a atendidos
dentro do tempo de espera previsto no protocolo de
triagem
4.6 Percentagem de doentes referenciados para a
RNCCI, avaliados/confirmados pela EGA em tempo
adequado (até 2 dias úteis), no total de doentes
referenciados para a RNCCI

Desem penho Assistenc¡al

8.1 Percentagem de reinternamentos em 30 dias, na
mesma grande categoria diagnóstico
8.2 Percentagem de c¡rurgias realizadas em
ambulatór¡o, para procedimentos tendencialmente
ambulator¡záveis
8.3 Percentagem de cirurg¡as da anca efetuadas nas
primeiras 48 horas

8.4 índice de mortal¡dade ajustada

8.5 índice de demora média ajustada

8.6 Demora média antes da cirurgia

Desempenho Económico - F¡nanceiro

C.1 Gastos operaciona¡s por doente padrão

C.2 Doente padrão por médico ETC

C.3 Doente padrão por enfermeiro ETC

C.4 Percentagem de gastos com trabalho
ext¡aordinário, suplementos e fomecimentos de serviços
externos (selecionados), no total de gastos com pessoal

índice de Desempenho Global Total

Peso
Relativo

lndicador
(%l

Meta CP 2021

71,0

67,2

82,0

75,9

84,0

51,2

3,46

34,6

31,0

1,0000

1,0000

0,58

valor melhor
do grupo

77,1

52,3

22,9

Realizado
2021

Grau de Grau de
Cumprimento Cumprimento

(%l Ajustado (%)

indice de
Desempenho

Global (%)

60

10

10

10

10

10

10

20

a

3

J

4

4

3

20

Ã

5

5

E

111,8

'139,0

1 86,1

117,8

110,9

103,4

91,4 178,5

90,5

94,4

90,3

87,8

85,4

3,05

48,1

57,7

0,8217

0,8911

0,56

n.d.

77,1

53,1

n.d.

n.d.

100,0

101 ,5

n.d.

127,5

140,6

110,1

115,7

101,7

120,0

120,0

110,1

115,7

101,7

120,O

't 1'l,8

120,0

120,O

117,8

1 10,9

103,4

n.d.

100,0

101 ,5

n.d.

68,8

12,0

12,0

11,0

1 1,6

10,2

12,O

22,8

3,4

J.Þ

3,6

4,7

4,4

3,1

10,1

n.d.

5,0

5.1

n.d.

101,7

Fonte: SICA (valores extraídos a 2L/03/2022)

3) Informação relativa à execução financeira do Acordo Modificativo do Contrato-Programa de

202I, de Contratos-Programa de anos anteriores, cuja faturação permanece por

validar/encerrar, à data de31.-1.2-2021, ou de Contratos-Programa que estejam encerrados,

mas para os quais subsistam valores por regularizar, nos termos do seguinte quadro:
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Quadro 106. Execução financeira dos Contratos-Programa

Contrato Programa (Ano) Total Contrato

106.091.019,63

101 .964.255,48

84.947.976,00

79.555.428,52

76.670.033,35

75.811.778,51

75.619.466,23

75.045.182,46

Valor Faturado (de
acordo com a
est¡mativa de

proveitos)

1 04.994.495,38

100.920.821 ,67

81.452.367,00

74.744.770,82

72.126.993,16

74.441.052,84

74.898.630,97

71.498.960,00

Acréscimo
Reg¡stado

0,00

0,00

-1.282.384,00

4.054.885,82

4.032.598,39

Faturação E n¡tida
em2021

105.970.289,68

43.407,19

278.287,69

6.606,63

104.845,72

0,00

0,00

0,00

0,00

106.403.436,91

Adiantamentos
Recebidos

103.699.342,00

100.920.821.67

81.452.367.00

78.752.397,49

76.029.240,00

72.678.761.16

71.609.849,06

73.284.285.00

73.722.393.60

1.235.294.00

72.O37.278,00

79.001.352.23

Saldo D€vedor
em 3'l-12-2021

Saldo

-1.295.1 53,38

0,00

1.282.384.00

-47.259,15

-130.351 ,55

-1.762.291,68

-3.288.781,91

1.785.325,00

1.013.966,60

1.235.294,OO

-1.996.045,48

-1.334.706,62

Saldo Credor em
31-12-2021

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

77.960.07ô,49

84.207.270,66

Entidade Terceira

Adm¡nisfação Central do S¡stema de Saúde, lP

Administração Regional de Saúde do Centro, l.P.

Admin¡stração Regional de Saúde do Norte, l.P.

Centro Hospitalar de Ga¡a - Espinho, EPE

Cento Hospitialarde São João, EPE

Centro Hospitalardo Porto, EPE

lnstituto Porluguês do Sangue e Transplantação, lP

SUCH - Serviço de Utilização Comum dos Hospitais 3

Unidade Local de Saúde de Matosinhos, EPE

Total

Fonte: SICC

CENTRO HOSPITALAR DE ENTRE O
DOURO E VOUGA, EPE

75.778.624.61 72.708.427,00

74.033.323,48

80.336.058,85

NIF

508.188.423

503.1 22.1 65

503.135.593

508.1 42.1 56

509.821 .197

508.331.471

502¿23343

500.900.469

506.361.390

2013

2012

2011

Fonte: SICC valores enl euros

Em 2021 permanecem por validar os Contratos Programa dos anos de 2016 a 2020; os anos de

2071, a 2015 estão validados e aguardam encerramento.

À data de31,/1,2/2021, aACSS tem um débito para com o CHEDV no montante de 4.537milhares

de euros, uma vez que durante o ano, a ACSS não procedeu a qualquer regularização de verbas

devidas de Contratos Programas de anos anteriores, ao qual ainda acrescerem 1.295 milhares de

euros referente ao Contrato-Programa de 2021..

4) Informação relativa à faturação líquida emitida no ano, saldos devedores e saldos credores,

reportados a3l-72-2021, para cada uma das entidades pertencentes ao SNS, para saldos

superiores a 100.000 €, de acordo com a seguinte estrutura:

Quadro 107. Faturação líquida emitida no ano, Entidades SNS, Saldos > 100.000 €

8.624.024,14

2.539.803,54

694.224,84

12.727,06

689.090,35

26.986,58

0,00

0,00

0,00

12.586.8s6,51

296.623,06

1.206.889,25

1.759.352,56

161.734,74

14.226,42

125.901,32

446.272,07

112.073,34

132.058,84

4.255.131,60

valotes enl eu tos

RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS E
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b.k A data de 3I/12/2021., as entidades pertencentes ao SNS, acima identificadas, têm um débito

para com o CHEDV no montante de 12.587 milhares de euros, superior em 8.332 milhares de euros

ao crédito que o CHEDV tem para com as mesmas.

5) Informação relativa aos investimentos realizados no ano de 2021,, de valores superiores a

100.000 €, ao abrigo do Despacho n.a 10220/2014, de B de agosto ou autorizados pelo

Conselho de Administração.

Em 202L foram realizados os seguintes investimentos, cujo valor é superior a 100.000 euros,

sem IVA, no âmbito do Despacho n.a 1.0220/2014, de B de agosto:

o conclusão do projeto de ampliação da unidade de cuidados intensivos, no âmbito do

contexto epidemiológico da doença respiratória Covid-19, passando a contar com o

reforço de 9 camas de nível 2;

o início da execução do projeto "Eficiência Energética no Hospital de Santa Maria da Feira"

com candidatura aprovada, no âmbito do POSEUR-03-2018-07.

À data de 31 de dezembro de 2021, encontravam-se autorizados os seguintes pedidos:

obras de remodelação e ampliação da urgência do HSS, trata-se de um projeto

financiado pelo programa Norte 2020,cujo pedido de autorização data de 2015 e que

só veio a ser autorizado no início de 2021,face ao desfasamento temporal entretanto

decorrido torna-se necessário efetuar a adaptação do projeto à realidade atual com

vista a preparar o serviço de urgência para os desafios futuros, pelo que a sua execução

terá início em2022;

criação de uma unidade de internamento de psiquiatria no CHEDV, trata-se de um

projeto incluído no Plano Nacional de Saúde Mental, que será desenvolvido no âmbito

do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) com início em2022;

ampliação e remodelação do hospital de dia oncológico, trata-se de um projeto que

ainda aguarda autorização por parte do Ministério das Finanças e que visa garantir um

circuito autónomo para os doentes oncológicos através da criação de um acesso direto

e individualizado ao exterior do edifício, dando cumprimento às orientações de

segurança impostas pela DGS no âmbito da Covid-19;

segurança do doente, trata-se de um projeto autorizado que visa melhorar as condições

físicas da unidade de preparação de medicamentos citotóxicos, a sua execução

decorrerá de forma integrada com o projeto referido no ponto anterior.

CENTRO HOSPITALAR DE ENTRE O

DOURO E VOUCA, EPE

a

a

a

a

N¡MTÓRIO DE GESTÃO E CONTAS



,P

É
À mesma data, aguardavam autorização os seguintes pedidos:

construção de uma central de colheitas no HSS, para garantir as condições de segurança

exigidas pelo atual contexto pandémico;

upgrade do sistema de mamografia digital direta, para permitir recuperar a atual lista

de espera efazer um diagnóstico atempado das patologias oncológicas;

aquisição de equipamento de endoscopia digestiva, para recuperar a atual lista de

espera e internalizar os exames realizados em prestadores externos privados;

aquisição de um equipamento de tomografia computorizada de 128 cortes, para

melhorar a qualidade dos exames realizados e permitir arealização de procedimentos

cardíacos.

a

a

a

a
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Grelha de validação do Cumprimento orientações Legais

Quadro 108. Apêndice 3 - EPE SNS

qdpriEilo Qunll'Eåç¡o,
íentifEeç& JGI¡tcâçåo , R.brarEb .o loÍb do Reh!ór¡oOnp.im¡lo dæ Ori.tt.çõ.r bg¡b - 2021

N.A.t{

Otirr¡ø r¡ Olr¡o

ilet . a aûrg¡. corbr¡l$ m PAO 202i

Paiôcip¡G Finen6iG de Referèncis

lnEümenb

Gesbs øm P*s@l
(Lu dê Éascr¡ção do qç.meÍto cate!âdo m Sl(XrlSOE

O..llo do Rb@ ÉÉæeho

X 1,02

t8

13.756.98¡i,84 C

sogu¡nt6

X

X

hDþç¡o do PtP . foGc.dæ¡
Diwþ¿çåo d6 Alraø E P.gåmtu ('^.@r't

R.mnd.çõa¡ do æ¡otbt E ilt¡r¡ .Drmg¡o d. cdt .
Remußrdçö.s

Näo abibu¡çåo de próm¡os deg*lào
CA-.eduçõs ßmuneEtáries úgentes 6n 2021

F¡s€l¡ãçäo (CFiROC/FU) - r€duçõÉ Munæ6riss ú{¡6ntæ m 2021

Ard¡br Enemo - redugåo mune€6ria úgenle em 2021

Não utiliãçåo de €lões de crédilo X

Näo Embolso de dæp6as de ÈpEent¡çåo p€s@l X

Vâlof máximo dås dæposes assoc¡adas e @muni€çös X

Valormá¡no de æmbusliEl e poú¡gens afeb menselmentæ ås úaù¡Es de serúço X
lråsp.3¡r nåo dæh€úde3 a cøfidcñbb - n..2 t,o.1úgo16. tb RJ3PE o 6ÉiJþ I l. do

EGP

PÞib¡ção de r€liação da dspéas ¡åo doømdbdas ou ænfidencia¡s X

Pffioçåo d. ¡gqHado ..bñ¡l dE mulrcß. o haßÉ . n..2 d. Rcfil nt I E20l¡l
EleboEçâo ôd¡ulgaçåodo æle6rio sobÞas rdunæçô6 påge3 a mulh16 e homens

E¡aborâçåo. diwlg¡ç¡o do reLtórb erul roùrs paorcrç¡odå cmpçåo X

Oort¡t cáo Pf¡ù¡ca

Aplieçåo das Nomas de æntEtåçåo públ¡e pele empEa X

Aplieçåo des æmas de ónhbção públi@ pêl6s padiciFdss

Conbabs submd¡dos e visto p¡é\¡o do TC

Aud¡orl¡ do 1rüúÉlrro Cont t Ol
PÞc6so n-o23/2015-A¡dit - Ar¡dibrie orienbda å pÞced¡menbs de æntabção públie das
unidads de seúd€ do sebr mpGe.ialdo Esbdo (Rel€üádo n.o t8/20f 6 - 2.. Secção)
R@mendeçð6 gelMl¡udås 6muledas ao3 Coßeltþs deÅdmin¡shção da3 un¡dâd€

dê 3eúdedo 3eb¡êmpréârisl do Eslrdo audiliadas:
l. lnstitu¡r me€n¡sños d€ @ntrclo inbmo, enþlEndo, em ân¡olaçåo, as un¡dad6 orgån¡€s

quegerem o epþ\isionamenb/loglsli€. G sêrúços finanæ¡rcs e administraliþs, beñ @mo
os seniços deeudiloria ¡ntero,bndo em úsla a deteçào de abs, @nhtos ou oulrcs
¡nshmenbs ge€doG de d6pesâ quê, pelâ sua ñahrcã ou monbntê, deEm ser remelidos
à fis€liãçåo próúa do Tdbumlde Conbs.
ll. Em €ro dodúsìt¡ sobÈâ su¡o¡çãod€ @nbab6 å Fis€l¡açåo Práúa 6dsrG Èpel¡G
pþ€ros ao fdblmldê Conta! p€E dæ¡såo.
lll. ¡ss€úEr que os ejusb diretos såo objeto de cleÞ fundemenbção e que se¡am
Eriñ€dos periodi€ment6 pelos sen¡ços de åudibrii¡ ¡nbme en relaório autónomo.
lV- Planemênb dås n€6lidad6 noque on6m€ à aqu¡!¡çåo dê be¡s ese.üços,
d6¡idam€¡le suporbdo nos pl¡rcr dc åli\¡dsdo € orçamdbs anu¡s, dêbm¡ a gaEnliro
tdBo åc .doqud6lipc de paoc€dimonþ6.
V. Pæder à elaboEção, re\¡são e¡ou eluâl¡ãçåo temp6ti€ de r€ulâmenbs e manua¡s de
prcæd¡menlo da áÈ de ompEs/epÞús¡ommenb.
Vl. @6nlirquêas åqu¡siþ6 do ben! € amiço3 clEbedes ao S6aúçode Uùliaçào Comum
dG Hcpil¡¡s såo€fatuâdas debmâ t¡n6psele a om æg¡mêdo ø¡ærû¡cie.
Vll. G¿Enlirque os pro€sos de åquis¡Éo de bêns e sen¡ços se enænfâm deúdâmente
documenbdos, que qisb un¡fum¡ãção dê prcediñentos na orgeniu çÉo dos m6mos, de
fome e permilir uma pesqu¡sâ ráp¡da dos dodmenbs. asseguEr una g6l¡lo inlqBda e
efiezdG prcæssos, bem @mo a sua audìUbil¡dede e pGteaiori.
R@mendåçð6 ao Consðlho de Æm¡nkhção do C€nùÞ Hosp-falerde Enùe o DouÞ €

\lougâ, E.P.E.:

l, Ássegurâr o @nlolo da esuçåo dos @ntalos, pl€nendo e prcgãmendo, edequedamente,
as âqu¡siçþês de bens e seNiços que Þnsl¡luem næsided6 ærenl€ e @nlinuadas, por
bme a náo exisl¡rcm felhes ou inlempçóes no seu bmæ¡menlo e o l@Fo a a¡ust6 d¡rebs.

Parçr A¡looóEl

N.ode VlatuBs

(¡!b. Op.E€bfla dð ÉiprÉs R¡ùt t
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X

X
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17. Análise Económico-financeira

Após o ano de 2020, marcado pela alteração do contexto económico-financeiro e social, que

sofreu um forte impacto decorrente da evolução da pandemia Covid-19, determinando uma alteração

profunda das estratégias de intervenção dos estabelecimentos e serviços do SNS, entramos em202l

com uma situação ainda mais exigente. Os grandes desafios foram determinados pela ocorrência da

terceira vaga da pandemia, no início de2021., mais intensa e mais concentrada que as anteriores, bem

como pela necessidade de prestar cuidados de saúde-_a todos os doentes e tratar as diversas

patologias, para além da Covid-19. A resposta aos desafios referidos exigiu uma elevada flexibilidade

organizativa e uma forte aposta na utilização eficiente dos meios disponíveis, quer técnicos, quer

humanos.

Neste contexto, assistiu-se a um aumento dos gastos, no montante de 8.359 milhares de euros,

face a2020, não obstante, o valor previsto em sede de orçamento não foi ultrapassado já que a taxa

de execução orçamental é de 99,40/o.

Por outro lado, é de salientar a significativa melhoria da eficiência do CHEDV, traduzida pelo

coeficiente entre "Gastos Operacionais" e "Doentes Padrão", Qu€ regista em 202t o valor de

3.954,15€, apresentando uma redução de 7,40/o, lace a 2020.

Para a evolução dos gastos contribuíram sobretudo os seguintes fatores

o aumento de 5,1o/o dos gastos com pessoal que continuam a traduzir o impacto das

medidas excecionais e temporárias relativas à situação epidemiológica do Covid-19,

particularmente através da contratação de novos funcionários para assegurar a

prestação de cuidados de saúde aos doentes com Covid-L9, e em simultâneo, respeitar

as medidas de apoio excecional à família, bem como para garantir a retoma da atividade

assistencial, recorrendo também ao reforço do programa de produção adicional;

o aumento de L4,2o/o,face a2020, dos Custos com Mercadorias e Matérias Consumidas,

para o qual os medicamentos e o material de consumo clínico tiveram um contributo

determinante, refletindo a retoma da atividade assistencial que permitiu a recuperação

das listas de espera, bem como o forte aumento do consumo de medicamentos do foro

oncológico e do consumo de reagentes para a realização de testes de diagnóstico ao

SARS-CoV-2 que foram internalizados progressivamente, passando o CHEDV a ser

completamente autónomo a partir de agosto de 202L;

CENTRO HOSPITALAR DE ENTRE O
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a o aumento de 2,7o/o dos gastos com fornecimentos e serviços externos, reflexo do

aumento generalizado da atividade assistencial, que se traduziu no aumento das

subrubricas de Transportes de Doentes não Urgentes, Serviços de Alimentação e Outros

Serviços Técnicos de Recursos Humanos (que inclui os protocolos de cedência de

pessoal médico celebrados entre o CHEDV e outros hospitais do SNS), entre outras, bem

como devido ao aumento de preços do mercado de energia e combustíveis; é de

salientar que para a evolução total dos fornecimentos e serviços externos, contribuiu

significativamente a diminuição dos gastos com os Serviços de Lavandaria e a redução

dos gastos com Patologia Clínica, resultado da internalização dos testes de diagnóstico

ao SARS-COV-2.

Em termos de rendimentos, assinale-se o cumprimento integral do orçamento aprovado para o

CHEDV.

O Acordo Modificativo ao Contrato Programa apresenta uma taxa de execução de 97o/o,

refletindo a capacidade de adequar a resposta à evolução da pandemia e simultaneamente dinamizar

a atividade permitindo responder atempadamente às necessidades da população.

O valor do Acordo Modificativo ao Contrato Programa para2027 no montante total de 106.091

milhares de euros, apresenta um aumento de 4.126 milhares de euros, face a 2020.

Quando isolado o valor dos Custos de Contexto e dos Incentivos apresenta um acréscimo de

4.821 milhares de euros, face a2020, para tal contribui, não só o aumento da atividade assistencial

prevista, mas também ao aumento de preços em várias linhas de atividade, destacando-se o aumento

deSo/o nas linhas de internamento, incluindo a hospitalização domiciliária, o aumento de 4,3% nas

consultas sem majoração e de 3,9o/o nas consultas com majoração, bem como o aumento de preços

ao nível das sessões de hospital de dia.

É de referir que o Acordo Modificativo ao Contrato Programa para202l inclui ainda uma verba

de 5.864 milhares de euros a tÍtulo de custos de contexto parafazer face às situações extraordinárias

não cobertas pelo contrato programa em termos de produção hospitalar, o qual regista uma

diminuição no montante de 901 milhares de euros, face a2O2O.
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Quadro 109. Evolução dos preços fìxados para o CHEDV (Contratos - Programa)

2021 Lo/o20121Linha de Produção

Co nsultas M édicas - primeiras s/ majo ração

Co nsultas M édicas - primeiras c/ majo ração

Consultas M édicas - subsequentes s/ majo ração

Consullas M éd¡cas - subsequentes c/ ma.io ração

GDH Médicos

GDH Médicos CRe

GDH Cirurgicos

GDH Cirúrgicos CRe

GDH Cirurgicos Urgentes

GDH C¡rurgicos Urgentes CRe

GDH Cirúrgicos - ambulatório

GD H M édicos - ambulató rio

GDH Médicos -ambulatório CRe

Hosp¡tal D¡a - Outros

Hospital Dia - lmunohemoterapia

Hospital Dia - Ps¡quiatria

Hospital Dia - Cuidados Paliativos

Hospitalização Do miciliária

Urgências - básica

Urgênc¡as - médico-cirúg¡ca

PTCO

PTCO- ?Ano FollowUp

PTCO-20Ano FollowUp

PTCO-30Ano FollowUp

2019 2020

46,00

51,00

46,00

5100

2.28\'A

2.395,24

2.28\'w

2.395,24

2.ß7,04

2.275,35

1.777,62

ury
603,6

21,00

30900

32,00

2.28\A

42,00

52,20

4.295,00

71ô,00

76,00

1.432,00

42,00

46,00

42þo

46,00

1889,24

1983,49

1.983,49

2.082,71

1794,98

1.885,O

1.54s,ô8

475,74

499,47

20,00

294,00

30,00

24,00

t889,24

4000

50,00

4.295,00

76,00

76,00

48,00

53,00

48,00

53,00

2394,41

2.514,30

2.394,41

2.5A,30

2.ß7,04

2.275,35

1.865,89

602,95

633,14

22,00

324,00

33,00

2.394,37

42,00

52,20

4.295,00

76,00

7ß,00

1.432,00

43%

3,9Yo

4,30/o

3,9%

5,OYo

5,00/o

5,0%

5,0%

0,0%

0,0%

5,00/o

5,00/o

5,OYo

4,8v.

4,9Yo

3,r/.

5,0%

0,ovo

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

o,o%

Fonte: Contmtos - P rogmma valores ern euros

CRe - Centro de Referênci¿

PTCO - Programa de Tratamento cirúrgico da obesidade

Não obstante o referido, continua a verificar-se um conjunto de situações que retratam um

subfinanciamento crónico de uma parte da atividade hospitalar desenvolvida, a saber:

. o montante estabelecido nos contratos programa para remuneração das sessões de hospital

de dia oncológico é insuficiente para fazer lace aos elevados encargos com os medicamentos

para o tratamento das patologias do foro oncológico, que apresentam preços unitários

elevados, sendo normalmente comercializados em situação de exclusividade pela empresa

que os desenvolveu;

. a mesma situação verifica-se ao nível da atividade assistencial desenvolvida pelo Centro de

Referência da Área de Oncologia para o tratamento do Cancro Hepatobíliar/Pancreático que

embora tenha preços majorados, estes são insuficientes para cobrir os elevados custos

suportados;

¡ os tratamentos de Medicina Física e Reabilitação, agravado pelo aumento do número de

doentes, nomeadamente os novos doentes com Covid de longa duração, que continuam a não

ser contemplados com qualquer pagamento específico;

. o esforço financeiro considerável efetuado para a formação de médicos, no âmbito do

internato médico, é apenas reembolsado pelos encargos do primeiro ano.
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Análise do Impacto da Covid-l9

As circunstâncias verificadas em 2021 revelaram-se ainda mais exigentes do que em 2020,

nomeadamente em termos da elevada flexibilidade organizativa e da aposta na utilização eficiente

dos meios disponíveis, técnicos e humanos, os quais passaram a estar orientados com o objetivo de

assegurar o acesso aos cuidados de saúde hospitalares a todos os doentes, garantindo o tratamento

das diversas patologias, para além da Covid-19, de acordo com as respetivas prioridades clínicas e

em respeito pelos Tempos Máximos de Resposta Garantidos.

O CHEDV manteve em funcionamento todas as estruturas específicas criadas para o combate à

pandemia Covid-19 em2020, nomeadamente o reforço de recursos humanos, do equipamento de

ventilação e dos stocks de segurança de EPI, medicamentos, dispositivos médicos e outros produtos,

que constam dos anexos ao Despacho n.q 321,9/2020, de 11 março, bem como os espaços próprios

para o tratamento de doentes com Covid-19, visando garantir o cumprimento integral das

orientações da DGS, para a salvaguarda e proteção de doentes e profissionais, o que exigiu alterações

ao nível das infraestruturas, dos circuitos de doentes e dos procedimentos operacionais dos diversos

serviços clínicos.

Considerando a enorme pressão na despesa gerada pela necessidade de responder às questões

inerentes ao controlo da pandemia Covid-19, foi atribuída ao CHEDV uma verba a título de custos de

contexto no valor de 5.684 milhares de euros. Não obstante, o financiamento previsto no Acordo

Modificativo ao Contrato-Programa para202l continua a revelar-se desajustado face à estrutura de

gastos do CHEDV, facto que já se vinha a sentir em termos históricos e que foi fortemente agravado

pela forte pressão sobre os custos provocada pela pandemia.

Rendimentos - Impacto Covid-19

Os rendimentos decorrentes de programas verticais de financiamento específicos Covid-1,9

registam o valor de 516 milhares de euros e uma diminuição de 45,50/o,face a2020. Assim:

¡ através do Programa de Financiamento Centralizado destinado a financiar a aquisição de

equipamentos para reforçar a capacidade das unidades de cuidados intensivos com os meios

mais adequados ao tratamento dos problemas respiratórios associados ao Covid-1-9, foram

transferidos para o CHEDV, 1,1,2 milhares de euros;

o através do Programa Vertical Centralizado destinado a financiar a aquisição de

equipamentos para reforçar a capacidades das unidades de cuidados intensivos com os

meios adequados ao tratamento dos problemas respiratórios associados à Covid-19 -
Infraestruturas, foram transferidos para o CHEDV, 403 milhares de euros.

CENTRO HOSPITALAR DE ENTRE O
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Quadro 1L0. Linhas de Financiamento EspecífÌcas Covid-19

R ubricas 2020 2021

{,+,
rà-
( -,-'

P rograma Vertical - Equipamentos de M edicina lntensiva

Progrâma Vertical - Expansão da Capacidade Laboratorial

Prémio de Desempenho por Combate à COVID-o

Programa Vertical - M edicina lntensiva COVID-€ lnfraestruturas

Total

4ß.846,00

46.391,39

482.042.97

1,2544,08

403.p2,57

516.0 66,6 5

^Io20 
I 21

-73,0%

-o0,0%

-o0,0%

947.280,36 -45,5o/o

Fo nte: S IC C valores ern euros

Gastos - Impacto Covid-19

Os gastos decorrentes do combate à pandemia Covid-19 ascendem a5.725 milhares de euros,

51,60/o abaixo do valor registado em2020 e representam4,So/o do total dos gastos do CHEDV.

A evolução dos gastos associados ao combate da pandemia resulta essencialmente dos seguintes

aspetos:

. o custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas apresenta um valor de

1.766 milhares de euros, continuando a refletir o impacto dos consumos de

equipamentos de proteção individual e de produtos de higienização das instalações

para reduzir o risco de contaminação, bem como o elevado aumento do consumo com

reagentes e produtos de diagnóstico rápido devido à realização de testes de diagnóstico

ao SARS-CoV-2, que progressivamente passaram a ser internalizados pelo CHEDV e que

a partir de agosto de 2021 passou a assegurar a realizaçáo interna de todos os testes

necessários;

. os gastos com pessoal apresentam o valor 3.332 milhares de euros, justificado pelas

novas contratações e pelo recurso a trabalho extraordinário necessários ao combate da

pandemia;

. os subcontratos, apresentam um valor de 498 milhares de euros, relativo aos gastos

com a subrubrica de Patologia Clínica, relativos à realização dos testes de diagnóstico

ao vírus SARS-CoV-2, que passaram a ser totalmente internalizados a partir de agosto

de2021';

. os serviços diversos atingem o valor de 103 milhares de euros, relativos ao aluguer de

uma tenda onde passou a funcionar o refeitório do HSS, cujo espaço original foi

convertido numa unidade de cuidados intensivos para o tratamento de doentes com

Covid-19, durante o pico da pandemia, e posteriormente foi transformada na área de

internamento de doentes Covid.
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L Quadro 111. Evolução dos Gastos Covid-19

R ubricas 2020

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas

Subco ntrato s

Serviços Especializado s

Serviços Diversos

Remunerações certas e permanentes

Abonos variáveis ou eventuais

Encargo s so bre rem unerações

Total
Fo nte:SICC;GHAF

2.069.773,24

901.535,43

s53.94'1,96

f/.097,00

4.876.73ô,81

1.771.n6,35

1632.ô52,05

11.822.842,84

2021

1.76s.639,21

4S8.460,04

27.097,74

02.582,00

1.604.238,78

r0s.96,94

617.542,50

5.725.477,21

^%20121

-A,69%

-44,7f/o

-s5Jrk

500,00%

-67,i%

-37,330/0

-6?,ß%

.51,5T oÂ

vaklrcs cnt curos

Inventário - Impacto Covid-19

O valor do inventário apresenta uma diminuição de 943 milhares de euros, face a 2020, devido

à diminuição do nível de stocks, de medicamentos e de material de consumo clínico. De referir que

em2020, o inventário, apresenta um valor muito acima do habitual no CHEDV, como resultado da

aplicação do Despacho ne 31.29/2020, de 1L de março, que determinava o reforço de imediato de

stocks para fazer face às necessidades geradas pelo combate à pandemia Covid-19. Em 2021, o

CHEDV adequou o nível de stocks à evolução da situação epidemiológica, mas ainda assim apresenta-

se acima dos valores verificados em 20L9.

Ativos Fixos Tangíveis - Impacto Covid-19

O ano de 2O20,foi um ano írnpar na história do CHEDV, marcado pelo surgimento da pandemia

Covid-19 e pela exigência extrema de reforçar os equipamentos necessários ao seu combate. Para tal,

o CHEDV contou com o apoio e os meios disponibilizados pelo Ministério da Saúde, bem como com o

apoio da comunidade através da angariação de fundos e oferta de equipamentos.

Em2020, os Ativos Fixos Tangíveis atingiram o valor de 2.499 milhares de euros, dos quais 504

milhares de euros foram relativos a doações em numerário recebidas da comunidade, 952 milhares

de euros relativos a doações de equipamento, doados pela ACSS e por entidades privadas, e ainda

1.072 milhares de euros de doações em espécie doadas pela Reserva Estratégica Nacional e por

entidade privadas.

8m2021,, as necessidades foram drasticamente inferiores, apresentando um montante total de

218 milhares de euros, do qual 94 milhares de euros são provenientes de doações recebidas, quer da

ACSS, quer de entidades privadas.

Dos investimentos realizados em 2021 destaca-se a conclusão da empreitada de ampliação da

unidade de cuidados intensivos, sendo reforçada com uma dotação de 9 camas de nível 2.

No quadro seguinte apresenta-se o detalhe do investimento realizado no âmbito da Covid-19

CENTRO HOSPITALAR DE ENTRE O
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Quadro LL2. Evolução do Imobilizado Covid-19

2020 2021

Aquisições Doaçóes Aquls¡ções Doações
Rubr¡cas

At¡vos l¡xos tang¡reis

Ed¡fc¡os e ouhas @nstruçóes

Équipañ6nto básiø
Equipaæntos e apa¡elhos Èdbo-cdeico

Equiparenlode rmgblogE

Equipamnlo de låbcrâ1ó¡o

Mob¡Érc hosilålår

Outo

Equ¡pam. adm inietf ntomáli@

Oufo

Total

Fônte: SICC

Doa@es em numerário

Doações em equ¡pamento

Doações em esp€c¡e

Total

Fonte: SICC

CENTRO HOSPITALAR DE ENTRE O
DOURO E VOUGA, EPE

27 5.717 .65

947.557,51

630.404.58

€2 3s0.00

19 ß5.80

?5 86.66

39 850,47

2.223,91

2.68.03

4.234.37

7.757,33

't23.O't

't.273.087,35

-100,0%

-89,9%

-5A,3Eo

-99,6%

-93.99;

- 100.0%

- 100.0v.

-97.2%

- r00 0'6

1X5.207,O1

1 257 249.26

1.555,35

120.4',t4.æ

3.æ7,97

410.22

93.880.00

93 880.00

-92,6%

-92,5%

- r00,0%

3 477.45

124.302,05 93.880,00

valores enì euùos

^won1Aquisições Doações

- 00.0%

- rco 09;

-100,0%

-100,0%

-92,6%

-99,90/o

-92,60/o

-98,30/6

-96,0%

1.225.499,07

Situação Patrimonial - Impacto Covid-19

8m2020, o CHEDV recebeu um montante elevado de doações no âmbito do combate à pandemia

Covid-L9, no valor total de 2.849 milhares de euros. As doações em numerário, no valor de 504

milhares de euros, foram efetuadas por entidades privadas e pessoas singulares; as doações em

equipamento foram cedidas pela ACSS no montante de 952 milhares de euros e por privados no

montante de 32L milhares de euros e as doações em espécie (essencialmente equipamentos de

proteção individual, soluções alcoólicas, material de consumo hoteleiro e medicamentosl foram

cedidas pela Reserva Estratégica Nacional no montante de 861 milhares de euros e por entidades

privadas no montante de 2Ll milhares de euros.

8m202L, apenas foram recebidas doações, relacionadas com Covid-19, no montante de LL3

milhares de euros, dos quais 93.880 euros são referentes a doações de equipamento, nomeadamente

L 1 monitores de sinais vitais doados pela ACSS e 1" ventilador doado pela Ordem dos Médicos à UCIP.

No quadro seguinte apresenta-se o detalhe das doações recebidas no âmbito da Covid-L9, que

contribuíram para uma melhoria de situação patrimonial do CHEDV.

Quadro 1L3. Doações Covid-19

Rubricas 2020 2021 AYo20l21

503.549,66

1.273.087,35

1.072.625,40

2.849.262,41

500,00

93.880,00

18.280,62

112.660,62

valores em euros
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Resultados

Os resultados obtidos pelo CHEDV em 2021 foram afetados, entre outros, pelos seguintes
fatores:

aJ Ao nível dos rendimentos, os valores apresentados refletem:

. o reforço da capacidade de resposta do CHEDV, que apesar de todos os

constrangimentos, conseguiu superar a atividade realizada em anos anteriores e

aumentar os bons níveis de produtividade, o que se traduziu no valor da prestação

de serviços faturados ao SNS, no montante de 99.310 milhares de euros fexcluindo

os custos de contexto), que apresenta um aumento de 4.974 milhares euros, face a

2020.'

. os acertos de estimativas, que em 2020 ascenderam a 4.11,7 milhares de euros,

apresentam em202I um valor nulo;

. os custos de contexto no valor de 5.684 milhares de euros, considerados no Acordo

Modificativo ao Contrato Programa para 2021,, para fazer face às situações

extraordinárias não cobertas pelo contrato programa em termos de produção

hospitalar, que apresentam um valor inferior ao de 2020 em 901 milhares de euros.

b) Ao nível dos gastos, verificou-se um aumento no montante de 8.431 milhares de euros, o que

corresponde uma taxa de crescimento de 7 ,1o/o, face a 2020, devido essencialmente a:

. um aumento de Gastos com Pessoal no montante de 3.737 milhares de euros;

. um acréscimo no Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas, no

montante de 3.773 milhares de euros;

. um aumento ao nível dos Fornecimentos e Serviços Externos, no montante de

482 milhares de euros;

. um acréscimo de 303 milhares de euros, nas Amortizações do Exercício.

Quadro 114. Evolução dos Resultados

R ubricas 2 019 2020 2021
^%20121

Resultados antes de depreciações e gastos de financ¡amento

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento)

Resultados antes de ¡mpostos

Resultado L¡quido do Exercício

EBITDA

Fo nte :S ICC

-21859.432,97

-23.601U4,49

-23.595.738,65

-23.596.05134

-2184703169

-651t .407,78

-8.829.540,90

-8.840.335,80

-8.840.704,49

-6.921890,20

-É.000.936,99

-ft.2ß.633,28

-1l239.584,53

-11.225.564,38

-15.006.68142

tß,9o/o

95,0%

95,0%

94,80/.

1ß,8%

valores e¡n eurcs
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gastos de
financ¡aßEnto

Gráfico 2 7. Resultad os 2Ol9 -2021

t2019 ,2020 2021

Res¡¡ltado
operacional (antes

de galos de Resultados antes de Resullado Lhuido do
financ¡aÍEnto) iÍpostos Exerclc¡o EB'fDA

-5 000 000.00

10 000 000.00

1 5 000 000.00

-20 000 000.00

-25 000 000.00

Fonte: SICC

Em202L, o CHEDV apresenta um Resultado Líquido negativo de 17.225 milhares de euros, o que

representa uma evolução desfavorável face ao ano de 2020, mas significativamente favorável

relativamente a2019.

A evolução, face a2020, deve-se ao facto de o aumento dos gastos totais, determinados pelo

combate à pandemia e pela retoma da atividade assistencial, não ter sido compensado por um

correspondente aumento de rendimentos, que resultam do fixado em sede de Contrato Programa e

refletem a metodologia instituída pela ACSS para o apuramento dos rendimentos dos Hospitais SNS.

A melhoria que se verifica face a20'J.9, resulta essencialmente do aumento no nível de atividade

assistencial atingida em 202L, o que aliado ao aumento de preços fixado no Acordo Modificativo ao

Contrato Programa, induziu um crescimento da prestação de serviços faturados ao SNS superior ao

aumento de custos, que foi contido através de uma utilização mais eficiente dos recursos.

O EBITDA apresenta em202'L um valor negativo de L5.007 milhares de euros, apresentando

uma evolução desfavorável face ao ano de 2020, em que tinha atingido um valor de - 6.922 milhares

de euros, mas significativamente favorável relativamente a201'9.

Esta evolução resulta dos fatores referidos na análise da evolução do Resultado Líquido, já que

os gastos de depreciação e de amortização aumentam progressivamente na sequência das aquisições

de equipamentos básicos, nas quais estão incluídos os equipamentos adquiridos no âmbito da

pandemia Covid-19, nomeadamente ventiladores e monitores de sinais vitais, cuja taxa de

amortização ê de 200/o ao ano.

CENTRO HOSPITALAR DE ENTRE O
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Para os resultados apurados contribui o rigoroso controlo dos custos empreendido e a melhoria

dos níveis de eficiência e produtividade, que não foram ainda suficientes para cobrir a totalidade dos

custos gerados, que foram agravados pela forte pressão provocada pela pandemia, pelo que ainda se

mantêm negativos.

Gastos

Em 2021 os custos totais ascenderam a 1.27.772 milhares de euros, situando-se acima dos

registados em 2020 em mais 8.359 milhares de euros e aos registados em 2019 em mais 1.6.342

milhares de euros, a que corresponde um crescimento de 7,0o/o e 14,7o/o, respetivamente.

A variação dos custos totais, deve-se ao aumento de: gastos com pessoal, consumo de produtos

farmacêuticos, material de consumo clínico e fornecimentos e serviços externos.

Quadro 115. Peso relativo das grandes rubricas de Gastos

R ubricas 2019 2020 2021

l Gastos Tota¡s

2. Gastos com o Pessoal

3.CMVMC

4. Fo rn. Serv. Ext.

5.(4t(o
6. (3) / (r)

7.(4) t (1)

f1430.38109

67.8ß.630,15

23.996.34924

6.637.576,ß

60,90/o

2\590

A9Vo

fp.4ß.527,80

72.576.752,56

26.551.780,52

ß.097.908,70

60,8olo

22,2%

6,2Yo

47.772.n5,73

76.3ß.56,38

30.325.406,92

18.579.685,37

59,7%

23,7o/o

4,50/o

Fonte: SCC valores e¡n eurcs

O ano de 2021, carateriza-se por uma ligeira alteração da estrutura de gastos, traduzida na

diminuição do peso relativo, dos Gastos com Pessoal que passam de 60,8o/o,em2020,para59,7o/o em

202L, e dos Fornecimentos e Serviços Externos, que passam de 15,20/0, em 2020, para 1.4,5o/o em

202l,enquanto o Consumo de Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas, apresenta um aumento

de 1,5 p.p, face a2020.

Gastos por grandes rubricas

Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas
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Quadro 116. Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas

Rubricas 20't9 2020 2021

M
,t+-

Prod utos Farm acêuticos

lvhterìal de Consumo Clín¡co

Produtos Aimentares

lvhterial de Consumo Hotele¡ro

Ivbterial de Cons umo Adm inistrati\o

lvlaterial de lvlanut. e Consenação

Total

Fonte: SICC

Gráfico 28.CMVMC2021

lYo

18.753.978,20

10.539.559,10

10.549,37

572.974,71

1 30.492,58

317.852,96

30.325.406,92

valores em euros

r Produtos Farmacêuticos

r Meter¡al de Consumo
Clínico

I Produtos Al¡mentares

r Mater¡al de Consumo
Hoteleiro

* Meter¡al de Consumo
Admínistrativo

Materíal de Manut. e

Conservação

'15.455.585,41

7.690.307,07

7.297,54

401.596,72

144.038.73

297.523,77

23.996.349,24

16-373.267,61

9.099.580,57

11.730,50

617.049,45

125.175,47

324.976.92

26.551.780,52

^o/"20121

14.5%

15,80/o

-10,10/o

-7,10/o

4,2%

-2,20/o

14,2o/o

202La%

2%

o% t-

l

)

Fonte; SICC

O peso dos encargos com produtos farmacêuticos e material de consumo clínico ultrapassa, no

seu conjunto , os 96,6 % do total do custo com mercadorias vendidas e das matérias consumidas. Em

202'J., o peso relativo do consumo de produtos farmacêuticos é d,e 620/0, enquanto o consumo de

material clínico representa cerca de 35%.

Os produtos farmacêuticos apresentam um crescimento d,e 14,5o/o, face a 2020, justificado

essencialmente pelo aumento do consumo de medicamentos oncológicos e de reagentes para a

rcalização de testes de diagnóstico ao SARS-CoV-Z.

Relativamente ao material de consumo clínico é de assinalar um aumento, face ao ano anterior,

de 1,5,8o/o, justificado pelas exigências do combate à pandemia Covid-19, bem como pela retoma da

atividade assistencial programada, com especial destaque para a recuperação da lista de espera

cirúrgica.

As restantes rubricas no seu conjunto representam apenas 3,4o/o do total dos consumos e

apresentam um decréscimo global de 47 milhares de euros, face a2020.
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Quadro 117. Decomposição dos Produtos Farmacêuticos

R ubr¡câs 2 019 2020 2021

M edicamentos

Reagentes

Outros

Fonte:SCC

Total

ß.486.363,73

1.962.642,A.

6.579,56

15.45 5.58 5,41

ß.607.f/3,35

2.759.934,71

6.69,55

f6.37 3.2 6 7,61

14.840.546,83

3.904.471,85

8.959,52

18.7 53.97 8,2 0

va lo res e¡n euro s

5.8212ß,47

4.779.869,63

4.239.463,73

14.840.546,8 3

^Vo20121

I,f/o

4\5'/.

45,5o/o

14,50/o

5,5To

'A,f/o

-3,f/"

9,1%

Gráfico 29. Produtos Farmacêuticos 2O2l

202t

I Med¡cementos

r Reagentes

I Outros

Fonte: SICC

O consumo de medicamentos, em 202'J,, representa 79o/o do consumo total de produtos

farmacêuticos e apresenta um aumento de 1.233 milhares de euros, com um crescimento de 9,1.o/o,

face a 2020, enquanto os reagentes representam 21o/o do total dos consumos e apresentam um

aumento de L.L44 milhares de euros, com um crescimento de 4'l-,5o/o.

O grande crescimento do consumo de reagentes, que se iniciou em2020, deve-se à criação do

laboratório de biologia molecular para a realização de testes de diagnóstico ao SARS-CoV-2, que

progressivamente passou a internalizar esta atividade e que a partir de agosto de 2021, passou a

assegurar arealização interna de todos os testes necessários.

Quadro 118. Custo dos Medicamentos por áreas

Áreas 2019 2020 2021
^oh20121

lntemam. / C. Externa / Urgência

Hospital de Dia Oncológico

Med¡c.cedidos p/ Ambulatório (sem oncologia)

Totat
Fo nte : GHAF

4.622.304,61

4.€1.959,50

4.672.099,62

13.486.36 3,7 3

5.04165170

4.É0.839,32

4.374.682,32

13.6 0 7 .17 3,3 5

valoreserncu¡os
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Gráfico 30. Medicamentos por áreas2O2l

2021

t lnternam. lC.Erterna I
Urgência

r Hosp¡tal de D¡a

Oncológico

e Medic. cedidos p/
Ambulatório (sem

oncologial

Numa análise pormenorizada sobre a evolução dos custos com medicamentos, tendo em

atenção os principais serviços/áreas onde foram utilizados, apresentam-se as seguintes

considerações:

. os valores de consumos registados nas áreas de Internamento/Consulta

Externa/Urgência, apresentam um aumento de L5,5o/o no total dos medicamentos

consumidos. Os serviços/áreas que mais contribuíram para o acréscimo face a

2020, são os Internamentos cirúrgicos com um aumento de 70/0, a Unidade de

Cuidados Intensivos com um crescimento deTo/o, o Hospital de dia de Psiquiatria

com um aumento de 19o/o, o Hospital de dia de Pneumologia com um aumento de

36,4o/o e a Urgência que apresenta um aumento de 19,7o/o,flace a2O20l

. os medicamentos consumidos pelo Hospital de Dia Oncológico, apresentam um

aumento d,e 14,10/o. Por um lado, devido ao aumento do número de doentes tratados

e à evolução do estadío da doença que exige linhas de tratamento cada vez mais

específicas, e por outro lado, devido aos elevados custos de tratamento resultado

do aparecimento de novas moléculas exclusivas, normalmente apenas

comercializados apenas por uma empresa, com preços unitários muito elevados;

. no que se refere ao consumo de medicamentos cedidos gratuitamente para uso em

ambulatório, regista-se um decréscimo de 3,lo/0, eue se deve ao aumento da

competitividade do mercado, e à utilização cada vez maior de medicamentos

biossimilares, originando a redução de preços unitários nesta área.

No quadro seguinte apresenta-se a evolução do consumo de medicamentos por famílias de

produtos:
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Quadro 119. Custo dos Medicamentos por famílias

F amí lias

Ant¡neo plásicos e imunomodelad.

Sistema nervo so central

Vac¡nas e outros imunoteráp¡cos

Sangue

M edic. usados em afeções oculares

l\¡1 at.P enso,hemo stát.lo cais,gases med.e Out.P ro duto s

M edicamentos anti-¡nfecc¡o sos

Correct¡vos da volémia

Medicâmentos usados no Tratamento de Intox¡cações

Hormonas e outros esp. doenç. end.

Restantes grupos

Total
Fo nte: G HA F

2019

6.685.274,70

1.296.958,43

928407,'A

60't.558,72

600.589,92

427.497 ,65

598.051,20

375.709,80

3ß.750,42

586.589,07

1.06ô.976,ô7

13.486.363,72

2020

6.452.440,64

1.472.365.62

1.0472fr,47

820.585,33

620.317,ß

514.66,50

578.307,82

367.379,84

314.€3,51

ô05.646,ß

814.560,33

13.607.173,35

2021

7.344.222,ß

1.564.064,89

9ß.586,44

862.398,6

78í97,07

567.893,43

498.440,66

464,235,49

382.733,99

379.048,33

1.l.3.426,28

14.84 0.5 4 6 ,8 3

^oÂ201 
21

ß,8%

6,2%

-Q.,3Yo

ß,30/o

oA%

-ß,8To

26,4%

2\8%

-37l%

40,4%

I,1%

valores ¿m eums

Da análise comparativa dos dados apresentados destacam-se as famílias com um maior valor

absoluto de consumo:

os "antineoplásicos e imunomodeladores" continuam a constituir o grupo com maior peso

relativo no total do consumo de medicamentos, 49,50lo no total de 2021,, tendo registado um

crescimento significativo de L3,8o/o, face a2020; as áreas mais abrangidas pelo consumo de

medicamentos desta família são a 0ncologia Médica e a Reumatologia;

as famílias com maior crescimento são os "Corretivos da volémia" e "Medicamentos

utilizados nas intoxicações", que apresentam crescimentos de 26,4o/o e 21,80/o,

respetivamente;

o aumento de consumo na família de "Medicamentos usados em afeções oculares" de 15,3o/o,

deve-se essencialmente à utilização nas inoculações intravitreas, de ranibizumab, com

crescimento de 27 ,4o/o e de um novo medicamento, o brolucizumab;

o crescimento na família de "Material de penso hemostático, gases medicinais e outros

produtos farmacêuticos" em 10,4%, está muito relacionado com o consumo de oxigénio, de

gás criogénico e com o consumo de solução salina fisiológica de irrigação, usada em maior

escala nas cirurgias de urologia e ortopedia;

o crescimento verificado na família "Sistema Newoso Central, apresenta um crescimento, de

6,20/o, face a 2020, que resulta do aumento do consumo dos medicamentos anestésicos

inalatórios, do desflurano e do sevoflurano, e do aumento do consumo de medicamentos

anti-psicóticos. No entanto, importa referir que este aumento não foi tão acentuado como o

verificado em 2020, dado que, devido ao efeito da pandemia Covid-19, o consumo de

medicamentos sedativos, hipnóticos e heparinas de baixo peso molecular tinha disparado

em2020, não se mantendo o mesmo nível de consumo em202I;

o aumento do valor de consumo na família "Sangue" em5,lo/o, deve-se essencialmente ao

consumo de Carboximaltose férrica com um crescimento de 3B,Bo/o e das proteínas

coagulantes que apresentam um aumento de 80,7o/0, face ao ano anterior;

a

a

a
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acresce referir que a família "Hormonas e medicamentos usados em doenças endócrinas",

apresenta uma diminuição de 37,40/0, na sequência da queda do preço unitário do

medicamento Octreotido utilizado no tratamento das patologias hepatobiliares. No que se

refere ao consumo de antimicrobianos, as políticas e monitorização implementadas pelo

PPCIRA, assim como a diminuição do preço unitário de alguns antibióticos, justificam o

menor valor de consumo;

no caso da família "Vacinas e Imunoterápicos", o maior responsável pelo consumo é o

medicamento Imunoglobulina Humana, que devido a políticas implementadas pela

Comissão de Farmácia e Terapêutica (dada a escassez mundial) e apesar da subida de preço

unitário registada, os valores de consumo diminuíram significativamente;

nos "Restantes grupos", as famílias com maior impacto são "Meios de diagnóstico",

"Nutrição" e "Medicamentos usados em afeções cutâneas", representando L9,60/o, 17,7o/o e

12,3o/0, do valor apresentado.

0 quadro seguinte apresenta os dados respeitantes aos dez principais produtos utilizados no

Hospital de Dia Oncológico e que representam, em 202L, cerca de 24o/o do total do consumo do

Serviço de Oncologia.

Quadro 120. Custo dos 10 principais Medicamentos usados no Hospital de Dia Oncológico

M ed¡camentos 2019 2020 2021
^Yo2Ol21

a

a

a

Nivolumâb

Osimertinib

P embrolizumâb

Trastuzumâb

B evacizumab

P albociclib

Enzalutam¡da

Crizotinib

Goserrelina

Cetuximab

258.197,68

ß7.2ß,74

157.8618

376.644,31

372.639,36

19.880,07

65.56,34

o9.784,40

fl4.4424

26068,58

1.797 .890,20

ß2.439,51

218.€1,55

63.943,95

253.067,ß

380.732,43

o6.262,65

200.s6004

É7.176,77

ß9î22,91

20.936,06

1.8 3 2.7 3 3,0 0

371227,25

326.881,77

284.292,ß

262.1ß,40

2593€,39

206.291,17

1/3.693,03

f72.396,38

64.582,00

ß6.733,27

2.377.532,82

2.8,5%

49,8o/o

344,60/0

3,60/o

-319Yo

94,f

-ßßo/o

9,70/o

-2,6%

29.6%

29,7 oloT otal

Fo nte: G HAF valores em euros

Este conjunto de dez principais medicamentos apresenta um crescimento de 29,7o/o, entre 2020

e 2021, a que corresponde um aumento de 544.722 euros.

O aparecimento de novas moléculas de caráter exclusivo e com autorização de utilização no SNS,

continuam a ser motivo de preocupação, sendo efetivamente um fator determinante no aumento do

valor de consumo dos medicamentos, com impacto significativo no tratamento de doentes

oncológicos.
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l¿/ No quadro apresentado, podemos constatar que todos os medicamentos que tiveram um

incremento no valor de consumo são medicamentos exclusivos, de elevado custo unitário, tais como:

Pembrolizumab, Nivolumab, Palbociclib, Osimertinib, Cetuximab e Crizotinib.

Os medicamentos Trastuzumab, Bevacizumab e Goserrelina, competem para o tratamento de

várias patologias, tendo-se observado uma descida do preço unitário, devido ao aparecimento no

mercado de novos fornecedores e à quebra de patente dos mesmos. Embora com consumos elevados,

o valor consumido diminuiu face ao ano de 2020.

No que se refere ao medicamento Enzalutamida, a diminuição de L3,60/o, face a 2020, justifica-

se pelo menor número de doentes tratados, e pelo aparecimento no mercado de outro medicamento,

Abiraterona, que compete para a mesma patologia.

Importa mencionar que o aparecimento de novos medicamentos, habitualmente com preços

unitários elevados e exclusivos no mercado fazem subir o valor de consumo de medicamentos do

foro da oncologia médica. Como se pode constatar no quadro acima, apesar de uma diminuição do

custo unitário de vários medicamentos, o custo dos novos medicamentos causa, grande impacto no

valor de consumo nesta área.

O aumento dos gastos registados na rubrica "Reagentes" está indexado à atividade decorrente

da pandemia Covid-19, que exigiu a realização de testes de diagnóstico e de rastreio ao SARS-CoV-2,

bem como de análises de monitorização do estado clínico dos doentes internados.

Em junho de 2020, foi criado um laboratório de Biologia Molecular para execução de testes de

pesquisa de SARS-CoV-2, que progressivamente permitiu a internalização da sua realização,

passando a realizar a totalidade de testes prescritos no CHEDV a partir de agosto de 2021.
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kwQuadro 121.Top 30 Reagentes

fop 30 Roagontos

DErEçAo E TDENTTFTcAçÄo DE sARS-cov-2/FruA/FruB/RSV

Kr EXrRAÇÃo AUToMÁrrcA rNDrM Ac48 vrRUS RNA

DETEÇÃo E TDENTTFTcAçÃo DE 20ß I cov

PROCALCtIONINA POR M ETODO AUIOI\4ATIZAOO

D€teção Covid-É (SARS-CoV-2) B IOLOGIA M OLECULAR

NT-PfOBNP POR MÉÍODO AUf OM Af IZADO

TROPONINA I POR M ETODO AUTOMATIZADO

BNP POR I\¡ ETODO AUTOM ATZADO

PROfEINA C REACTIVA POR METODOAUTOMAfIZADO

O DIM ERO HS P/ M ET. AUIOMAIICO ACL TOP

FERRITINA P/I\4 ETODO AUlOMAIIZADO

P ERFIL SINDROM ICO I\4 ENIÑGITE/ENCEFALITE

M IOGLOE INA POR M ETODO AUTOMATIZADO

TSH P/ I\4 ÊT.AUTOMATICO ARCHITECT

Kr EXTRAçÃo EzlvrRUs RNA

25-OH VIIAM INA D

PAINETCOM BO NEGATIVO URINA - NUC81

T4 LfVRE POR M ETOOOAUTOI\¡AIIZADO

REAGENTE DEIERM . CONfAGEM OIFERENCIAL LEUCOCÍTOS . FLUOROCELL WDF

VfTAMINA B2 POR METODOAUTOMATZADO

FOLATOS POR M ETODO AUTOMATZADO

TEM PO TROM BOPLASTINA PARCIAL ACTIVADA AUTOMATICA

TEM PO PROTROMBINA AUTOMAIICO PT 2G

REAGENTE OE LISE . LYSERCELL \A/DF

soLUçÀo DlLUENTE rsoroNrco - cELLPAcK DcL

ANTICORPO HIV I.II¡¡ ETODO AUTOMATJZADO

CEA POR M ETODO AUTOM AføADO

ToNoGRAM AS (SODtO, POTASStO, CLORO) POR M ETODO AUTOMATTZADO

TEsrE scREENrNc DETEçÃo vARtANTES SARS-coV-2

PA INEL COM 8 O POSITIVO - PC42

RESTANTES REAGENTES

Totel

7|340,00

26 346.60

24 841,08

22.462,88

24.782,00

21.600,03

19.058.85

ß.783,43

ß285.05

a 628,35

4.709.53

6.¡3,28

6 586.55

4.424.00

35.9s2,00

27.237.37

25Á90.s2

21.678.71

25.092,00

25.774.75

24526,45

t.6f/,28

ß.fla,42

f/.ú9,30

ß.7 42,76

n 450,23

2136 80

1284,09

6s5%

43.3%

25,3%

52,7V"

279%

25.01o

-f¿,6%

53.0%

4.2%

30,1Yô

35,0%

452o/o

23.5%

20,fl.

9,9%

3020/"

23.8%

30,8%

202%

É.fl.

-8,5%

3i.7%

2019 2020

// ¿4 so9,35

739.799,58

308.256.00

282ß85.4'l

250.790,85

?8.5sô,86

û4.677.92

82.625.04

72.292.71

67.732,33

64.629,94

54.844,69

48.6,t.50

40.247,69

37.500.44

37 A57,62

35.425,72

u.420,32

31¡85.76

30.996,00

æ.947.83

26.954.56

24.245.76

22.5ßß5

22.386,00

20.4.157

20 08038

€ 56,35

n.595,77

It 255þ0

6.398.36

12ß.677,48

3.90¡t.47 1,90

2021 6%20121 p
20.000,00

49 056.00

429.360,09

f/3.307,00

ao.776AO

3599¡%

52A,4%

-u,&

44,7%

27,6%

52.838.96

@1.555 85

57 827.24

40.503,91

28235.88

35 3ß.30

51484,11

27 853,97

49.909,59

a7 498.f

54.055.62

42.31\ß

42.869,56

38.523.60

48 830,14

?.664,08

r85.409.20

1.962.642.11

ß.3ß,52

1246.&4.48

2.7 59.934,71

2329ø

-2,6%

41,5%

Fonrei CHAF r¡brer cm c0rcs

No quadro acima apresentamos os trinta reagentes mais consumidos no último triénio.

Destaca-se, em202I, o consumo dos reagentes utilizados na deteção de SARS-CoV-2, que no seu

conjunto apresentam um consumo no valor de 1.618,8 milhares de euros, representando 4lo/o do

total do consumo de reagentes.
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lL'+- Quadro 722.Decomposição do Material de Consumo Clínico

R ubricas 2019 2020 2021

Penso

Art¡gos Cirúrgicos

Tratamento

Electro medicina

Labo rató rio

P róteses

Osteossíntese

Outro

1/3.550,26

970.990,39

1701930,17

46.711,ß

158.10.59

't.223.289,79

863.ô36,03

2.552.088,ô6

7.690.3 0 7,0 7

69.649,41

787.822,ß

1557.'tß,82

42.073,00

151.934,25

1U4.2ß,08

858.826,75

4.397.948,O

L0 99.580,57

171148,41

832.5ß,ß

1735.230,1C

61.741,ß

177.9ß,51

1.478.80124

167.559,f¡

4.924.646,35

10 .5 3 9.5 59,10

Ão/o2012'l

7 ,20/o

5,7%

11,40/o

46,70/o

17 ,f/o

29,20/o

34,8To

Q.,00/o

15,8%Tota I

Fonte:SfC valores etn euros

Gráfico 31. Material de Consumo Clínico 2021

202L
2%

47%

I Penso

r Artigos Cirúrgicos

I Tretemento

I Electromedicina

I Laboratório

¡ Próteses

Osteosslntese

Outro

Fonte: SICC

8m2027, verifica-se um crescimento de L5,8o/o na rubrica de Material de Consumo Clínico, com

um aumento em valor de L.440 milhares de euros. Este aumento deve-se, por um lado, à utilização

de equipamentos de proteção individual e proteção respiratória, consumíveis para ventiladores, e

dispositivos médicos descartáveis, utilizados no combate à Covid-19, a que corresponde um

acréscimo no montante de 526,6 milhares de euros; e por outro lado, à retoma da atividade

assistencial programada, que contribui para o aumento do consumo nas rubricas de "Próteses" e

"Osteossíntese", em 633,3 milhares de euros. É de referir que, em 202T,foramintervencionados mais

3.272 doentes do que em2020, o que gerou necessariamente um acréscimo dos consumos.
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Gastos com pessoal

Quadro 123. Evolução das rubricas dos Gastos com Pessoal

R ubricas 2019 2020 2021

c
ff,'.t
,Et"h-
4

Remuneração órgãos sociais

Remunerações certas e permanentes

Abonos variáveis ou eventuais

Beneficio s pós-emprego

lndemnizações

Encargos so bre remunerações

Acidentes no trabalho e doenças pro fissio na¡s

Gastos e acção social

Outros gastos com o pessoal

Outro s encargos soc¡a¡s

Total

249.233,81

41630.96,70

2..535.572,39

s98,01

23.099,52

2.468.46,58

566253,ô1

57.37296

244.893,60

41873,97

67.818.6 30,15

42.932,68

43.828.754,05

14.0ß.065,33

0,00

ß.825,Ît

ß.414.37ô,81

521553,ß

59.743,20

226.427,76

81.074,38

7 2.57 6.7 52,56

391.ß2,13

46.ß6.€1,09

14.859.550,99

1500,01

50.705,54

14.008.696,32

482.825,30

70.403,76

ß5.67s,85

ôô.77139

7 6.3 13.5 16,3 I

Lo/.20121

-53%

5,4%o

6,0%

ß9,3o/o

4,4%

-7,4%

17 ,80/o

-ß,ô%

-Ît,6%

5,|Yo

Fo nte: S CC valores elll euros

Gráfico 32. Gastos com Pessoal 2Ol9-2OZl

t2019 t2O2O 2t21
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Fonte: SICC

0s gastos com pessoal ascenderam a 76.3t3 milhares de euros, tendo-se verificado um

acréscimo de 5,Lo/o, face ao ano anterior,

Em termos de evolução dos gastos com pessoal em 202'J,, de acordo com as principais rubricas,

importa apresentar as seguintes considerações:

a As remunerações dos órgãos sociais, apresentam uma diminuição de 5,30l0, uma vez que em

2020, houve a eliminação progressiva nos termos do faseamento previsto no artigo LBq da

LEO de 2018, com efeitos retroativos a janeiro de 201-8, do previsto no artigo 12a daleiL2'

A/2011,0 de 30 de junho, atualizada pela Lei 83C/2013 de 3L de dezembro, que impunha

que a remuneração fixa mensal ilíquida dos gestores públicos executivos e não executivos,

incluindo os pertencentes ao sector público local e regional, e dos equiparados a gestores

públicos, era reduzida a título excecional em 5 %0.
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As remunerações certas e permanentes registaram um aumento d,e 5,4o/o justificado

essencialmente por:

I recrutamento de quatro profissionais para o cargo de coordenadores das Unidades

de Gestão [UG), previstas no novo Regulamento Interno como sejam: UG Médica; UG

de Saúde Mental e da UG de Medicina Crítica; UG Cirúrgica e UG de Meios

Completares de Diagnóstico e Terapêutica;

¡ recrutamento para os cargos de direção e chefia dos serviços não clínicos, previstos

no novo Regulamento Interno;

' contratação de novos médicos especialistas que contribuiu para uma variação

positiva no número de postos de trabalho ocupados com mais L4 médicos;

' alteração para a categoria de Assistente Graduado Hospitalar de vários médicos, na

sequência da atribuição do grau de consultor por parte da ACSS;

. alteração de escalão para os Internos de Formação Específica;

. aumento de 4,7 %o da remuneração mínima mensal, passando para 665€, com

efeitos a01/01,/202I.

Os gastos com abonos variáveis ou eventuais apresentam um aumento de 60/o face a2020,

explicado principalmente pelo:

r pagamento do subsídio extraordinário de risco Covid-19, nos termos da Portaria n.q

69 /2021, no montante de 478 milhares de euros;

t processamento das horas extraordinárias realizadas no período de 3 de fevereiro a

3 de abril de2021,, nas áreas de tratamento de doentes com Covid-19, que de acordo

com o previsto no artigo 3.q do Decreto-Lei n.a 10-A/2021 de 2 de fevereiro, são

remuneradas com um acréscimo de 50 %o sobre a remuneração correspondente a

igual período de trabalho suplementar; este valor ascendeu a 320 milhares de

euros;

¡ aumento da despesa com as noites e suplementos, face a 2020, no valor de 99

milhares de euros;

' valor pago em horas de prevenção, justificado sobretudo pelo aumento da atividade

assistencial assegurada pelo serviço de hospitalização domiciliária.

Os encargos sobre as remunerações ascenderam a 14.008 milhares de euros, em resultado

do aumento das remunerações, sendo significativo o peso desta rubrica no total dos gastos

com pessoal em cerca de'J.8,4o/o.

Os gastos com seguros de acidentes de trabalho diminuíram 7,4o/0, face ao período anterior,

traduzindo os resultados obtidos com a implementação das medidas de prevenção da

sinistralidade no trabalho.
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Quadro L24.Evoluçäo do gasto com Horas Extraordinárias

Categor¡as Profissiona¡s 2019 2020 2021

Pessoal fVlédico

Pessoal Técnico Superior

Pessoal de EnÉrmagem

Pessoal Técnico Diag e Terap

Pessoal de Æsistente Técnico

Pessoal Ass¡stente Operacional

Pessoal lnformático

Outro Pessoal

Total

2.756.884,',tO

53.064,05

2.105.752,91

228-520,63

67.596,78

749.695.12

328,ô5

0,00

5.561.842,24

3.049.495,85

70.484,58

2.275.450,54

253.',t44,95

96.695,36

913.035,30

2.646,55

0,00

6.660.953,13

3.183.313,35

54.974.86

1.959.698,03

270.'t10,86

83.000,56

767 .33't.40

1 .158,94

3.590,08

6.303.178,08

^o/"20121

3,701o

-22,Oo/o

-13,9Yo

6,7%

-14,2Vo

-16,Oo/o

-56,241o

-5,4Yo

Fonte: SICC valores em euros

Gráfico 33. Horas Extraordinárias 2019-2OZl
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Fonte: SICC

Em 2021, assistiu-se, pela primeira vez nos últimos anos, ao decréscimo da verba despendida

com o trabalho extraordinário em 5,4%, justificado, em grande parte, pelo impacto das medidas de

adequação do número de profissionais dos serviços à atividade assistencial contratualizada, o que

contribuiu ainda para o cumprimento do objetivo de melhoria contínua da eficiência na gestão dos

recursos. Esta diminuição dos gastos com o trabalho extraordinário, reveste-se ainda de particular

relevância se tivermos em conta que a gestão de recursos humanos na saúde no ano de 2021,

continuou fortemente condicionada pelos efeitos da pandemia
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Quadro 125. Evolução do gasto com Noites e Suplementos

Categor¡as P rof¡ss¡o na¡s 2019 2020 2021

Fonte:SfC va lo es eur euro s

Gráfico 34. Noites e Suplementos2019-2O21
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Fonte: SICC

No que se refere às noites e suplementos, assiste-se a um crescimento de 2o/o,face a2020, o que

corresponde a um aumento de 68 milhares de euros. Este facto decorre da atualização das

remunerações base, na sequência da aplicação das regras de progressão e promoçâo das carreiras

que integram o SNS.

Gastos com fornecimentos e serviços externos

Quadro 126. Evolução dos gastos com Fornecimentos e Serviços Externos

R ubr¡cas 2019 2020 2021
^Yo20121

Subcontratos

Pessoal M édico

Pessoal Técnico Superio r

Pessoal de Ênfermagem

Pessoal Técnico D¡ag e Terap

Pessoal de Assistente Técnico

P esso al Ass¡stente Operacio nal

Pessoal lnformático

Total

Fo mecimentos e serviços

Total
Fonte:SICC

379.962,50

5.728,78

1669.997,06

A2.04,42

65.767,84

700.593.44

tß,21

2.964.267,25

5.583.926,69

1'1.053.649,49

16.637.57 6,18

489.324,73

7.Ê6,74

\921.249,ß

ß4.30't,25

65.287,ß

755.7Q.,93

306,ô0

3.40 3.37 8,58

7.fr8.84,ß

0.989.096,57

18.0 97.908,70

430.923,80

6.364,03

2.007.502,A

ß0.424,2.

61.040,f7

815.303,42

578,40

3.47 2.13 6,0 6

6.575.€5,14

2.004.550,23

18.57 9.6 8 5,3 7

Lo/"20121

-1\90/o

-1\6%

4,íVo

-8,4Yo

-6,50/o

7,9%

88,6%

2,00/o

-7 ,5o/o

9,2To

2,7%

valo¡es etn euros
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Gráfico 35. FSE 2021
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r Fornec¡rnentos e serviços

Fonte: SICC

Em202t os gastos com fornecimentos e serviços externos atingiram um montante de L8.579

milhares de euros, apresentando um aumento de2,7o/o quando comparado com o ano de2020.

Os subcontratos apresentam uma diminuição de 7,5o/o, no montante de 533 milhares de euros,

enquanto os fornecimentos e serviços sofreram um aumento d,e9,20/o, no montante de 1.015 milhares

de euros.

Quadro 127.Evolução dos gastos com Subcontratos por rubricas

R ubricas 2 019 2020 2021 Ão/o2Ol21

ú,
v

M e¡os Complement. de D¡agnóst¡co

M eios Complement. de Terapêutica

lnternamenlos

Outro s

Total

Fonte:SCC

Fonte: SICC

CENTRO HOSPITALAR DE ENTRE O
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Gráfico 3 6, Subcontratos 2O2l

202t

va b res em euro s

I Meios Complerent. de
Diagnóstico

r Meios Comdernent. de

Terapêutica

r lntemerEntos

r Outros

2.893378,37

13t.92533

1355.353,75

22.768,74

5.s83.92 6,ô9

3.603.608,44

1.244.957 ß1

2.60.63352

99.62,36

7.108.81i1,13

3.336.057,50

1255.585,86

1867.92528

16.566,50

6.57 5.13 5,14

-7,4%

0,9%

-ß,5Io

ß,OYo

-7,5o/o

2%

I
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1V T_- Os subcontratos apresentam uma diminuição de cerca de7,50/o, face ao ano anterior, devido à

'0r-' 
A r, -r"drÇão 

da rubrica de "Meios Complementares de Diagnóstico" em 267,5 milhares de euros, bem

K 
como à diminuição da rubrica "lnternamentos" (camas no exteriorJ que regista uma queda de 292,7

milhares de euros. Anualmente, o CHEDV recorre a camas no exterior no âmbito de plano de

contingência de saúde sazonal, o que se acentuou fortemente em2020 devido à escassez de recursos

técnicos e humanos para responder à pandemia Covid-L9. Em 2021, diminuiu a necessidade de

recurso a camas no exterior, dado que o número total de admissões ao internamento de doentes com

Covid-19 reduziu e a sua demora média também diminuiu devido à menor gravidade desses doentes.

Quadro 128. Evolução dos gastos com Subcontratos - Meios Complementares de Diagnóstico

R ubricas 2019 2020 2021
^%20121

Patologia Clínica

Anatomia Patológica

lmagio logia

M edicina Nuclear

Outro s

481.969,08

359.660,59

1.345.0'13,63

370.713,66

336.521,41

2.893.878,37

1.383.527,85

336.433,27

1.268.090,75

439.773,60

175.782,97

3.603.608,44

797.478,63

362.382,22

1.446.784,15

532.271,60

'197.140,90

3 .3 3 6.0 s7,5 0

-42,4Yo

7ÍY0

14,f/o

21,0%

2.,20/o

-7,4%Total
Fonte:SICC valores e¡n euros

Gráfico 37. Meios Complementares de Diagnóstico 2019-2021
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Fonte: SICC

Constata-se que a aquisição de meios complementares de diagnóstico ao exterior apresentou

uma diminuição de 7 ,4o/o, pàssàîdo-se de 3.604 milhares de euros em 2020, para 3.336 milhares de

euros em 2021. Este decréscimo tem origem na área de Patologia Clínica com uma diminuição 42,4o/o

face a 2020, dado que a partir de agosto de 2027, todos os testes de diagnóstico ao vírus SARS-CoV-

2, passaram a ser realizados internamente.
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As subrubricas de "lmagiologia" e "Medicina Nuclear" apresentam um crescimento de 'l'4,5o/0, e

21olo respetivamente, justificado pelo aumento da atividade assistencial programada e da

complexidade dos doentes tratados, nomeadamente dos doentes oncológicos.

Quadro 1.29.Evolução dos gastos com Subcontratos - Meios Complementares de Terapêutica

Rubricas 2019 2020 2021 Ao/o20121

fr,'
rl1,

ë

v
Cuidados respiratórios domic¡l¡ár¡os

Un¡dades terapêutlcas de sangue

Outros

Total

Fonte: SICC
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valores em euros

Gráfico 38. Meios Complementares de Terapêutica 2019'2021

t2019 ,2020 2021
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Ortros

-7,70/o

9,4o/o
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Fonte: SICC

Os Meios Complementes de Terapêutica, apresentam um ligeiro aumento face a 2020, mas

apresentam um valor inferior a20L9, apesar do aumento generalizado da atividade assistencial.

A rubrica de "Cuidados Respiratórios Domiciliários" apresenta uma diminuição de 7,70/o face a

2020, em resultado da diminuição do número de doentes necessitados desta terapêutica.

As rubricas "Unidades Terapêutica de Sangue" e "Outros Meios Complementares de

Terapêutica", apresentam um aumento de 66 milhares de euros, justificado pelo aumento

generalizado da atividade assistencial.

CENTRO HOSPITALAR DE ENTRE O

DOURO E VOUGA, EPE
RELATORIO DE GESTAO E CONTAS



nrq-

V
Quadro 1,30. Evolução dos gastos com Fornecimentos e Serviços por subrubricas

R ubric as 2019 2020 2021
^Yo2Ol21

6,60/o

-t0,0%

9,3Yo

35,5%

4,7%

9,2%

Fonte:SlC C valores ern eu¡os

Entre 2020 e 2021,, os fornecimentos e serviços apresentam um aumento d,e 9,2o/o,justificado

principalmente pelo aumento das subrubricas: "Serviços Especializados", "Energia e Fluídos" e

"Deslocações, Estadas e Transportes".

Quadro 13L. Detalhe dos gastos com Fornecimentos e Serviços

Rubrlarg 2019 2020 2021 È*20t21

Serviços Especializados

Matêrial de Consumo

Energ¡a e Fluidos

DeslocaÇões, Estadas e Transportes

Serv¡ços Diversos

Total

Estudos, Pareceres e Consultorie Juridica

Projectos e Serviços de lnfomática

Estudos e Pro.¡etos deArqu¡tetura e F¡scãl¡açâo

Es tudo s de o rgan¡æção , eco no m ¡co -f¡nanceiro s

Oualidade e segurânça no trabalho

Formação ao pessoal

Sery¡ços M éd¡cos Prætados por Empresas

Outros Seru¡ços Técnicos de Recußos Humanos

Seru¡ços de A l¡mentação

Setuiços de Lavandar¡a

Outros

Publ¡c¡dade, comunicação e ìmagem

Vigilânc¡a e SeguEnça

Honorários

Ass¡stència Técnice - Hardmre informát¡co

Ass¡stênc¡a Técnica - software ¡nformát¡co

Assistênc¡a Técnica - Outros

Outros Gaslos de Conseryação e Repa6çâ0

Sub.lot¡l g.ryl9o. E.r.ol.tE do!
L¡vros e Documentação Técnica

Eob.totrl Iatafla¡a da Conrumo
Eletric¡dâde

Combusliveis e Lubrifìcant6

Água

Oeslocaçôes e Estadas

Transporte de M ercadories

Transporte de Doentes Não Urgentes - Bombe¡ros

Transporte de Doentes Não Urgentes - Empresas de TËnsporte de Doentes

Outros Transpo rtes

ssb-tot¡l Oa¡tooagõa., Eatadaa a lran3porta!
Rendas eAlugueres

Com unicação

Seguros

Contenc¡oso e Notariado

Outros Serv¡ços

Ajudâs Ténc¡cas

Sub-total Sarv¡ços D¡vcßos
lot.l

Fonte:SfC

7.917.7ß,8',1

738,00

1.s62.638,43

877.996,20

694.558,0s

11.0 53.649,49

8.053.66,6

4.729,03

1.491.ß8,82

722.447,79

717.fr5,78

10.989.0 96,57

8.587.989,O

0,00

1.629.209,13

978.909,44

808.442,56

12.0 0 4.5 50,2 3

66.420,00

Îb295,04

88.455,ú

39.677,54

28.720,50

62.987,00

1338555,37

221954,6

823.48s,€

788.902.99

528.'V7,ß

14.92183

41773,76

2.U5.7't7,23

0,00

ß6.175,M

763.245,6

462.255,U

7.4f'.7ß,61
738,00

7tE,00

846.54326

374.042,59

342.052,58

L5a2.a3A,1t

5.359,83

0,00

"2.806,ß
748.694,01

1.ß623

477.44e,20

26.660,30

3€.67,64

6.200,98

20.442,09

9.l.7,26

1t!.929,78

694.658,05

11053.34t,a9

66.420,00

ß5.472,97

142.833,76

32.683,88

30258,00

32.86,75

14262V.,U

2€.558,37

902.ß9,51

856.9ß,00

559.694,53

ß.622,43

42036,60

2245.277,62

0,00

200.067,34

746.05836

382.504,59

t.o6s.3ß,ü
4.729,03

a.f 2t,ot
801.674,76

339.707,04

349.81/.02

1at\''a,a2
2.74,ß

0,00

70.809,62

648.608,54

3635

722.a17,70

240.806,59

30.0ß,33

4247,26

7.089,97

7.735.O7

ß7213,56

7'tf ,ß6,74

10.t80.096,67

66.420,00

4r.305,06

26.567,00

32.628,90

30258,00

49.766,70

t327.'tî6,6?

472.M2,79

130.68729

520.63128

6s5.93s,68

14,62805

41938,50

2282.680,89

0,00

2ß.8O25

9't7376,72

372.355,32

c,aa7.aca,i
0,00

0,o0

8ß.438,66

473.€6Æ

u2.604,07

aa2r.20a,ß
1808,f/

030

114.562,70

862.053,57

48500

)7C.rO4,41

3ß.626,56

374.493,ß

14.396.76

7.059,80

7 432,39

91433,87

808.4¡12,68

a,.ooa.560,2t

I,f/o

222%

-2,7yo

a,a*
-00,0%

-!o,0*
\5'/o

39,3%

-2,f/o

a,r1
-33,4%

61,80Á

32,9%

53,7%

t6,ôr
302"'6

203%

1,00h

-oA%

-3,9%

-33A%

x¿,7*

9,2*

030/6

-0,80/6

-1\4%

-02./"

0,0%

5\7o/a

-6,9%

162.Â

45,3%

-39,zyo

fl2%

7A%

42%

1,7%

vålores em cuÌos
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A análise do quadro supra apresentado, permite constatar a evolução de algumas subrubricas,

sendo importante referir as seguintes variações face ao ano de 2020:

os encargos com "Outros Serviços Técnicos de Recursos Humanos" aumentaram 253

milhares de euros, resultado dos protocolos celebrados entre o CHEDV e outros hospitais do

SNS, que permitem a mobilidade de funcionários, nomeadamente médicos da área de

Radiologia de Intervenção, Pneumologia; Imagiologia, Pediatria e Oncologia;

os encargos com Serviços de Alimentação, cresceram 408 milhares de euros, justificado quer

pelo aumento do preço contratual, quer pelo aumento da utilização de descartáveis para

servir as refeições aos doentes suspeitos e com Covid-19, evitando contaminações;

os encargos com Serviços de Lavandaria, apresentam uma diminuição de 336 milhares de

euros, resultado da reabilitação do equipamento de lavandaria que permitiu que a lavagem

de roupa hospitalar passasse a ser efetuada internamente;

os encargos com as subrubricas de Assistência Técnica Software informática aumentaram LB

milhares de euros, justificados pela contratação de manutenção da Solução de Faturação

Eletrónica, cuja implementação decorre do cumprimento de uma obrigação legal;

os encargos com a subrubrica de Outras Assistências Técnicas, aumentaram principalmente

devido aos contratos de manutenção a equipamentos médico-cirúrgicos;

os encargos com "Combustíveis e Lubrificantes" apresentam um aumento de 138 milhares

de euros, justificado essencialmente pelo aumento dos preços dos combustíveis;

os encargos com Transporte de Doentes Não Urgentes, aumentaram 257 milhares de euros,

devido ao aumento do preço contratual, bem como à retoma da atividade assistencial,

nomeadamente com o regresso dos doentes aos tratamentos de Medicina Física e

Reabilitação;

os encargos com Rendas e Alugueres aumentaram em 72 milhares de euros, reflexo do

aluguer de uma tenda onde funciona o refeitório do HSS, cujo espaço original foi convertido

numa unidade de cuidados intensivos para o tratamento de doentes com Covid-19 e

posteriormente em área de internamento de doentes com Covid-19.

4a
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Amortizações

Rubricas

Ativos fixos tangíve¡s

Terrenos e recursos natufais

Edific¡os e outras construções

Equipamento básico

Equipam ento de tansporte

Equipamentos adm. e informático

Taras e \åsilhame

Outros ati\os fi)os tangí\eis

Ativos intangíveis

Programas de CompuÞdor

Propriedade lndusfial

Total

Quadro 132. Evolução dos gastos com Amortizações

201 9

0,00

3',11.521,66

987.'t 16,59

46.955,46

137.123.97

0,00

11.702.27

194.533,57

52.758,00

1 .7 41 .711 ,52

2020

0,00

333.027,87

1.158.27',t ,72

58.886,52

166.043,63

0,00

12.830,61

130.314.77

52.758,OO

1.912.133,12

2021

0,00

352.087,41

1.444.192,19

58.014,13

217.569.58

0,00

16.414.85

74.660,13

s2.758,00

2.215.696,29

^vo20121

5,70/o

24,70/o

-'1,50/o

31,00/o

27,90/o

42,70/o

o,oo/o

15,9%

Fonte: SICC valores enr eutos

Gráfico 39. Amortizações - Ativos fixos tangíveis e Ativos intangíveis 2Ol9-2O21

t2019 t2t20 2ù21

2.000 000,00

r.500 000,00

r m0 000,00

500.000,00

0,00

Fonte: SICC

8m2021', o CHEDV efetuou as depreciações dos ativos fixos tangíveis utilizando para o efeito as

taxas previstas no Classificador Complementar 2 que consta da Portaria ne 189 /201,6, de 'J.4 de julho.

0 montante de amortizações ascendeu a 2.2\5 milhares de euros, resultado principalmente do

aumento das amortizações de Equipamento Básico, na sequência das aquisições de equipamento

médico-cirúrgico, no qual estão incluídos os equipamentos adquiridos no âmbito da pandemia Covid-

19, nomeadamente ventiladores, monitores de sinais vitais, bombas infusoras e seringas perfusoras

cuja taxa de amortização é de 20o/o ao ano.

o'é
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Rendimentos

Em 2021, os proveitos totais atingiram os 1L0.532 milhares de euros, situando-se ao mesmo

nível do valor registado em 2020.

Quadro 133. Rendimentos

R ubricas 2019 2020 2021 6%20t21

P restação de Serviços - SNS

P restação de Serviço s - Outras

Outras Prestações de Serviços - ACSS

Taxas M oderadoras

Transfeências e subsidios co rrentes o btido s

Reversõ es

Outros rendimentos e ganhos

Juros, dividendos e outros rend¡mentos similares

To tal

82.Ê2.001,77

1954.874,84

533.009,97

'1.878.509,ß

6ô.565,21

42.291,29

97ô.131,s2

11.258,71

87.834.642,44

98.452.699,20

1.ô28.331,93

s27.267,14

1.365.799,87

6.720.267,03

640.952,37

828.411,52

9.462,94

110.57 3.192,0 0

99.31C.495,38

1.659.p9,57

9ß.287,ß

1866.224,49

5.855.847,52

16.Ë0,0

801.0ß,09

6.298,89

110.532.52',\,20

0,9%

1,5%

-1þ',/.

36,6%

-2.,9%o

-82,0%

-3,3%

-33,4./.

-0,04%

Fonte:SKC valores e¡n euros

As prestações de serviços totais, atingem o valor de 101.BBB milhares de euros, o que representa

umaumento de0,9o/o,facea2020,paraestaevoluçãocontribuiuaprestaçãodeserviçosautentesdo

SNS, com um aumento de 879 milhares de euros. De salientar que os montantes referidos refletem a

política de registo de rendimentos da ACSS.

De acordo com a mesma, na rubrica de "Acerto de Estimativas", estão relevados os acertos

referentes a contratos programas de anos anteriores, e em 202'J., o CHEDV não recebeu qualquer

valor a este título, em contraste com os 4.117 milhares de euros registados em2020, referentes aos

contratos programas de 201,5 e20L6.

Na prestação de cuidados faturados a Outras Entidades Responsáveis, verifica-se um

crescimento de 1,,9 o/o, a que corresponde um aumento de 30 milhares de euros, face ao ano anterior,

reflexo da retoma da atividade assistencial.

Continua a verificar-se um conjunto de situações que impedem que a faturação das prestações

de serviços atinja a dimensão exata da totalidade dos cuidados de saúde prestados pelo CHEDV,

acrescentando às já mencionadas, as seguintes:

a faturação a companhias de seguros, em especial nas situações de acidentes de viação e

agressões, é muitas vezes anulada passados meses ou anos devido à demora no apuramento

de responsabilidades, inviabilizando a faturação dos respetivos valores à ACSS;

ainda que com uma importância inferior à verificada em anos anteriores, e em especial para

os atendimentos no serviço de urgência, uma parte da atividade não é objeto de faturação,
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'L por impossibilidade de identificação dos utentes ou porque estes não estão registados no

R.N.U. [Registo Nacional de Utentes).

O valor das Taxas Moderadoras cobradas aumentou 500 milhares de euros, como consequência

da maior afluência de doentes ao CHEDV.

Prestações de serviços

Quadro L34. Prestações de Serviços - Total da faturação ao SNS (Contrato Programa)

R ubricas 2019 2020 2021
^Yo20121

lntemamento

Cirurgia do Ambulató rio

Consulta Externa

Urgência

GDH M éd¡cos de Ambulató rio

Hospital de Dia

MCDT

V¡sitas Domiciliárias

Hospitalização Do mic¡liária

Outras'

Sub- total
Outras Prestações de Serviços *

M odicam€ntos de Cedência cm 
^mbulató 

rio

lntemos

Sub- total
Acertos de Est¡mativas

Tota I

Fonte: SICC

31.007.770,77

4.724.O6,72

11637325,30

8.723.031,00

3.223.907,67

634.054,50

000

50.676,80

3¡.€7,ß

377.498,50

70.689.0 58,4 5

s.524.964,6

2.06.973,06

1.811.088,00

9.352.025,22

2.150.9ß,1C

82.192.001,77

37.478.652,96

ß.554.523,32

?.992.85937

7.611.540,60

4.ß3.476,28

678.507 ,Ît

0,00

40.314,88

329.517,A

302.0T,97

82.121.401,19

8.030.52318

2.380.800,00

1.802.852,00

12 .2 14 .17 5 ,48

4.117.1p,53

98.452.699,20

39.665.670,29

20.871876,86

ß.628.gfr,77

7.530.795,40

4.441.684,89

725.846,54

0,00

42.273,66

658.463,52

377.ß4,58

87.942,706,51

7.833.793,60

173rA3,27

1.802.85200

11.367 .7 88 ,87

0,00

99.310.495,38

valores em eutos

5,8%

Q.,50/o

4,9"/o

-|f/o

7 þo/o

7 9o/o

0,0%

4,9Yo

99,8%

24,9%

7,1%

-2,4%

-27 3Vo

o,o"/.

-6,9%

-o0,0%

0,9%

Fonte:S[C

' inclui Programas de Gestiio de Doença Crónica e Saúde Sexual e Reprodutiva
¡'inclui lncentivos lnstitucionais (CP) e Outras pr6tação de serviços - PTCO + FOLLOW UP + SAPA + PllC

Gráfico 40. Prestações de Serv¡ços - SNS 2Ol9-2O21

tfr19 t2ùÐ ,2t21

45.000.000,00

40.m0.000,00
35.000.æ0,00
30,æ0.000,00
25.000.000,00
20.æ0.000,00
r5.000.000,q)
r0.000 0æ,00
5.m0.000,00

0,00
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No âmbito do Acordo Modificativo do Contrato-Programa para o ano de 2021, o CHEDV emitiu

uma fatura no montante de 94.722 milhares de euros, conforme as instruções recebidas da ACSS

através do ofício 895/2022/DPS/ACSS, de 07 de janeiro de2021., correspondendo a uma taxa de

execução de 99,60/0, do subtotal de 95.1.02 milhares de euros antes de considerar os incentivos

institucionais e os custos de contexto. No entanto, a taxa de execução apurada pelo CHEDV com base

na produção realizada, é de 97o/o, inferior em 2.249 milhares de euros.

8m202L, a evolução dos proveitos associados às diversas linhas de atividade de faturação ao

SNS, regista os seguintes comportamentos:

¡ Internamento - os GDH's Médicos evidenciam um aumento de7,40/o,face a2020, reflexo

do elevado número de doentes tratados pelas especialidades médicas, motivado, por

um lado, pelo internamento de doentes com Covid-19 e por outro lado pelo facto o

CHEDV tratar uma população mais envelhecida que apresenta um aumento de

comorbilidades; os GDH Cirúrgicos apresentam um aumento d,e 3,3o/0, reflexo da retoma

e da recuperação de toda a atividade cirúrgica que tinha ficado suspensa devido à

pandemia por SARS-CoV-2.

o Cirurgia de Ambulatório - apresenta um aumento de LL,6o/o face ao ano anterior, para

a dinamização da cirurgia de ambulatório contribuiu o impacto da pandemia Covid-19

que gerou uma oportunidade de reforço desta linha de atividade, libertando recursos

para o combate à pandemia, o que alavancou a estratégia de ambulatorização cirúrgica

que tem vindo a ser desenvolvida pelo CHEDV.

o Consulta Externa - apresenta um aumento de 4,90/o, lace a 2020, em resultado do

esforço de recuperação da atividade suspensa por força da pandemia e do cumprimento

dos TMRG, privilegiando a realização de consultas não presenciais e de teleconsultas,

bem como o alargamento dos horários de atendimento.

o Urgência - apresenta uma diminuição de 1,4010, resultado da diminuição da procura

deste serviço pelos utentes por receio de contaminação em contexto pandémico.

O valor da rubrica "Outras Prestações de Serviços" no montante de 7.833 milhares de euros, com

uma diminuição de 197 milhares de euros, face a2020, é justificado pelo seguinte:

g
é_

ru
a

a o valor dos Incentivos, previstos em sede de Contrato programa, ascende a 4.588

milhares de euros, conforme as instruções recebidas da ACSS, através do seu Ofício

895/2022/DPS/ACSS, de 07 de janeiro de2022, apresentando uma diminuição de 189

milhares de euros, face a2020;

o Programa de Tratamento Cirúrgico da Obesidade apresenta um aumento de 900

milhares de euros, justificado pelo aumento, face a 2020, em 74,2o/o do número de

doentes na fase de "Pré-avaliação e cirurgia bariátrica - bypass gástrico";

o Sistema de Atribuição de Produtos de Apoio, indispensável e necessário à prevenção,

compensação ou neutralização das incapacidades e desvantagens resultantes de

deficiência e, ou incapacidade, apresenta um valor de 280 milhares de euros;

a

a
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lnternamento

Cirurg¡a do Ambulató rio

Consulta Elterna

Urgência

GDH Médicos

Hospitalde Dia

MCDT

Serviço Dom¡ciliário

Outras

Total
Fo nte: SICC

Fonte: SIcc

o Programa de Incentivo à Integração de Cuidados e à Valorização dos Percursos dos

Utentes no Serviço Nacional de Saúde [SNS) destina-se a fomentar a articulação e a

integração entre prestadores de cuidados de saúde, apresenta um valor de 157

milhares de euros.

Na rubrica de "Acerto de Estimativas", estão relevados os acertos referentes a contratos

programas de anos anteriores, e em2OZt, o CHEDV não recebeu qualquer valor a este título, em

contraste com 4.L17 milhares de euros registados em 2020, referentes aos contratos programas de

201,5 e2016.

Quadro 135. Prestações de Serviços - Faturação a Outras Entidades Responsáveis

R ubr¡cas 2019 2020 2021
^o/o20121

767.333,92

ß.203,62

38.972,36

732.994,38

0,00

000

295.386,26

1274,00

o3.70,30

1.954.87 4,84

583.369,60

38.555,75

28.747,ß

486.396,99

0,00

0,00

243.92821

0,00

2473U,20

1.628.3 31,93

723.81298

28.589,44

33.66,23

569.571,00

0,00

0,00

254.82122

0,00

49.2æ,70

1.6 59.199,57

24,f/o

-25,80/o

6AYo

17,f/o

4,5%

-80,r/o

1,9%

valores em eurcs

Gráfico 4L. Prestações de Serviços - Outras Entidades Responsáveis2OI9-2OZ1:

t2019 tñ2O tZt21
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Em2O21. verificou-se um aumento na Prestações de Serviços a Outras Entidades Responsáveis,

que não o SNS, d,e t,90/o, lace a 2020, atingindo o valor de 1.659 milhares de euros.

Este aumento, justifica-se pelo esforço da retoma da atividade assistencial que permitiu

assegurar o acesso aos cuidados de saúde de todos os utentes da área de influência do CHEDV.

Assim, destacam-se o aumento no internamento, na consulta externa e na urgência, que no seu

conjunto apresenta um valor de 228 milhares de euros.

Quadro L36. Outras prestações de saúde - Faturação à ACSS

R ubricas 2019 2020 2021
^%20121

{g
+y-u

Transplantes e Recolha de Orgãos

Hepatite C

Convenções lntemacionais

Tota I

88.05s,55

-144.871,41

589.825,83

533.0 0 9,97

2.960,70

0,00

382.069,05

39 5.029,7 5

22.392,06

0,00

446.828,45

469.220,51

72,80/o

6,9%

18,8%

Fo nte: S CC valores ern eu¡os

Gráfico 42. Outras prestações de saúde - ACSS 2Ol9-2O21

t2019 t2t20 t2021
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4(X)-0æ,00
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0,00

-1æ.000,00

-200.000,00

Fonte: SICC

Em 202I, regista-se um aumento no montante da receita relativo a programas verticais

resultante do aumento da rubrica de "Transplantes e Recolha de Órgãos" e de "Convenções

Internacionais."

No período em análise a rúbrica de "Hepatite C" não apresenta qualquer valor, uma vez que este

programa vertical terminou, foi encerrado em 20L9 pela ACSS, o que originou um acerto negativo de

144 mil euros, relativo aos tratamentos realizados em2Ol7.
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Quadro L37. Taxas Moderadoras por áreas de atividade

R ubricas 2019 2020 2021

Consulta Externa

Urgência

MCDT

Outras

478.208,69

729.f3,26

499.440,93

171.706,25

1.87 8.509,13

377.762,56

456.240.82

380.844,09

150.952,40

1.36 5.7 99,87

509.650,91

586.241,07

553.773,92

26.558,59

1.866.224,49

valores em euros

6øÂ20121

34,9%

28,5%

45,4%

43,5%

36,6YoTotal

Fo nte: S IC C

2 000 000,00

1 800 000,00

1 600 000,00

I 400 000,00

r 200 000,00

1 000 000,00

800.000,00

600 000.00

400.000,00

200.000,00

0.00

Transferências e subsid¡os conentes obtidos

Reversões

Outros rendimentos e ganhos

Juros, dividendo s e o utro s rendimentos s¡milares

Total

Fo nte:SICC

Gráfico 43. Taxas Moderadoras 2019-2021

t2019 t2020 2Û,21

Cong¡lta
Exlema

Urgénc¡a MCDT û¡tr¿s Total

Fonte: SICC

As taxas moderadoras,em202l, atingem um montante de L.866 milhares de euros, ou seja, mais

36,60/o do que o montante registado em 2020. Este aumento verifica-se em todas as linhas de

atividade e é justificada essencialmente pelo aumento da atividade assistencial.

Outros Rendimentos

Quadro 138. Evolução das restantes rubricas de Rendimentos

R ubricas 2019 2020 2021 to/o20121

66.565,21

p.2.291,29

976.ß1,52

11.258,71

1.27 6.246,7 3

6.720.267,03

640.952,37

828.41\52

9.462,94

8.199.093,86

5.855.847,52

1É.150,11

8010É,09

6.298,89

6.7 7 8.3 14,6 0

-2.,90/o

-82,0%

-3,3o/o

-33,4o/o

-17,3Vo

valores ern euros

CENTRO HOSPITALAR DE ENTRE O

DOURO E VOUGA, EPE
REleróRro DE cESTÃo E coNTAs



Gráfico 44. Outros Rendimento s 2Ol9 -2O21
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Fonter SICC

As restantes rubricas de rendimentos representam um peso relativo de 6,1o/o no total dos

rendimentos, com um valor de 6.778 mtlhares de euros.

As transferências e subsídios correntes obtidos apresentam uma diminuição de 864 milhares de

euros, face a2020, refletindo a diminuição do valor dos Custos de Contexto, em conformidade com o

fixado em sede do Acordo Modificativo do Contrato Programa para 2021, cujo valor reduz 901

milhares de euros.

As reversões de provisões para processos judiciais em curso, apresentam uma diminuição de

525 milhares de euros, ref,lexo dos processos em contencioso que foram provisionados nos anos

anteriores, mas cuja sentença foi proferida por valores manifestamente inferiores aos peticionados

pelos autores dos processos em tribunal.

Na rubrica "Outros rendimentos e Ganhos" estão contabilizados os rendimentos obtidos pela

cedência de espaços comerciais para a prestação de serviços de cafetaria e cabeleireiro,

apresentando uma diminuição de 3,30/o. No âmbito do contexto pandémico, estes espaços foram

temporariamente encerrados e a sua atividade diminuiu drasticamente, originando pedidos de

autorização ao Conselho de Administração para a diminuição do valor das prestações mensais, o que

mereceu autorização.

Na rubrica "Juros, dividendos e outros rendimentos similares" estão contabilizados os juros

provenientes dos processos jurídicos, cujo autor é o CHEDV.

CENTRO HOSPITALAR DE ENTRE O

DOURO E VOUGA, EPE
RslRtóRlo DE cESTÃo E coNTAS E



c
\ q

T

þ

Situaçào Financeira e Patrimonial

Balanço e Estrutura Patrimonial

Quadro 139. Principais rubricas do Balanço

R ubr¡cas 2019 2020 2021

2..769.457,42

41004.314,96

53.773.772.38

5.06.36683

48.758.405,55

Fo nte: S ICC valor¿s ern euros

Em 31 de dezembro de 2021, o Património Líquido do CHEDV atingiu o valor de 5 milhões de

euros, apresentando um acréscimo de cerca de 1,04 milhares de euros face ao ano de 2020. Esta

evolução foi possível devido à injeção de capitais para pagamento de dívida vencida a fornecedores

externos, no âmbito dos Despachos dos Exmos. Senhor Ministro do Estado e das Finanças e do Exmo.

Senhor Secretário de Estado da Saúde, para pagamento de dívidas vencidas a fornecedores externos

e não pagas à data de publicação dos referidos despachos, de 3 de agosto, 7 e 9 de dezembro, no

montante total de 18.160 milhares de euros.

Os ativos não correntes registam um aumento de 1.066 milhares de euros, em resultado da

evolução do valor de ativos fixos tangíveis, mas que ainda ficou aquém do previsto, por um lado,

devido aos atrasos na obtenção das autorizações prévias solicitadas à Tutela, e por outro lado, devido

às limitações financeiras existentes.

Os ativos correntes apresentam um aumento de 1.586 mil euros, sendo de destacar a

contribuição das seguintes rubricas:

Inventários - apresentam uma diminuição de 943 milhares de euros, traduzindo o

ajustamento de stocks necessários parafazer face ao combate da pandemia.

Clientes, contribuintes e utentes - apresentam um aumento de 1.656 milhares de euros,

em parte, devido ao registo da dívida da ACSS relativa ao contrato programa de 2021.

Outras Contas a Receber - apresentam um aumento 565 milhares de euros, devido à

contabilização de acréscimo de rendimentos, nomeadamente: especialização de notas

de crédito a receber no âmbito da Apifarma / Payback, da estimativa de taxas

moderadoras por faturar e assistências prestadas aos utentes em2021, cuja emissão

de fatura ocorreu em2022.

Estrutura do Balanço

At¡vo Não Corrente

Ativo Conente

TotalAtivo

Patrimón¡o Líquido

P ass ivo

9.440.Ë3,42

38.606.222,20

48.046.375.62

-4.709.946,06

52.756.3?1.68

11.702.482,59

39.4€.233,99

51.4.0.7ß,58

3.968.078,O

47.62.638,48

a

a
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O valor do passivo apresenta um aumento de L.606 milhares de euros, face a2020, reflexo do

acréscimo do montante dos pagamentos em atraso em 1.3L5 milhares de euros, que em 202L, atingiu

2.809 milhares de euros. Esta evolução resulta de um financiamento insuficiente para lazer lace à

dívida vencida acumulada, que sofreu um aumento significativo na sequência da pressão exercida

por alguns fornecedores, que vieram exigir o pagamento a pronto, sob pena de suspenderem a

entrega de produtos vitais para assegurar a continuidade da prestação imediata de serviços de

cuidados de saúde pelo CHEDV.

Rácios

Quadro 140. Alguns rácios de Estrutura

Rác¡os 2019 2020 2021

Autonomia Financeira

So lvabilidade

-0,î
-0,09

0,08

0,09

0,09

0,11

Fo nte: S ICC

Verifica-se uma melhoria significativa nos rácios de estrutura, que se traduz no aumento da

capacidade do CHEDV em pagar as suas dívidas, nomeadamente:

. a autonomia financeira passa de 0,08 em2020, para 0,09 em202'J,;

o a solvabilidade passa de 0,09 em 2020,para0,1,1 em2021,.

Quadro 141. Alguns rácios de situação financeira

Rác¡o s 2019 2020 2021

Liquidez Geral

L¡quidez Reduzida

Fonte: SICC

O rácio de Liquidez Geral do CHEDV, mantém-se ao mesmo nÍvel de 2020 e o rácio de Liquidez

Reduzida, aumenta face a 2020, o que denota um aumento da sua capacidade em cumprir as

responsabilidades de curto prazo.
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Quadro 142. Alguns rácios de pagamento/recebimento/existências

Rácios 2019 2020

Praæ illédío Receb¡mento (em d¡as)

Praæ illéd¡o Pagamento (em d¡as)

Duraçåo ftledia Eristências (em d¡as)

Ativos fixos tangíveis
Tenenos e fecursos naturais

Edifícios e outras construções

Equipamento básico

Equipamento de transpo rte

Feramentas e utensílio s

Equ¡pam. administJinfo rmálico

Taras e Vasilhame

Outras imo bilizaçõ es co rpó reas

Ativos intangíveis

Programas computadore Sl

lnvestimentos em C urso

Ativos fixos tangíveis em curso

Ativos ¡nlangíveis em curso

Tota I

Fonte:SrcC

64.896,75 69.982,55 ß144¡8

40.294,75 7ß,ïYo

87,$Yo

111727,42

226.5ú,65

3.061.092,11

-80,8%

8,6%

valores ern eurcs
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183

52

0,00

655.25522

1287.252,1t

190.897,08

1208,54

142.939,01

0,00

5.€8,f7

000

0,00

2.347.676,94

0,00

534.727,90

1360.452,07

0,00

2.ß7,96

264.303,¡

0,00

4.92129

582.097,79

0,00

2.818.642,6 6

0,00

toß.825,04

1262.676,34

607,74

1437,84

275.593,85

39

158

68

2021

47

183

69

Fonte: SICC

O prazo médio de recebimento apresenta um valor de 47 dias no final de2021,,tendo aumentado

face a2020, devido à diminuição do recebimento de clientes, nomeadamente da ACSS, conjugado com

o aumento do valor da prestação de serviços.

0 prazo médio de pagamento aos fornecedores, apresenta um aumento, passando de 158 dias

no final d'e2021., para L83 dias em 3L de dezembro de 202I,ficando assim ao nível atingido em 2019.

Esta evolução resulta de um financiamento insuficiente para fazer face à dívida vencida acumulada,

que sofreu um aumento significativo na sequência da pressão exercida por alguns fornecedores, que

vieram exigir o pagamento a pronto, sob pena de suspenderem a entrega de produtos vitais para

assegurar a continuidade da prestação imediata de serviços de cuidados de saúde pelo CHEDV.

A duração média das existências situa-se ao mesmo nível de 2020, aumentando apenas L dia

passando de 68 dias em2020,para69 dias em 2021.

Investimentos

Quadro 143. Evolução dos Investimentos por rubrica

R ubric as 2 019 2020 2021 Ão/o2ïl21

890%

-7,20k

-33,4o/o

4,3o/o

0,00
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Gráfico 45. Investimentos - Imobilizações Corpóreas 2Ol9-2O21

t2O19 t2O20 2021

1.600.000,00

f 400.000,00
1.200.000,00

r.000.000,00

800.0æ.00

600.000.00

400.000,00

200.000,00

0,00

Fonte: SICC

Em 2021, o montante global dos investimentos realizados ascendeu a 3.061- milhares de

euros, sendo superior ao realizado em2020 emB,60/0. Esta evolução está relacionada com a criação

das condições necessárias e adequadas a uma resposta eficaz em termos do combate da pandemia

Covid-19, com a continuidade de execução do projeto "Eficiência energética no Hospital de Santa

Maria da Feira", aprovado no âmbito do POSEUR, com a contínua atualização e renovação de

equipamentos de tecnologia médica e com o desenvolvimento do projeto de reabilitação da

lavandaria do Hospital de São Sebastião, entre outros.

No quadro seguinte são apresentados os principais investimentos realizados em2O21, dos quais

se destacam os seguintes:

a empreitada de ampliação da Unidade de Cuidados Intensivos no âmbito do contexto

epidemiológico da doença respiratória aguda pelo novo coronavírus, através do reforço da

sua lotação com 9 camas de nível 2;

a remoção de coberturas em fibrocimento e aplicação de novas coberturas e revestimento

de fachadas na unidade de São Sebastião;

a continuidade de execução do projeto "Eficiência Energética no Hospital de Santa Maria da

Feira";

a reconstrução do muro e do Heliporto colapsados na unidade de São Sebastião;

a reestruturação da área de ambulatório de Gastroenterologia;

a substituição de luminárias da rede de iluminação exterior da unidade de São Sebastião;

a aquisição e implementação de uma solução Business Intelligence;

o apetrechamento dos serviços com os equipamentos médico cirúrgicos necessários à

atividade assistencial.
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Quadro 144. Principais Investimentos realizados em 2021

D e3crlçåo

OBRAS P/ REMODELAÇAO. REMOçÃO coBERTURAS EM FtBRoctM ENTo,ApLtcAçÃo NovAs coBERTURAS E REvEsT. FAc

oBRAS -AMPLtAçÃo DE UNTDADE DEcurDADos rNTENsMos - rNsrALAçÃo DE UNtDADE DEcutDADos |NTERMbos No HS

SoFTwARE-AeusçÂo E TMptEMENTAçÃo DE soLuÇÃo BUstNEss tNTELLtcENcE

COMPUTADORES

oBRAs - REcoNsrRUçÃo MURo E HELtpoRTo coLApsADos No HoSpnAL DEsÃosEBAsrÁo
roMóGRAFo DE coERÊ{cA órcA (ocr)
CANDEEIRO CIRURGICO DE TECTO

UPGRADE ESERVTçOS DE ESTABTLZAçÃO DE TNFRAESTRUTURA fr DOCHEOV

EQUIPAM ENTO CHILLER

oBRAS - suBsrnurçÃo LUM tNÁRAS DA REDE |LUM tNAçÃo EXTERtoR Do HospirALsÃo sEBASTtAo

ECOCARDIOGRAFO

EQU¡PAM ENTo DE DEcoRAçÃo E coNFoRTo

SoFTWARE pARA ctRcurro Do MEDtcAMENTo oNcoLócco
ctsToscoPro

EcocRAFo poRTÁTrL vMtD te coM supoRTE RoDADo

CAMA HOSPÍIALAR ARTICULADA

ESTAçÃo DETRABALHo DE DTAGNósrco DX (Mbco)
MONTTOR LCD 215" P/ COM PUTADOR

SOFTWARE - LICENçA PARA IDS/QAS

oBRAs p/ REMoDELAçAo - coNcLusÃo oBRA su REMoDELAçÀo sALA oBs DE sJM

OBRAS.ADAPTAçÃo P/cRIAçÃo DA BASE DA EQUIPA sM(SUPoRTE IMEDIATo oEVIDA) NA IJoAz

OBRAS P/ REMODELAØO - MELHORIA SISTEMA DEARREFECIM ENTO LAVANDARIA - HSS (AVAC)

CAMA HOSPfTALAR ARTICULADA MATRIX JR

SOLIJçÃo DE BAGKUP ( NAKMo PRo )

ECOGRAFO FXOVMID T8

SoFTwARE -AeutsçÃo DE soLUçÂo PARA GEsrÃo DE MANLnENçÁo

DESFIBRILHADOR

AMPOLA DE RX

PORTA DE CABINE P/ ELEVADOR 3

cABEçA P/ cÂMARA

¡r¡ óoulo oe nwoFLUREscÊ,¡cA p/ ocr (ToMócRAFo coERb{cA óTcA)
SoFTwARE -AeutsçÃo LcENcAM ENTo E coNFtGURAçÃo BrrDEFENDER

EQUIPAMENTO VHfT ( VÞEO HEAD IMPULSETEST ) -TESTE Do IMPULSocEFÅLco.ÓculosVHTI" coM SUPoRTE

KtI DE OTOLASE FIBER (LASER CO2 ACUPULSE DUOSISTEMA)

SoFTwARE - LTCENçA PACS tDST/DX

HTSTEROSCOPTO 30.4M M 21lM M

MOTOR CTRURGTCO/ COLUNA ( ELAN 4 )

OPTICA ÍMM 30'ULTRA HD

ADAPTAOOR OE BROCAS-MOT.PNEUM.

SOFTWARE. FoRNEcIMENTo E IMPLEMENTAçÃo Do SISTEMA SIIMA P/A MFR

DESFtBRTLHADoR BrFÁsco c/ Ecc e DERMA@ES

cARRo DE Apoto Â ANESTEStA c/ 4 cAVETAS 9gx73xs7cM

ARCA ULTRACONGELADORA LABORATORIO .50 A €6"C

OPTICA OES ELTTE 3OO4M M HD P/ RESSETOSCOP IA

CABO CONEcToR/ PEçA DE MÃo - VERSAPoINT

DESFTBRTLHADOR BtSAFtCO C/ ECc3 DERMAçOES

PORTA DE CABINÊ PARA ELEVADOR 7

UPGRADE COM PUTADORES LENOVO THINKCENTRE M 7OS SFF CORE P-¡7OO COM LCD DE 215" E DISCO DE 5? GB SSD

EsrAçÃo DE TRABALHo coNTRoLo DE euAL|DAoE oA CrEcNtco)
TAPETE ROLANTg PASSADEIRA

OUTROS INVESTIMENTOS

ïotal
Fonte:CHAF / SICC

2021

336.828,32

395.029,01

208.060.65

ß3.885,00

67.797,87

92.47,00

92.114,68

76.444,50

51580,05

46.002,00

42.299,70

39.949,5

3ô.900,00

35.670,00

30.873,00

26.649,80

25.57\70

25.2ß,OO

23.4075'l

22.497,ß

21260,55

20.09,11

€.040,40

É.642,06

f.573,00

18.4s0,00

18.388,50

J8.03180

J8.0¡,99

6.î0,70

6.990,00

15.368,8s

14.O22,O0

ß.94\74

ß.566,æ

ß.543,39

3.407,00

ß.382,40

ß.0?!32

?.91130

12.546,00

p..472,20

?'376,72

't1500,50

n29140

11070,00

o.917,59

1.747,p.

o.188,09

o.026,35

66329162

3.061092,fl
valores em eums
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d18. Desenvolvimento Estratégico e Atividade para2022

As principais linhas de atuação definidas pelo Conselho de Administração para 2022 visam a

permanente busca por elevados níveis de aproveitamento da capacidade instalada e de eficiência na

gestão dos recursos. Estes objetivos, bem como o rigoroso acompanhamento da evolução dos custos,

ganham importância acrescida no atual contexto de elevada pressão sobre os custos, o que decorre

da crise energética e do aumento de gastos com o pessoal determinados por força da lei.

Após dois anos marcados pelo forte impacto da pandemia Covid-19 que veio alterar todas as

estratégias de intervenção e exigir a sua redefinição, exercendo já por si uma forte pressão sobre os

custos, entramos no ano 2022 com um novo desafio ditado não só pela incerteza quanto à evolução

pandémica, mas também pela exigência de melhorar e consolidar os níveis de acesso, à consulta

externa, cirurgia programada e MCDT, dando resposta a uma população mais envelhecida, com mais

comorbilidades e com um aumento de doentes crónicos.

O ano 2022 será um ano ainda mais exigente, caracterizando-se por uma enorme pressão sobre

os gastos e paralelamente pela grande complexidade e severidade das patologias dos doentes a

tratar.

Um dos primeiros sintomas desta nova etapa, é o grande aumento da afluência à Urgência que,

no início de 2022, está a superar o nível que se registava no período homólogo, anterior ao início da

pandemia.

Considerando o referido, 2022 será por excelência o ano do grande desafio em termos da

flexibilidade organizativa e da aposta na utilização eficiente dos meios disponíveis, técnicos e

humanos, os quais passaram a estar orientados com um objetivo de assegurar o acesso aos cuidados

de saúde hospitalares a todos os doentes.

Atividade Assistencial

Para 2022, apesar do enquadramento anteriormente referido, o CHEDV irá prosseguir com a

estratégia, que vem desenvolvendo desde sempre, de compromisso com a garantia da acessibilidade

aos cuidados de saúde da população da sua área de influência, num ambiente de melhoria contínua

da qualidade e do grau de satisfação dos utentes, através da diferenciação da sua oferta de serviços,

procurando dar uma resposta adequada às crescentes necessidades da população que serve.

Nos termos das orientações transmitidas pela ACSS e ARSN, para o ano de 2022, o CHEDV deverá

prosseguir a implementação da sua estratégia, assegurando:

o A entrada em funcionamento da Unidade de Cuidados Intermédios dotada de 9 camas de

nível2, assim que se verifique o necessário reforço do quadro médico do SMIP.
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A aposta na dinamização da atividade assistencial em termos globais, sobretudo na realizada

em regime de ambulatório, com vista à melhoria do acesso e ao cumprimento dos TMRG ao

nível da consulta, cirurgias e MCDT.

A contínua reorganização dos serviços clínicos de forma a criar condições flexíveis para o

reforço da capacidade de resposta aos doentes com Covid-L9, sempre que a evolução da

pandemia o exija.

A aposta na contínua dinamização da atividade da Unidade de Hospitalização Domiciliária,

promovendo o tratamento dos doentes num ambiente mais humanizad,o e libertando as

camas de internamento no CHEDV para as situações agudas mais complexas.

O desenvolvimento da atividade da UCIM/UCIC constituídas por camas de nível 1, o que

permite um nível de tratamento clínico mais adequado ao doente, libertando as camas mais

diferenciadas para o tratamento de patologias mais exigentes.

A contínua aposta na realização de consultas descentralizadas nos cuidados de saúde

primários, o que contribuirá para aumentar a acessibilidade dos utentes aos cuidados de

saúde, promovendo a continuidade dos cuidados e a sua proximidade.

O agendamento dos doentes em lista de espera para consulta, garantido que não existem

doentes em espera há mais de 9 meses.

A contínua aposta da ambulatorização de procedimentos cirúrgicos, libertando as camas de

internamento para as situações cirúrgicas mais complexas e severas.

O agendamento de cerca de 500/o dos doentes inscritos em lista de espera para cirurgia.

A contínua participação nos programas de rastreios promovidos pela ARSN.

As novas linhas de atividade a desenvolver pelo CRITCODM: PTCO Outras Técnicas - Modelo

L (Gastrectomia Linear Vertical - Sleeve) e Modelo 2 (Derivações Bílio-Pancreáticas e

Transposição Duodenal).

O alargamento da equipa de Cuidados Paliativos com alocação de recursos humanos

específicos, com formação avançada e tempo dedicado, nomeadamente de um enfermeiro.

O cumprimento rigoroso das orientações de segurança emanadas pela DGS, no âmbito da

atual pandemia, dando-se continuidade às medidas já adotadas.

O reforço da estratégia de articulação de proximidade com os ACES, nomeadamente por

parte do Serviço de Imunohemoterapia com vista à definição de canais de referenciação

direta a utentes diagnosticados com anemias graves evitando a sua deslocação ao Serviço de

Emergência.

O desenvolvimento do projeto "Pacient Blood Management" que engloba uma gestão clínica

mais eficientes para as patologias como anemias graves e coagulapatias.

A dinamização da atividade do hospital de dia do Serviço de Medicina Física e de

Reabilitação.

O contínuo desenvolvimento da atividade do projeto piloto de criação de uma rede nacional

de telesaúde em MFR (TeleMFRJ, que permitirá a colaboração dos médicos especialistas do
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CHEDV com as unidades dos cuidados primários, através da realização de teleconsultas e de

teleconsultoria para os ACES Feira/Arouca e Aveiro Norte.

A progressiva internalização de MCDT, por diversas especialidades, anteriormente

realizados no exterior.

A contínua aposta em modelos de organização que permitam melhorar a eficiência e a

produtividade dos serviços, nomeadamente no Serviço de Imagiologia cujos recursos

humanos são insuficientes para dar resposta ao nível de atividade assistencial do CHEDV.

O laboratório de biologia molecular, criado em meados de 2020 pelo Serviço de Patologia

Clínica para a realização de testes ao SARS-CoV-Z, irá dinamizar e alargar a sua atividade,

rentabilizando a capacidade instalada através da internalização das pesquisas de HPV nas

citologias vaginais.

O Serviço de Patologia Clínica passará também a internalizar a realização das análises

clínicas relativas ao rastreio de 1.q trimestre Pré-Natal.

A contínua e progressiva rentabilização da capacidade instalada mediante a continuidade de

prestação de serviços ao Instituto da Segurança Social, I.P., de serviços de análises clínicas e

outros meios complementares de diagnóstico.

A promoção contínua e progressiva da Gestão Partilhada de Recursos do SNS (GPR SNS),

privilegiando o recurso a Unidades Hospitalares do SNS, em caso de necessidade de recurso

ao exterior e alargando as valências disponíveis para os ACES da região e para outros

hospitais do SNS.

a

a

Governação Clínica

Prosseguindo com o seu projeto assistencial, o CHEDV sempre se posicionou com o objetivo de

cumprir a sua função nas diferentes redes de referenciação hospitalar do SNS, aposta de novas

propostas da tutela, imprimindo elevados padrões de qualidade e segurança, e crescente

diferenciação.

O ano de 2022 serâ ainda mais desafiante que os anteriores, dado que a pressão da pandemia

Covid-L9 será acentuada pela necessidade de tratamento dos doentes oncológicos e dos doentes

crónicos, ambos em número significativamente crescente.

Dando seguimento a uma estratégia já iniciada e incorporando os desafios levantados pela

pandemia, pretende-se levar a cabo as seguintes iniciativas:

. A aposta na contínua na promoção da atividade de investigação e desenvolvimento realizada

pelo CHEDV.

o A implementação da Unidade de AVC do CHEDV, com o alargamento da presença física de

médico neurologista 24h / dia.

¡ O contínuo desenvolvimento de áreas específicas de teleconsulta quer a nível médico, quer

a nível de enfermagem e psicologia.
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A contínua racionalização do consumo de exames de diagnóstico e de medicamentos pela

revisão de protocolos e guias de prática clínica, nomeadamente a prescrição de TAC no

Serviço de Emergência e respetiva validação pelos imagiologistas, através do diálogo

interpares, adequando a prescrição aos critérios clínicos aplicáveis.

O reforço contínuo das auditorias ao processo clínico visando garantir uma cada vez melhor

fiabilidade dos registos clínicos, objetivando-se uma perfeita correspondência entre a

atividade prestada e a registada.

A contínua realização de auditorias internas de acompanhamento e avaliação da utilização

da lista de verificação da segurança cirúrgica com incorporação de indicadores de processo

nos planos de ação.

A melhoria contínua dos procedimentos de gestão de risco associados ao registo e análise de

incidentes relacionados com a segurança do doente passando a utilizar uma plataforma de

reporte distribuído a todos os utilizadores.

O contínuo desenvolvimento dos trabalhos visando a racionalização do consumo de exames

de diagnóstico e de medicamentos pela revisão de protocolos e guias de prática clínica.

A contínua melhoria dos canais de articulação com os conselhos clínicos das unidades de

saúde primárias da nossa área de influência.

a

Racionalização de Custos

O Conselho de Administração do CHEDV definiu que a eficiência na gestão dos recursos seria a

grande aposta do atual mandato. Essa intenção ganhou acrescida importância,em2021,, fruto da

enorme pressão na despesa gerada pela necessidade de responder às questões inerentes ao controlo

da pandemia Covid-19, sendo ainda mais intensa em2022, devido à forte pressão provocada pela

crise energética, bem como ao aumento dos gastos com pessoal decorrentes das obrigações legais

aplicáveis.

Assim, pretende-se dar continuidade à implementação de um conjunto de iniciativas neste

âmbito, que incluem:

O rigoroso controlo orçamental e financeiro adequando os consumos e encargos à atividade

assistencial desenvolvida.

O contínuo desenvolvimento da eficiência interna através da melhoria do planeamento,

nomeadamente em termos da articulação entre serviços e unidades hospitalares do CHEDV.

O alargamento da internalização de diversos MCDT tendo por base projetos de

rentabilização da capacidade instalada.

A progressiva modernizaçã,o do equipamento de lavagem de roupa hospitalar, visando

aumentar os níveis de produtividade da lavandaria, permitirá escalar a redução de gastos já

obtida, bem como criar uma capacidade de produção para o exterior.

A contínua implementação de medidas no âmbito da sustentabilidade e eficiência no uso de

recursos energéticos.
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a A rigorosa e contínua monitorização da necessidade e da realização de trabalho

extraordinário.

A monitorização contínua da evolução da despesa com os transportes não urgentes de

doentes.

O ajustamento contínuo dos níveis dos stocks de segurança criados para lazer face ao

combate da pandemia e aos seus ciclos de evolução.

O contínuo alargamento do projeto de criação de armazéns avançados de material de

consumo clínico aos produtos consignados, nomeadamente de cardiologia e do CRITCODM.

A criação de armazéns avançados de medicamentos no BO, UCIP e Serviço de Cirurgia.

0 alargamento dos projetos de implementação da filosofia "lean" a novos serviços com o

objetivo de reduzir o desperdício e de promover a adequada rentabilização da capacidade

instalada, nomeadamente no Bloco Operatório, na Consulta Externa e no Serviço

Farmacêutico.

A progressiva substituição do modelo de distribuição clássica de medicamentos através da

criação de armazéns avançados nos serviços clínicos.

A revisão do horário da distribuição de medicamento em unidose, que passará a ser

desfasado, tendo em consideração os momentos de mudança de turno e as necessidades

específicas de cada serviço clínico.

A internalização gradual e progressiva de exames e análises, nomeadamente a resultante da

dinamização da atividade do laboratório de Biologia Molecular, criado em meados de 2020.

A contínua reorganização do Serviço de Compras, robustecendo a sua capacidade de

cumprimento das obrigações legais inerentes aos procedimentos de aquisição de produtos

e serviços, mas também no aumento da capacidade negocial junto dos fornecedores que

permita a redução da despesa.

A contínua melhoria dos processos de aquisição de bens e serviços e a colaboração estreita

com os SPMS.

A progressiva internalização a efetuar pelo SIE dos trabalhos subcontratados ao exterior

para a realização de diversas reparações de infraestruturas e equipamentos.

a

a

a

a

a
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Controlo Interno

As medidas a desenvolver neste âmbito, durante o ano de 2022, estão fortemente limitadas pelo

facto de continuarmos a aguardar o início de funções do Auditor Interno, cujo processo de

recrutamento se encontra concluído pelo CHEDV desde junho de2021, sem que seja conhecida a data

em que tal possa ocorrer.

Dando cumprimento às obrigações legais e assumindo o compromisso do Conselho de

Administração de promover uma gestão que garanta a existência de mecanismos de controlo

rigoroso do uso dos recursos disponíveis pretende-se levar a cabo as seguintes iniciativas:

CENTRO HOSPITALAR DE ENTRE O
DOURO E VOUGA, EPE

RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS



(

. A prossecução da realização da contratualização interna com os Serviços clínicos que

integram o CHEDV.

o A contínua implementação do novo Regulamento Interno do CHEDV.

o A elaboração/atualização de Regulamentos Internos de Serviços e de Manuais de

Procedimentos de controlo interno, em conformidade com o novo Regulamento Interno.

¡ A atualização dos procedimentos e instruções internas à legislação, normativos e

orientações em vigor para2022.

o A melhoria do processo de monitorização do sistema de controlo interno promovida pelo

Serviço de Auditoria Interna.

o A revisão do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo os de Corrupção e Infrações

Conexas IPPRGCIC), a efetuar pelo Serviço de Auditoria Interna.

¡ A elaboração do Relatório de Execução anual do PPRGCIC, a elaborar pelo Serviço de

Auditoria Interna.

o A contínua implementação de recomendações formuladas pelo Órgãos de Fiscalização do

CHEDV, Conselho Fiscal e Revisor Oficial de Contas, e por entidades externas com

competências de fiscalização ou auditoria, nomeadamente Tribunal de Contas e IGAS.

. O progressivo desenvolvimento do projeto "Hospital sem papel" de forma transversal a toda

a instituição.

¡ A informatização e a criação de um Sistema de Gestão Integrado do Circuito do Medicamento,

que permitirá eliminar o atual fluxo de papel que lhe está associado, bem como aumentar a

segurança e o controlo na prescrição e na administração de medicamentos.

Informação de Gestão

Os objetivos assumidos para2022, de melhoria contínua da eficiência organizacional, só podem

ser concretizados com uma forte aposta nos mecanismos de recolha e tratamento da informação para

apoio à gestão. Para tal pretende-se implementar as seguintes medidas:

A contínua melhoria do reporte interno de informação ao Conselho de Administração e aos

Serviços, adaptando os mesmos aos novos objetivos traçados no Contrato-Programa, bem

como às exigências suscitadas pelos órgãos de tutela.

A conclusão da implementação de uma ferramenta de Business Intelligence, irá permitir

analisar dados e apresentar informações detalhadas de apoio à decisão em gestão, em tempo

útil, acessível aos diversos colaboradores da instituição, com perfis de acesso ajustados às

suas necessidades dos utilizadores.

A melhoria dos conteúdos informativos e de estrutura de apresentação dos relatórios

internos de gestão, utilizados para a monitorização regular da atividade assistencial

desenvolvida pelos diversos Serviços e Unidades de Gestão, Centros de Responsabilidade

Integrados e Centros de Referência.

a
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A continuidade do reporte, de base diária, do formulário de informação dos internamentos

de doentes Covid-19 à ARSN.

0 contínuo acompanhamento da contratualização interna com diversos Serviços.

A apresentação periódica de resultados aos Diretores de Serviços, que incluem dados de

desempenho assistencial e de natureza económico-financeira, bem como diversos

indicadores de benchmarking.

A contínua monitorização da evolução das principais rubricas de consumo e de despesa.

A contínua utilização da informação e de indicadores de gestão para efetuar a avaliação do

desempenho clínico nas vertentes da eficiência técnica e qualidade de resultados,

fundamentais para a gestão dos seruiços clínicos, efetuada através, entre outras, das

seguintes ferramentas :

o BIMH - Business Intelligence para a Morbilidade Hospitalar, disponibilizado pela

SPMS.

o Benchmarking on-line, disponibilizado pela ACSS.

o lAmetrics, ferramenta de comparação de resultados obtidos a partir da codificação

clínica com outros hospitais para um conjunto de dimensões de performance chave.

Sistemas de Informação

Os constantes desafios que o CHEDV enfrenta dia a dia, obriga que o sistema de informação

apresente soluções tecnológicas inovadoras e produtivas no sentido de fornecer mais e melhor

qualidade de serviço a todos os seus utentes. Deste modo pretende-se levar a cabo as seguintes

atividades para2022:

A conclusão do processo de migração do processo clínico eletrónico em Medtrix EPR para

SCIínico, este é um sistema de informação evolutivo dos Serviços Partilhados do Ministério

da Saúde (SPMS), e tem vindo a adaptar-se às necessidades impostas pela realidade clínica,

dispondo de muitas valências alicerçadas na aplicação nativa de Gestão Administrativa, o

SONHO. A migração do Medtrix EPR para o SCIínico torna-se um passo incontornável para

assegurar a continuidade dos processos e workflows, com foco na centralização de toda a

informação clínica e não clínica, não só do doente, como do CHEDV.

A conclusão da migração das bases de dados Sqlserver para a versão SQLSERVER 2019,

trazem as seguintes vantagens: maior facilidade na análise de dados, linguagem mais flexível,

recurso de processamento de consulta inteligente, segurança e criptografia, emissão de

relatórios com alta gestão da informação.

A implementação de uma aplicação informática para a gestão integrada do Circuito do

Medicamento, englobando todas as áreas de prescrição interna existentes no CHEDV

(ambulatório hospitalar, internamento e urgênciaJ, passando todas a efetuar prescrição

eletrónica, permitindo efetuar a validação farmacêutica e os registos da administração da

medicação na mesma plataforma.
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O alargamento da implementação da aplicação Siima MFR à área do internamento do CHEDV,

trata-se de um sistema de informação para o Serviço de Medicina Física e Reabilitação, com

vista a agllizar o processo de agendamento e execução dos tratamentos, prevendo diferentes

níveis de integração com os principais sistemas de informação clínico-administrativos, bem

como uma gestão de todo o circuito operacional.

A implementação de uma solução para a gestão das Visitas Hospitalares, permitindo definir

por local de visita; perfis de visitante, horários de visitas, agendamentos e exclusões de

visitantes, bem como o registo e o controlo do número de visitantes.

A conclusão da implementação do Sistema Integrado de Gestão do Acesso no Serviço

Nacional de Saúde IRSE SIGA), em desenvolvimento pela SPMS e condicionada pelo arranque

do SCIínico no CHEDV.

A implementação do Sistema de Gestão de Transportes de Doentes, SGTD versão Regional,

trata-se de uma plataforma integrada on-line que suporta todas as atividades e a gestão

integrada dos procedimentos inerentes ao transporte programado de utentes; esta versão é

coordenada pela SPMS e tem como objetivo efetuar uma gestão centralizada e não local como

acontece atualmente no CHEDV; este projeto encontra-se igualmente dependente do

arranque do SCIínico no CHEDV.

A implementação da solução MyCHEDV que permite a comunicação com o utente, através do

recurso a plataformas digitais e móveis, possibilitando o envio de mensagens de sms e email;

esta solução irá permitir a redução do uso de papel, a desmaterialização dos processos e

adoção das tecnologias promovidas pela AMA (gateway de mensagens SMS), bem como a

recolha sistematizada da avaliação da satisfação do utente face aos serviços prestados pelo

CHEDV e a melhoria do processo de atendimento, visando tornar o utente mais autónomo

nas suas ações de gestão de consultas, processos de admissão, navegação outdoor e indoor,

entre outras funcionalidades.

A implementação da solução PatientCare irá permitir a gestão de consultas de anestesia, da

atividade do bloco operatório, das atividades no recobro e de follow-up, bem como do

tratamento estatístico de dados associados a esta gestão operacional.

A implementação de uma solução de printing para substituição do atual parque obsoleto de

impressoras, tendo como principais necessidades possuir ferramentas que permitam o

controlo dos custos com impressão, fornecer acessórios e consumíveis em tempo útil sem

perdas pela gestão de stocks, assistência técnica, plano de manutenção preventiva e ainda

acompanhar o rápido desenvolvimento das tecnologias de impressão.

a

a

a

a

a

Infraestruturas e Equipamentos

Em termos de estratégia de investimento, o Conselho de Administração do CHEDV prevê que o

presente mandato seja de concretização de um vasto leque de intervenções que têm estado a

aguardar autorização por parte da tutela e que se espera possam avançar a curto prazo.
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Nesse sentid o, em 2022, pretende-se levar a cabo as seguintes medidas

A formalização da aquisição da propriedade onde será criada a unidade de internamento de

Psiquiatria, no âmbito das medidas para a reforma da Saúde Mental, financiada através do

Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

A elaboração do projeto da empreitada de construção da unidade de internamento de

Psiquiatria, no âmbito do projeto referido no ponto anterior.

O inÍcio da empreitada relativa ao projeto de reestruturação do espaço físico da urgência na

Unidade de Santa Maria da Feira, prevista para fevereiro de 2022 e conclusão no decurso do

ano de 2023, cuja exiguidade de espaço e condições dificulta uma resposta adequada aos

níveis de procura, sobretudo, no atual contexto pandémico.

A realização da empreitada relativa ao projeto de alteração e alargamento do espaço

necessário à instalação do Hospital de Dia de Oncologia, por forma a garantir que o mesmo

passe a ter um acesso individualizado ao exterior, prevendo-se o início da empreitada no 2q

semestre de2O22.

O projeto de melhoria das condições físicas da unidade de preparação de medicamentos

citotóxicos, garantindo a segurança de profissionais e doentes, em termos da exposição a

medicamentos perigosos e a contaminantes ambientais, passou a estar integrado na

empreitada das instalações do HDI de Oncologia, referido no ponto anterior.

O início de empreitada relativa à construção de uma nova unidade de colheitas para o Serviço

de Patologia Clínica, prevista para maio de 2022 e conclusão no início de 2023, em local

próprio com circuitos de acessos diretos a partir do exterior, assegurando a redução da

concentração dos doentes e evitando a centralização no único ponto de acesso. Esta medida

visa cumprir as orientações emitidas pela DGS no âmbito da atual pandemia.

A contínua atualização e renovação de equipamentos de tecnologia médica, em particular

nos serviços cirúrgicos, bloco operatório, imagiologia e exames de diversas especialidades.

O início da empreitada, prevista para setemb ro de 2022 e conclusão até março de 2023, do

projeto "Eficiência energética no Hospital de Santa Maria da Feira", aprovado no âmbito do

Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (POSEUR) do

Portugal 2020.

A requalificação do atual espaço da cozinha do HSS, que passará a incluir um novo refeitório,

dado que o antigo espaço ocupado pelo refeitório foi convertido, em 2020,numaUnidade de

Cuidados Intensivos para o tratamento de doentes com Covid-19.

A conclusão da reabilitação da lavandaria do Hospital de S. Sebastião com aquisição de novos

equipamentos, prevista até final de 2022, visando eliminar as paragens na atividade de

Iavagem de roupa hospitalar devido a avarias.

Area\izaçãode empreitada de reconstrução e homologação da pista do heliporto do Hospital

de S. Sebastião, a concluir até final de 2022.

A requalificação e remodelação dos parques de estacionamento do Hospital de S. Sebastião,

para utentes e para funcionários, e sua eventual concessão.
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a A conclusão do projeto de substituição do sistema de rede de águas sanitárias e de

aquecimento do Hospital de S. Sebastião nos pisos 2 e 4, prevista até ao final do Lq semestre

de 2022, admitindo, no entanto, o alargamento da empreitada para outras áreas durante o

ano de 2023.

A conclusão, até ao final de abril de2022, da substituição dos equipamentos de produção de

ar medicinal e vácuo do Hospital de São João da Madeira.

A reparação e a requalificação das cisternas (reservatórios) de águas sanitárias de consumo

humano e de rede de combate a incêndio do Hospital de S. Sebastião.

A conclusão do projeto de manutenção e reparação dos meios de elevação (elevadores) do

HSS.

A requalificação dos tanques terapêuticos [piscinas) do Serviço de Medicina Física e

Reabilitação do HSS.

r
a

a

Recursos Humanos

Em2022, serão desenvolvidas as iniciativas relacionadas com o recrutamento dos profissionais

necessários ao preenchimento dos postos de trabalho previstos no Mapa de Pessoal, previstos em

sede do Plano de Atividades e Orçamento para o triénio 2021-2023, que foi aprovado em 30 de

dezembro de 202L, através do qual foram autorizadas L0 vagas de ingresso a distribuir de acordo

com as prioridades de CHEDV e 20 vagas de acesso para as categorias superiores das carreiras

assistente operacional e assistente técnica.

Assim, será possível suprir as necessidades há muito sentidas, na área de ambulatório, na

carreira de enfermagem, na especialidade de cardiopneumologia da carreira técnica de diagnóstico

e terapêutica, na área financeira mediante recrutamento de um técnico superior para as funções de

contabilista certificado e no apoio à investigação recorrendo ao recrutamento de um técnico superior

para o centro de estudos clínicos, bem como no reforço da equipa de especialistas de informática cujo

mapa de pessoal se encontrava há muito deficitário. Quanto às carreiras de regime geral, as referidas

vagas serão afetas ao serviço de tratamento de roupa, na carreira assistente operacional, para apoio

ao esforço de internalização total desta atividade e ao serviço de gestão de doentes e arquivo para

colmatar as necessidades mais urgentes de assistentes técnicos.

Será ainda dada continuidade aos esforços no sentido de preencher os postos de trabalho necessários

à prossecução dos objetivos do CHEDV, devidamente previsto no Mapa de Pessoal para2022,em

especial:

o preenchimento dos postos de trabalho, da carreira Técnica Superior, afetos aos serviços

de Auditoria, Higiene e Segurança, Instalações e Equipamentos e Proteção de Dados;

a contratação de médicos para os serviços clínicos mais carenciados, em especial para o

Serviço de Emergência e para as especialidades de Anestesiologia, Cardiologia, Cirurgia

Plástica, Gastrenterologia, Ginecologia, Medicina Física e Reabilitação, Medicina do Trabalho,
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Neurologia, Imagiologia, Patologia Clínica, Psiquiatria, Ortopedia, Pediatria Médica, e

Urologia;

a adequação do número de profissionais de enfermagem às necessidades criadas pelo

aumento da capacidade assistencial nas áreas de ambulatório cirúrgico e médico, cuidados

intermédios para doentes do Foro cardiológico e neurológico, bem como pela abertura da

unidade de internamento de saúde mental;

a adequação do número de profissionais assistentes operacionais ao aumento da capacidade

assistencial e consequentemente do recurso aos serviços integrados na área de suporte e de

gestão, principalmente no que respeita ao serviço de operações hoteleiras e ao serviço de

apoio e vigilância;

o reforço da equipa do Serviço de Compras, impreterível e indispensável, por forma a

garantir o cumprimento integral das crescentes obrigações normativas e legais, bem como

assegurar uma resposta eficiente às necessidades do CHEDV;

a contratação de assistentes técnicos para as áreas de atendimento e secretariado clínico que

ainda se encontra aquém das necessidades, sobretudo na área de apoio à prestação de

cuidados;

a continuidade da aplicação das medidas de promoção e progressão na carreira no

seguimento do previsto no Orçamento de Estado para 2018, nomeadamente no que

concerne à concretização dos processos de recrutamento já iniciados para acesso a

categorias superiores da carreira assistente operacional e da carreira assistente técnica.

Formação

Em2O22,o CHEDV continuará a garantir a continuidade da Formação Profissional necessária ao

desenvolvimento dos seus colaboradores, reforçando competências não só nas áreas de prestação de

cuidados, mas também no atendimento e no apoio administrativo, com o objetivo de alcançar

excelência clínica; humanização e personalização, e máxima eficácia no uso de recursos.

Nesse sentido, prevê-se desenvolver as seguintes atividades:

o A promoção de ações que rentabilizem o conhecimento detido por alguns dos nossos

profissionais, através da promoção da partilha de saberes; discussão e construção de

consensos a partir de contributos vários e estabelecimento de circuitos amplos e fluídos de

comunicação de conhecimento, tais como: jornadas, colóquios, exposições e "dias abertos",

organizados por diferentes Serviços, mas abertos a toda a comunidade hospitalar.

. O cumprimento integral do Plano de Formação de interesse institucional, que será,

sobretudo, focado em: promoção da qualidade, gestão de risco clínico e não clínico,

compromisso com a segurança e saúde no trabalho e na observância dos mais estritos

padrões de ética e deontologia profissionais, nomeadamente no que concerne às políticas de

privacidade e confidencialidade.
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O pleno desenvolvimento das atividades de formação na área de cuidados ao doente crítico

e emergente, através da Escola de Formação em Emergência do CHEDV, já certificada pelo

INEM.

Qualidade e Segurança do doente

O CHEDV, tem como missão a prestação de cuidados de saúde de qualidade em tempo útil a

custos socialmente comportáveis. Para obter o melhor desempenho em qualidade e segurança, o

centro hospitalar assenta a sua ação na medicina, baseada na evidência e nas normas de orientação

clínica, visando proporcionar a melhor assistência e tratamento, por via da atualização dos

conhecimentos, da formação e desenvolvimento de profissionais,

0 nosso compromisso é manter a centralização no doente, numa cultura de melhoria contínua

de cuidados personalizados e de excelência para:

. Apoiar a missão, a visão, os valores e o plano estratégico do CHEDV

o Satisfazer as necessidades e expectativas dos utentes e de outras partes interessadas

¡ Satisfazer as necessidades e expectativas dos colaboradores;

o Respondera modelos externos de avaliação da qualidade;

o Construir uma base sustentada para a melhoria contínua da qualidade.

Para 2022 irá ser dado continuidade às principais de atuação encetadas em anos anteriores,

nomeadamente:

o O desenvolvimento contínuo do processo de certificação de serviços pela ISO 9001,

alargando a novos serviços o processo em curso.

¡ A continuação da participação no SINAS, com o alargamento do processo de avaliação da

Excelência Clínica a outras áreas a definir pela Entidade Reguladora da Saúde.

¡ A elaboração de manuais de boas práticas e formação dos profissionais.

o A criação e gestão de um Plano de Auditorias Clínicas e Não Clínicas.

¡ A atualização da plataforma de registo de incidentes - HER+.

¡ A promoção da uma cultura de segurança, com reforço da informação e formação dos

profissionais.

¡ A sensibllização dos profissionais com vista à promoção do registo de incidentes.

Atividade assistencial prevista para 2022

Tendo como premissas primordiais a acessibilidade da população aos cuidados de saúde de que

necessita, bem como a sustentabilidade da Instituição, o Conselho de Administração tem procurado

adequar a atividade assistencial do CHEDV à procura de cuidados de saúde da sua área de influência

nas diversas especialidades, resultando na produção global prevista para o ano de 2022 a seguir

apresentada.

CENTRO HOSPTTALAR DE ENTRE O

DOURO E VOUGA, EPE
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Quadro 145. Atividade assistencial prevista para2O22 (valores SNS)

Quantidade

(,(
?h,- t

4t,
Linhas de

lnternamento (número de Doentes Equivalentes):

GDH Médico

GDH Médico Cre

GDH Cirúrgicos

GDH Cirúrgicos Cre

GDH Cirúrgicos Cri

GDH Cirúrgicos Urgentes

GDH Cirúrgicos Urgentes Cre

Ambulatório:
GDH Cirúrgico

GDH Cirúrgico Cri

GDH Médico

GDH Médico Cre

Consulta Externa (consultas méd¡cas):

No de Primeiras Gonsultas (s/majoração)

No de Primeiras Consultas CTH

No de Primeiras Consultas Descentralizadas
No de Primeiras Consultas Telemedicina em tempo real

No de Primeiras Consultas Cuidados Paliativos

No de Prime¡ras Consultas Centros Ref.

No de Primeiras Consultas CRI

No de Consultas Subsequentes (s/majoração)

No de Consultas Subsequentes Descentralizadas
No de Consultas Subsequentes Telemedicina em tempo real

No de Consultas Subsequentes Cu¡dados Paliativos

No de Consultas Subsequentes Centros Ref.

No de Consultas Subsequentes CRI

Urgênc¡a (sem lnternamento):
Atendimentos SU Méd¡co-Cirúrgica

Atend¡mentos SU Básica

Hosp¡tal de d¡a:
Base

lmuno-Hemoterapia
Psiquiatria

Programas de Gestão Crónica:
Hepatite C

Doença de Hunter
Programa de Tratamento Cirúrgico da Obesidade (PTCO):

No Doentes com Pré-Aval¡ação e Cirúrgia Bariátrica - Cirurg¡a de Bypass Gástrica

Cirurgia de Bypass Gástrica - 1o ano de follow-up

Cirurgia de Bypass Gástrica - 20 ano de follow-up

Cirurgia de Bypass Gásf¡ca - 30 ano de follow-up

PTCO - Outras Técnicas:
PTCO - Outras Técnicas Modelo 1 (Gastretom¡a linear vertical) = Sleeve

PTCO - Outras Técnicas Modelo 1 - lo Ano Follow-up

PTCO - Outras Técnicas Modelo 1 - 20 Ano Follow-up

PTCO - Outras Técnicas Modelo 1 - 3o Ano Follow-up
PTCO - Outras Técnicas Modelo 2 (derivações B¡lio-Pancreáticas e Transposição
duodenal) = SADIS E DUODENAL SWITCH
PTCO - Outras Técnicas Modelo 2 - 1o Ano Follow-up

PTCO - Outras Técnicas Modelo 2 - ? Ano Follow-up

PTCO - Outras Técnicas Modelo 2 - 30 Ano Follow-up

Rastreios - No de Rastre¡os
Rastreio do Cancro do Cólon e Reto

PMA - Diagnóstico e Tratamento da lnfert¡lidade:
Consultas de apoio à Fert¡lidade

lndugões de Ovulação
Saúde Sexual e Reprodutiva:
Medicamentosa (no de IVG)

Cirúrgica (n'de IVG)

Protocolo I

Protocolo ll

Serviços Domic¡l¡ár¡os:
Total de Domicílios

Domiciliária de Doentes

Fonte: Anexo ao Contrato-Programa 2022

4-10.026

85

3.657
41

0

3.015
bJ

11.409

0

7.708
351

49.193

41.000

794
270

314
234
480

200.497

100

94

904
463

400

121.697

61.356

15.434

551

7.859

M1
427

297

286

215
24

1.638

361

30

0

45

44

31

30

74

71

50

48

350

175
0

't.238

23
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19. Proposta de Aplicação de Resultados

Nos termos da competência estatuária, o Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Entre

Douro e Vouga, EPE vem propor que o resultado líquido do exercício, respeitante ao período

compreendido entre 1 de janeiro e 3L de dezembro de 202L, no montante de €. -17.225.564,38, seja

transferido para a conta Resultados Transitados.

Santa Maria da Feira, 29 de abril de 2022,

O Conselho de Administração

Miguel e

dtr,h¡"1"
Rita Manuela Lopes Moutinho

Cristina da Silva Pereira

O Contabilista Certificado

Ângeta Poula da Sílva Fernandes

Helga Miranda Magalhães Limo

l,^t'-'>
Carlos Manuel Ferreíra de Carvalho

CENTRO HOSPITALAR DE ENTRE O

DOURO E VOUGA, EPE
RsLAtóRro oE cnsrÃo E coNTAS
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20, Demonstrações Financeiras

Quadro 146. Balanço

RUBRICAS

ATIVO

lrrvo ¡,¡Ão coRRENTE

Ativos fixos tangíveis

P ro priedades de investimento

Ativos intangíveis

Ativos biológicos

lnvestimentos financeiros

Devedores porempréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis

Acio n¡stas/sócio s/asso c¡ados

D¡ferimentos

Oulros ativos financeiros

At¡vos por impostos diferidos

ATIVO CORRENTE

lnventários

Ativos b¡ológicos

Devedores portransferênc¡as e subsídios não reembolsáveis

Devedores porempréstimos bon¡ficados e subsídios reembolsáve¡s
obtidos

Clientes, contribuintes e utentes

Estado e outros entes públicos

Ac¡o nistas/só cio s/associado s

Outras contas a receber

D¡ferimentos

Ativos financeiros det¡dos para negociação

Outros ativos financeiros

Ativos não conentes detidos para venda

Caixa e depósitos

TOTAL ATIVO

ß

CENTRO HOSPITALAR DE ENTRE O

DOURO E VOUGA, EPE

+t-
,þ

Notas
2021

I Jan - 31 Dez

2020

lJan-31Dez

1',t.7 02.482,59

9.76.756,59

0,00

1.578.963,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

407.762,20

0,00

39.¡118.2 33,99

6.221.020,60

0,00

0,00

0,00

ß.591850,26

350.00000

0,00

5.823.757,72

25288,S0

0,00

0,00

0,00

ß.406.36,51

5 t.12 0.7 16,s8

5

3

ß

t

'12.7 69 .457 ,12

0.431¿55,63

0,00

1.809.474,80

000

0,00

0,00

0,00

0,00

528.526,99

0,00

41.004.314,96

5.277.237,21

0,00

0,00

0,00

6.248.788,ß

280.000,00

0,00

6.388.796,49

29.824þ5

0,00

0,00

0,00

13.779.669,03

53,773,772,38

ß

ß

€

RsLArónro oe cssrÃo E coNTAS
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RUBRICAS

PATRTM óHro r-Íouroo

PATRTM ór,¡to r-Íeuloo

Patrimó nio/Capital

Ações (quotas) pró prias

Outros instrumentos de capital próprio

P rémios de emissão

Reservas

Resultados trans¡tados

Ajustamentos em ativos financeiros

Excedentes de revalo rização

Outras variações no patrimón¡o líquidos

Resultado líquido do período

Dividentos antecipados

lnteresses que não controlam

TorAL PATRTM ór¡ro r-íeuroo

PASSIVO

PAsstvo NÃo coRRENTE

P rovisões

F¡nanc¡amentos obtidos

Fo rnecedo res de investimentos

Respo nsabilidades po r benefícios pó s-emprego

Diferimentos

Pass¡vos po r ¡mpostos diferidos

Outras co ntas a pagar

PASSIVO CORRENTE

Credo res po r transferências e subsídio s não reem bo lsáveis
concedidos

Fomecedores

Adiantamentos declientes,contribuintes e utentes

Estado e outros entes públicos

Acio nistas/sócios/asso ciado s

F¡nanciamentos obtidos

Fo rnecedo res de investimento s

Outras contas a pagar

Diferimentos

Passivos financeiros detidos para negociação

Outro s passivos f¡nanceiro s

TOTAL PASSIVO

TorAL pATRtM ónro líeuloo E pAsstvo
Fo nte: S IC C

N otas
2021

1 Jan - 31 Dez

5.015.3 66 ,8 3

32.740.00000

0,00

0,00

0,00

28.0S6.339,78

-41.7ß.44198

000

000

3.1ß.033,4'r

-Ît.225.564,38

0,00

0,00

5.015.366,83

1.2 2 1.15 5,0 I
793.7ß,45

235.330,28

0,00

000

000

É2.0535

000

47.537.250,47

0,00

23.490.912$8

7.942.222,38

2.563.5s031

0,00

0,00

11t333,03

4.429.73757

0,00

0,00

0,00

48.7 58.405,55

53.77 3.772,38

2020

1 Jan - 3l Dez

3.968.078,10

32.740.000,00

0,00

0,00

0,00

28.096.339,78

-51.033.ß919

0,00

0,00

3.005.632,30

-8.840.70439

0,00

0,00

3.96 8.0 7 8,10

1.129.690,46

789.3ß,ß

1r.ß955

0,00

0,00

0,00

230.ß2,73

0,00

46.O22.944,O2

0,00

214ß347,Q

7.939.O7,88

2.781529, 5

0,00

0,00

t6ß.349,47

a275.6ß53

0,00

0,00

0,00

¡17.152.638,48

51.'120.716,58

6

€

€

18

18

18
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Quadro 147. Demonstração dos Resultados por Natureza

2021

lJ¡n - 31 Det

2020

I Jån - 31 Dâz

V.rl.9ão
202ç202ø

-M-
,&

lmpostor, æ ntribu¡çôG ôtæ
Vddæ

PGtaçóÉ dc aw¡Oo3 e @no6sðæ

V.Èçó6 rc3 ¡¡wrt¡rbs då pþduî¡o

TÞbqlhos p6Ée púprb ditâdê
CGto dæ mscadoris vddil¡s 9dæ metáis coEum¡læ

Fomæ¡mqtos esw¡çoa ëdgrcs

C{itoa øm p€$d
TÉGferÈnciñ e subcÍdbs @ncêdklos

PBt.çó6$cbb
lm peritedê de ¡nvq{ário s (pâdâs/@æð æ)

lmp¡rir¡dêdedlvidas ¡ È€bêr (pqdÀr/qæð€)
PÞv¡sóæ (auñfi tosÍreduçõæ)

dop@¡áyoilamo rtiávoir (pedærG@ðæ)

Aummtos/.eduçóæ dê¡Fto vabr

Outor dd¡mútos sgañhos

OutÞsgestos €p€das

Ratoltador ant r d. d.t[c¡t9ó.. a ttrtor lr thatrc¡anatrto
Gaslosrrdêßö6 dedepEiåçåo e emod¡ãção

lmpariladedo inv6tlmálos d€pEáv€i',amoili¿v€b (p.rd6/@æöe)
Reiult.do opoEcior.l (.rt.. d. g.ttor da tin.nci.D.nlo,

JuÉs €gastos s¡milsE supoftados

Rarúttado r¡aar da lñtoalot
e mprËrdimqtos @njuntos

lmpolto sbEo ßrdimÐto

R.rült do liqúldo do p.r¡odo
Fontc: Sfc

CENTRO HOSPITALAR DE ENTRE O
DOURO E VOUGA, EPE

ß

ß

A

tol¡r

3;5

ft

1&221.19

0,ü)

o1¡,i;t ,fn,tl
5.855.8,17 52

0,00

0,00

-il325¡6,92
-ß.579.686,37

-763ß5f,38

0,00

0.00

0,00

-27ß:t3
-725æ,07

0,00

0.00

80r0ß,59

-Ð.90323

.lr.000,ttt,rt
-2263ú2t

0,00

-lt2t.a3t,2a
0303,30

-m254,64

-t ztt.ar1,tt
0,æ

1{.0ã},€

-1,22t,841,48

1í8i.7eo,87

0,00

or00823827

6.7m267 p3

0Ix)

0,æ

-20551?80,52

-ß.æ7.908,70

-7257G152þ6

0,00

0,00

0,m

.16.8d).80

535532,72

0,00

0,00

82€.1í52

-t2ag31

ttl,aoT:lt
-192.ß,?

0,oo

-E,E29.t40,t0

e.4@.94

-20257 ß4
.r.t{0'33t,t0

0,o0

-306,00

-t.410.701,19

w.121@
0,00

870.683,84

-864.,tú,51

0,ú
0,ü)

-3:t73ffi,10

-ßfl74,47

-37367d1,æ

0,(x)

0,o
0,m

3477 þ7

dÌ8.0,1179

0,(x)

0,(x)

-273¡793

951138

-a.oat,c2)2t
-303.5d1,?

0,00

-t.3E7.0C2,tE

-3.69,55

-8.990,9)

-tåaa.2L,tt
0,00

r36E,A4

-E.3t4.tttr0

3,3fi
-925t

f¡¡af
6,88f

,4,99*
-aB,3Cr

4,4t
ta,û*

36,6¡{f

ß

6

0,87f

-?,86*

f.2'ñ
2,66*

5,6*

-1Í)2ú
-flt,54*

-30@.60*

tlp1*
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Quadro 148. Demonstração das Alterações no Património Líquido

hrimón¡o Lhuido ¡tr¡buldo rcs d.t ntor.¡ do Pttrimónb Lhuilo d¡.nt¡dd..nåo

Oùtfa Rasuhdgr A¡usttmanlosan E¡(edrntrsC! Outrttvt.¡tötcng Rr¡ulhdgLhuËo
trm8Lfand¡ da ltiw¡ t¡¡Üv[ tlmsitdos tiþE fnüsiros tavtlofirlçlg pltr¡món¡o lhu¡do do p.rþdg ÎOIAL

0¡0 2¡lltlt,?¡ 0,00 z¡.?r¿.¡ita,ú {l.00t.tt0,t¡ 0,00 0¡0 2.L0.ltt,¡10 {¡¡10.t04,at !.x1071,10 r.üt.o?t,t0

lotd do
Pltr¡mónio

Lhuico

0,00

0,00

0.00

0,m

0,00

0,m

0,00

-33,310,56

145.7'11,89

¡¡¡criçlo

Po¡¡çþ no lnlolodo Darlodc lll

AltafæÕ.r no parlodo

R¡mirâ adoçâo de nwo rÊf€rsnciBl contaulbtico

Altr¡çó6 dc pdìcn corü¡bllbæ

Df orençæ d6 conveßåo de dem6taçó6 linancqrs

ÈslÞoç¡o do qcadcntc dr MþfE¡çlo

acodontes de rwalorÊaçåo e rGpctivæ vsr8çöc6

Tr¡Gftrarcb o 8ub3bb dr c¡pLl

Outræ alt€raçôG ræonhæijæ m Èt.¡rónio Lhuilo

(2)

bsuhâdo Lh{ido do Pr.bdo (!)

¡suhrdo llt.gn| (/0 ¡ (2)r(t)

Op.rroöa¡ æm d.tantora¡ da crÞitrl rc Þ.rtodo

Real¿açóæ de caÉitaypatri¡rónio

Éltradæ p€n coòôfture da pard¡g

Ortras opêråçó6

ttl
Pos¡çäo no t¡m do Þ.rlodo (6) ' (r)r(21+(t)r{6}

CtÞil¡lrPdrimón¡o Outr6 lnstlumanto¡
brli.rdo d. qpitrl próprb

JL?O¡0q0

0,00 0,00

92.70.000,00

b3rfv8
L.0ll¡

-E.640.704,49

-31310,5¡

145.71 1.69 E.640.704,49

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.m

0,00

.33.310,5E

145.71 1.6S

0,00

¿ttt¡16,?2

0.00 0.00 {o¡lo.nr,¡û9 0.m 0.00 11e{01,11 aûO,7oa,ae 112.¡|()1,11

-l?.225.58/4,t8 .l?.225.6€¡t,3E

{¡t¡.t6r,æ

16.180.¡a*,O

qæ 16.1C0.45400 0.00 0,00 16.r60.¡52,00

25.782.62¡106 -a1.6¡6.16:t,llE 0,æ

0.00

0,00 t.092.96¡a,ti .17,226.66¡1,3E 5.016.36€,Eit

112¡ll¡1.1'l

-17.226.66¡1,3E

.t7.,Ít.13t¡?

0.00

0,0t¡

0,00

0,00

0,0t

0,00

16.,1t0,452,00

0,00

141C0,452,00

0,00

0,q¡0(x'

0,00

0,000,00

0,00

0,m 18.'t!0.45a00

6.015.386,tit

lntarar!a!
qur

nþ æntfolam

0,00

0,00

0,æ

0,00
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21,. Anexo às Demonstrações Financeiras

Exercício de 0 1.0 1.2021 a 31.12.2021

1,. Iclentificaçào da entidacle, período de relato e referencial contabilístico

1.1. Identificaçào da entidade, período de relato

0 Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga, EPE fdoravante designado por CHEDV), foi criado

nos termos do Decreto-Lein.a 27 /2009, de 27 de janeiro, agregando os Hospitais de S. Sebastião, EPE,

Distrital de S. foão da Madeira e S. Miguel - Oliveira de Azeméis, é uma pessoa coletiva de direito

público de natureza empresarial dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial. O

número de identificação fiscal é o 508878462.

De referir que, enquanto os dois últimos hospitais estavam integrados no setor público

administrativo, o Hospital de São Sebastião beneficiou desde 1999 de estatutos com natureza

empresarial.

O CHEDV tem a sua sede na Rua Dr. Cândido de Pinho - 4520-211Santa Maria da Feira, tendo

como tutela financeira o Ministério das Finanças e tutela setorial o Ministério da Saúde, sendo o seu

objeto social a prestação de cuidados de saúde à população, desenvolvimento de atividades de

investigação, formação e ensino.

O Centro Hospitalar tem como principal função o atendimento e tratamento, em tempo útil, dos

doentes dos concelhos de Santa Maria da Feira, Oliveira de Azeméis, Vale de Cambra, Castelo de Paiva

(3 freguesias), Arouca e São João da Madeira, 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. Assegura a prestação de

cuidados de saúde e as demais atividades complementares através de meios próprios ou de terceiras

entidades, estabelecendo, para o efeito e no quadro legal em vigor, os contratos que melhor

correspondam à concretização do seu objeto social.

No Decreto-Lei ne 18/2017, de 10 de fevereiro, estão definidos os princípios e regras aplicáveis

às Unidades de Saúde que integram o SNS, com natureza de Entidades Públicas Empresariais,

aprovando as especificidades estatutárias e os seus estatutos, e Decreto-Lei na 733/2013, de 03 de

outubro que estabelece os princípios e regras aplicáveis ao setor público empresarial.

A estrutura organizacional do CHEDV, consta do Relatório do Governo Societário.

CENTRO HOSPITALAR DE ENTRE O

DOURO E VOUGA, EPEE RnmróRto DE cESTAo E coNTAS



Quadro 149. Demonstração dos Fluxos de Caixa

C o ntas

Fluro3 do c¡ara da3 actlvldadô3 oporaclona13

Ræeb¡mento de Cl¡êntes

Recebimenlos de contdbu¡ntes

Recsb¡mentos de utentes

Pagamento g a Fomecedores

Pagámer¡tos ao Pæsod

Calxa gerada pslas opêrâçõè3

Outms ræebimentos/pagamfl to s

Flu¡o3 ds c8¡¡â dar actlvldade! oparaclonåls lA,
Fluxos de calxa dar actlyldadðs ds lnvsst¡menlo

Prgamgnto3 rospã¡talrle3 a:

Act¡vos firos tångíve¡s

Act¡vos ínlangívds

P ro prisdâdes de ¡nvæl¡mento

lnvest¡írento s t¡nanc€iro s

Oulrcs act¡vos

Rscoblmgnto3 provon¡ontaa d6:

Act¡vos f¡){os tangíveis

Aclivos ¡ntangív€is

Propriedades d€ invsst¡mento

lnvestimeîlos f¡nâncairo g

Oulros activos

Sub¡d¡o s ao invætimêrìlo

Trânsf erênc¡as de capital

Jufos e rendimsntos g¡mihr€3

D¡videndos

Fluros do calxa da3 actlvldrder dð lnvortlñonto lBl
Fluxoa ds ca¡xa da3 ect¡v¡dadg de llnanclamsnto
Rrcablmonto¡ provrnlrntos da;

F¡nancíamentos obtidos

R€al¡zaçõss dec€pital € deoutros ¡nslrumsntos de cap¡tal

Cob€rtura de preiuízos

Doaçõs3

Outras o peraçðes (þ t¡nanc¡amento

Prg¡mantoS fcapcltrntoa r:
F¡nanc¡ameîtos obt¡dos

JlroE sgastor 3Ím¡hfec

D¡v¡dên(bg

Reúlçõg3 ócadtd ede odros ¡nslrum€filos de cafitat

Outræ o p€raçöes (þ linanc¡amento

Fluror ds calxa dar act¡vl.trdar do tln.nclrmonto (Ct

Varlação de ca¡ra s 3our oqulvalonto! (A) + lB) + lC,
E olto daa dll€ronça! de cåmþlo

Calra s !eu3 oqulvalontes no ¡nfclo do pârfodo

Calra a a.ur squlvrlontor no llm do porfodo

Conc¡liação entre ca¡xa e seus equ¡valentes e saldos de gerência
C.¡ra o aaua aqu¡v.brt.3 no lnrclo do p.rlo.lo
Equ¡valenlæ a caixa no ínício do peíodo

V-iaçõ6 cant¡¡¡r (b c¿iE no hícb (b perioô

Saldo da geréncia anleñor

Deæcçåo orçrn€rnd

Oe op€raçóes de tesourafia

Calxá o aor¡¡ aqü¡yalsntet no flñ do psrfodo

Equivalentes a cab€ no l¡m do período

Variações cãntlds d€ cab.a no fim (b período

Saldo para a gerêncla sogu¡nlê

Deæcuçib orçamefl¡ál

De op€rações de tesouEia

0,00

ñ:

+r
3+12-2021

'05.773.U5,77
0.00

1768.943,35

ß217.ß5ß
76.W.n6.72

-16.016.42,ø6

626.70\E

-{.1ß.121"66

3.30613,79

20ffi,8

64.833,O3

0,00

-3.too.O9t,77

0,00

0,00

ß.ø452,@

20.5{þ,00

0,00

0,00

29W,É
0,00

0,o
0.00

ß.16aa67,a6

173.t62,52

13.406.316,61

ß.779ßa9,Ot

ß.ß3ß,51
a.&.ß2742

0,ü¡

ß.¿m.36,51

ß.flíñÆ
6ßn1

ß_7/9_660,æ

ß.36.000,00

0,00

ß.779.669,O3

ß.59t.¡t71s

24p.Ê7,ß

31-12-2020

ß.250.7ß,A2

1252.420,æ

52.9ß.0æ,95

70.972.ffi,6'l

-t3.t85.963,38

1281545,æ

-4.fil.40a,o2

2.621327,æ

l)9.5f),56

0,00

0,00

0,m

rß,æ7,3ô 85.385.81

0,00

0,00

0,m

0,00

0,üt

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

173.87223

92.æ,92

0,(þ

0,00

-2.200.162,O1

(o,73Q5.

0,m

0,00

0,00

u.7æ.s2e,Ø

o,00

5()3.5¿19,06

0,00

æ2æ,U

0,00

0,00

0,00

6.281.222,O2

950.081,99

4.116.664,62

ß.4o8.3ß,61

e.Æñ152
'n62,.tß,c2

0,o
4.4!É.651.52

420.7i591

235.878,61

ß.406.3ß,51

4..æ2.627,42

0,00

ß.46.36,51

ß.ß2o5,14

261Íf,It

Forte:SICC

CENTRO HOSPITALAR DE ENTRE O
DOURO E VOUGA, EPE RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS



À data de 31 de dezembro de 202L os órgãos sociais são compostos pelos seguintes elementos:

Conselho de Administração

- José Miguel Dias Paiva e Costa - Presidente do Conselho de Administração;

- Carlos Manuel Ferreira de Carvalho - Diretor Clínico;

- Sara Cristina da Silva Pereira - Enfermeira Diretora;

- Rita Manuela Lopes Moutinho - Vogal Executivo;

- Helga Miranda de Magalhães Lima - Vogal Executivo.

Conselho Fiscal

A nomeação do Conselho Fiscal do CHEDV, para o triénio 2018-2020 ocorreu por despacho do

Secretário de Estado do Tesouro e da Secretária de Estado da Saúde em27 de março de 2018:

- Prof. Dr. foaquim Barreiros - Presidente;

- Dr.a Márcia Ribeiro - Vogal;

- Dr. Ricardo Reis - Vogal;

- Dr.a Ana Freitas - Vogal suplente.

A 12 de novembro de2020, foi comunicado ao Conselho de Administração do CHEDV a cessação

de funções do Presidente, do Conselho Fiscal, Dr. Joaquim Barreiros. Passando o Conselho Fiscal a

apresentar a seguinte constituição :

- Dr.a Márcia Ribeiro - Presidente

- Dr. Ricardo Reis - Vogal;

- Dr.a Ana Freitas - Vogal.

A revisão de contas é exercida pela sociedade Santos Carvalho & Associados, SROC, com o NIPC

5022701,36, inscrita na OROC sob o ne 7L, inscrita na CMVM sob o ne 250, representada porAndré

Miguel Andrade e Silva funqueira Mendonça ROC ne 1530, nomeado por Despacho Conjunto das

Finanças e da Saúde, de 25 de setembro de 2018.

Em 31, de dezembro de2021, o número de colaboradores do Centro Hospitalar, com vínculo

jurídico à função pública ou com contrato individual de trabalho a termo indeterminado era de 1,.989

colaboradores, incluindo membros do CA e outro pessoal dirigente.

O arquivo dos documentos contabilísticos encontra-se organizado por sequência numérica,

consoante seja Despesa ou Receita.

4,
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O sistema informático de contabilidade utilizado é, desde 2013,a aplicação SICC (sistema de

Informações Centralizado de Contabilidade), f,ornecida pelos SPMS (Serviços Partilhados do

Ministério da Saúde). Esta aplicação permite a ligação automática de ficheiros gerados por outras

aplicações, nomeadamente, SONHO (aplicação de gestão de doentesJ e RHV [aplicação de Recursos

Humanos e Vencimentos), também fornecidas pela SPMS, e GHAF (aplicação de Gestão Hospitalar de

Armazém e Farmácia), fornecida pela empresa Serviços Técnicos de Informática, Lda. (ST+l].

A contabilidade encontra-se centralizada nas instalações da sede do Centro Hospitalar,

localizadas na Unidade de São Sebastião, na dependência do Serviço de Gestão Financeira.

1.2. Referencial contabilístico e clemonstracoes financeiras

As demonstrações financeiras foram preparadas com base nos registos contabilísticos mantidos

em conformidade com o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas

(SNC-AP), aprovado pelo Decreto-Lei na 192/2015, de 11 de setembro, e foram aplicados os

requisitos das Normas de Contabilidade Pública relevantes para a entidade.

As políticas contabilísticas apresentadas na nota 2 foram utilizadas nas demonstrações

financeiras para o período findo a 31 de dezembro de 2021. Não foram efetuadas derrogações às

disposições do SNC-AP.

Comparabilidade

Os saldos incluídos nas rubricas do Balanço e da Demonstração dos resultados, bem como as

políticas contabilísticas e critérios de mensuração adotados, com referência a 31 de dezembro de

2021' e ao período de doze meses findos naquela data, respetivamente, são comparáveis com os

saldos homólogos utilizados na preparação das demonstrações financeiras referentes a 31 de

dezembro de2020.

As notas nâo mencionadas no presente anexo não são aplicáveis ao CHEDV

Caixa e depósitos bancários, incluindo saldos não disponíveis para uso

O saldo caixa distribui-se da seguinte forma:
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Quadro 1.1 -Desagregação de caixa e depósitos

Conta Euros

ñ.
t_

p
T371965,84

13.36.000,00

Fo nte: S lC C

Os valores aplicados em Depósitos a Prazo ICEDIC) correspondem aos saldos de gerência de

anos anteriores e aguardam autorização da tutela para aplicação no financiamento do investimento

previsto para2022.

2. Principais políticas contabilísticas, alteraçoes nas estimativas contabilísticas e

erros

2.1. Bases de menstrração usadas na preparaçào das clemonstraçÒes financeiras

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com o princípio do custo histórico, a

partir dos registos contabilísticos do CHEDV.

A preparação das demonstrações financeiras de acordo com o SNC-AP requer que o Órgão de

Gestão formule julgamentos, estimativas e pressupostos que afetam a aplicação das políticas

contabilísticas e o valor dos ativos, passivos, rendimentos e gastos. As estimativas e pressupostos

associados são baseados na experiência histórica e noutros fatores considerados razoáveis de acordo

com as circunstâncias e formam a base para os julgamentos sobre os valores dos ativos e passivos

cuja valorização não é evidente através de outras fontes. Os resultados reais podem diferir das

estimativas. As questões que requerem um maior grau de julgamento ou complexidade, ou para as

quais os pressupostos e estimativas são considerados significativos, são apresentados nanota2.6.

2.2. Outras políticas contabilísticas relevantes

Ativos Fixos Tangíveis

Os ativos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição que compreende o seu

preço de compra, incluindo os direitos de importação e os impostos de compra não reembolsáveis,

após dedução dos descontos e abatimentos, quaisquer custos diretamente atribuíveis para colocar o

ativo na localização e condição necessárias, para o mesmo ser capaz de funcionar da forma

pretendida, e a estimativa inicial dos custos de desmantelamento e remoção do item e de restauração

CENTRO HOSPITALAR DE ENTRE O
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Depósitos à Ordem

Depósitos à Ordem no Tesouro

Depósitos bancários à Ordem

Depós¡tos a Prazo

Depósitos Consignados

Depósitos de Garantias e Cauções

Total de Caixa e Depósitos

22.683,ß

69.020,00

13.7 7 9.6 69,0 3
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do local no qual este está localizado, deduzido das respetivas depreciações acumuladas e perdas por

imparidade. Na data da transição para o SNC-AP, O CHEDV considerou como custo dos ativos fixos

tangíveis o seu custo de aquisição.

Os custos subsequentes são reconhecidos como ativos fixos tangíveis apenas se for provável que

deles resultarão benefícios económicos futuros para a Entidade, ou seja, quando aumentam a vida

útil dos ativos ou resultem em benfeitorias ou melhorias significativas.

Os custos de assistência diária ou de reparação e manutenção são reconhecidos como gastos à

medida que são incorridos de acordo com o regime de acréscimo.

O CHEDV procede a testes de imparidade sempre que eventos ou circunstâncias indiciam que o

valor contabilístico excede o valor recuperável, sendo a diferença, caso exista, reconhecida em

resultados.

O valor recuperável é determinado como o mais elevado entre o seu justo valor menos os custos

de alienação e o seu valor de uso, sendo este calculado com base no valor atual clos fluxos de caixa

futuros estimados que se esperam vir a obter do uso continuado do ativo e da sua alienação no fim

da sua vida útil.

Adicionalmente, a determinação do valor recuperável destes ativos por via dos seus fluxos de

caixa futuros, assume como pressuposto que o Estado, enquanto acionista, incluirá sempre as

transferências que sejam necessárias para cobrir os custos operacionais e para garantir que Centro

Hospitalar possa cumprir as suas obrigações e operar em condições de continuidade.

As depreciações dos ativos fixos tangíveis, exceto os terrenos que não são depreciáveis, são

calculadas tendo em conta a data de entrada em funcionamento, segundo o método da linha recta em

regime duodecimal, após a dedução do valor residual.

As vidas úteis, método de depreciação e valor residual dos bens são revistos anualmente. O efeito

das alterações a estas estimativas é reconhecido na demonstração dos resultados prospectivamente.

Os ganhos ou perdas provenientes do abate ou alienação são determinados pela diferença entre

o recebimento e a quantia escriturada do ativo, sendo reconhecidos como rendimentos ou gastos no

período.

Em 2021 as depreciações dos ativos fixos tangíveis foram calculadas utilizando as taxas

previstas no Classificador Complementar 2, que consta da Portaria ne 189/201,6, de 1,4 de julho, de

acordo com os seguintes períodos de vida útil esperada dos bens:
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Número de anos

sem vida útil definida

20 a 50 anos

3aSanos

4 anos

4aganos

4aSanos

trg

4,k

Ativos intangíveis

0 CHEDV reconhece um ativo intangível sempre que o mesmo for identificável, que seja possível

exercer o controlo sobre o mesmo, que seja provável gerar benefícios económicos futuros e que o seu

custo possa ser fiavelmente mensurado.

Os ativos intangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição deduzido das respetivas

amortizações acumuladas e das perdas por imparidade.

As amortizações são registadas após o início da utilização segundo o método da linha recta em

regime duodecimal, de acordo com o seguinte período de vida útil estimado:

Número de anos

Terrenos e recursos naturais

Ed¡fícios e outras construções

Equ¡pamento básico

Equipamento de transpo rte

Equipamento adm inistrativo

Outros ativos fixos tangíveis

Programas de computadore sistemas de informação

P ro priedade industr¡al e inlelectual

Outros

3 anos

em função da utilização exclusiva

Procede-se a testes de imparidade sempre que eventos ou circunstâncias indiciam que o valor

contabilístico excede o valor recuperável, sendo a diferença, caso exista, reconhecida em resultados.

O valor recuperável é determinado como o mais elevado entre o seu justo valor deduzido dos custos

de venda e o seu valor de uso, sendo este calculado com base no valor atual dos fluxos de caixa futuros

estimados que se esperam vir a obter do uso continuado do ativo e da sua alienação no fim da sua

vida útil.

As perdas de imparidade apuradas são reconhecidas em resultados do período e não devem

exceder a quantia escriturada do bem que teria sido determinada caso nenhuma perda por

imparidade tivesse sido reconhecida anteriormente.

Locações

O CHEDV classifica as operações de locação como locações financeiras ou locações operacionais

em função da substância da transação e não da forma do contrato. Uma locação é classificada como

locação financeira se ela transferir substancialmente todos os riscos e vantagens inerentes à

propriedade. Uma locação é classificada como locação operacional se ela não transferir

substancialmente todos os riscos e vantagens inerentes à propriedade.
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Locações financeiras

Os contratos de locação financeira são registados na data do seu início como ativo e passivo pelo

justo valor da propriedade locada, ou se inferior, pelo valor presente dos pagamentos mínimos da

locação. Os custos diretos iniciais do locatário são adicionados à quantia reconhecida como ativo.

Os pagamentos mínimos da locação financeira são repartidos pelo encargo financeiro e pela

redução do passivo pendente. Os encargos financeiros são imputados a cada período durante o pÍazo

de locação, a fim de produzir uma taxa de juro periódica constante sobre o saldo remanescente do

passivo.

Locações operacionais

Os pagamentos/recebimentos efetuados à luz dos contratos de locação operacional são

registados nos gastos/rendimentos dos períodos a que dizem respeito numa base linear.

Impostos sobre o rendimento

O imposto sobre o rendimento do período registado em resultados inclui o efeito do imposto

corrente e diferido.

O imposto corrente corresponde ao valor esperado a pagar sobre o rendimento tributável do

período, utilizando a taxa de imposto em vigor à data de balanço e os ajustamentos aos impostos de

períodos anteriores. O rendimento tributável do período é apurado através da adição/subtração ao

resultado contabilístico dos montantes não relevantes fiscalmente ou que permitem deduções

adicionais de gastos ou de rendimentos não tributáveis, podendo estas diferenças ser temporárias

ou permanentes.

O CHEDV encontra-se sujeito a tributação em sede de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas

Coletivas flRCJ à taxa legalmente e vigor. A tributação é acrescida de Derrama Municipal à taxa

legalmente em vigor sobre o lucro tributável.

Adicionalmente, a parte do lucro tributável, sujeito e não isento de IRC, superior a L.500.000

euros está sujeito a Derrama Estadual aplicando-se as taxas legalmente em vigor.

Os impostos diferidos referem-se a diferenças temporárias entre os montantes dos ativos e

passivos relevados contabilisticamente e os respetivos montantes considerados para efeitos fiscais.

Os ativos e passivos por impostos diferidos são calculados, e periodicamente avaliados,

utilizando as taxas de tributação aprovadas à data de balanço, não se procedendo ao respetivo

desconto financeiro.

Os ativos por impostos diferidos são reconhecidos somente quando é provável a existência de

lucros tributáveis futuros que absorvam as diferenças temporárias dedutíveis para efeitos fiscais

(incluindo prejuízos fiscais reportáveis). Na data de cada balanço é efetuada uma reapreciação das
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diferenças temporárias subjacentes aos ativos por impostos diferidos em função da expectativa atual

da sua recuperação futura.

O prazo de reporte dos prejuízos fiscais apurados nos períodos de tributação de2014 a20L6 é

de 14 anos. Para os períodos de tributação que se iniciem em, ou após, L de janeiro de 20L7 , e até 31

de dezembro de2020,opÍazo de reporte dos prejuízos fiscais é de 7 anos. Estes prazos incorporam

um incremento de 2 anos e refletem uma das medidas introduzidas pelo Orçamento Suplementar de

2020. Este documento veio ainda permitir o reporte dos prejuízos fiscais apurados em2020 e2021

por um período de L2 anos.

Adicionalmente, a dedução de prejuízos fiscais reportáveis está limitada a 70o/o do lucro

tributável, sendo esta regra aplicável às deduções efetuadas nos períodos de tributação iniciados em,

ou após, 1. de janeiro de201,4, independentemente do período de tributação em que tenham sido

apurados. O Orçamento Suplementar de 2020 veio alargar o limite de dedução de 70o/o para B0%o

quando estiverem em causa prejuízos apurados nos exercícios de 2020 e202L.

O gasto relativo ao imposto sobre o rendimento do período resulta da soma do imposto corrente

com o diferido.

O imposto sobre o rendimento é reconhecido na demonstração dos resultados, exceto quando

relacionado com movimentos em capitais próprios, facto que implica o seu reconhecimento em

capitais próprios.

Os impostos diferidos que são reconhecidos nos capitais próprios são simultaneamente

reconhecidos em resultados, no momento do registo contabilístico dos ganhos e perdas que lhes

deram origem.

O CHEDV procede à compensação dos ativos e passivos por impostos diferidos sempre que:

. tiver um direito legalmente executável de compensar ativos por impostos correntes contra

passivos por impostos correntes; e

. os ativos e passivos por impostos diferidos por impostos diferidos se relacionarem com

impostos sobre o rendimento lançados pela mesma autoridade fiscal sobre a mesma entidade

tributável.

Inventários

As matérias-primas, subsidiárias e de consumo são mensuradas ao custo de aquisição. O custo

de aquisição inclui todos os custos de compra, custos de conversão e outros custos incorridos para

colocar os inventários no seu local e disponíveis para utilização.

O valor realizável líquido corresponde ao preço de venda estimado, no decurso normal da

atividade, deduzido dos respetivos custos de venda.

A fórmula de custeio das saídas de armazém (consumos) é o custo médio ponderado.
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O CHEDV reduz o custo dos inventários (write down) para o seu valor realizável líquido, sempre

que esses ativos estão escriturados por quantias superiores àquelas que previsivelmente resultariam

da sua venda ou uso.

Contas a receber

As contas a receber são inicialmente reconhecidas ao seu justo valor, sendo subsequentemente

valorizadas ao custo ou custo amortizado, utilizando o método da taxa de juro efetiva, quando o efeito

temporal é materialmente relevante, sendo apresentadas em balanço, deduzidas das perdas por

imparidade que lhe estejam associadas.

As perdas por imparidade são registadas com base na avaliação regular da existência de

evidência objetiva de imparidade associada aos créditos de cobrança duvidosa na data do balanço.

As perdas por imparidade identificadas são registadas por contrapartida de resultados, sendo

subsequentemente revertidas por resultados, caso se verifique uma redução do montante da perda

estimada, num período posterior.

Contas a pagar

As contas a pagar são inicialmente reconhecidas ao justo valor, sendo subsequentemente

mensuradas pelo custo amortizado (quando o valor temporal do dinheiro seja materialmente

relevante).

Caixa e equivalentes de caixa

A caixa e seus equivalentes englobam o dinheiro em caixa e em depósitos à ordem e

investimentos financeiros a curto prazo, altamente líquidos que sejam prontamente convertíveis

para quantias conhecidas de dinheiro e que estejam sujeitos a um risco insignificante de alterações

de valor.

Transações sem contraprestação

O CHEDV reconhece um ativo proveniente de uma transação sem contraprestação quando

obtém o controlo de recursos que satisfaçam a definição de um ativo e os critérios de

reconhecimento.

Um anúncio de uma intenção de transferir recursos não é, em si mesmo suficiente para

identificar esses recursos como controlados. Apenas se reconhece um ativo quando pode reclamar

esses recursos e excluir ou regular o acesso do cedente a esses recursos.

Em algumas situações, a obtenção de controlo do ativo pode também acarretar com ele

obrigações. Nestes casos reconhece-se também um passivo.
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Caso existam restrições sobre ativos transferidos, procede-se à sua divulgação.

No caso de ofertas e doações, incluindo bens em espécie, quando as condições de

reconhecimento estão cumpridas, é reconhecido um ativo por contrapartida de capitais próprios. O

ativo é mensurado pelo seu justo valor ou¡ no caso de terrenos e edifícios, pelo seu valor patrimonial

bruto.

Subsídios e outros apoios das entidades públicas

Os subsídios das entidades públicas não reembolsáveis, relacionados com ativos fixos tangíveis

e intangíveis são inicialmente reconhecidos nos Fundos Próprios e subsequentemente, quando

respeitam a ativos fixos tangíveis depreciáveis e intangíveis com vida útil definida, imputados numa

base sistemática como rendimentos durante os períodos necessários para balancear com os gastos

relacionados que se pretende que eles compensem. Quanto aos que respeitem a ativos fixos tangíveis

não depreciáveis, são mantidos nos Fundos Próprios, exceto se a respetiva quantia for necessária

para compensar qualquer perda por imparidade.

Os subsídios das entidades públicas reembolsáveis são contabilizados como passivos. No caso

de estes subsídios adquirirem a condição de não reembolsáveis, o tratamento passa a ser o referido

no parágrafo anterior.

Um subsídio de entidades públicas que se torne recebível como compensação por gastos já

incorridos ou para dar suporte financeiro imediato, sem qualquer gasto futuro relacionado, é

reconhecido como rendimento do período em que se tornar recebível.

Os subsídios e outros apoios das entidades públicas, que visam assegurar uma rentabilidade

mínima ou compensar défices de exploração de um dado período imputam-se como rendimentos

desse período, salvo quando se destinam a financiar défices de exploração de períodos futuros, caso

em que se imputam aos referidos períodos.

Provisões

São reconhecidas provisões quando:

o o CHEDV tem uma obrigação presente, legal ou construtiva como resultado de um acontecimento

passado;

. é provável que um exfluxo de recursos que incorporem benefícios económicos será necessário

para liquidar a obrigação; e,

o é possível efetuar uma estimativa fiável do valor dessa obrigação.

Numa base anual, as provisões são sujeitas a uma revisão, de acordo com a estimativa das

respetivas responsabilidades futuras. A atualização financeira da provisão, com referência ao final de

cada período, é reconhecida como um gasto financeiro.
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Provisões para processos judiciais em curso

O CHEDV constitui provisões para processos judiciais em curso com base nos pareceres do

Gabinete Jurídico, sustentados pelo desenvolvimento ocorrido e expetativas de desfecho dos

processos judiciais.

Benefícios dos empregados

Benefícios a curto prazo dos empregados

O CHEDV reconhece como um passivo (acréscimo de gastoJ os benefícios a curto prazo, após

dedução de qualquer quantia já paga. Se a quantia já paga exceder a quantia não descontada dos

benefÍcios, a Entidade reconhece esse excesso como um ativo (gasto antecipado) na extensão de que

o pré-pagamento conduzirá, por exemplo, a uma redução em futuros pagamentos ou a uma

restituição de dinheiro e como um gasto para os empregados que tenham prestado serviço no

respetivo período contabilístico.

Ausências remuneradas a curto prazo

O CHEDV reconhece o custo esperado de benefícios a curto prazo na forma de ausências

esperadas como segue: (i) no caso de ausências remuneradas acumuláveis quando os empregados

prestam serviço que aumente o seu direito a ausências permitidas; e (ii) no caso de ausências

remuneradas não acumuláveis quando as faltas ocorram.

Ativos e Passivos Contingentes

O CHEDV não reconhece ativos, nem passivos contingentes. Os passivos contingentes são

divulgados, a menos que seja remota a possibilidade de um exfluxo de recursos que incorporem

benefícios económicos. Os ativos são divulgados, quando for provável um influxo de benefícios

económicos.

Os ativos e passivos contingentes são avaliados continuadamente para assegurar que os

desenvolvimentos estão apropriadamente refletidos nas demonstrações financeiras.

Se se tornar provável que um exfluxo de benefícios económicos futuros será exigido para um

registo previamente tratado como um passivo contingente, é reconhecida uma provisão nas

demonstrações financeiras do período em que a alteração da probabilidade ocorra.

Se se tornar virtualmente certo que ocorrerá um influxo de benefícios económicos, o ativo e o

rendimento relacionado são reconhecidos nas demonstrações financeiras do período em que a

alteração ocorra.
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Reconhecimento de gastos e rendimentos

Os gastos e rendimentos são registados no período a que se referem independentemente do seu

pagamento ou recebimento, de acordo com o regime de acréscimo. As diferenças entre os montantes

recebidos e pagos e as correspondentes receitas e despesas são registadas nas rubricas de "outros

ativos ou passivos" conforme sejam valores a receber ou a pagar.

Rédito

O rédito é mensurado pelo justo valor da retribuição recebida ou a receber

O rédito proveniente da venda de bens é reconhecido quando tiverem sido satisfeitas todas as

condições seguintes:

o for transferido para o comprador os riscos e vantagens significativos da propriedade dos bens;

¡ não se mantiver envolvimento continuado na gestão a um nível usualmente associado à

propriedade, nem o controlo efetivo sobre os bens vendidos;

. a quantia do rendimento puder ser mensurada com fiabilidade;

. for provável que os benefícios económicos ou potencial de serviço associados à transação fluirão

para a entidade;

. os gastos suportados ou a suportar relativos à transação puderem ser mensurados com

fiabilidade.

O rédito associado a uma prestação de serviços é reconhecido com referência à fase de

acabamento da transação à data do balanço quando o desfecho de uma transação possa ser

fiavelmente estimado. O desfecho de uma transação pode ser fiavelmente estimado quando todas as

condições seguintes forem satisfeitas:

a quantia de rendimento pode ser mensurada com fiabilidade;

é provável que os benefícios económicos ou potencial de serviço associados à transação ocorram;

a fase de acabamento da transação à data de relato pode ser mensurada com fiabilidade; e

os custos suportados com a transação e os custos para completar a transação podem ser

mensurados com fiabilidade.

O rédito compreende os montantes faturados na venda de produtos ou prestações de serviços

líquidos de impostos sobre o valor acrescentado, abatimentos e descontos. Quando o influxo de

dinheiro ou equivalentes de dinheiro for diferido, o justo valor da retribuição pode ser menor que a

quantia nominal. Esta diferença é reconhecida como rédito de juros.

Acontecimentos após a data de balanço

As demonstrações financeiras apresentadas refletem os eventos subsequentes ocorridos até29

de abril de 2021, data em que foram aprovadas pelo Conselho de Administração.
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s Os eventos ocorridos após a data do balanço sobre condições que existiam à data do balanço,

são eventos ajustáveis considerados na preparação das demonstrações financeiras.

Os acontecimentos materiais após a data do balanço que não dão lugar a ajustamentos são

divulgados na nota 17.

Instrumentos Financeiros

O CHEDV reconhece um ativo financeiro, um passivo financeiro ou um instrumento de capital

próprio apenas quando se torna uma parte das disposições contratuais do instrumento.

A mensuração inicial de um ativo financeiro ou passivo financeiro é efetuada ao justo valor. Os

custos de transação diretamente atribuíveis à aquisição do ativo financeiro ou à emissão do passivo

financeiro devem ser incluídos no justo valor, no caso dos ativos e passivos financeiros cuja

mensuração subsequente não seja o justo valor.

Após o reconhecimento inicial, são mensurados, em cada data de relato, todos os ativos

financeiros pelo justo valor com as alterações de justo valor reconhecidas nas demonstrações de

resultados, exceto quanto a:

instrumentos de capital próprio de uma outra entidade que não sejam negociados publicamente

e cujo justo valor não possa ser obtido de forma fiável, bem como derivados que estejam ligados

a instrumentos financeiros e devam ser liquidados pela entrega de tais instrumentos, os quais

devem ser mensurados ao custo menos perdas por imparidade;

contratos para conceder ou contrair empréstimos que não possam ser liquidados em base líquida

quando executados, e se espera que reúnam as condições para reconhecimento ao custo ou ao

custo amortizado menos perdas por imparidade, e a entidade designe, no momento do

reconhecimento inicial, para serem mensurados ao custo menos perdas por imparidade;

ativos financeiros que a entidade designe, no momento do seu reconhecimento inicial, para ser

mensurado ao custo amortizado (utilizando o método da taxa de juro efetiva) menos qualquer

perda por imparidade;

ativos financeiros não derivados a serem detidos até à maturidade, os quais deverão ser

mensurados ao custo amortizado.

a

a

Um ativo financeiro pode ser designado para ser mensurado ao custo amortizado quando

satisfaz todas as seguintes condições:

seja à vista ou tenha uma maturidade definida;

os retornos para o seu detentor sejam [i) de montante fixo, (ii) de taxa de juro fixa durante a vida

do instrumento ou de taxa variável que seja um indexante típico de mercado para operações de

financiamento (como por exemplo a Euribor) ou que inclua um spread sobre esse mesmo

indexante;

a
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¿,'7r. não contenha nenhuma cláusula contratual que possa resultar para o seu detentor em perda do

valor nominal e do juro acumulado (excluindo -se os casos típicos de risco de crédito).

Após o reconhecimento inicial, são mensurados, em cada data de relato, todos os passivos

financeiros pelo custo amortizado, usando o método do juro efetivo, exceto quanto a passivos

financeiros classificados como detidos para negociação, os quais devem ser mensurados pelo justo

valor com as alterações de justo valor reconhecidas na demonstração dos resultados.

Imparidade

Em cada data de balanço é efetuada uma avaliação da existência de imparidade de todos os

ativos financeiros que não sejam mensurados ao justo valor.

Se existir evidência objetiva de imparidade, o montante de perda, a inscrever em resultados,

para ativos financeiros mensurados ao custo amortizado resulta da diferença entre a quantia

escriturada e o valor atual dos fluxos de caixa estimados descontados à taxa de juro efetiva original

do ativo financeiro, podendo ser revertida em período subsequente se deixar de existir prova

objetiva de imparidade. O montante de perda, a inscrever em resultados, para ativos financeiros

mensurados ao custo, resulta da diferença entre a quantia escriturada e o valor presente dos fluxos

de caixa futuros estimados descontados à taxa de retorno do mercado corrente para um activo

financeiro semelhante, não podendo ser revertida em períodos subsequentes.

Considera-se que existe prova objetiva de imparidade quando ocorrem os seguintes eventos de

perda:

¡ significativa dificuldade financeira do emitente ou devedor;

o quebra contratual, tal como não pagamento ou incumprimento no pagamento do juro ou

amortização da dívida;

. o credor, por razões económicas ou legais relacionados com a dificuldade financeira do devedor,

oferece ao devedor concessões que o credor de outro modo não consideraria;

. se torne provável que o devedor irá entrar em falência ou fará qualquer reorganização

financeira;

. o desaparecimento de um mercado ativo para o ativo financeiro devido a dificuldades financeiras

do devedor;

o informação observável indicando que existe uma diminuição na mensuração da estimativa dos

fluxos de caixa futuros de um grupo de ativos financeiros desde o seu reconhecimento inicial,

embora a diminuição não possa ser ainda identificada para um dado ativo financeiro individual

do grupo, tal como sejam condições económicas nacionais, locais ou sectoriais adversas.

Os ativos financeiros que sejam individualmente significativos são avaliados individualmente

para efeitos de imparidade. Os restantes são agrupados com base em similares características de

risco de crédito.
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No exercício de 2021,, o CHEDV manteve o previsto na circular normativa n.e 8/2019/ACSS de

16/4/2019, que determina que não deve ser constituída qualquer imparidade quanto aos saldos de

Contratos Programa, Programas Verticais e Convenções Internacionais, bem como quanto aos saldos

existentes entre entidades do perímetro de consolidação. Mais referem que, no caso de haver

imparidades constituídas em anos anteriores, as mesmas devem ser revertidas.

Instrumentos de capital

Um instrumento é classificado como instrumento de capital próprio quando não exista uma

obrigação contratual da sua liquidação ser efetuada mediante a entrega de dinheiro ou de outro ativo

financeiro, independentemente da sua forma legal, evidenciando um interesse residual nos ativos de

uma entidade após dedução de todos os seus passivos.

2.3. Julgamentos (excetuando os que envolvem estimativas) que o órgào de gestào

fez no processo de aplicação das políticas contabilísticas e que tiveram maior

impacto nas quantias reconhecidas nas demonstraçòes financeiras

Para além das estimativas detalhadas na nota 2.6, não foram identificados julgamentos com

impacto significativo nas quantias reconhecidas nas demonstrações financeiras.

2.4. Principais pressupostos relativos ao futuro (envolvendo risco significativo de

provocar ajustamento material nas quantias escrituradas de ativos e passivos

durante o ano financeiro seguinte)

As situações identificadas que são suscetíveis de provocar ajustamentos materiais nas quantias

escrituradas de ativos e passivos durante o ano seguinte encontram-se referidas na nota 2.3.

Não se identificaram situações que coloquem em causa a continuidade da atividade do CHEDV.

2.6. Principais fontes de incerteza das estimativas (envolvendo risco significativo

de provocar ajustamento material nas quantias escrituradas de ativos e

passivos durante o ano financeiro seguinte)

O SNC-AP requer que sejam efetuadas estimativas e julgamentos no âmbito da tomada de

decisão sobre alguns tratamentos contabilísticos com impactos nos valores reportados no total do

ativo, passivo, capital próprio, gastos e rendimentos. Os efeitos reais podem diferir das estimativas e

julgamentos efetuados, devido a alterações não esperadas dos pressupostos utilizados.

As principais estimativas e julgamentos utilizados na aplicação dos princípios contabilísticos são

discutidos nesta nota com o objetivo de melhorar o entendimento de como a sua aplicação afeta os

CENTRO HOSPITALAR DE ENTRE O

DOURO E VOUGA, EPE
Rer.eróRro DE cESTÃo E coNTAS



{

hw¿w-
resultados reportados e a sua divulgação. Uma descrição detalhada das principais políticas

contabilísticas utilizadas pelo CHEDV é apresentada na nota2.2.

Considerando que em algumas situações existem alternativas ao tratamento contabilístico

adotado, os resultados reportados poderiam ser diferentes caso um tratamento diferente tivesse sido

escolhido. O Conselho de Administração considera que as escolhas efetuadas são apropriadas e que

as demonstrações financeiras apresentam de forma adequada a posição financeira do CHEDV e o

resultado das suas operações em todos os aspetos materialmente relevantes.

Recuperabilidade de saldos devedores de clientes e outros devedores

As perdas por imparidade relativas a saldos devedores de clientes e outros devedores são

baseadas na avaliação efetuada quanto à existência de prova objetiva de imparidade e da

probabilidade de recuperação dos saldos das contas a receber, antiguidade de saldos, anulação de

dívidas e outros fatores. Existem determinadas circunstâncias e factos que podem alterar a

estimativa das perdas por imparidade dos saldos das contas a receber face aos pressupostos

considerados, incluindo:

¡ verificação pela Administração Central do Sistema de Saúde, I.P. (ACSS) da produção referente

aos anos de2016a2021,;

. decisões das entidades que regulam o Serviço Nacional de Saúde, incluindo o Ministério da

Saúde, ACSS e Administração Regional de Saúde do Norte, lP (ARSN);

. alterações da conjuntura económica;

¡ deterioração da situação creditícia dos principais clientes e de incumprimentos significativos.

Este processo de avaliação está sujeito a diversas estimativas e julgamentos. As alterações destas

estimativas podem implicar a determinação de diferentes níveis de imparidade e,

consequentemente, diferentes impactos nos resultados.

Provisões

A quantia reconhecida como uma provisão é a melhor estimativa do dispêndio exigido para

liquidar a obrigação presente à data do balanço. De acordo com a NCP 15, realizamos:

. a avaliação da probabilidade de ocorrência de cada obrigação, que foi graduada em i) maior do

que 50%, ii) possível [menor do que 50%, mas não remota) ou iii] remota;

. uma estimativa, do montante do gasto que pode ser incorrido, considerando a totalidade dos

gastos [incluindo juros e custas ainda não registadas) e as especificidades do processo.
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Vida útil estimada dos ativos fixos tangíveis

A vida útil estimada dos ativos fixos tangíveis foi determinada pelo CHEDV com base no

Classificador Complementar 2, que consta da Portaria n.e 789/2016 para os bens adquiridos após

01,/01/2078, e no CIBE - Cadastro e Inventário dos Bens do Estado que consta da Portaria n.q

671/2000, para os bens adquiridos até 3L/12/2017. Com base na nossa experiência, consideramos

que se trata de uma boa estimativa da vida útil destes ativos.

Impostos diferidos

Para o cálculo dos impostos diferidos foi utilizada a taxa de Imposto de Rendimento Coletivo

conhecida à data das demonstrações financeiras e que poderá sofrer alterações no futuro, de acordo

com as políticas governamentais.

I
v-

+-
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3. Ativos intangíveis

As depreciações de ativos fixos intangíveis estão incluídas na linha dos "Gastos/ Reversões de depreciação e de amortização" da Demonstração dos Resultados

por Natureza. A propriedade industrial está relacionada com o direito de usufrutuário vitalício do ediffcio do Hospital de São Sebastião, sede do Centro Hospitalar,

cedido pelo Estado Português ao CHEDV.

Esta rubrica detalha-se como se segue:

Quadro 3.1 - Ativos Intangíveis - variação das amortizações e perdas por imparidade acumuladas

Rubrios
Inlcio do psrlodo F¡ml do porlodo

(t) Ounür bruta Amolir¡çða!
(2) ¡cumul¡d¡3l3)

Perd¡s por ¡mp¡rid¡dq
¡cumul¡û5(a)

Ou¡nö¡ o$dtundr
(5).(2)-(3)-(a)

1.475.099,

Qunti¡ brutr
(6)

Amorti:rçöo! Pordrrpor¡mprridado
.cumuhd.s(7) ¡cumul¡d¡!(6)

Qunti¡ oærih¡nd¡
(e)!(6)-¡r)-{E}

Advolln¡ng[nlr

At¡ws ¡nleng¡E¡s da domín¡o Ê¡bl¡co, pdrimôn¡o histórico, ¿rt¡st¡co Ê cultuEl

GoodNill

PÞjelos dr dasan€l\imânto

Prðem¡r d. compuldtr c ¡¡ltama da inbnn¡çlo

Pmprisdado industri¡l c int.l.cturl

oulßE ¡tlþ. lntr€h¡¡r

At¡E! ¡nl8ng¡Ëir om cu6o

totl
Fonb: SICC

1.30i1.8¡lt,¡t9

32,667.483,99

1.r80.9ô7,61

31.192.384,07

1.¡135.2¡19.97

32.007.483,99

1.271.Q¡¿7,71

31.245.142,07

0,00

0,00

0,00

160.822,23

1.422.3/',t,92

0,00

226.510,65

1.80¡.4t¡1,81¡0,00

220.510,65

!{l¡¡.¡aa,¡1 l1ü¡.?0¡,t'l 0,00ls.¡?t.!is,4r t¿!¡r.!5r,o

Quadro 3.2 - Ativos Intangíveis - quantia escriturada e variações do período

Varlaçóaa
Rúhlor¡ or¡añüa

adltuðda
lnld.l 12)

('r) Âdlçð¡. fuvaloù¡qðaa Rrwr$a¡ da Þard¡a
po. imp.rld.d. (a)

Pardaa For
lmÞ.rld.d. ffl

Amcd¡rçöa¡
dc F.¡cdc (8)

D[annga¡
ømb¡¡lr l¡) (r0)

0lmlncl9ö.. (rl) r (2Þ(3)+(aÞ(¡ÞGÞ
+(tÞ(8Ì+(¡'r(10)

(3) ò .ntH.d. (¡¡)

âüs ln¡¡n¡¡f,lr

At¡E irdanCfr€ dr dornlnio Fldico, pCnmôn¡o h¡tó.ico, ¡rthi€o a cülu6l

Goodr,lll

PRjrt6 ê deenþlvñdo

Prcam & ocrX¡¡lsror a rbtail da lrúmì¡et

Propr¡adedô mdEtnal e irÊelstuC

Ortu ¡thõ lnt .Etlll

Ati€ intamlÞ¡8 ffi cuBo

1ß.iß.6E

1 475 e.A

131.alE ¡lE

226.510.65

-7{.db,13

-52 758,00

0,00

0,@

0.00

0,æ

1æ,@.,n

1.42..341,92.

226.510,65

1ût l.ctlnü ttu,'tt .tf'atr,tr 0,00 0,q' l.læ.a7¡1,æ
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Quadro 3.2A - Ativos Intangíveis - adições

ñ
\ e0=+

Ad¡çù!
Rubrlq.

(11 lnbrn.. Cffipa¡ C.do Tr¡ n.¡.ra nch
dt@ (5)

Ddçao, hor¡ng, l.g¡do ou
Frdido ¡ ,¡vor do Eüdo (6)

hçlão eh
Fe.m.nþ [t)

Loeglo
fln.nolr¡ (E)

Fqdo, clao,
ro.ûutur¡9¡o (9) (10)

To¡l {1 1}={2Þ{3Þ(.þ(s)+
+(6Þfrl+(8ÞpÞ(101

Outs¡r
(.)(31l2l

Adbtnbnghn¡.

Atis ¡ilùll* Ò Òôhio pl¡H¡æ. lañmór¡o hbtó.i6, rtailco. ôûüC

God^{t

P(idc d. ùaiþlúndo

0,00

0,æ

0,æ

131,¿t18,{A

0,æ

0.æ

Propri.dd. ind¡tric . ¡ddæid

o¡ùc-Àð ktltll
Al¡r¡ürgi.hmcm

t¡11..¡{1,¡5

zú.5tqæ
22e510.65

lcbl o,00 i,gt.ftÓ,ls 0,00 0,00 0,æ 0,æ 0,00 0,00æ s7.020,t3

Quadro 3.28 - Ativos Intangíveis - diminuições

No decorrer do ano de 202L não existiram diminuições nos valores brutos dos Ativos Intangíveis.
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5. Ativos fixos tangíveis

Esta rubrica detalha-se como se segue

Quadro 5.1 - Ativos fixos tangíveis - variação das depreciações e perdas por imparidade acumuladas

lníclo do período Final do per¡odo

Rubr¡cas

Bons de domínlo públlco, pafimónlo hlsórlco, artísi|æ è culù¡ral

Terems e rcußos natuEis

Ed¡lç¡os a d¡trr construçôü

lnfaåstn¡tu€s

Outþs bons do domin¡o público am cwo

At¡vosfixosem concesåo

f6mnot o racurSo¡ ndunl¡

Ed¡ñcios ê dtEs cmstruções

lnfreettßrtu¡tr

Património histórico, art¡sl¡co e cultuEl

Outd ¡tis ñxú ffi com3¡bm cuto

Outlos advos fixos tangívols

Ed¡fcios å outrar conltrilçöao

Equipam€rìto tÉsico

Equ¡pûmanto da tfrmport

Equip€monto adm¡nislEt¡F

Equ¡pamontoE ¡¡olôg[co8

Outrcs

Outros ¡tiþs llxoa tangh¡lr

Ati\os Íxæ t¡ngí[¡s m cuBo

Total

Fonte: SICC

7.251.157,A7

32.088.882,82

3S0.3æ,15

7.355.ô34,82

727.1%,20 648.020,00

539.488.15

5E.765.f10,89 ¿18.334.045,26

58.765.500,89 /t8.$4.04s,26

(r) Ouant¡a bruta
(21

Deprec¡ações
acumuladas (3)

0,00

0,00

6.8æ.110,¡16

31.2¡t4.690,ô3

gt2.æ5,02

7.'r38.æs,24

Perdas por ¡mparidade
acumuladas (4)

Ouantia e$r¡turâda
(5)=(2)-(3)-(4)

560.

3.æ8.400,41

4.æO.022,21

117.61

485.410.

582.097

9.71

Quant¡a bruta
(6)

Depreciações
åcumuladas (7)

0,00

Perdas po¡
¡mparidade

acumuladas (8)

Quant¡a
esriturada

(e)=(6)-(7)-(8)

560.1ô4,00

3,897.147,04

4.928.940,83

60.æ5,24

548.333,77

0,00

79.175,60

0,00

53S.¡189,15

0,00 10.¡131.455,63

0,00 10.431.455,63

0,00

0,00

560.164,00

9.997.519,87

36.124.712,84

¡t¡X9.90q65

7.€23.476,15

560.164,00

10.948.34¡1,91

37.617.æ3,65

¡150,514.39

7.921.968,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000,000,00

683.64tt,39 831.605,75

582.007,79

55.961.52969 ß.245.767,10 0,00

CENTRO HOSPITALAR DE ENTRE O DOURO E VOUGA, EPE

55.961.523,69 6.245.767,10 0,00 9.71

RELATÓRIO DE GESTÃO E

s:F^eL,r



\

.rc

.4)
Quadro 5.2 - Ativos fixos tangíveis - quantia escriturada e variações do período

V!ri.ç&!
Rubdá. Qurñt¡¡ .eritundr

¡nic¡.1 (2)
(3)

Trrnóilñc¡.s lnbmr!
¡ enddld. (4) (10)

Qu!nti¡ e$rltuEd. l¡nâl
(1 r) = (2)+(3F(4)+(sF(0Þ

+c4+(t)+(0Ìr(r o)

(1) Ad¡çð. tuvâloriaç&3
por lmprrid!d. (6)

Perd¡s por
imp!ídâds O)

O. pnc¡.çðs
do pe rldo (8)

DlbnnFs
c¡mb¡ris (0)

üm¡nu¡ç&¡
(5)

Brßda dffifnlo públlco, p.Hmóñ¡o hlÉód@, !ifC¡co. cultunl

€diíclo a otü conln¡9la

Outü b.E d. dom¡nio pùblico cm cu6o

0,00

0,00

0,00

0@

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,m 0,00 0,00 0,00 0,00 0,m
Ativo!Uro.em êôñødo

Î.'rguceu[oltiun¡t
Êd¡fcr6 è oú16 coBtruçöð

lnln¡trutur

Patñmónro h8tônco, adbtico ê cuhuEl

0.00

0.00

0,00

0,00

0,æ

0,00 0,00 0,00 0,m 0,æ 0,00 0,00 0,æ 0,00 0,00

Out6 ¡tlv6ñxo¡ bnglwlt

Edilhló c d¡tD ærdruçõ.a

Equipâmento báaico

Equlpomrr{o da tmFgÊc

Equ¡p€mènto âdñinistÉtiþ

EqulFnf,¡ûa b¡dÖdo

Out@

O¡to ¡tig lta t¡rlia¡a

Atlm lx6 t¡nohai! m cuÉo

560 164,m

3Oi}'.{Þ,¡tt

4.M@.21

11?.4t1,8'

485.410,91

0,(þ

52 0.0,64

0,æ

5&.æ7.79

q00

1.0ro6.01

1. SO.3¿16, 34

607,7,1

276.9æ,85

0,æ

43.549.81

0.qt

111.t27,42

0.00

-35¿.@7.41

i.444.192,19

-5E.01a,13

-217.569,56

0,æ

-16 414,65

0,00

0,00

560.164,00

3.697. 147,04

4. 928.940,83

60.æ5.2,t

566.333,77

0,@

79.175,60

0,00

539.489,15

1A 7U37

21 571,59

15.{.336,6

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,m

0,00

0,00

0,00

e,715,754,50 2.AO3.9TLn 0,00 0,æ 0,00 0,000,00 0,m -2.0t4.27E,1ô 1 0.431 .¿155,63

Tobl 0.715.75a,$ 2,803,0n,m 0,00 0,00 0,m 0,000,æ 0,00 -2.w.27a,1a 10.¡ßl .¿155, E3
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Quadro 5.24 - Ativos fixos tangíveis - adições

Ad¡ç&!

Rubr¡ca¡
(1) lnb ñr3 Compn Cedo TnnLrlnc¡r

ou ro6 (s)
Doção, heEnç., l.g.do ou
p.d¡do ! flvor do bdo (6)

Oâçåo cm
p.gâm.nto (7)

Loc¡çåo
Iìnance¡E (E)

F!*o, c¡go,
rc.arutur!ção (9)

OutEt
(r0)

robl (rrF(2)+(3)+(aÞ(51+
+(t)+(7)+(8)+(c)+(r0)(4)l2l

Banad. domln¡o públlco, p¡ùlñón¡o h¡fórlco,.û¡d¡co a cultunl

lnfã6tMuræ

0ú6 bêc dê dmlilo publico cm cuGo

0,00

0,00

0,00

0,æ

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,m 0,00 0,00 0,00 o,00 0,00

Edifci6 e 0ú6 coßt¡uÇð6

lnfËtn !û
PaÍimónio hi6tórico, añ¡Btico a cultuÉl

Or¡to ¡tlglùq m m¡alod ono

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,m 0,00 0,00 0,m 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

oút@ atlvd ñ¡orbñglhla

Tetên6 e tæu66 n*uÞr6

Ed¡íclr 9 q¡E cutruç¡!
Equrpameilo bå3ico

Equi¡ñarito dâ tnOprtc

Equipemênto âdministrãliþ

Equip.m.nta Hdógld

OúG

Ouûo rtlE ira tÍplf,b

At6 fx6 tano¡Ëi8 m cu6o

1.010&¿5,(N

1 262.676,34

@7,71

275 593,85

97 670,00

1 327,00

1.817,22

0,00

1.01 0.€45,04

1. 360.346,34

ú7,74

276.Cm,85

0,00

43.549,81

000

111.727,42

41 732.59

111 727.42

o,o0 2,703.rd¿,0t 0,m 0,00 0,m 0,00 0,00 0,00100.811,22 zæ3.9n,2O

Tohl 0,00 2.703.142,94 0,00 0,æ 0,00 0,00 0,00 0,00100.414,2 ¿E03.e77,20

Quadro 5.28 - Ativos fixos tangíveis - diminuições

No decorrer do ano de 202'1, não existiram diminuições nos valores brutos dos Ativos fixos tangíveis
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Os ativos fixos tangíveis em curso, no valor de 539 milhares de euros, referem-se a ativos

adquiridos e /ou doados em 2020 e 202I, mas ainda não disponíveis para utilização.

As depreciações de ativos fixos tangíveis estão incluídas na linha dos "Gastos/Reversões de

depreciação e de amortização" da Demonstração dos Resultados por natureza.

a) Quantias de ativos cuja titularidade esteja restringida e quantias de ativos fixos tangíveis (AFT)

dados como garantia de passivos:

, Não existem AFT nestas condições;

b) Quantia de dispêndios reconhecida na quantia escriturada de um ativo fixo tangível no decurso

da sua construção;

, Não foi reconhecido qualquer valor;

c) Quantia de compromissos contratuais para a aquisição de ativos fixos tangíveis;

'F Ver Quadro 4. do Anexo às Demonstrações Orçamentais;

d) Se não for divulgada separadamente na demonstração dos resultados, a quantia da compensação

por terceiros relativa a bens do ativo fixo tangível em imparidade, perdidos ou cedidos, que está

incluída nos resultados;

. Não foi reconhecido qualquer valor;

el Quantia escriturada de ativos fixos tangíveis temporariamente sem uso;

, Não existem AFT temporariamente sem uso;

fJ A quantia escriturada de ativos fixos tangíveis retirados de uso ativo e detidos para alienação;

'7 Não existem AFT nestas condições

6. Locaçoes

Estas transações detalham-se como se segue:

Locações financeiras - Locatário

À data de relato não existem locações financeiras em que o CHEDV seja o Locatário.

Locações operacionais - Locatário

À data de relato não existem locações operacionais que exijam divulgações adicionais em que o

CHEDV seja o Locatário.

CENTRO HOSPITALAR DE ENTRE O
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10. Inventários

Esta rubrica detalha-se como se segue:

Quadro 10.1 - Inventários

R ubric a
(1)

M ercadorias

M atérias-primas, subsidiárias e de co nsumo

Produtos acabados e intermédios

Subprodutos, desperdíc¡os, res¡duo s e refugos

Produtos e trabalhos em curso

Fonte:SICC

Quant¡a bruta
(21

5.277.237,21

31-dez-21

lm pa r¡dade
acumulada (3)

Q ua ntia
recuperável
(4)=(2 )-(3)

5.277.237,2'l

5.277.237 ,21

valores e¡n euros

TOTAL 5.277.237,21

Quadro 10.2 - Inventários: movimentos do período

¡nic¡.1 It

sdÊoddo..€FdÈb.. d@¡ ê dF.

621@ñ

lofaL a.221020,40

Tipo de transação com
contraprestação

Ta)€s llloderadoras

Vendas de bens de consumo

Prestação de serviços

Contrato Programa *

Programas r,eficais

Outros

Outros rendimentos

Rend¡mentos Suplementares

AienaçãoÆros Firs Tangfiais

Outros

Juros

tl) ¡ {t{2}-t3F
,{a)-(ttrl.t-

5m821

4.27' _2t7 ,21

13. Rendimentos de transações com contraprestação

Esta rubrica detalha-se como se segue:

Quadro 13.1 - Rendimentos de transações com contraprestação

Total

Fonte: SICC

* lnclu¡ especialia$o de lncent¡\os lnslitucionais

31-dez-20

1.365.79fr,87

98.452.699,20

395.029,75

2.160.569,32

684.118,83

5.299.57

111.832,63

9.462,94

103.184.812,1 1

1.866.224,49

0,00

99.310.495,38

189.220,51

2.108.266,22

718.467,70

0,00

131.518,61

6-298,E9

1 04.61 0.49r,80

CENTRO HOSPITALAR DE ENTRE O
DOURO E VOUGA, EPE
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s A maior parte dos rendimentos registados em prestação de serviços resulta da atividade

desenvolvida no âmbito do Contrato Programa.

0 Contrato Programa é o instrumento de operacionalização da política do Ministério da Saúde e

do planeamento nacional e regional de afetação de recursos, que estabelece o plano de prestação de

serviços e de cuidados de saúde e as contrapartidas financeiras que lhe estão associadas.

O Contrato Programa celebrado entre a ACSS, a ARSN e o CHEDV, fixa a atividade assistencial a

realizar (cuja responsabilidade financeira pertence ao SNSI, bem como o sistema de incentivos,

baseado em objetivos nacionais e regionais de qualidade, eficiência económico-financeira e

desempenho.

Estão incluídos 131 milhares de euros recebidos no âmbito do protocolo estabelecido entre o

CHEDV e o INEM.

14. Rendimentos de transações sem contraprestação

O CHEDV, durante o ano de 2021, teve os seguintes rendimentos de transações sem

contraprestação:

Quadro 14.1 - Rendimentos de transações sem contraprestação

Rendimento do período reconhec¡do em Quantias por receber

Resultados Património lìqu¡do lnício do período F¡nal do período

lmpostos diretos

lmpostos indiretos

Contribuiçöes para sistemas de
proteção social e subsistemas de saúde

Ta)€s

Multas e outras penalidades

Transbrências sem cond¡ção

Transbrências com condição

Subsídios sem condição

Subsídios com condição

Legados, oÞrtas e doações

Outros

40.333,41

145.711,69

5.684.000,00

Total 5.724.3334'l 145.71 1,69

Fonte: SICC

Nesta rubrica estão incluídos os subsídios obtidos no âmbito do POISE e do Portugal 2020, bem

como 5,684 milhares de euros de Custos de Contexto atribuídos no âmbito do Contrato Programa

para2021, e classificados na linha "Outros".

15. ProvisÕes, passivos contingentes e ativos contingentes

Esta rubrica detalha-se como se segue:

T¡po de transação sem
contraprestaçåo

Ad¡antamentos
recebidos

CENTRO HOSPITALAR DE ENTRE O
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Quadro 15.1 - Provisões

Remota (P robabil¡dade de P erda = 07o)

P o ssivel (P ro babil¡dade de P erda < 50o/o)

P ro vável (P Ío bâbil¡dade de P erda > 507o.

Total

?
-tLot

¡:dæÊrdb.(!ryd35ø

@læ.Èl@

O Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga, EPR tem a decorrer ações judiciais, no valor de

6.847 milhares de euros, cuja probabiÌidade de ocorrência de encargos financeiros futuros, se

discrimina da seguinte forma:

Processos Valo r

5.073.888,97

1.705.952,61

o / ,oJz,c I

6.847 .47 4,09

16. Efeitos cle alteraçoes em taxas de câmbio

A moeda de apresentação das demonstrações financeiras é o Euro, que é também a moeda

funcional da Entidade, não se tendo efetuado transações em moedas distintas do Euro.

17. Acontecimentos após a data de relato

As demonstrações financeiras foram autorizadas para emissão pelo Conselho de Administração,

encontrando-se, ainda, sujeitas à aprovação conjunta pelos Ministério da Saúde e Ministério das

Finanças.

Estão, também, por aprovar as demonstrações financeiras referentes aos anos de 201,7 a2020

sendo convicção do Conselho de Administração que as mesmas sejam aprovadas sem alterações.

No inicio do ano de2022, na sequência da assinatura do contrato com aACSS para concessão de

um apoio financeiro destinado a financiar o projeto para a Criação da Unidade de Internamento de

Psiquiatria , que assegura a execução do investimento da submedida i3.01, designada por "Criar

novas unidades de internamento em Hospitais Gerais", enquadrado no investimento Re-Cl,-i03,

designado por "Conclusão da Reforma de Saúde Mental e implementação da Estratégia para as

Demências", da Componente 01 do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), para a criação da

Unidade de Internamento de Psiquiatria no CHEDV, conforme preconizado no Plano Nacional Saúde

Mental foi adquirido um edifício residencial contíguo aos campus do HSS, pelo valor de 1.500.000€.

CENTRO HOSPITALAR DE ENTRE O

DOURO E VOUGA, EPE

bûø ùñbôÉù
g .dúl¡) ø o

ról do¡.uf
dñhTÞO Fffi

RELATÓRIO DE GESTAO E CONTAS



(

I,r
v

4L
(

Para além dos efeitos da Pandemia, cujos encargos do ano de2021, então evidenciados no ponto

17 do presente relatório e que continuam a sentir-se no início de 2022, no mês de fevereiro a Rússia

invadiu a Ucrânia, dando início a uma guerra na Europa, cujas consequências se esperam

devastadoras, desde logo com a violação dos direitos humanos internacionais. Portugal criou um

programa especial de acolhimento para cidadãos ucranianos que venham para Portugal que inclui

várias medidas no âmbito do regime de proteção temporária, onde evidenciamos o acesso aos

cuidados de saúde, nos mesmos moldes dos cidadãos nacionais. Por outro lado, assiste-se a um

aumento galopante dos preços do setor da energia (gás, eletricidade, petróleo) e dos mercados em

geral que irá convergir uma crise a nível global. Estes acontecimentos poderão ser materialmente

relevantes, mas à data não é possível fazer-se uma estimativa fiável sobre o impacto futuro.

Em 07 /02/2022 foi comunicada pelo Instituto de Gestão de Fundos da Segurança Social a

exclusão da aplicabilidade do regime do Fundo de Compensação do Trabalho (FCT) às relações de

trabalho com as entidades do setor empresarial do Estado, pelo que em Fevereiro de 2022 loram

anulados todos os contratos de trabalho ativos no sistema de suporte aos Fundos de Compensação,

tendo em Março de 2022 sido efetuado o reembolso ao CHEDV dos valores anteriormente pagos aos

FCT.

CENTRO HOSPITALAR DE ENTRE O
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L8. Instrumentos financeiros

Rubfior

aüvoaÍmnðlr mamn(þ¡ro Jurþ vtlor atnvaada rr¡¡da

Partic¡peçô6 lmmdü - lutto l¡lq

Outr6 at¡m fnsncoiG

Particip€çöG lnanceiE - c6lo

Out6 eûim lhsncelm

Cl¡ent6. contf¡buintG o utent6.

Estdo c ilt6 rnt6 F¡b¡6
Ac¡onistas/sôci6/õsoclsdG

Dl6lmrü6

OrtBs contas a ßcober

Oúroa ¡tlrpt ln¡nadrca

Cei¡e o depó6ltos

lo.ll

Fônte slÔc

Quadro 18.1 - Ativos financeiros

0,00

36.t27,0t7,?5

15.2,a8.788,18

2ô0.æ0,00

0.00

æ.¡¿4,05

8,3å8,79€,49

0.00

13.779.4t¡9,03

ta.2tt toqta

-^Jñ
N

Qunür
osritr¡Édr

ñml

0,00

0,00

5¿E.526.99

D¡m¡nu¡çðo!Auñedoa

Outn8Al¡qmçõ.3
PafdaE dr
jurþ nlor

Pofd¡r por
¡mprrid¡da

O[rdr
o$rltunda

inicirl OutroECmpn¡ canhos dr
jur¡o valof

RawiÉoa (r
porda¡

oor imnñd¡do

,þ7.7e2.21 120.7il.79

0,00 0,00

373.35¿.s2

Í6.tto,t0

115.150.10

¿¡ilr.E¡lt,ol

1.68,1.921,65

¡1.536,1!

5ô5.03E.77

000 0,00 ?0.000,00

70.000.00

l¡tt.tl3¡l
't,r3.133.E3

!t lt?.ã!,!t

r3.59t.¡50.ã

¡60.000.0(

13.,10C.318.51

25.20t,t(

5.8¿3.757,7:

l¡ll.lll,lt 10.000,00Ir.¡a,ttt ¡t fit.tto,l0 l.t¡A.at¿lt
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Outros ativos financeiros mensurados ao justo valor - o valor relevado refere-se

exclusivamente ao Fundo de Compensação do Trabalho (Lei n.q 70/20L3, de 30 de agosto)

Quadro 18.1.1 - Ativos financeiros - Clientes

Cliente Valor Líqu¡do

Acss - ADM|N|STRAçÃo CENTRAL Do stsTEMA DE SAúDE

ADMrNrs-rRAçÃo REG|oNAL DE SAúDE Do cENTRo. t.p.

ADM|N|STRAçÃo REctoNAL DE SAúDE Do NoRTE, t.p.

Outras Entidades MS

Subsistemas Públicos

Companh¡as de Seguros

Utentæ + Outos O¡entes

Total Geral

Fonte: SICC

Cai¡<a

Depósitos à Ordem

Depósitos à Ordem no Tesouro

Depósitos bancários à Ordem

Depós¡tos a Praæ

Não consignado

Consignado

Depósitos Consignados

Depósitos de Garantias e Cauções

Total de Caixa e Depós¡tos

Fo nte:SICC

, Estado e outros entes públicos - o saldo desta conta corresponde aos pagamentos especiais

por conta efetuados e ainda não deduzidos e/ou reembolsados.

acréscimos de rendimentos.

Caixa e depósitos - o saldo desta conta diz respeito exclusivamente ao Caixa e aos depósitos

bancários efetuados junto do IGCP, não existindo valor em moeda distinta do euro.

Quadro 18.1.3 - Ativos financeiros - Caixa e depósitos

Valor (Q
Conta

8.624.024,14

2.539.803,54

69r.224.U

788.519,85

1.981.498,28

292.66 r,ô5

328.055.88

15.248.788,18

2020

SN C.A P

17.892,11

1.005.796,98

4292.000,00

90.62742

13.40 6.3 16,5 I

CENTRO HOSPITALAR DE ENTRE O

DOURO E VOUGA, EPE

2021

SN C.AP

22.683,ß

371965,84

ß.36.000,00

69.020,00

13.7 7 9.669,0 3

r5.687.610,89

8.624.024,14

2.539.803,54

691.224,4

788.519,85

r.981.498,28

422.051,07

ô37.489,17

Valor Brulo

4æ.822,71

129.389.42

309.433,29

lmparidade
Acumulada
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Quadro 18.2 - Passivos financeiros

Rubr¡cas

Padvosînancêlros mèn$rados eo Judo valor através de relr¡ltados

Pass¡\os finãnce¡G detidos para negoc¡açåo

Outfos passh¡ca ûnancôifos

Pas¡vos finenceiros mensrados ao cudo amorüzado

Outþs passiìo€ ñnancsifþs

CEdoEs por trånsbrèncias e subsidios nåo rÊåmbolså\€¡s conc€di(þs

Fom€cedoras

Ad¡antamentos de clientês. contribu¡ntes ê utentes

Estado e oúros entoo públicog

F¡nanc¡amentos obt¡dos

Fom€codor€s d6 in\å€timerüog

Outras contâs a pågâr

Dibrimtrtos

Tota I

Fonte: SICC

Quanüa
escr¡hrrada

final

0,00

0,00

47.537.250,17

0,00

23,490.912,68

7.942.222,æ

2.563.550,81

0,00

L | 10.833,03

12.429.731,57

0,00

47.537.250,47

^

õ,^

Aumentos Diminu¡çõesQuanda
esrih¡rade

¡n¡c¡al OutosAquidções
Ganhos de
Justo vâlor OutrasLiqu¡daçöes

Perdas de
justo valor

$.0n.w,02

21.413.347.r€

7.939.107.8€

2.781,5æ.5€

1.613.349,47

12.275.613,93 '154.117.4

0,00 2.231.797,Ci3

2,02.565.4€

3.1 14.5C

720.495,18

2'17.979,7A

0,00 0,00

502.516,¿l¡

ß.02¿.w,02 2.2U.797,630,00 0,00 720.495,180,00 0,00
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Fornecedores - o saldo desta conta corresponde às dívidas contraídas, que apresentam a

seguinte distribuição por tipo de entidade:

* 81,,3o/o - entidades externas ao Estado;

* l9,7o/o - entidades do SNS.

Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes - a quase totalidade do saldo desta conta

corresponde a adiantamentos recebidos no âmbito dos Contratos Programa;

Estado e outros entes públicos - o saldo desta conta corresponde essencialmente ao valor

dos encargos e descontos referente ao processamento de vencimentos de dezembro de

202L,os quais foram pagos no decorrer de janeiro de2022, de acordo com os prazos legais

em vigor;

Fornecimentos de investimento - o saldo desta conta corresponde às dívidas contraídas na

sequência de aquisição de bens ativos fixos tangíveis;

Outras contas a pagar - o saldo desta conta é essencialmente composto por acréscimos de

gastos conforme quadro infra:

Quadro 18.3 - Outras contas a pagar

Outras contas a pagar 2020

Credores por acréscimos de gastos

Remrnerações a Liquidar

Outros acréscinns de gastos

Subcontratos

Servþos Bpecializados

Conpras

Outras contas a pagar

Total

Fonte:SlCC

Quadro 18.19 - Risco de crédito

Ativo
(1)

O¡entes, contr¡buintes e utentes - Conpanhias Seguros

Oientes, contribuintes e utentes - Outros clþntes

qientes, contr¡bu¡ntes e utentes - utenles

Total

Fo nlc: S ICC

O risco de crédito pode ser analisado de acordo com o quadro acima.

10.296.724,38

1.359.689,13

397.303,12

85.7',17,76

136.179,54

'12.275.613,93

Quantia
rgcupe rávs I

(3)

291.733,95

233.097,90

175.981,51

700.813,36

CENTRO HOSPITALAR DE ENTRE O

DOURO E VOUGA, EPE

12.429.731,57

10.638.594,61

1.U7.070,74

497.087,74

152.2't3,28

94.765,20

2021

Gerador caixa

Gerador caixa

Geredor caixe

(21

I'latu ro za

1.139.636,07

421.123,37

281.989,98

436.522,72

Quantia
bruta

(3)

438.822,71

129.389,42

48.892,08

260.541,21

lm par¡dade

acum ulada
(3)
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De acordo com as instruções da ACSS, e como já explicado na nota 2.2, não foram constituídas

imparidades para as entidades do Serviço Nacional de Saúde, nem para outras entidades do Estado.

L9. Benefícios dos empregados

Benefícios de curto prazo

Os benefícios de curto prazo dos empregados incluem salários, ordenados, retribuições por

trabalho extraordinário, prémios de assiduidade, faltas remuneradas, subsídio de alimentação,

subsídio de férias e de natal, para além disso, são ainda incluídas as contribuições para a Segurança

Social de acordo com a incidência contributiva decorrente da legislação aplicável. Esta matéria está

analisada com detalhe no capítulo 17 do Relatório de Gestão e Contas.

As obrigações decorrentes dos benefícios de curto prazo são reconhecidas como gastos no

período em que os serviços são prestados, numa base não descontada, por contrapartida do

reconhecimento de um passivo que se extingue com o pagamento respetivo.

De acordo com a legislação laboral aplicável, o direito a férias e subsídio de férias relativo a2020

vence-se a 3L de dezembro do próprio ano, sendo somente pago durante o período seguinte, pelo

que os gastos correspondentes se encontram reconhecidos como benefícios de curto prazo e tratados

de acordo com o anteriormente referido.

Os benefícios decorrentes da cessação de emprego, quer por decisão unilateral do CHEDV, quer

por mútuo acordo, são reconhecidos como gastos no período em que ocorrem.

Benefícios de médio e longo prazo

Foi calculada uma estimativa para o valor das responsabilidades com pensões.

CENTRO HOSPITALAR DE ENTRE O
DOURO E VOUGA, EPE
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20. Divulgações de partes relacionadas

Transações e saldos com entidades relacionadas

Quadro 20.2 - Transações entre partes relacionadas - devedoras

1..ñor..ondtõ..

9@.cENrrcH@r uR oE sÊf 6ALEPE

ÐnÉ,c4noll@r unvx.4ß,æ¡þ,PE
sæ.^6.Aoufr BtñAC¡ocExf u!æstE¡^ oE $[oÊ
ota.^css.^DrNßrR^çÁocÊNtMLæsrEr^ oE $w
sÉ-ÉfRoær uRml^¡€q Eæ,48
gæ- WþAOÉTæALÔÉ SbE OA MRDA €ÞÉ

ætt-calRoæÍ^uR æPqfo.4E
æ87-CEñrROæt^Ui OÉ SÄO JOÄO,ÉPE

æ.ÉrcHæÍAUR æEßC.ÊPE

@.cEñf rc BæÍ^u8 f4oEu-wuÉPE

'lM-CqÍrcH@tr^U¡ 
EffiM^RþËcqAM.æe

50@o.cÉNf rc æÍ úF æ 9^üovß,EPE
tætcqtRo¡æÍAuRæ€1E æÉ

rbs
Ð60@-ær [m FRArcFOaqLO.q^R

$rbEæ6tm.F
s@.AwÍ6lMçÂoREGEA!æ $(oÉ æ{61Ê,p

ulümm^øqP
@-H@Í^ttAqu^ãaLE¡6-EPE

Quadro 20.2 - Transações entre paftes relacionadas - credoras

1.6c. . cordfa.t

æ- g *ñvrço æ qE^øo@w 6HæÍ !!
tg6- Nsf f woilAcB^t o€ ÉMÊR6åcA I Ê'CA

ffit.ÉtrwoMcmLoE $(þ¿ ffi _ @RææP
æt¡É.æÍArDR.FMrc@ZAqLO-d i

æslÉf^ *$ft

ærFâpuslã¿ft

PçgÉp-ü
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æ17 -cÊilTRoH@r¡uñ oE &1osÂo. Ep€

t@.øÎrctrr uiÊffitrÁrcæcclu.4Ê
@-^E

Pessoas chave da gestlio

Entende-se como pessoas chave da gestão, os membros do Conselho de Administração.

Esta informação encontra-se descrita no ponto 14 - Cumprimento das obrigações legais, deste

relatório.
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tu23. Impostos sobre o rendimento

O CHEDV regista nas suas contas o efeito fiscal decorrente das diferenças temporárias que se

verificam entre os ativos e os passivos determinados numa ótica contabilística e numa ótica fiscal, o

qual é analisado de seguida:

Quadro 23.1 - Impostos diferidos

Descrição 31-dez-21 31-dez-20 31-dez-19

lmposto corente

lmposto diferido de d¡ferenças temporár¡as

14.386,4'1

-28.406,5ô

ß.9ß,73

-ß.546,04

3.325,31

-ß.04,62

Total -14.020,15 368,69 312,69

Fo nte: SICC valores em eums

0 movimento ocorrido nos impostos diferidos durante o ano de 202! foi o seguinte:

Quadro 23.2 -lmpostos diferidos: movimentos do ano

Ativos por ¡mpostos difer¡dos Passivos por ¡mpostos diferidos
D escrição

31-dez-21 3 l-dez-20 31-dez-21 31-dez-20

Subsf dios ao investimento

Edifício

Pensões

35.7ß,33

320026,93

45.384,Ë

33r897¡8

48.73432

114.900,59

64.058,57

83.040,33P re.juízos repo rtáveis utilização

Total 163.63¡t,91 147.098,91 356.710,26 377.281,64

Fonte: SICC vab¡es em euros

A reconciliação entre a taxa nominal e a taxa efetiva de IRC em 202L é analisada no seguinte

quadro:

CENTRO HOSPITALAR DE ENTRE O
DOURO E VOUGA, EPE
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3.850.499,96 1975.529,52

14.386,41 ß.9A,73

Jß.o20,ß 368,69

Fonte:SICC valores ern eurcs

As seguintes diferenças temporárias dedutíveis, perdas fTscais, e créditos por impostos não

deram origem a um ativo por impostos diferidos por não estarem cumpridas as condições para o seu

reconhecimento.

Quadro 2 3.4 - Preiuízos reportáveis: 2OIS-2O2L

P rejuízos reportáve¡s 31-dez-21 31-dez-20

Resultados antes de impostos

Taxa nom¡nal imposto

lmposto esperado

Diferenças permanentes

Prémios seguros

M ultas e co¡mas

lmpo sto s

Outros

Excesso/lnsuficiência Est. lmposto

Beneficios F¡sca¡s

Diferenças tempo rárias

lmparidades e provisões

Ativos por impostos d¡feridos não reconhecidos

lmposto

Tributação autónoma

Denama

lmposto sobre o rendimento do período

20ß

20ß

201r

20ß

20ß

2020

2021

Quadro 23,3 -Taxa nominal e efetiva de IRC

Descr¡ção 31-dez-21 31-dez-2O

-8.840.335,80

22,5%

-1989.075,56

tag.ß4,61

4.229.372,88

ß.27136\04

17.754.ß3,82

23.583.652,35

5.976.014,43

0,00

CENTRO HOSPITALAR DE ENTRE O

DOURO E VOUGA, EPE

-tt.239.584,53

22,5o/o

-3.878.906,52

1128.ß4,61

4.229.372,88

ß.27t36\04

17.754$3,82

23583.6s2,35

5.976.014,43

f/239.58453

Total 83.182.353,66 65.942.769,13

Fonte:SICC valores ern eurcs

O apuramento do prejuízo fiscal de202t ainda não se encontra concluído, no entanto o valor

final não deve divergir, de forma material, do valor apresentado no quadro acima.
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24. Outras Divulgações

Em relação ao ano de2O2I, convém salientar:

* LB,1 milhões de euros para cobertura de prejuízos transitados;

que têm impacto nas demonstrações financeiras, nomeadamente:

* em relação aos Recursos Humanos - revisão das condições laborais, reposições

remuneratórias, progressões de carreira, autorizações de contratação, atribuição de

vagas de especialistas;

* em relação à aquisição de medicamentos - a negociação centralizada de descontos

comerciais com a indústria farmacêutica na aquisição de medicamentos ao nível do

SNS;

* no âmbito do processo de contratualização, os preços são estabelecidos pela ACSS

nos Termos de Referência para Contratualização de Cuidados de Saúde no SNS para

2021.

A prestação de contas em SNC-AP prevê a divulgação de informação de contabilidade de

gestão (NCP 27). Até à presente data, a ACSS e a tutela ainda não emitiram qualquer orientação sobre

a forma como estes dados devem ser reportados, nem disponibilizaram qualquer ferramenta

informática que permita o seu âpuramento.

Neste momento, o CHEDV não dispõe de meios, nem de aplicação informática, que permitam a

divulgação desta informação.

CENTRO HOSPITALAR DE ENTRE O

DOURO E VOUGA, EPE
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22. D emonstrações Orçamentais

Exercício de 01.01.2021 a 31.12.2021

1. Notas Introclutórias

Iclentificaçào da entidacle, período de relato

As demonstrações orçamentais foram preparadas pelo Centro Hospitalar de Entre o Douro e

Vouga, EPE [CHEDV), segundo a NCP 26 - Contabilidade e relato orçamental do SNC-AP e traduzem

uma representação estruturada da execução e desempenho orçamental do CHEDV no período de

01/01/2021 a31'/12/202L, proporcionando, entre outra, informação sobre o orçamento inicial, as

modificações orçamentais, a execução orçamental e os pagamentos e recebimentos.

As demonstrações orçamentais visam a divulgação de informação sobre o cumprimento de

obrigações legais ou outras regras impostas externamente.

O objetivo primordial da preparação das demonstrações orçamentais consubstancia-se na

transmissão de forma verdadeira e apropriada da execução orçamental.

Demonstracoes previsionais

As demonstrações previsionais compreendem a apresentação de

. Orçamento e Plano Orçamental Plurianual;

o Plano plurianual de investimentos.

DemonstracÒes de relato inclividual

As demonstrações de relato individual compreendem a apresentação de

. uma Demonstração do Desempenho Orçamental

. uma Demonstração de Execução orçamental de Receita (DOREC]

. uma Demonstração de Execução orçamental de Despesa (DODES)

. uma Demonstração da Execução do Plano Plurianual de Investimento

o o Anexo às Demonstrações Orçamentais

CENTRO HOSPITALAR DE ENTRE O

DOURO E VOUGA, EPE
nrI-aróRro oe cnsrÂo E coNTAS



2. Orçamento e Plano Orçamental Plurianual

Esta demonstração permite analisar o orçamento da instituição, bem como a previsão de recebimentos e pagamentos, apresentando a informação organizada

por classificação económica da execução orçamental.

Quadro L - Orçamento e Plano Orçamental Plurianual

2021
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3. Plano plurianual de investimentos

No quadro abaixo, apresenta-se o detalhe do investimento total previsto para o período de 2022 a 2024.
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Quadro 2 - Plano plurianual de investimentos
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4. Demonstracào clo [)esen'rpenho Orcamental

Esta demonstração permite a análise do desempenho orçamental.

Apresenta as importâncias relativas a todos os recebimentos e pagamentos que ocorreram no

período contabilístico, quer se reportem à execução orçamental, quer a operações de tesouraria.

Quadro 3 - Demonstração do Desempenho Orçamental - Receita

R sce¡las
P rópr¡as

R ace¡tas
Gera¡s

F ¡nanc¡amento
UE

Rubr¡cas Recebimêntos

S¡ldo de gerè¡c¡a anterior

OpeÉçõæ o.çamentab ['Í

Ddotução do galto opor.orçamenta¡s

Receb¡mento do saldo ofEr.oçamenta¡sdev.ent.te@i6s

OpeEçð6 de tesounria [Al

R6ceila coffgnte

R'l- Ræeila ftsøl

Rl- lmpostos direlos

R ? - lmpo slo s indlFto s

R2 - Conlribu¡çð6 paG a segurañça soch¡ CGA e ADSE

R3-Tæ mullð e outEs peElltades

R4 - Rendimentos de proøiedade

R5 - Tßn9férênc¡as e subsid¡os Corenl6

R5.'l- Adminbt¡açõ6 Públ¡cæ

R5.1tl-Admin¡stEçào CentEl - Estado Portrlgués

R5.112- Adm¡n¡slração Central - OulÉs entilad6

R5.114 - Adm¡nislreçåo Regional

R5.115. Adm¡¡ist.eçåo Local

R5,12 - Elerior- U E

R5.ß-OutE

R5.2 Srb6ir¡os Corentæ

R6 - Vc0d€ dr b€Ís o seryços

R7 - Outøs ræelas æænt6

Rrccat¡ d. c.plt.l

R8 - Venda de bens de ¡nvæl¡merfo

R9-Tffitatßi8s ø Cspital

R9.1- Adm¡n'Etraçõ 6 P úbl¡cæ

R9111.Adminßtr8ç¡o CãtEl- Estado Portugu€r

R9112 - AdminblÉção Cer¡tral - Outßs entidades

R9.11Íl - S€guEnç¡ Soc¡al

R9.11,1 - Adm¡nirtmção Reg¡o mt

R9.1f5 - AúnirÍslrâç¡o Locâl

R9.12-Ecerior-UE

R9.13-olnË

R92-Subsirios de øfital

Rlt - Ord6 Ë€t6 do øËel

Rfl- Repos¡çåo nåo abaliras aos pagamentos

Rrccit¡ lt.tlv¡ ¡2I

Rsco¡ta não Efctiva

Rß - Receita com pass¡vos fìnance¡rcs

som. fa¡É[tl{21+t3l

Opo.açõ.3 do Tesoutar¡a fBl

t3.094.454,00

ß.09.t.4t4.00

50.75t,00

50.75100

Empréstimos FundosAlhe¡os

281.771,71

201tnft

693,,úl

CENTRO HOSPITALAR DE ENTRE O

DOURO E VOUGA, EPE

t3.406.¡16,ll

13.1|520500

26rílfl

10E.397.461,'t3

TOTAL

1771 47120

10E.397.,t81,t3

fln 17120

?1.st932

a4.gt,tß2

a4.899ß2

?4.0s932

A4Tæß2

500,00

p4.15932

5(þ,00

ß361ñí¿,10

1ß337.91

20.000,00

ú636,4.852.40

tD.3:}7.91

{6,{0,7t

a5.ß:t3

{5.1¡073

a5.ao13

20.mto

It.5,12.¡0l,to

It.160.,462,00

€.É0.,152.00

It9.tat.25t,t6

G93,al

'¿6,{0,73

45.ß.73

at.{0,11

20.(m.æ

20.0(x).00

45.ffi,73

'¿5.1¡,0.73

æûxt.00

tt-llt t6't,ß

It.160.452,00

Fo trle: S lC C
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u.1'511.9ß,ß

ú.ú0.¡152O0

l'.100.452,00 t 8.a11,7t



Quadro 4 - Demonstração do Desempenho Orçamental - Despesa

Rocs ¡tas
P rô ofiag

R ec9¡taÊ
Gefa¡s

F ¡na ncaam9 nto
UE

Empréstimo3

(

21.607,t2

210.1J7,10

,Ð{

TOTARubr¡cas Pagamenlos

D1- O6psas com o pessoal

D1f-RemuneEçó6 Cerlæ e Pemanoîtos

D12 - Abonos Variáve¡s ou Eventua¡s

O t3 - S€guEñga so cbl

O2 - Aqu¡sição de bens e sery¡ços

D3 - Jures e oulrcs encargos

O4 - Transferências e sub6ídios corenles

04.l- lmnsferðnc¡as corentes

D4.1,| - Adm¡n¡slÊções Públ¡cas

04.l1l.AdministEção CEnlEl- Estado Portr4tes

O4.112 -Adm¡f,¡stração Central - Outras Ent¡dades

0,1.113 - S€ouFnc¡ Social

D4.114 - Adm¡nistmçáo Regional

D,1.115 -Adm¡n¡stmçåo Local

D¡l-12 - EnlUeds do selor não lucrd¡vo

0,1.13 - Famflhs

D4.14 - Outms

D,l2- Sub6fd¡os @mnl6

D5 - Oulras despesas corentes

DrEp€8. de clplt¡l

DE -Aquis¡çáo de bens de capilal

D7 -Tnßfoßncia € subsld¡os de €pital

D7.l- Transferênc¡as de qpitsl

D7.11 Adm¡nbtEçôc Públi6

D7.t1 l.Adm¡nistEçeo Cenlral - Eslado Porluguès

D7.1L:¡ - Admln¡stnç¡o Ccntnl. Oulr6 Entida(þs

D7.113- S€gurança Socl€l

D7.11¡l - Admlnlstßç& R.glonal

D7.115 - Administração Local

D7.12. Ent¡llds do s6lornlo lucBtvo

O7.13- Fsmfli¡s

D7.1+ Outß

OE -Outras dsspesas cspital

O.rp!...1!rlv![61

Oerposa n¡o olat¡va f6l

D0- Dßp6s @m.tlvos fmncdrcs

Dú. Dsp€s8 con pssslvos fln¿nce¡ros

3om! f7l.f6l+Itl
Opor¡çôa8 d€ t€roursrla fcl
Srldo p¡n ¡ gafancl¡ $gulnla

OpêEçõæ orçâmanla¡s tEl = t1l-t7l

OpoEçöæ dc l6ounda f Dl:lAlr{Bl.f Cl

Saldo global f2l . I5l

D6pos8 prlmárb

Sakfo corenle

s¿Uo do cspital

Saldo primårio

RæltEtotsl[t +[2]+13¡

Ospess totall5l +l8l

Fo nte: SfC

CENTRO HOSPITALAR DE ENTRE O
DOURO E VOUGA, EPE

53.094.ô7

3.t39.713,76

3.ß9.7ß,75

2t5,305,64

275.305.6,{

t2l.tt6,7t

2t965JE

r3,att,720,6¡

ß¡88.720.53

t0.?61,00

50J5100

ø.l/,o:t3

3.€4,95

3.É4,95

f/5ße\t3

?5.,l10.73

10t.023.1¡¡,60 lt,l30.¡162,00 12E,'4O,7t

l0l.02t,tta,60 lt.lô0.¡t2,00 t2t.1.0,73

t0¡l.tt3.at0,E5

74.474.073.54

t0.0æ.504.74

6.603.072.52

1{.840.,t96,60

28.324.053.40

20064,É

3.f/4.69

t7.tt6.l,f 6,t8

f/.E65.J46,3ô

3.154,96

3.É495

122.771.742,ß

76.474.O73.U

{4O30.50,1.74

6.603.072.52

11.E40.496,0E

46.24.351.71

29.081.6

3.?4,89

3.f4,09 3.í,1,6s

53.09467

3.53t.005,17

3.537.005.f/

r26.30t.7t7,tt

394.263,53

n7¡!4.1Ã15

3.5ß.9E0.2E

t.lo:tß:t5

423.350.66

t2t5,tt6,ß

¡8.023.É4.00

tE.160.452,00

t.!0¡52,00

f¡.E65.L0.34

275.i¡05.6,f

1E.60.452.00

t.t0.,f52,00

t.f0¡52,00

12C.30r,7tt,33

21,607,t2

13.77¡.64t,63

ß539¿7153

uo.al,t)

17.766.ß6,17

10279.703,ß

{.374.321þ3

3391æ,t¡,1

17.737.ß132

ß9¡¡1825E,8ô

?0.308.787.33

2ß.1D7.n

ReuróRro oe cesrÂo E coNTAs
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*5. l)emonstração de Execuçào Orçamental da Receita (DOIìEC)

Esta demonstração explicita todas as fases e eventos da execução orçamental da receita, em coluna, organizada pelas diversas classificações económicas detalhadas.

Tem como objetivo permitir o controlo da execução orçamental da receita durante o ano 202!, nomeadamente as liquidações e os valores cobrados.

Quadro 5 - Demonstração da Execução Orçamental da Receita

R.c.ll.r Llquld.d¡¡
(3) Anul¡d¡¡ (41 A¡ut¡! (5)

R..mbol.o. . r.rtltu¡ç0o¡

Enltldos (t) P¡sor {7}
P.r¡odo Tot.r (10). (5)-

corroñt. {0) (7) (r)/(1).!00 (ß):(e)/(1).t00

Corrlgld.. (t)
¡nt.ilo... (2)

R.c.lt.! Cobr.Cô. Llquld¡3 Gr.s d! o¡.cuçao orç¡m.nt.l

do p.rlodo (t1l

rc1.50€.601,00

198m,m

{.003,0t7,00

fl.m3.0&.@

14.003.017,00

il0.30r.7at,r7

17Z.S.g
227.5ß,fa

27,35

04.3e7.4753e

77n q\m
u,2t

t8

11,26 11,26

100,00

0.0¡ 8ð,01

{,2C 77 \e31,13

rã 77183143

107.t25.52t.70

in.471m

10E.337.4t1,1t

1777.47\20

13.145.205,40

r3.917.1¡ô,!3 125 .93 1.122 ,43

l5.c!7.16t,72

É.@785ô63

15.6E7.8€t,72

8,09

0,71

0.72

¡¡,19

ß1E0

94,55

9,55

94.53

¡0.@

98.73

20.æ

91,57

27,ß

24,52

fi,m

R3 -T¿tr mlltæ. ouùß p.n¡liódc

R4-Rrdmdo.ôFoplM

R5 - Tri.f.rhci-..ub.ido. CormtG

RS.t.TnmlNMCod-

R5.U2 - AdminrùXåô C.d.d - Où6.ntdd.

R5.13.Oe-

R6 -V.nd¿d. b.m.¡ñiçôÊ

R7 - Oúr¡ ru.ib corútó

R.c.lt¡ d. C¡plt.¡

Ro 1- Tlmf.rlæi¡ d. C+itd

Rg 12 - E(mor- U E

R9.13-&E

Rß - Ræ.n.com põrivo¡ fin¡nc.irc¡

Rt4 " S¡ldo d¡ g.rancl. .nlrilor. op.r¡çô.. ôr9.ñ.ht¡l¡

Tot.l

ß22æ,00

ût2æ.00

ß17æ,00

600,æ

ft.876.301æ

$m.æ
f .e 01t7,00

610.{¡6,00

5Í¡25,m

ã.000,00

f9802,00
13,t5.205,00

ß1.412.423,0O

24.æ9,æ

¿4.Éo.62

24.49992

500,00

û8.2*.el,70

þ 337¡t

18.305.5e2,?3

s.m.n
ft t0¡3

ã.m.m
ß of52.o

¡.{5,205,40

ú1.760.5ô7,00

245æ92

?4.W.æ

441æ,e2

5m,ð

fi3&ffi.S
n $7,91

18.305.5e2,73

fls rc,73

?5 {0.73

20.m,o

ß ¡0.452m

13 .L5 .205,10

r39.E¡1.273,52

¿4.eæ,62

?t.8æ.e

Q4.4æ,O2

m,æ

!5.6?.7æ,97

m,337,91

1t.305.502,73

15.rc,73

ø.f0,73

æ.000.æ

ß.ß0452,æ

24.9S.æ

"4.æe 
,€2

Q4.459€2

5æ.O

fi 38652,4

m39.el

r!.305,5¡2,73

t5.m,73

25.K.73

æ.m,m

É.Ê0.452,æ

13.145.205,a0

t3t.t4a.259,2ô

27.M,41

227 .513,f 6

f,
/-\ \

¡aa'
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6. f)emonstração de Execução Orçamental da l)espesa (DODIIS)

Esta demonstração explicita todas as fases e eventos da execução orçamentaì da despesa, em coluna, organizada pelas diversas classificações económicas detalhadas.

Tem como objetivo permitir o controlo da execução orçamental da despesa durante o ano 2021, nomeadamente os compromissos assumidos, os valores pagos e por pagar.

Quadro 6 - Demonstração da Execução Orçamental da Despesa

Daspas13 D¡08s llqu¡das de fqpos¡çóoa

Rub¡¡c¡

Dospat¡a pof
pr0.r do
pcÌl odo r

8nlar¡oros (l)

Dotåçðas
corrig¡d.E (2)

crt¡vo¡,
Doac¡t¡vo8

(3)

C ompfomissog
t4t

Ob.¡¡¡çðos (5)
Per¡odos Peflodo

¡ot.rior.s (6) corrents (7)

C omprom¡aaoa
a lrrn¡itrf

lot¡l(sl¡(6)+{?) (9)'(4)'(5)
Obr¡grçõo¡ por porlodos psr¡odo

pag¡r (10)¡(6)-(E) ¡ntcr¡orls corrente
(lll 5 l6)/(2)'100 (12)=l7l/(21'100

Da¡pa8! Corrantc

D1-D6p€sss com o p€ssoal

D1| -RamunoEçõ6 Cartß oPmenontæ

D? - Abonos Variáveis ou Evenlus¡s

oß -slgumnga Soc¡¡l

D2 -Aquis¡ção do b€ns 6 soN¡ços

D3 -Juros a outrcc cnc¡fgoE

O4-TEnsferôncias coûðnt6

D,l.t3-Famil¡s

D5-Out€s dðspæas corr€nts

Darpai¡ ds crpit¡l

D6- lnvst¡mênto

Tota I

24,17¡.r6t.t7

2.9075345'l

C¡12¡26.35

E¡13.¿7.93

13?.t123

21?7.66¡4.€A

220

12t.?3t.81t.00

78279.6æO0

¡47035¡7¡.00

6.368289.00

6275.35¡1.00

¡a5.319.5O,00

20.¡l(xt,OO

250(D.00

25.000.00

90000.fl)

a.241.0L,00

¡12,1E.06.00

t2?.ttt6tt00

tat.a¡3.¡t¡,3t
79ß7.79127

¡l6.9Ul$730

6.É3.327.01

6¡tt7t¡t
69.449502,Ë

2e25ô.ût

3.f/,1.69

3.t4.Ce

5/i.00¿1.67

4.tlt.t60,7t
¡aJt.660,77

l5!.!tl.al0,¡10

tat.c53.¡tt,33

79097.79127

Lpz2É7þ

ú.193.32701

15381796,96

69¡69502.ú

æ25t14

3.f¡¡|69

3.t¡|.69

54.09467

a.71t.630,t7

47ú.660,77

16l.t?2.¡l¡0,,10

2r.22t.473,9¡

2424¡69.ú

l,¡'2,?.53s

70359783

127E.6,1580

ú39625560

2&

101.5¡8.305,it

73.649.604.76

¡45.úE279,39

1..E99.,17,1.59

ß5ô1850.7C

27.EÉO99,fl

20.08't95

3.?,Û.89

3.f¡,t,89

48.3,t467

l.t?6.tt4,64

1876.ß,r.64

l0!.422.4r¡,t2

122.111.f 42,ß

76.474.073.9¿t

,lôO30.50,1.7¡a

É,603.072,52

L.E40¡9t,6E

462?.35.t.71

29.00¡4,É

3.f¡4,69

3.f¡¡|,69

53.09,1.67

t.6tt.006,17

3.537005,f¡

126.r0t.?tt,tl

26.tt2.0t7,47

2523.7Ît,53

892.G2,56

590254,,t9

11.130028

25257.147,15

f,2.09

t2,of

9.r.09

9¡t,EE

96,95

88,78

6136

1¡'2,52

p,70

2.,70

53,72

11,17

41,11

126,23
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7. f)emonstração cla Execuçào do Plano Plurianual de lnvestimentos

A demonstração de execução do plano plurianual de investimento (DPPI) tem como finalidade permitir o controlo da execução anual do plano plurianual de

investimentos.

No mapa infra, foram considerados os investimentos executados em 2021

Relativamente ao Projeto de Requalificação e Beneficiação do Serviço de Urgência da Unidade Hospitalar de Santa Maria da Feira [Hospital de São Sebastião), no valor

globalde €2.230.793.51, cuja execução prevista para202'1, ascendia a€51.0.425,00, correspondente ao financiamento da UE. Este projeto foi considerado prioritário em

sede de elaboração da proposta de mapeamento das necessidades de intervenção ao nível de equipamentos de saúde, nos termos previstos na deliberação da Comissão

Interministerial de Coordenação (CICJ do Portugal 2020, de 26 de março de 2015, fazendo parte das L2 intervenções de La prioridade da Área Metropolitana do porto

indicadas no documento "Mapeamento de investimentos em infraestrutura de saúde" remetido pela Autoridade de Gestão do NORTE 2020 à Agência para o Desenvolvimento

e Coesão,l.P.

Trata-se de um proieto, cujo pedido de autorização data de 2015 e que só veio a ser autorizado no início de 202L, face ao desfasamento temporal, entretanto decorrido

torna-se necessário efetuar a adaptação do projeto à realidade atual com vista a preparar o serviço de urgência para os desafios futuros, pelo que a sua execução terá início

em2022;

Em relação ao Projeto de Eficiência Energética no Hospital de Santa Maria da Feira, no valor de €2.607.885,01., trata-se de um projeto que pretende reconverte os

sistemas energéticos do Hospital de Santa Maria da Feira, com o objetivo de obter poupanças significativas em termos de consumo de energia, mantendo e melhorando os

outputs de serviço e de segurança no abastecimento. Este investimento será executado entre 2020 e 2022, e conta com o fìnanciamento do programa POSEUR IPOSEUR-01-

1203-FC-0001,73),no valor de €2.033.204.51, correspondente a7B0/o do valor total, sendo 1,.997.933,34 atribuído na qualidade de empréstimo reembolsável, a reembolsar

em 9 anos (de2024 a2032) e €35.27I,77 a fundo perdido. O remanescente valor do investimento, no valor de €.574.680,50 será assegurado por fundos próprios do CHEDV.

Em 2027, este projeto apresentou uma execuçã o de €.259.667
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Quadro 7 - Demonstração da execução do plano plurianual de investimentos
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d 23. Anexo às Demonstrações Orçamentais

O anexo às demonstrações orçamentais é composto pelos seguintes elementos:

AlteraçÒes orçamentais da receita

Destina-se a evidenciar as alterações orçamentais que ocorreram na receita em2021

Quadro B - Alterações orçamentais da receita

Rece¡ta

Rubr¡Ga lll T¡po (21
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2. Alteraçoes orçamentais da despesa

À semelhança da demonstração das alterações orçamentais da receita, a demonstração das alterações

orçamentais da despesa destina-se a evidenciar as alterações orçamentais que ocorreram na despesa em2021.

Quadro 9 - Alterações orçamentais da despesa

Despesa
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3. Alteraçoes ao plano plurianual de investimentos

No decorrer do ano de 2027, foram efetuadas as seguintes alterações ao plano plurianual de investimentos:
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4. Operações de tesouraria

O quadro abaixo, relativo às operações de tesouraria, permite explicar as operações que geraram influxos ou

exfluxos de caixa, mas não representaram operações de execução orçamental, correspondendo às operações que

não são consideradas receitâ ou despesa orçamental, mas que tiveram expressão na tesouraria e na contabilidade

do CHEDV.

Quadro 10 - Operações de tesouraria
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5.1. Contrataçào administrativa - Situação dos contratos

Este quadro apenas inclui a situação dos contratos submetidos a visto do Tribunal de Contas, que tiveram execução financeira durante o ano de 2021,.

Relativamente à situação dos restantes contratos, não nos é possível divulgar a mesma informação, uma vez que não existe interoperabilidade entre os sistemas

informáticos da Contabilidade e das Compras.

Quadro 11 - Situação dos Contratos
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5.2. Contratação administrativa - Adf udicações por tipo de procedimento
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6. Transferências e subsídios - Recebidos

Esta informação permite acompanhar os tipos de transferências e subsídios recebidos pelo CHEDV

Quadro 1.3 - Transferências e subsídios - Recebidos
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7. Transferências e subsídios - Concedidos

Neste mapa estão refletidas as verbas pagas no âmbito dos estágios profissionais na Administração Pública, em cumprimento do Decreto-LeinP 66/2011, de 1

de junho.

Quadro 14 - Transferências e subsídios - Concedidos
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Santa Maria da Feira, 29 de abril de 2022

O Conselho de Administração

Rita Manuela Lopes Moutinho

Sara Cristina da Silva Pereira

O Contabilista Certifi cado

Ângela Paula da Silva Fernandes

Dias e

Helga Míranda Magalhães Lima

Carlos Manuel Ferreira de Carvalho
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24.Declaração de Responsabilidade - Resolução 44/2015 de 25 de

novembro do Tribunal de Contas

ANEXO

Declaração de responsabilidade

No âmbito do processo de prestação de contas do exercício de 2021, do Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga,

EPE declaramos, sob compromisso de honra, enquânto titulares de órgãos responsáveis pela elaboração, aprovação e

remessa das contas ao Tribunal de Contas, que adotámos, fizemos aprovar e executar de forma continuada os

princípios, normas e procedimentos contabilísticos e de controlo interno a que estamos vinculados por imperativo

legal ou contratual e que garantem e asseguram, segundo o nosso conhecimento, a veracidade e sinceridade das

respetivas demonstrações financeiras e a integralidade, legalidade e regularidade das transações subjacentes, pelas

quais assumimos a responsabilidade de que, designadamente:

a) não contêm erros ou omissões materialmente relevantes quanto à execução orçamental e de contabilidade de

compromissos, à gestão financeira e patrimonial e, bem assim, ao registo de todas as operações e transações que

relevem para o cálculo do défice e da dívida pública atendendo, nos termos aplicáveis, ao direito europeu da

consolidação orçamental;

b) identificam completamente as partes em relação de dependência e registam os respetivos saldos e transações;

c) não omitem acordos quanto a instrumentos de financiamento direto ou indireto;

d) evidenciam com rigor e de forma adequada a dimensão, extensão e relevação contabilística dos passivos efetivos ou

contingentes, designadamente os compromissos decorrentes de benefícios concedidos ao pessoal e aos membros dos

órgãos sociais, bem como as responsabilidades decorrentes de litígios judiciais ou extrajudiciais;

e) incluem os saldos de todas as contas bancárias no IGCP e/ou noutras instituições financeiras;

fJ evidenciam que foram respeitadas as normas da contração pública aplicáveis e cumpridos pontual e

tempestivamente todos os acordos e contratos com terceiros;

g) evidenciam que foram respeitadas as normas dos regimes de vinculação, de carreiras e de remunerações dos

trabalhadores que exercem funções públicas e do código do trabalho, bem como observaram as incompatibilidades e

limitações previstas aí, no estatuto de aposentação, no código contributivo da segurança social e em estatutos

específicos, designadamente de carreiras especiais;

h) foram publicitadas de acordo com as disposições legais e co às entidades competentes.

Os responsáveis subscritores

O Conselho de Administração

Miguel e Costa

el.lå,6,.1'
Rita Moutinho

Cristina da Silva Pereira

CENTRO HOSPITALAR DE ENTRE O
DOURO E VOUGA, EPE

Helga Miranda Lima

de Carvalho,(,#:.", â,,/*
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Hosprtal de Sáo Sebastiáo (Sede)
Rua Dr. Cândido de Pinho
4520.211 SANTA MARIA DA FEIRA
256 379 700
hssebastiao@chedv. mrn-saude.pt

Hospital de Sáo Joáo da Maderra
Av. da Miserjcórdia,
37OO-190 SAO JOAO DA MADEIRA
256 837 500
hsjm@chedv. min-saude.pt

Hospital Sào Miguel
Largo Rizzo Terra
37iO 275 OLIVEIRA DE AZEMEIS
256 600 800
hsm@chedv. min -saude.pt


