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O presente Relatório e Contas do Centro Hospitalar do Algarve, E.P.E diz respeito
ao período compreendido de 1 de julho a 31 de dezembro, data da criação desta
entidade, em conformidade com o decreto-lei n.º69/2013 de 17 de maio que determinou a criação do Centro Hospitalar do Algarve, E.P.E por fusão e consequente extinção do Hospital de Faro E.P.E e do Centro Hospitalar do Barlavento Algarvio, E.P.E.

Nota introdutória
Em cumprimento do decreto-lei n.º 558/99 de 17 de dezembro, pela redação que
lhe foi dada pelo decreto-lei n.º 300/2007, de 23 de agosto, o Centro Hospitalar do
Algarve, E.P.E., doravante apenas designado por Centro Hospitalar do Algarve, com
abreviatura de CHAlgarve, apresenta para o período de 1 de julho a 31 de dezembro
de 2013, os seguintes documentos:

1.

Relatório de Gestão elaborado em conformidade, designadamente, com o
disposto no artigo 13º-A do decreto-lei acima identificado;

2.

Documentos de prestação de contas;

3.

Relatório de órgão de fiscalização e a certificação legal de contas.
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Mensagem
do Conselho de
Administração

Aludindo detalhadamente à atividade desenvolvida no segun-

Apesar dos constrangimentos financeiros já referidos foi ainda

do semestre de 2013, o presente Relatório de Gestão e Contas

possível prosseguir com uma política de contratação de recur-

consubstancia em si todas as criteriosas medidas de gestão,

sos humanos nas mais diversas áreas, o que permitiu comba-

bem como a análise das mesmas, relativamente aos primei-

ter algumas carências de recursos humanos em especialida-

ros seis meses daquele que é, seguramente, um dos principais

des médicas reconhecidas, desde há muito, como deficitárias

marcos na história da Saúde da Região, ou seja, a criação do

na Algarve, bem como contratar mais médicos e profissionais

Centro Hospitalar do Algarve.

de enfermagem, o que permitiu assim uma estabilização do

Criado com o objetivo de garantir a sustentabilidade financeira

quadro de profissionais na Região.

de duas instituições públicas que integram o Serviço Nacional

Contudo, os desafios futuros para a área da saúde, especial-

de Saúde (Hospital de Faro e Centro Hospitalar do Barlaven-

mente na região e, em particular, para o Centro Hospitalar do

to Algarvio), as quais historicamente apresentaram resultados

Algarve são muitos e, pugnando pelo rigor, transparência e

deficitários do ponto de vista económico-financeiro, o Centro

seriedade na gestão, devem ser acautelados no sentido de

Hospitalar do Algarve resultou da fusão destas duas institui-

podermos intervir com maior eficiência e cumprir integral-

ções, apresentando enquanto nova estrutura um modelo de

mente o nosso papel enquanto unidade de referência no Al-

gestão com reconhecidas vantagens em termos gestionários

garve na prestação de cuidados de saúde. Desde logo importa

e organizativos conseguidos graças à possibilidade de otimi-

ressalvar, como passamos a explicar mais detalhadamente no

zação de recursos e aproveitamento da capacidade instalada

relatório, o facto da gestão de uma estrutura como o Centro

na Região, traduzindo-se todos esses aspetos numa melhoria

Hospitalar do Algarve assentar em elevados custos operacio-

significativa ao nível assistencial e da qualidade clínica, abrin-

nais, em consequência da localização dispersa das suas es-

do caminho para o equilíbrio financeiro.

truturas físicas (que cobrem geograficamente todo o Algarve),

Tendo em conta os enormes desafios em termos de gestão
e o facto da governança clínica estar balizada pelo rigor das
contas públicas em que o nosso País se encontra empenhado,

bem como a distância (cerca de 300 kms) a que o mesmo se
encontra de Lisboa, onde estão localizados os centros de referência mais próximos.

é importante destacar neste documento o esforço que a admi-

Neste sentido, e com o objetivo de cumprirmos a nossa mis-

nistração do Centro Hospitalar do Algarve e os seus profissio-

são, consideramos primordial que se proceda a uma discri-

nais têm feito no sentido de garantir que, apesar das dificulda-

minação positiva para a nossa instituição através de uma do-

des herdadas pelas instituições, a missão de prestar melhores

tação financeira que não esteja apenas dependente, única e

cuidados de saúde à população da maior região turística do

exclusivamente, de financiamento baseado na produção, mas

País tem sido bem assegurada, apresentando já alguns re-

que por outro lado reflita esta realidade de contexto, estrutura,

sultados bastante positivos em áreas vitais a toda a orgânica

diferenciação clínica e localização periférica do Centro Hospi-

hospitalar, como é o caso da Urgência, do Internamento, das

talar Algarve, pois só assim poderemos cumprir e garantir de

Unidades de Cuidados Intensivos ou ainda da centralização da

forma mais eficaz do ponto de vista económico-financeiro a

gestão administrativa de suporte a toda a atividade.

nossa missão, isto numa altura em que se perpetiva a gestão

Tais resultados só foram possíveis através da adoção de uma

dos Serviços de Urgência Básica por parte do CHAlgarve.

visão integrada e racional, onde se tornou imprescindível

Conscientes do trabalho que temos pela frente, inspiramo-nos

neste modelo de Centro Hospitalar (que juntou duas institui-

na experiencia e nos bons resultados já obtidos através dos

ções) encetar o imperioso processo de reorganização interna

planos de ajustamento e investimento, bem como através das

assente na governação clínica, através da definição dos ser-

medidas de gestão que induziram o aumento da produtividade,

viços clínicos como unidade sistémica de responsabilidade e

a redução de custos e o aumento dos proveitos operacionais,

de organização do Centro Hospitalar. Simultaneamente foram

factores que, em conjunto, e aliados às políticas nacionais para

criadas estruturas de coordenação entre serviços, organizados

o setor vão certamente honrar os desígnio de equidade, univer-

em Departamentos, com o objetivo de promover a otimização

salidade e qualidade do Serviço Nacional de Saúde.

dos recursos na partilha de necessidades e interesses comuns.
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Capitulo 1
Centro Hospitalar
do Algarve
10

Posicionamento
estratégico
Missão

Valores

Caracteriza-se como unidade hospitalar de referência no Ser-

Trabalho em prol do utente

viço Nacional de Saúde responsabilizando-se por toda a região, com funções diferenciadas na prestação de cuidados de
saúde, na formação pré e pós-graduada e contínua, sustentadas na permanente atualização do conhecimento científico e
técnico dos seus profissionais.
Caracteriza-se como garantia na segurança em saúde de todos os que habitam ou visitam a região do Algarve e a sua
área de influência.

Ter uma orientação clara para o doente, respondendo as suas
necessidades, de acordo com os melhores práticas disponíveis.
Trabalho em Equipa
A responsabilidade global na prestação de cuidados ao doente
cabe a um número crescente de profissionais, das mais diversas áreas de saúde, que no seu conjunto garantam a prestação
de cuidados globais e eficientes. Um trabalho de equipa eficaz
produz um elevado desempenho dos profissionais e dará um
maior controlo sobre as decisões de gestão favorecendo-se

Visão

um clima organizacional mais positivo, dinâmico e inovador.
Aposta na Inovação

Consolidar-se como unidade de excelência no sistema de saúde,
com competência, saber e experiência, dotada dos mais avan-

Ter um compromisso com a inovação, criando soluções flexí-

çados recursos técnicos e terapêuticos, vocacionada para a ga-

veis que permitam assegurar a prestação de melhores cuida-

rantia da equidade e universalidade do acesso e de assistência,

dos disponíveis.

com vista à elevada satisfação dos doentes e dos profissionais.

Gestão Participativa
Ser uma organização onde os colaboradores encontrem espaça para a realização pessoal e profissional. Trata-se de valorizar o papel da gestão enquanto instrumento de realização da
missão hospitalar, coerente com um elevado grau de satisfação dos doentes.
Orientação para os Resultados
Ter sempre presente a necessidade de criar valor económico e
social, assumindo um comportamento socialmente responsável e coerente para todas as partes.
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Enquadramento do
Centro Hospitalar do Algarve
O Centro Hospitalar do Algarve, com sede na cidade de Faro,
é atualmente a única instituição pública de cuidados de saúde hospitalares da região do Algarve, prestando assistência
direta a toda a população da região abrangendo, de acordo
com os dados provisórios dos Censos 2011, uma população
residente de cerca de 450.000 habitantes, número que pode
triplicar, na época alta do turismo.
A criação do Centro Hospitalar tem como principal objetivo a
reorganização dos serviços das unidades de Faro, Portimão e
Lagos. Para tal, foi definida a carteira de serviços, por forma a
evitar a redundância de serviços e rentabilizar a afetação de
recursos humanos e técnicos existentes nas 3 unidades.
O CHAlgarve, apresenta particularidades muito específicas no universo das entidades do Serviço Nacional de Saúde, nomeadamente:
•

Distância das entidades de referência localizadas na
Grande Lisboa (ida e volta ronda os 600 Km)

•

Distância entre as três unidades que compõem o CHAlgarve:
Faro / Portimão: 70 Km;
Faro/Lagos: 90 Km;
Portimão / Lagos: 20 Km.

•

Custo de capacidade instalada para dar resposta nas urgências (Faro: Urgência Polivalente e Portimão: Urgência
Médico-Cirúrgica) por força do aumento de fluxos relacionados com a particularidade do Algarve ser essencialmente uma região turística.

Constituição do
Centro Hospitalar
do Algarve

No caso do Centro Hospitalar do Algarve importa notar a sua
distância a qualquer centro de maior diferenciação gerador
de custos significativos de transportes, a sua inserção numa
região em que a empregabilidade fora da área da saúde é diminuta e praticamente exclusiva na hotelaria e turismo, o que
condiciona a atratividade de profissionais principalmente os
mais diferenciados e em que a inexistência de um centro po-
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pulacional de grande dimensão com estruturas universitárias
O Centro Hospitalar do Algarve resulta da fusão de duas instituições que apresentavam historicamente resultados deficitários, do ponto de vista económico-financeiro, o que é gerador
de constrangimentos e condicionantes a uma gestão mais eficaz, nomeadamente no que se refere ao relacionamento com
fornecedores, pela limitação da sua capacidade negocial.

diferenciadas mais agrava a carência de profissionais.
Tal carência com implicações a todos os níveis, desde os registos à codificação, foi seguramente um dos determinantes de,
apesar de uma robusta hospitalização privada concorrencial
com o hospital público, nunca ter havido manifestações de interesse numa PPP que compreendesse a gestão dos hospitais

Em termos resumidos, a explicação para a insustentabilidade

do Algarve. Certamente que um contexto geográfico com tais

“crónica” da instituição assenta nos elevados custos operacionais,

características condicionaria a criação de estruturas hospita-

em consequência, por um lado, da dispersão das suas estrutu-

lares de baixa diferenciação com evacuação sistemática para

ras físicas, por outro, da distância a que o mesmo se encontra

centros de referência de todas as patologias diferenciadas. Tal

dos centros de referência mais próximos (cerca de 300km).

solução, eventualmente equilibravel, com financiamento pela
produção desde que assegurada a referenciação dentro do

O Centro Hospitalar do Algarve, por força do seu estatuto

SNS e a extinção de indutores de procura, não é viável no

e da sua situação periférica é obrigado a manter serviços e

Centro Hospitalar do Algarve. A necessidade de assegurar

atividades estruturalmente deficitárias, mas imprescindíveis

uma Urgência altamente diferenciada, componente essen-

ao cumprimento da sua missão e às crescentes exigências de

cial do que deve imperativamente ser garantido a uma região

diferenciação, necessária para tratar na região, os problemas

que aposta na residência sénior com exigência de qualidade

de saúde da sua população de referência e dos visitantes, en-

e permite em períodos concretos de sazonalidade níveis de

quanto principal estância de turismo de verão do país.

segurança perante o acidente ou doença comparável aos dos

Pelo exposto, torna-se claro que é urgente que se adapte e

grandes centros.

clarifique a dotação financeira perante a realidade do Centro

No final de 2012 os dois hospitais encontravam-se numa

Hospitalar do Algarve, a sua missão, os seus custos de contex-

situação de falência técnica com capitais próprios forte-

to e de estrutura, prefigurando o que se objetiva e determina

mente negativos: CHBA -€51.370.652,77 e Hospital de Faro

para uma unidade que se deve integrar de forma harmoniosa

-€36.291.279,76, totalizando -€87.661.932,53. Quando foram

no conjunto das que compõem o Serviço Nacional de Saúde.

extintos (situação a 30 de junho de 2013) a situação era a

De facto, limitarmo-nos a organizar o hospital a partir do seu

seguinte: -51,3 MEUR (CHBA) e -36,5 MEUR (HF) totalizando

histórico ou, pior, adaptar a sua missão não às necessidades

-87,8MEUR. A situação do CHAlgarve a 31 de dezembro de

identificadas e estratégia definida para o país mas condicionar

2013, no que se refere aos capitais próprios é de -91,6MEUR.

a sua existência e missão a um orçamento histórico decidido sabe-se lá por quem e em que contexto, ou simplesmente,

A Dívida Líquida a Pagar a Terceiros (saldo entre dívida a pagar e a

fazê-lo depender de regras de financiamento indutoras de

receber de Terceiros) totalizava, em 31.12.2012, €140.509.997,10,

desvios significativos não é aceitável.

sendo a responsabilidade do CHBA de €56.712.175,30 e a do
Hospital de Faro de €83.797.821,80. Apesar destes valores con-

Há que assumir que um financiamento estritamente basea-

tinuarem a ser extremamente elevados é de assinalar que em

do na produção não acomoda as diversidades de situações

2012, este agregado registou uma diminuição de € 32.907.956,6

vividas pelos diversos hospitais, pelo que se torna imperioso,

(CHBA -€4.932.446,5 e Hospital de Faro -€27.975.510,0), em

para cada um, encontrar o factor de correção adequado com

consequência do processo de regularização extraordinária da

base em conhecimento empírico e projeção de contexto.

dívida vencidas dos hospitais. Quando foram extintos (situação

a 30 de junho de 2013) tinham a seguinte situação -55,8 MEUR

Analisando os resultados obtidos em 2012, constata-se uma

(CHBA) e -91,1 MEUR (HF) totalizando -146, 9MEUR. A situação

melhoria muito significativa em ambos os hospitais, concluin-

do CHAlgarve a 31 de dezembro de 2013, no que se refere aos

do-se: Os Resultados Operacionais agregados, em 2012, tra-

capitais próprios é de 112,5MEUR, verificando-se uma melhoria.

duziram-se em perdas de exploração da ordem de 14,2 MEUR
(CHBA – 5,6 MEUR; Hospital de Faro – 8,6 MEUR), contra 34,6

Esta situação decorre, fundamentalmente, dos prejuízos acu-

MEUR, em 2011, o que representa uma melhoria de 20,4 MEUR

mulados decorrentes de uma exploração sistematicamente

(CHBA – 10,1 MEUR; H Faro – 10,3 MEUR); O EBIDTA agregado

deficitária, desde a sua empresarialização – o CHBA em 2004 e

foi de -€ 4.681.761,65 (CHB -€2.665.344,54; Hospital de Faro

o Hospital de Faro em 2008. No caso particular do hospital de

-€2.016.417,11), com uma melhoria de 22 MEUR (CHBA 10,3M

Faro a situação foi ainda agravada pela insuficiente dotação

€; Hospital de Faro 11,7 MEUR), face aos -€26.727.208,61 regis-

de capitais próprios à data da sua transformação em Entidade

tados em 2011; Os resultados líquidos do exercício registaram

Pública Empresarial (EPE) – o hospital iniciou a sua atividade

também uma melhoria, relativamente a 2011,da ordem de

como E.P.E. já numa situação de falência técnica, registando

22,3 MEUR - CHBA com 10,8 MEUR e o H Faro com 11,5 MEUR.

no final desse exercício capitais próprios de -€40.479.808,75,

A situação a 30 de Junho de 2013 foi: resultados operacionais

em consequência de prejuízos transitados no montante de

na ordem dos 11,3 MEUR negativos (CHBA -5,4MEUR e Hos-

-€49.980.842,14, não cobertos pela entrada de capital acionista

pital de Faro – -5,9 MEUR), enquanto o EBITDA agregado foi

no momento da constituição da empresa pública.
O deficit de exploração anual médio agregado (medido pelos

de -7,2MEUR (CHBA – 3,7MEUR e Hospital de Faro 3,5MEUR),
mantendo-se a tendência de melhoria que se iniciou em 2012.

Resultados Operacionais), no período de 2009-2012, foi da or-

Contudo, não podemos deixar de assinalar que estes resulta-

dem de 26,4 MEUR – Hospital de Faro: 15,2 MEUR e CHBA: 11,2

dos, apesar de traduzirem uma melhoria muito significativa,

MEUR, sendo que este último recebeu anualmente, em média,

relativamente aos anos anteriores, só foram possíveis através

17,4 MEUR a título de convergência (o Hospital de Faro apenas

da atribuição de uma verba de convergência da ordem de 20,3

em 2012 foi apoiado com uma verba de convergência de 4

MEUR (o que representou um acréscimo de 2,8 MEUR, relati-

MEUR). Sem a atribuição de qualquer verba de convergência

vamente a 2011, e de 1,8 MEUR por comparação com a média

o deficit médio anual agregado das unidades hospitalares da

do período 2009/2012). Sem o financiamento de convergência

região seria aproximadamente de 44,8 MEUR, dos quais cerca

os resultados operacionais agregados dos dois hospitais con-

de 28,6 MEUR da responsabilidade do CHBA.

tinuariam a traduzir-se num elevado prejuízo de exploração.

Face à situação insustentável em que se encontravam os dois

Significa isto, que para se atingir um equilíbrio de exploração,

hospitais, na contratualização efetuada, para o exercício de

sem a atribuição de qualquer verba de convergência, é ne-

2012, foi proposto pela ARS e acordado, um plano de ajusta-

cessário obter, ainda, ganhos adicionais de produtividade e

mento com o conselho de administração de cada um dos hos-

eficiência dos recursos.

pitais, com medidas de contenção de custos claramente identificadas e valorizadas, tendo em vista atingir o equilíbrio de

Assim, em nosso entender, a sustentabilidade financeira dos

exploração – EBITDA nulo – num horizonte de 2 anos (Hospital

dois hospitais passa pela continuidade da aplicação dos Pla-

de Faro) e 3 anos (CHBA), sendo que, para este centro hospi-

nos de Ajustamento contratualizados e pelo reforço das me-

talar atingir tal objetivo necessitaria, ainda, da atribuição de

didas de gestão tendentes à melhoria da eficiência na utili-

uma verba de convergência da ordem de 10,6 MEUR em 2014.

zação dos recursos disponíveis, promovendo o aumento da
produtividade dos recursos humanos, a redução de custos

Os planos de ajustamento contratados foram cumpridos, em

e o aumento dos proveitos operacionais, mas também, pela

termos gerais, sendo que as metas acordadas, para 2012, no

racionalização dos custos de estrutura. Com efeito, sem um

que respeita aos resultados operacionais e valor do EBITDA,

reestruturação mais profunda, que permita reduzir o peso

foram superadas, em virtude das medidas de contenção to-

dos custos de estrutura e melhorar a adequação das equipas

madas pelas respetivas administrações e de um conjunto de

médicas à carteira de serviços, não será possível equilibrar os

medidas governamentais na área da aquisição de bens e ser-

resultados de exploração – só os ganhos de eficiência decor-

viços e das remunerações do pessoal.

rentes das medidas de gestão corrente, serão, na nossa perspetiva, insuficientes.
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Assim, e apesar dos progressos já realizados em 2012, na re-

Face ao exposto impõe-se que o Centro Hospitalar do Algarve

dução dos custos operacionais e, consequente melhoria dos

intensifique os esforços desenvolvidos ao nível da eficiência

resultados, o equilíbrio da exploração e a eliminação da verba

e da sustentabilidade, suportado por ações que promovam

de convergência, especialmente no CHBA, afigura-se-nos um

uma efetiva garantia de acesso a cuidados de saúde de ele-

objetivo longínquo e de improvável realização. De facto, sem

vada qualidade, alicerçados num modelo direcionado para a

a verba de convergência, os resultados operacionais desta

centralização no utente, e assente nas seguintes premissas:

unidade hospitalar, em 2012, traduzir-se-iam num prejuízo da
ordem de 21,8 milhões €, representando 32% dos proveitos

•

dados necessários.

operacionais do exercício. Daí a necessidade de atribuição de
uma verba de convergência a este hospital que representa

Respeito pelo doente, nunca colocando em causa os cui-

•

cerca de 26% dos proveitos operacionais anuais (média do pe-

Respeito pelas orientações técnico-normativas relativas à
organização dos modelos de prestação de cuidados;

ríodo 2009/2013) – apesar de tudo insuficiente para equilibrar
os resultados de exploração, como se comprova pelo elevado
deficit acumulado.

•

Maximização dos recursos humanos e técnicos, sem colocar em causa os necessários equilíbrios na relação com
os colaboradores da organização.

Em síntese, tendo em conta a situação económica e financeira
dos dois hospitais e, ainda, a necessidade de reforçar o quadro de pessoal médico para dar resposta às necessidades de
saúde da população servida, em diversas especialidades, é
nossa convicção que uma melhoria significativa e sustentada
da situação económica e financeira dos hospitais da região
terá que passar por uma reorganização que permita potenciar
a utilização dos recursos afectos e uma redução significativa
dos encargos estruturais. Com a estrutura existente não será
possível, em nosso entender, assegurar o equilíbrio económico-financeiro dos hospitais da região apenas com o financiamento pela produção realizada.
Assim, no segundo semestre de 2013 foi iniciada a (re) organização do Centro Hospitalar do Algarve que se baseia num mo-

Órgãos Sociais do
Centro Hospitalar do Algarve
O Conselho de Ministros aprovou a nomeação do Conselho
de Administração do Centro Hospitalar do Algarve E.P.E., nova
unidade de saúde que resultou da fusão do Centro Hospitalar
do Barlavento Algarvio, EPE, com o Hospital de Faro, E.P.E.
A resolução nº17-A/2013, da Presidência do Conselho de Ministros, foi publicada em diário da república, na sexta-feira, 19
de julho, produzindo efeitos no dia seguinte à sua publicação.

delo atual, eficiente e flexível de governação clínica. Atualmente,

O Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Algar-

face aos fortes constrangimentos orçamentais; às alterações da

ve é composto por:

pirâmide demográfica e ao aumento das doenças crónicas e
oncológicas, o planeamento dos próximos dois anos (2014 e
2015) assenta nas seguintes premissas: aplicar as recomenda-

Presidente – Dr. Pedro Manuel Mendes Henriques Nunes
Vogal executivo – Dr.ª Graça Maria Palma Pereira

ções que contribuam para a melhoria do acesso e da qualidade dos cuidados, consolidando o sistema integrado de gestão,
para que possam obter-se mais ganhos em saúde, num quadro
de sustentabilidade. O conselho de administração assume-se
como um elemento agregador e facilitador, mobilizando todos
para a tarefa coletiva de, com os meios físicos, humanos e financeiros disponíveis, assegurar à população que serve, assim
como aos visitantes na região, enquanto hospital de referência,
os melhores cuidados diferenciados de saúde.

Vogal executivo – Dr.ª Patrícia Isabel Silvestre Ataíde
Diretora clínica – Dr.ª Maria Gabriela Castillón Valadas Cartucho
Enfermeiro diretor – Enf.º José Fernando Vieira dos Santos
Foi ouvida, nos termos do n.º 3 do artigo 13.º do decreto-lei n.º
71/2007, de 27 de março, alterado e republicado pelo decretolei n.º 8/2012, de 18 de janeiro, a Comissão de Recrutamento
e Seleção para a Administração Pública, que se pronunciou favoravelmente sobre as nomeações dos cinco elementos deste
Conselho de Administração.

Fazendo parte dos Órgãos Sociais, o Fiscal Único é o responsável pelo controlo da legalidade, a regularidade e da boa
gestão financeira e patrimonial da Instituição.
Nomeado pelo despacho n.º 1623/2013, de 08 de agosto do
Ministério das Finanças (2013 – 2015), e constituído por um
Fiscal Único efetivo e um suplente, abaixo designados:

Modelo organizativo
O país vive uma grave crise económico-financeira com particular incidência nos meios disponibilizados às Entidades Públicas prestadoras de Serviços, entre as quais as de Saúde.
Neste contexto, têm as administrações dos hospitais específicas responsabilidades em garantir uma organização eficiente
que maximize a utilização dos bens públicos e que garanta

Fiscal Único

aos Portugueses, mesmo no período difícil que se vive, os cuidados de saúde a que têm direito e as condições técnicas e

António Andrade Gonçalves & Associados, SROC n.º243, repre-

éticas da sua prestação que não podem ser beliscadas pelas

sentada pelo Dr. António Andrade Gonçalves, ROC n.º948 - Efetivo

carências financeiras.

Rosa Lopes Mendes & Associados, SROC n.º116 representada

Foi entendimento do Conselho de Administração do Centro

pelo Dr. José Jesus Gonçalves Mendes, ROC n.º833 - Suplente

Hospitalar do Algarve, tendo em vista a melhoria contínua dos

Os Órgãos Sociais atrás mencionados, constituem-se como garantia da existência de condições imprescindíveis à efetiva segregação das funções de Administração, Execução e de Fiscalização.
Nos termos do art.º 17 dos Estatutos dos Hospitais E.P.E. aprovado pelo Decreto-Lei 233/2005 de 29 de Dezembro, o Centro
Hospitalar do Algarve contou ainda com um Auditor Interno,
designado pelo Conselho de Administração.

cuidados prestados pelo hospital, a sua cada vez maior eficiência e a assunção das suas responsabilidades enquanto hospital
central e de referência para toda a Região do Algarve, proceder
à reorganização interna nos termos que a seguir se definem.
A unidade sistémica da organização do hospital é o Serviço Clínico que constitui por tal facto um Centro de Responsabilidade.
Cada serviço clínico é dirigido por um Director de Serviço, nos
termos da lei, responsável por toda a atividade do serviço, por
um Enfermeiro Chefe com as atribuições que a lei igualmente
lhe confere e, quando for o caso, por um Técnico Superior de
Tecnologias de Saúde.
Foram criadas estruturas de coordenação entre serviços (departamentos), com necessidades ou problemáticas afins, que
promovem a otimização da sua partilha no interesse comum,
e uma estrutura vertical de organização e direção de toda a
área de urgência.
Cada departamento é coordenado por um Director de Departamento escolhido de entre médicos com currículo adequado e
referência dos seus pares nas respetivas áreas. Igualmente cada
departamento contará com um Enfermeiro Supervisor ou Enfermeiro Chefe e um Administrador Hospitalar da respetiva carreira.
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Assim, com a designação de Departamento, foram criados os seguintes:

Departamento de Emergência,
Urgência e Cuidados Intensivos
16

Integram este Departamento os Serviços de:
Serviço de Urgência Geral – Polivalente; Medico-Cirúrgica e Básica
Serviço de Medicina Intensiva - Inclui a Unidade de Cuidados
Intermédios do Serviço de Urgência; a Unidade de Cuidados
Intensivos Polivalente e a Sala de Reanimação.

Departamento de Medicina
Coordena os serviços da área médica, sendo particularmente responsável pelo fluxo de doentes no hospital, garantindo, enquanto internados ou em convalescença, o seu correto
acompanhamento clínico.
Integram este Departamento os Serviços de:
•

Medicina 1

•

Medicina 2

•

Medicina 3

•

Medicina 4

•

Cardiologia

•

Dermatologia

•

Gastroenterologia

•

Nefrologia

•

Neurologia

•

Oncologia

•

Pneumologia

•

Infecciologia

Departamento de Cirurgia
Coordena os serviços da área cirúrgica, sendo responsável
pela utilização dos Blocos Operatórios, maximização da atividade em cirurgia de ambulatório e a utilização judiciosa de
meios. Tal coordenação será realizada em permanente articulação com a Direção do Serviço de Anestesiologia.

Integram este Departamento os Serviços:
•

Cirurgia 1

•

Cirurgia 2

•

Cirurgia 3

•

Cirurgia Plástica e Reconstrutiva

•

Estomatologia

•

Ginecologia

•

Neurocirurgia

•

Oftalmologia

•

Ortopedia 1

•

Ortopedia 2

•

Otorrinolaringologia

•

Urologia

Departamento Materno-Infantil
Coordena os Serviços e Unidades que asseguram a qualidade
da assistência à mulher enquanto mãe e à criança nas mais
variadas idades, do nascimento aos 18 anos, nomeadamente
os Serviços de Pediatria e Obstetrícia.
Integram este departamento os serviços:
•

Pediatria

•

Obstetrícia (unidade de Faro)

•

Obstetrícia/Ginecologia (Unidade de Portimão)

•

Serviço de Urgência Obstetrícia/Ginecologia

•

Serviço de Medicina Intensiva Pediátrica e Neonatais

Departamento Psiquiatria
e Saúde Mental
Integram este Departamento os Serviços:
•

Psiquiatria 1;

•

Psiquiatria 2;

•

Serviço Domiciliário;

•

Unidade de Psicologia

Serviços não departamentalizados

Deste modo, o Centro Hospitalar do Algarve desenvolveu um
modelo de gestão alicerçado em grandes áreas departamen-

Por último foram ainda agregados um conjunto de serviços

tais, os quais incorporam de forma gradual novas modalida-

que interagem com os serviços integrados nos departamen-

des de coordenação e estratégias de gestão, assentes nos se-

tos acima referidos, sendo que estes serviços possuem tam-

guintes princípios:

bém a mesma estrutura e coordenação departamental, tal
como os departamentos já mencionados.

•

Desenvolvimento de uma gestão orientada para resultados;

Tais serviços, designados serviços não departamentalizados são:

•

Integração de uma gestão para os processos e utentes, as-

•

Anatomia Patológica

•

Anestesiologia 1

•

Anestesiologia 2

•

Imagiologia

•

Imuno-hemoterapia

•

Medicina Física e Reabilitação

•

Patologia Clínica

•

Cuidados Paliativos e Convalescença

sente em critérios de qualidade, eficiência e cooperação;
•

Corresponsabilização dos profissionais;

•

Trabalho multidisciplinar e em equipa, promotora da motivação e empenho dos colaboradores;

•

Partindo do modelo organizacional descrito no organograma apresentado na página seguinte, a incorporação
destes novos conceitos de gestão clínica continuou a ser

Um centro hospitalar moderno, apesar de a sua missão ser es-

implementada de forma progressiva, de maneira que a

sencialmente a prestação de serviços clínicos à população que

sua adoção não provocasse ruturas ou efeitos não dese-

serve é, por si mesmo, um centro de formação e promoção do

jados para a organização.

conhecimento, uma organização complexa que gere avultados
meios humanos e financeiros procurando otimizá-los em torno
da sua função primordial, bom como um interventor social relevante no contexto da região em que se insere já que, como
muitas vezes acontece, e o Centro Hospitalar do Algarve não é
exceção, se constitui como o maior empregador da região.
Na tomada de decisão da criação de departamentos foram
tidos como princípios orientadores a maior eficácia e eficiência orientadas primariamente para o interesse dos doentes e
utentes do Centro Hospitalar do Algarve, o estabelecimento
de sólidas hierarquias funcionais baseadas em competências
adquiridas e demonstradas pela trajetória profissional. Cada
serviço, em plena autonomia técnica, procura coordenar os
espaços e plataformas técnicas de uso comum. Cada departamento é assessorado por técnicos da área financeira coordenado por administradores hospitalares, onde o objetivo
principal é a otimização da utilização dos recursos de que dispõem, quer sejam financeiros, humanos ou físicos.
Estas estruturas de coordenação reportam diretamente ao
Conselho de Administração tendo o encargo de permitir um
fluxo de informação que permita apoiar uma gestão harmónica das unidades hospitalares e a tomada rápida de decisões
necessárias ao seu bom funcionamento.
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Estrutura
orgânica
18

Conselho de Administração

Conselho Consultivo

Serviços Clínicos
Departamentalizados

Departamento de Cirurgia

Departamento Materno-Infantil

Serviço de Cirurgia Geral 1

Serviço de Medicina Intensiva
Pediátrica e Neonatal

Serviço de Cirurgia Geral 2
Serviço de Cirurgia Geral 3
Serviço de Cirurgia Plástica e Reconstrutiva
Serviço de Estomatologia

Serviço de Obstetrícia
Serviço de Obstetrícia/Ginecologia
Serviço de Pediatria

Serviço de Oftalmologia
Serviço de Ortopedia 1
Serviço de Ortopedia 2
Serviço de Otorrinolaringologia
Serviço de Urologia

Departamento de Emergência,
Urgência e Cuidados Intensivos
Serviço de Urgência Polivalente
Serviço de Medicina Intensiva 1
Sala de Emergência/Reanimação (Sala de
Diretos)

Serviço de Cardiologia
Unidade de Cuidados Intensivos Coronários
Unidade de Reabilitação Cardíaca
Unidade de Hemodinâmica e Cardiologia
de Intervenção
Serviço de Dermatologia
Serviço de Gastrenterologia
Serviço de Hematologia Clínica
Serviço de Doenças Infeciosas
Serviço de Medicina 1
Unidade de Diabetologia
Unidade de Imunoalergologia
Serviço de Medicina 2

Unidade de Cuidados Intermédios do
Serviço de Urgência (UCISU) 1

Serviço de Medicina 3

Viatura Médica de Emergência e Reanimação
(VMER) - Faro e Albufeira

Serviço de Medicina 4

Serviço de Medicina Intensiva 2
Sala de Emergência/Reanimação
Unidade de Cuidados Intensivos Polivalente
(UCIP) 2

Unidade de Reumatologia

Unidade de Imunodeficiência

Unidade de Imunodeficiência
Unidade de Diabetologia
Unidade de Doenças Auto Imunes
Unidade de Hipertensão Arterial
Serviço de Nefrologia

Unidade de Internamento de Doentes
Agudos (UIDA)

Serviço de Neurologia

Viatura Médica de Emergência e
Reanimação (VMER) - Portimão

Serviço de Oncologia

Serviço de Urgência Básica

Unidade de Psiquiatria da Infância e
Adolescência;
Serviço de Psiquiatria 2

Departamento de Medicina

Unidade de Cuidados Intensivos Polivalente
(UCIP) 1

Serviço de Urgência Médico Cirúrgicas

Serviço de Psiquiatria 1

Unidade de Psicologia

Serviço de Ginecologia
Serviço de Neurocirurgia

Departamento de
Psiquiatria e Saúde Mental

Unidade de AVC

Serviço de Pneumologia

Serviços Clínicos Não Departamentalizados
Serviço de Anatomia Patológica
Serviço de Anestesiologia 1
Serviço de Anestesiologia 2
Serviço de Cuidados Paliativos e
Convalescença Hospitalar
Serviço de Imuno-hemoterapia
Serviço de Medicina Física e
de Reabilitação
Serviço de Patologia Clínica
Serviço de Radiologia
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Serviços de Apoio

Comissões Técnicas
e Órgãos Consultivos

Serviços de apoio à prestação de cuidados de saúde

1. Comissões Técnicas

Serviço de Dietética e Nutrição

Comissão de Antimicrobianos

Serviço de Esterilização

Comissão de Controlo da Infecção Hospitalar

Serviços Farmacêuticos

Comissão de Coordenação Oncológica

Serviço de Assistência Espiritual e Religiosa

Comissão de Ética

Serviços Logísticos de Cirurgia (blocos operatórios)

Comissão de Farmácia e Terapêutica

Serviço Social e Gabinete do Cidadão

Comissão de Morte Cerebral

Núcleo de Transportes

Comissão de Qualidade e Segurança do Doente

Serviços e gabinetes de apoio à gestão e logística geral

Comissão Técnica de Certificação da
Interrupção Voluntária da Gravidez

Centro de Formação, Investigação e Desenvolvimento

Equipa de Gestão de Altas

Gabinete de Comunicação

Grupo de Nutrição Clínica

Serviço de Auditoria

Núcleos Hospitalares de Apoio a Crianças
e Jovens em Risco

Serviço de Aprovisionamento
Serviço de Contencioso e Apoio à Contratação
Serviços Gerais e Ambiente
Serviço de Gestão de Doentes
Serviço de Gestão Documental
Serviço de Gestão Financeira

2. Órgãos Consultivos
Conselho Consultivo Geral
Conselhos Consultivos Setoriais

Serviço de Gestão do Sistema de Faturação

Departamento de Emergência,
Urgência e Cuidados Intensivos

Serviços Hoteleiros

Departamento de Cirurgia

Serviço de Informática

Departamento Materno/Infantil

Serviço de Instalações e Equipamentos

Departamento de Medicina

Serviços Jurídicos e Assessoria Legal

Departamento de Psiquiatria

Serviço de Saúde Ocupacional
Serviço de Codificação
Serviço de Gestão de Recursos Humanos

Capitulo 2
Recursos Humanos
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Evolução e distribuição
dos recursos humanos
por grupos profissionais
Em 31 de dezembro de 2013 o Centro Hospitalar do Algarve
contava com um total de 3.953 trabalhadores, repartindo-se
estes por grupo profissional, constatamos que é no grupo
profissional de enfermagem que se concentra o maior número de efetivos (1.364), seguindo-se os assistentes operacionais
(1.013), pessoal da carreira médica (382), assistentes técnicos
(457) e técnicos de diagnóstico e terapêutica (270). Os restantes grupos profissionais reuniam, em conjunto, um total de
467 trabalhadores.

Grupo Profissional

2013

Assistente Operacional

1.013

Assistente Técnico

457

Conselho de Administração

5

Outro Pessoal

1

Pessoal de Enfermagem

1.364

Pessoal de Informática

23

Pessoal Dirigente

15

Pessoal Docente

2

Pessoal em formação pré carreira

255

Pessoal Médico

382

Pessoal Técnico de Diagnóstico e Terapêutica

270

Pessoal Técnico Superior de Saúde

27

Técnico Superior

139

Total Geral

3.953

Tabela 1 Distribuição de trabalhadores por grupo profissional

Estrutura etária
Em termos da distribuição por faixas etárias, no final de 2013,
2.986 trabalhadores encontravam-se entre os 20 e os 49 anos,
representando 75,54% do total de efectivos.
Os restantes 967 encontravam-se com mais de 50 anos, repre-

Escalão etário/

Mulheres

Homens

Total

1

0

1

20 a 24

45

18

63

25 a 29

587

184

771

30 a 34

505

184

689

35 a 39

409

139

548

40 a 44

349

115

464

45 a 49

364

86

450

50 a 54

340

107

447

55 a 59

253

92

345

60 a 64

108

40

148

65 a 69

17

9

26

1

0

1

2.979

974

3.953

Género
menos de 20

sentando 24,46% do total de trabalhadores, conforme tabela 2.

70 e mais
Total

Tabela 2 Distribuição de trabalhadores por escalão etário e género.

Distribuição de
efetivos por vínculo

Habilitações literárias

O Centro Hospitalar do Algarve enquanto entidade pública

Relativamente às habilitações literárias dos trabalhadores do

empresarial é constituída por mais de metade dos trabalhado-

CHAlgarve conclui-se que 60% têm o nível de ensino superior

res em regime de contrato em funções públicas, uma situação

e que apenas 12,07% têm menos do que o 9º ano de escolari-

que com o decorrer dos anos se irá alterar, já que todas as no-

dade. Para este facto contribuem principalmente os enfermei-

vas contratações, por força da lei, têm que ser efectuadas no

ros, médicos, técnico superiores e técnicos de diagnóstico e

âmbito do código do trabalho. O CHAlgarve, tem vindo a se-

terapêutica, que pela espeficidade da carreira, apenas podem

guir uma política de estabilização dos seus recursos humanos.

ingressar indivíduos com formação a nível do ensino superior.

Como indicado na tabela 3 em 31 de dezembro de 2013 tinha
apenas 257 trabalhadores em contrato a termo, o que corresponde a 6,5%.

Tipo de Vínculo

Regime de Contrato em Funções
Públicas
Contrato por Tempo Indeterminado

Cedência de Interesse Público

Comissão de Serviço Pública
Contrato Trabalho a Termo Resolutivo
Lei 59/2008
Mobilidade Interna
Regime de Contrato no Âmbito
Código Trabalho
Contrato Individual Trabalho Lei
7/2009, C/Termo
Contrato Individual Trabalho Lei
7/2009, S/Termo
Comissão de Serviço Privada

Total

Total

%

1.774

44,88

1.498

37,90

14

0,35

4

Habilitação literária

Menos de 4 anos escolaridade

2013

25

4 anos escolaridade

211

6 anos escolaridade

241

9 anos escolaridade

438

0,10

11 anos escolaridade

133

257

6,50

12 anos escolaridade

530

1

0,03

Bacharelato

321

Licenciatura

1.851

2.179

55,12

188

4,76

1.990

50,34

1

0,03

3.953

100,00

Tabela 3 Distribuição de trabalhadores por tipo de vínculo.

Mestrado
Doutoramento
Total geral

Tabela 4 Distribuição de efetivos por habilitação literária

199
4
3.953
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Segurança, higiene
e saúde no trabalho

Centro de Formação,
Investigação e Conhecimento

No ano de 2013, entre julho e dezembro, foram registados 108

Análise da formação

acidentes de trabalho, 8% dos quais in itinere.
Cerca de 46% do total dos acidentes teve como consequência
22

a atribuição de incapacidade temporária absoluta para o trabalho, perfazendo 1170 dias de ausência em 2013.

Em 2013 o Centro de Formação, Investigação e Conhecimento
(CFIC) do Centro Hospitalar do Algarve, constituído pelas Unidades de Faro e Portimão, desenvolveu um plano de formação
abrangente que procurou responder às necessidades expres-

Analisando os índices de sinistralidade, relativos às diversas uni-

sas no diagnóstico de necessidades em áreas assistenciais es-

dades hospitalares que compõem o CHAlgarve, constata-se que

tratégicas e que se traduziu nos resultados que se evidenciam

a unidade de Faro apresenta os índices de sinistralidade menores.

nos quadros e gráficos abaixo.
Foram realizadas 114 ações de formação promovidas interna-

13,95

20,09

17,64

23,44

33,75

29,63

mente pelo CFIC que contaram com 2.271 participantes, sendo 69 da Unidade de Faro e 45 da Unidade de Portimão.

Atividade formativa
Atividade formativa

2011

2012

2013

121

146

34

2325

1593

377

2029

2138

585

40.304 h

21.487 h

7.101 h

Nº Ações

Horas de Formação
Nº total de
Faro

Portimão

Lagos

Gráfico 1 Índice de frequência

Faro

Portimão

Lagos

Gráfico 2 Índice de incidência

formandos
Volume de
formação
Tabela 5 Atividade formativa

0,15

0,22

0,23

10,43

11,15

13,00

Como se pode constatar na tabela 5 e reflexo das fortes limitações orçamentais, o número de ações de formação tem tido
um decréscimo muito significativo. Todavia, em 2013 e por
força da implementação do Projeto de Medidas de Autoproteção e Controlo de Catástrofe, os indicadores da formação
voltaram a subir.
Relativamente ao volume de formação, embora o número de
horas de formação e de formandos tenha aumentado, não foi
o suficiente para se alcançar valores já obtidos em anos anteriores. O projeto de Medidas de Autoproteção e Controlo de
Faro

Portimão

Lagos

Gráfico 3 Índice de gravidade

Faro

Portimão

Lagos

Gráfico 4 Índice de duração
média de ausências

Catástrofe incrementou bastante o número de ações mas, por
serem ações de curta duração não se traduziram num aumento do volume de formação.

O número de participantes nas duas unidades (Faro com 1428
e Portimão com 843) foi distribuído pelas diversas categorias
profissionais, conforme tabela 6.

Formação
plano de emergência interno
Em 2013 o Centro Hospitalar do Algarve, EPE desenvolveu um

Faro

Portimão

Total

conjunto de ações formativas no âmbito do projeto de Medidas de Autoproteção - Plano de Segurança Interno. As 42

Dirigentes

3

0

3

ações de formação realizadas contaram com 909 participantes de diversos serviços e grupos profissionais.

Médicos

157

122

279

Enfermeiros

528

575

1103

88

9

97

4

-

4

37

-

37

192

112

304

318

25

343

101

-

101

1428

843

2271

Técnicos superior
Técnicos superior
de saúde
T. de diagnóstico e
terapêutica
Assistentes
técnicos
Assistentes
operacionais

Formação
de controlo de infeção hospitalar
Integrada nos objetivos do Plano Nacional de Saúde e do
Programa nacional de Prevenção das Infeções Associadas aos
Cuidados de Saúde (IACS), constitui-se como elemento fundamental à abordagem de uma problemática, que é unanimemente considerada como geradora de elevados custos e
condicionante ao nível da qualidade na prestação de diversos
serviços hospitalares. Por isso, esta temática continua a fazer

Outros

Total

parte integrante do plano de formação do CFIC.
No ano em análise realizaram-se 22 ações de formação de IACS
que contaram com a presença de 447 participantes (nas duas

Tabela 6 Número de participantes por categoria profissional.

Unidades) que contribuíram para o volume total de horas de
formação com 3.648 horas. Este projeto formativo visou desenvolver conhecimentos no âmbito das Infeções Associadas aos

A participação em atividades formativas repartiu-se pelos vá-

Cuidados de Saúde e, também, transmitir informação neces-

rios grupos profissionais com maior destaque para a enferma-

sária ao desenvolvimento dos procedimentos que cumpram as

gem (48,5%), seguido do grupo profissional dos Assistentes

recomendações da Comissão do Controlo da Infeção por parte

Operacionais (15,1%), Assistentes Técnicos (13,3%) e Médicos

dos profissionais envolvidos na prestação de cuidados.

com (12,2%).
No leque de participações nas atividades formativas evidencia-se a presença de colaboradores de empresas externas que
prestam serviço ao hospital, como é o caso dos serviços de
limpeza, jardinagem, segurança, alimentação, entre outros

Formação em segurança,
higiene e saúde no trabalho

que participaram na implementação do projeto de Medidas

Os acidentes de trabalho e as doenças profissionais são uma

de Autoproteção e Controlo de Catástrofe. Como pode ser ve-

das grandes causas de absentismo e consequentemente de

rificado este grupo contribuiu com (4,4%) em relação ao valor

custos elevados para a Instituição.

total de participantes.

O conhecimento adquirido através da formação na adoção de
posturas corretas é, sem dúvida, uma forma de atuar precocemente nesta problemática. Por isso, em colaboração com o Serviço de Saúde Ocupacional, destacam-se os 13 cursos realizados
com a presença de 208 formandos e um volume de formação
de 1.353 horas. Para este valor contribuíram, na sua maioria, os
colaboradores da Unidade de Portimão com 156 participações.

23

Formação financiada pelo POPH

Na impossibilidade de valorizar todas as áreas, as prioridades

Em 2013 o CFIC realizou apenas duas ações de formação com

preventivo na saúde.

formativas assentaram nas atividades de carácter técnico e

recurso ao financiamento pelo POPH.
Como anteriormente referido, o ano 2013 caracterizou-se, por

24

Deste projeto há apenas a referir duas ações de formação no âm-

uma diminuição da atividade formativa, registando-se, por

bito da Prevenção das Úlceras por Pressão/Tratamento de Feridas,

esse motivo um decréscimo em todos os indicadores (número

uma inicial de 21 horas e outra periódica de 14horas, que conta-

total de ações, horas de formação, número total de partici-

ram com a participação de 24 e 21 formandos respetivamente.

pantes e volume de formação).
Isso não significou uma menor valorização desta área mas
antes a adoção de uma política que, não descurando a sua

Custos com a formação

importância, a procurou ajustar à atual situação económica e
à contenção orçamental em vigor.

Da leitura da tabela abaixo e como reflexo das fortes limitações orçamentais, os recursos financeiros alocados à formação profissional foram reduzidos de forma muito significativa.
os encargos apresentados correspondem quase que exclu-

Formação pré-graduada

sivamente aos custos indiretos envolvidos com formandos e
alguns consumíveis e com os custos diretos relativos às duas

A participação no ensino pré-graduado tem-se mantido, com

formações cofinanciadas.

base nos protocolos de acordo com a Universidade do Algarve, entre outras instituições superiores públicas e privadas,
nomeadamente Faculdade de Medicina Hospital de St.ª Maria.

Formação plano
de emergência interno

de colaboração, concretizaram-se 24 trabalhos de investiga-

Em 2013 o Centro Hospitalar do Algarve desenvolveu um con-

ção nas áreas de Psicologia, Medicina, Enfermagem, Medicina

junto de ações formativas no âmbito do projeto de Medidas

Física e de Reabilitação e Recursos Humanos.

No âmbito da realização de mestrados e dos estágios das diversas universidades, com as quais o CHAlgarve tem acordos

de Autoproteção - Plano de Segurança Interno. As 42 ações
de formação realizadas contaram com 909 participantes de
diversos serviços e grupos profissionais.

2011

2012

2013

Formação
pós-graduada – internato
O Centro Hospitalar do Algarve, devido ao elevado número de in-

Custos diretos

97.404.43

-

525,00

Custos indiretos

279.321.19

135.293.79

127.960,34

Total

376.725.72

135.293.79

127.960,34

Tabela 7 Custos de formação

ternos que acolhe anualmente, tem uma responsabilidade acrescida enquanto entidade que garante formação médica (científica,
técnica e prática) de qualidade às futuras gerações médicas.
No ano transato foram colocados no hospital (Centro Hospitalar do Algarve a partir de Julho 2013, após fusão com anterior
Centro do Barlavento Algarvio) 82 internos do ano comum e 24
internos de especialidade, isto é, um total de 106 jovens médicos.

Em síntese, 2013 foi um ano de grande esforço para manter a
formação profissional ativa e fortalecer o seu papel enquanto
recurso privilegiado para a otimização das competências dos
profissionais de saúde do Centro Hospitalar do Algarve.

Neste contexto, o CFIC e a Direção do Internato Médico dedicaram especial atenção à formação dos internos, quer dos
médicos do ano comum quer das especialidades.

Assim, em simbiose com a atividade assistencial no âmbito
do internato médico da especialidade realizaram-se, de for-

Unidade de investigação

ma regular, 53 sessões de formação clínica com o objetivo de,

Durante o ano de 2013 foram apoiados vários projetos de in-

por um lado, garantir uma abordagem alargada de temas, e

vestigação científica e ensaios clínicos na área de Anestesiologia,

por outro, criar uma dinâmica que permita contribuir para a

Cardiologia, Infecciologia/Pediatria, Medicina, Oncologia, Hema-

formação de todos os médicos, incluindo os do internato do

tologia Oncológica e Nefrologia, que constam na tabela 9.

ano comum.
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Serviço

Número de sessões
de formação clínica

Cardiologia

1

Cirurgia Geral 1

1

Cirugia Geral 2

2

Cirugia Geral 3

1

Gastrenterologia

3

Ginecologia / Obstetrícia

7

Medicina Física e de Reabilitação

4

Medicina 1

2

Medicina 2

1

Medicina 3

2

Medicina 4

4

Nefrologia

3

Neurologia

2

Oncologia Médica

3

Otorrinolaringologia

1

Ortopedia

3

Patologia Clínica

1

Pediatria

5

Pneumologia

1

Psiquiatria

2

Radiologia

1

Urologia

1

Total

Tabela 8 Total de sessões clínicas

53

Serviço Responsável

Promotor

Classificação Ensaio

Resumo

(Fase)

26
Anestesiologia
42160443

II
Janssen Cilag
Em curso

PAI 2001

Estudo Aleatorizado, em Dupla Ocultação, controlado por Placebo, Multicênctrico
para Avaliar a Eficácia, Segurança e Tolerabilidade de JNJ-42160443 como terapêutica
Adjuvante em Doentes com Dor Oncológica, Seguido de uma fase de Extensão Aberto

O Objetivo deste estudo é avaliar o efeito de Aliskireno e a Terapêutica de associação
Cardiologia
CSPP100F2301

III
Novartis Farma
Em curso

ATMOSPHERE

Aliscireno/Enalapril (em comparação com a monoterapia com Enalapril), em adição ao
tratamento convencional da insuficiência cardíaca crónica (ICC),no aumento do tempo
decorrido até à ocorrência de morte cardiovascular (CV) ou hospitalização devidas a
insuficiência cardíaca, em doentes com insuficiência cardíaca crónica estável (Classes
NYHA II - IV).

Cardiologia

Shering Plough

Improv-IT

Farm

IIIb
Em curso

Estudo Multicêntrico, de Dupla Ocultação e com Distribuição Aleatória para Avaliar o
Benefício Clínico e a Segurança de Inegy (Ezetimiba/Sinvastatina) vs. Sinvastatina em
Monoterapia em Doentes de Alto Risco com Síndrome Coronário Agudo (“IMProved
Reduction of Outcomes: Vytorin Efficacy International Trial – IMPROVE-IT”).

O propósito deste ensaio consiste em demonstrar que a ivabradina reduz os eventos
Cardiologia
SIGNIFY C13-16257-

III

cardíaca sintomática. O objetivo principal consiste em demonstrar a superioridade da

Servier
Em curso

083

cardiovasculares em doentes com doença arterial coronária estável sem insuficiência
ivabradina sobre o placebo na redução da mortalidade cardiovascular ou do enfarte do
miocárdio não fatal (parâmetro de avaliação final composto).

Cardiologia
ACCOAST H7T-MC-

III
Lilly

Cardiologia
15693
X-VERT

III
Bayer

Hemato-Oncologia
CINC424A2401

Anticoagulante
Em curso

Cardioversion Study

JUMP

Antagonista dos recetores da thienopyridine platelet adenosine diphosphate (ADP) - 3ª Geração
Em curso

TADF

IIIb
Novartis

Inibidor da Janus Kinase
Em curso
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Infecciologia/
Pediatria
Celsentri

III
Pfizer

A4001031

Medicina I
LANTU_C_02761-

III
Sanofi Avensis
Em avaliação

EASIE

Nefrologia
C-SCADE 5
TrialNo.1245.36

Boehringer
Ingelheim

Nefrologia
IMPENDIA

20050210

Nefrologia
C-SCADE -8 BI.
Trial.1245.25

Oncologia
PETTACC 8

Tabela 9 Ensaios clínicos

III
Em curso

A phase III, randomised, double-blind, placebo-contrlled group, efficacy and safety
study of BI 10773(10mg and 25 mg administered once daily)as add on to pre-existing
antidiabetic therapy over 52 weeks in patients with type 2 diabetes mellitus and renal
impairment and insufficient glycaemic control.

IV
Baxter
Em avaliação

31998

Nefrologia

Anti-Retroviral
Em curso

III
Amgen

Estimulante eritropoietina
Em avaliação

Boheringer
Ingelheim

III

III
Merck SA/Quintilie
Em curso

Anti-diabético oral

Tratamento adjuvante do cancro do colen estadio III com resseção total, com
Cetuximab+Folfox 4

Capitulo 3
Gestão Hospitalar
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Desenvolvimento
estratégico

Departamento de
Emergência, Urgência e
Cuidados Intensivos
Principais desafios e objetivos
definidos pelo departamento/serviço
em 2013
Uniformização da organização e os procedimentos dos serviços do DEUCI nas três Unidades do Centro Hospitalar, tanto nos
Serviços de Urgência como nos Serviços de Medicina Intensiva:
1.

Os serviços de Medicina Intensiva de Faro e Portimão foram agregados de forma idêntica e assumiram a responsabilidade das seguintes áreas:

2.

•

Unidade de Cuidados Intensivos Polivalente;

•

Unidade de Cuidados Intermédios;

•

Sala de Reanimação e;

•

VMER.

Abertura do espaço designado por “Decisão Clínica”, preparado para o atendimento dos doentes em maca nos SU,
permitindo assim cumprir um desiderato de longa duração – acabar com as macas estacionadas nos corredores
do Serviço de Urgência.

3.

Constituição de equipas médicas dedicadas para o Serviço de Urgência Geral (SUG) que possam assumir funções
de polivalência:
•

Balcão;

•

Reanimação;

•

Emergência Interna;

•

Cuidados Intermédios e Decisão Clínica.

Este objectivo foi parcialmente alcançado em Faro. Os processos de contratação são lentos e dependentes de decisões externas ao CHAlgarve. Em Portimão a constituição
desta equipa só está prevista para 2014.
4.

Reformulação das equipas fixas do SUG, nomeadamente
da Medicina Interna, ajustando-as à realidade da criação
de um terceiro serviço da especialidade. Em maio 2013,
houve uma diminuição do número de médicos prestadores externos no balcão médico-cirúrgico, existindo a

redução de um elemento por dia, sendo que à segunda
feira passaram de 4 para 3 elementos e nos restantes dias,
reduziu de 3 para 2 elementos.
5.

Reorganização do espaço destinado ao Balcão de Observação Médica com a criação de 5 boxes, permitindo aco-

O Departamento de Medicina tem como missão atingir os ob-

modar outras especialidades (Medicina Interna e outras)

jectivos definidos pelo Conselho de Administração, funcionando

para este espaço, apoiando esta vital função. – optou-se

como entidade de Gestão Intermédia, mais próxima dos Serviços

por uma organização em espaço aberto com vários pos-

Prestadores e que faz a “ponte” entre estes e o órgão máximo do

tos de atendimento e partilha de boxes de observações

Centro Hospitalar, o seu Conselho de Administração.

de doentes.
6.

7.

Departamento
de Medicina

É nesta perspectiva que se passarão a referir os factos, as ativi-

Implementação da Via Verde do Trauma em Faro – a sala está

dades e medidas mais importantes ocorridas ao longo do ano

preparada mas a via verde ainda não está implementada.

de 2013 no Departamento de Medicina.

Diminuição da Demora Média e aumento do número de
doentes tratados nas Unidades da Medicina Intensiva. A
Demora média da UCIP passou de 7,8 para 7,6 e a da UCISU diminuiu 4,2 para 3,5 e o número de doentes tratados

8.

Composição e lotação

aumentou, tanto nas UCI como nas Unidades de Cuida-

O Departamento de Medicina era, inicialmente, composto por

dos Intermédios.

11 Serviços, aos quais correspondiam 224 camas (Cardiolo-

Em Outubro de 2013 foi acrescentado um posto intermédio de atendimento administrativo por forma e existir um
maior controle nas saídas dos doentes, na confirmação da

gia, Dermatologia, Gastroenterologia, Infecciologia, Medicina
Interna 1, Medicina Interna 2, Medicina Interna 3, Nefrologia,
Neurologia, Oncologia Médica e Pneumologia).

alta no sistema informático e na emissão da “Informação

No decorrer do ano de 2013, por força da criação do Centro

de Custos”, de acordo com as orientações da tutela.

Hospitalar do Algarve ocorreram várias alterações na lotação
e nas instalações físicas de alguns serviços, o que fez com que
o departamento atingisse no final do ano uma lotação de 344
camas, sendo constituído por 11 serviços com camas de internamento e mais dois serviços sem internamento (Dermatologia e Hematologia). Mas para além deste facto relevante,
outros contribuíram para o aumento da complexidade e da
dimensão do departamento:
•

Integração da Consulta Externa nas três unidades hospitalares (Faro, Portimão e Lagos) no Departamento de
Medicina. Este Serviço é constituído por 19 grupos de
especialidade, 74 subespecialidades em Faro, 44 subespecialidades em Portimão e 6 em Lagos;

•

Integração de 24 Hospitais de Dia;

•

Criação do Serviço de Hematologia Clínica;

•

Integração da Unidade de AVC no Departamento de Medicina (6 camas);

•

Integração do Serviço de Gastrenterologia de Portimão
no Departamento de Medicina (6 camas).
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Orgãos de gestão,
chefias e recursos humanos

Organização e
funcionamento do departamento

Nos termos da supracitada Ordem de Serviço nº12/13 de 13

O órgão de gestão do departamento submeteu à aprova-

de agosto, o Departamento de Medicina é coordenado por um

ção do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do

director de departamento (médico), contando, ainda com dois

Algarve um regulamento interno do mesmo, onde constam

enfermeiros supervisores (um para Faro e outro para Portimão

as linhas orientadoras fundamentais do seu funcionamento,

e Lagos) e um administrador hospitalar da respectiva carreira.

nomeadamente a sua missão, princípios orientadores, âmbi-

O departamento de Medicina tem a sua equipa completa, inte-

to de atuação, composição e competências do órgão de ges-

grando os 4 elementos supracitados.

tão , diretores e chefias. Com a criação do Centro Hospitalar

Para além dos elementos referidos, os serviços integrantes do
departamento são assessorados por 5 técnicos superiores (3
em Faro e 2 em Portimão/Lagos), embora de forma partilhada
com outras áreas da instituição. Existem, ainda, 4 coordenadoras (duas para a Consulta Externa ‑ 1 em Faro, outra em Porti-

do Algarve, espera-se a aprovação do regulamento interno
da instituição (documento que já foi submetido a apreciação
dos diversos colaboradores internos do hospital) para que o
departamento possa submeter o seu próprio regulamento à
apreciação do órgão de gestão.

mão /Lagos- e 2 para o Internamento e Hospitais de Dia (1 em

Neste sentido, a direção do departamento reúne uma vez em

Faro e outra em Portimão/Lagos). Por outro lado, cada Serviço

cada duas semanas de forma ordinária e extraordinariamente

é dirigido pelo respectivo diretor e na área de enfermagem pela

sempre que necessário. A direção procurou ter um relaciona-

chefia correspondente.

mento dinâmico com todos os diretores de Serviço e chefias de

Ainda ao nível dos recursos humanos, apesar do significativo
número de camas, o número de médicos manteve-se idêntico
a 2012, não tendo havido reforço do mesmo, apesar de terem

enfermagem, promovendo reuniões frequentes e sistemáticas
com os mesmos, quer de carácter mais formal, mas também,
outras, de índole mais informal.

sido abertos concursos para admissão de médicos de várias es-

Esta proximidade teve como objectivo um conhecimento tão

pecialidades, antes se verificando algumas saídas, sobretudo na

aproximado quanto possível dos assuntos dos diversos servi-

Cardiologia e Neurologia, o que causou alguma perturbação

ços, na perspectiva da sua solução imediata dentro das com-

no funcionamento destes serviços. Já quanto ao nível dos en-

petências e possibilidades da direção ou, no caso de tal não

fermeiros, dos assistentes operacionais e assistentes técnicos,

ser possível, transmiti-las ao Conselho de Administração para

só com o reforço das equipas será possível assegurar a qualida-

que este tomasse as decisões competentes visando, em última

de dos cuidados prestados, uma vez que se verificaram várias

análise, a prestação de cuidados de saúde ao utente da melhor

saídas ao longo do ano.

qualidade possível, dentro de um contexto de maximização de
eficiência e eficácia de todos recursos existentes. também, em
sentido contrário, a direção procurou transmitir a todas chefias
dos serviços as decisões e princípios orientadores estipulados
pelo Conselho de Administração ou pela tutela para os serviços
em causa, de forma a que estes fossem cumpridos. Incluem-se
neste âmbito, entre outras, a elaboração do plano de desempenho do departamento para 2014, de acordo com os recursos
existentes (humanos e equipamentos), os limites financeiros
afectos ao departamento e as metas de produção do contrato programa do hospital. O plano referido foi apresentado ao
Conselho de Administração após a apresentação e a discussão
dos planos de cada serviço.

Outras actividades

Formação

Para além de algumas acções já referidas e tendo em conta

Os serviços do Departamento de Medicina colaboram ativa-

todo o exercício diário que compete aos atores do departa-

mente na formação dos seus trabalhadores e, também na for-

mento, são de relevar algumas atividades (medidas) que tive-

mação de futuros profissionais, nomeadamente na área da me-

ram lugar durante 2012:

dicina e de enfermagem. Assim, são de destacar:

•

Reestruturação dos centros de custo;

•

Levantamento e confirmação da estrutura dos recursos hu-

•

•

contínua em Serviço;

manos disponíveis nos serviços;

•

Formação Multidisciplinar na área da hipertensão (HTA);

Expurgo das listas de espera das consultas externas com

•

Formação prática de estudantes de enfermagem em cola-

vista à sua aproximação à realidade efectiva e ao cumprimento das regras da consulta a tempo e horas;
•

•

boração com as Escolas de Enfermagem;
•

dades de Medicina da Universidade do Algarve e da Uni-

tamento de doentes portadores de HIV;

versidade Clássica de Lisboa e, também, de Universidades
estrangeiras;

Consolidação de um programa com vista ao apuramento
to (serviços piloto – Cardiologia e Gastroenterologia);

•

cada Serviço e posterior análise com as respectivas chefias;

rias Faculdades do País (CEMEF´s).

Estudo de prevalência de úlceras por pressão no hospital

Uniformização dos procedimentos das 3 unidades hospitalares que compõem o CHAlgarve, adoptando aqueles que
se revelarem os melhores;
Aperfeiçoamento dos registos dos actos médicos e de enfermagem de forma a beneficiar a respectiva facturação;

•

Promoção da colaboração entre os profissionais das três
unidades hospitalares que compõem o CHAlgarve;

•

Promoção da realização sistemática de auditorias clínicas
ao nível do departamento e acompanhar a sua execução,

•

Implementação da complementaridade de áreas específicas
das especialidades médicas no internamento e ambulatório,
promovendo reuniões sempre que se julgue útil e necessário;

•

Colaboração com a Associação Nacional de Estudantes de
Medicina para curtos estágios de Verão aos alunos de vá-

minuição da demora média;

•

•

Estágios pós- graduados em Medicina e Enfermagem;

Elaboração de relatórios de gestão trimestrais relativos a

com vista a uma monitorização epidemiológica e uma di-

•

Formação prática de estudantes de medicina das Facul-

Recuperação e inscrição dos doentes em programa de tra-

por cada doente do seu custo em episódio de internamen- •

•

Formação dirigida a enfermeiros no âmbito da formação

Compatibilização das actividades dos Serviços que integram o departamento de forma a obter a maior eficiência
na utilização da capacidade instalada, nomeadamente na
gestão de camas e na partilha de informação de instalações e equipamentos.
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Departamento
de Cirurgia

•

Implementação de um exigente controlo sobre a faturação da produção cirúrgica transferida para o exterior, no
âmbito do Sistema Integrado de Gestão de Inscritos para
Cirurgia (SIGIC), no sentido de maior exigibilidade clínica,
administrativa e de gestão, aos hospitais convencionados

O departamento cirúrgico coordena a atividade dos serviços

que nos complementam a atividade cuja capacidade de

cirúrgicos e a sua relação com os Blocos Operatórios.

resposta interna não é assegurada dentro dos tempos de
resposta adequados;

Neste período de tempo, no primeiro semestre do CHAlgarve,
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o departamento centrou-se nas seguintes prioridades:
•

•

•

Elaboração do Regulamento Interno do Departamento

Apresentação de proposta do Plano de Ação do Departamen-

Cirúrgico do CHAlgarve, aprovado pelo Conselho de Ad-

to com Orçamento para 2014 e Plano estratégico a 3 anos,

ministração em novembro de 2013;

com enfoque nos seguintes pontos:

Introdução de um novo fluxograma de circuito de agen- •

Otimização da distribuição das horas médicas por unida-

damento da proposta cirúrgica uniformizando este pro-

des de produção/custo, com propostas de cenários para

cesso ao nível das duas unidades hospitalares.

diferentes cargas horárias;

A contratualização interna, nas duas unidades hospita- •

Proposta de atividade assistencial e respectivos indicado-

lares com serviços cirúrgicos, Faro e Portimão, foi utili-

res por serviço, de acordo com a capacidade instalada;

zada como uma ferramenta de gestão para o Contrato
Programa 2014 e posterior monitorização, permitin-

•

O crescimento do número de doentes inscritos em lista
de espera cirúrgica, com reduzida capacidade de resposta

do transpor para o interior da organização e, conse-

internamente, especialmente por diminuição dos tempos

quentemente, para os diferentes níveis de gestão do

cirúrgicos, em consequência da carência de anestesistas;

hospital, as obrigações assumidas com as entidades
competentes do Ministério da Saúde. A contratuali- •

Apresentação de proposta fundamentada de contratos

zação assentou na definição de metas e objetivos em

entre o Conselho de Administração e os Serviços Clíni-

consonância com as prioridades da instituição recém

cos, para a realização de cirurgia adicional internamente,

criada e dos meios à sua disposição, que se concreti-

optimizando a taxa de utilização dos Blocos Operatórios;

zou através de planos de ação dos serviços e, nalguns
casos, de orçamentos anuais e planos de investimentos.

•

acompanhando com um conjunto de linhas de atuação
que visem reduzir o peso do internamento nos cuidados

Neste sentido, cite-se a recomendação formulada pelo

hospitalares, gerando maiores níveis de eficácia, eficiên-

Grupo Técnico para a Reforma Hospitalar, constante do

cia e qualidade.

seu Relatório Final: “A criação de estruturas de gestão
intermédia com conteúdo funcional e autonomia real,
configurando uma intenção séria de descentralização

•

Melhoria do acesso à consulta, proveniente dos cuidados
de saúde primários, com redução progressiva do número

efetiva, poderá contribuir decisivamente para colocar a

de utentes que esperam 1ª consulta e aumento das con-

responsabilidade nas áreas nevrálgicas do hospital, onde

sultas realizadas dentro dos tempos de referência;

se processa e decide a qualidade dos cuidados prestados
e onde, simultaneamente, se gera o essencial da despesa

Incentivo à progressiva ambulatorização das cirurgias,

•

Estímulo da “alta clínica das consultas externas”, de maneira a fomentar a transferência de doentes para os níveis

e do desperdício.”

mais adequados de prestação de cuidados.
•

Reestruturação dos centros de custo do departamento, pretendendo-se um alinhamento com uma contabilidade de
gestão rigorosa, que permita atempadamente apoiar a gestão na tomada de decisão, no planeamento e no controlo.

Departamento
Materno Infantil

Serviços clínicos não
departamentalizados

O Departamento Materno-Infantil foi restruturado pela Ordem de

Apresentação genérica dos serviços
não departamentalizados

Serviço n.º12/13 de 13 de setembro, alargando a sua responsabilidade à coordenação dos serviços e unidades em Faro e Portimão
que, de uma forma integrada e especializada, atuam nas diversas
valências da saúde da mulher e da criança.
A coordenação tem a sua sede administrativa na unidade hospi-

No modelo organizativo do Centro Hospitalar do Algarve, foram
considerados alguns serviços clínicos que atendendo à sua especificidade não foram integrados em qualquer departamento:

talar de Faro e continua a ser assegurada pelo diretor da especialidade de Pediatria, coadjuvado agora por duas enfermeiras supervisoras e uma administradora hospitalar. Foram também adstritas
duas técnicas superiores que iniciaram um trabalho conjunto do
tratamento da informação, destinada ao apoio na tomada de decisão económica, financeira e de gestão.

•

Anestesiologia

•

Anatomia Patologica

•

Medicina Física e Reabilitação

•

Imuno-hemoterapia

•

Patologia Clinica

Após a criação do Centro Hospitalar do Algarve, procedeu-se à
redefinição da organização interna do departamento, agrupando
as suas competências orgânico-funcionais e de responsabilidade
no âmbito dos serviços de Pediatria, Obstetrícia, Neonatologia e
Medicina Intensiva Pediátrica e Neonatal, assim como dos servi-

Serviço de Anestesiologia

ços de Urgência Pediátrica e Maternidades da região algarvia. O

Existem dois serviços de anestesia, com direções próprias que

serviço de Ginecologia da unidade de Portimão passou também a

funcionam autonomamente, no hospital de Faro e no hospital

integrar o departamento.

de Portimão.

A lotação praticada foi acrescida para um total de 148 camas, dis-

Estes serviços desenvolveram a sua atividade em todas as áre-

tribuídas da seguinte forma: unidade de Faro - 27 no Serviço de

as assistenciais:

Pediatria, 49 no Serviço de Obstetrícia e 22 na Unidade de Medicina Intensiva Pediátrica e Neonatal e Unidade de Portimão – 21 no
Serviço de Obstetrícia, 10 no Serviço de Ginecologia, 14 no Serviço
de Pediatria e 5 no Serviço de Neonatologia.
O departamento reúne mensalmente com todos os serviços que
o integram, no sentido de avaliar sistematicamente as dificuldades

•

Consulta externa

•

Enfermaria

•

Serviço de Urgência

•

Bloco Operatório (B.O. Central; B.O. Cirurgia do
Ambulatório; B.O. de Partos)

e os desvios que possam comprometer os objectivos contratualizados da instituição, sempre procurando acautelar a qualidade e
eficiência dos cuidados de saúde prestados.
Para assegurar um sistema de informação qualificado, integro e

MCDT

fiável, o DMI exerceu a sua atividade operacional direcionada para

Ambos os serviços são deficitários em pessoal médico. Contu-

o acompanhamento exaustivo aos registos da produção realiza-

do e apesar das carências, procuraram garantir o melhor apro-

da, e desenvolveu estratégias para a implementação da unifor-

veitamento dos recursos disponíveis e gerir de forma eficaz

mização contínua dos procedimentos clínicos e administrativos.

os tempos de ocupação das salas de bloco operatório, sem

Procurou-se desenvolver a melhoria contínua dos relatórios de in-

prejuízo do normal funcionamento do Serviço de Urgência.

formação estatística trimestral e anual, ajustados à nova realidade
organizacional e que permitam a tomada da decisão informada.
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Serviço de Anatomia Patológica
O Serviço de Anatomia Patológica do Centro Hospitalar do Algarve tem duas unidades funcionais, uma localizada na unidade

•

médicos especialistas.
•

pitais, com qualidade e com resposta em tempo útil. Dentro

e adotou medidas que melhoraram o seu funcionamento:
•

te nas prescrições;

realização de punções aspirativas), realização de técnicas de
histoquímica e imunocitoquímica, exames extemporâneos e
realização de autópsias clínicas.
Reduziu de forma significativa os custos com exames requisitados ao exterior, após a fusão decorrente da criação do

Efetuou uma triagem individual dos pedidos de exames urgentes com base na informação clinica presen-

destes exames estão: estudos histológicos, citológicos (com
34

Apesar dos constrangimentos o serviço aumentou o número de exames realizados por comparação com o ano de 2012

hospitalar de Faro e outra na unidade hospitalar de Portimão.
Realiza todos os exames anatomopatológicos dos dois hos-

A atividade deste serviço foi condicionada pela falta de

•

Reforçou a formação em serviço de médicos internos da
especialidade;

•

Reorganizou e reafetou equipas médicas.

Centro Hospitalar do Algarve, na sequência da criação de
sinergias que permitiu a execução interna de muitos destes
exames e se traduziu numa utilização mais eficiente e eficaz
dos recursos disponíveis, no Centro Hospitalar do Algarve.
Deu continuidade a uma gestão controlada de stocks e reduziu os custos com material de consumo.

Serviço de Patologia Clínica
O serviço integra três unidades funcionais: duas mais diferenciadas em Faro e Portimão e uma menos diferenciada em Lagos.
Na unidade hospitalar de Faro foi concentrada a execução de
alguns exames, prescritos na unidade de Portimão e que eram

Serviço de Imuno-hemoterapia
O Serviço de Imuno-hemoterapia integra duas unidades (Faro
e Portimão) apresentando os seguintes processos de atividade:

executados no exterior, assim como em Portimão foi dada continuidade à centralização da execução de exames prescritos na
unidade de Lagos, com vista à otimização de custos e rentabilização dos recursos técnicos e humanos existentes.

seleção de dadores, colheita de sangue, medicina transfusional,
realização de análises imuno-hematológicas e realização de
consultas de Imuno-hemoterapia e flebotomias terapêuticas.

Serviço de Medicina
Física e de Reabilitação

•

Em 2013 reduziu os custos com trabalho extraordinário;

•

Elaborou escalas médicas conjuntas e partilhadas na rea- •
lização do regime de prevenção, que incluiu os dois médicos do serviço, com redução significativa de custos e •

Alargamento do horário de funcionamento na unidade de Faro;

melhor utilização das horas disponíveis.

para 40 horas;
•

Serviço de Imagiologia
O Serviço de Imagiologia tem três unidades – duas com várias

Alargamento do horário de profissionais com CFP, de 35

Importante atividade clínica, científica e referenciadora
por parte dos médicos internos;

•

O serviço passou de local para regional;

•

Continuou a consolidar-se a vertente assistencial do ser-

áreas técnicas (radiologia convencional, ecografia incluindo

viço, aumentando o número de doentes tratados a nível

eco-doppler, tomografia computorizada, mamografia, resso-

interno e externo.

nância magnética e radiologia de intervenção), situadas em
Portimão e Faro, e outra em Lagos, onde apenas existem radiologia convencional e ecografia.

Serviços de
apoio clínico

Analisando os serviços que mais requisitaram o transporte
de materiais, destacam-se os serviços de Imunohemoterapia,
Laboratório de Patologia Clínica, Farmácia, Aprovisionamento e Expediente.
Relativamente aos serviços que mais solicitaram transportes

Núcleo de Transportes

de pessoal, destacam-se o Serviço de Psiquiatria, as direções

Aquando da constituição do Centro Hospitalar do Algarve,

intermédias e o Conselho de Administração.

foram integradas as áreas de transporte de doentes com a
de materiais e pessoal das três unidades, permitindo a partilha e a rentabilização dos saberes e dos recursos disponíveis
em ambas as unidades, nomeadamente no que respeita a
viaturas e pessoal.

Em termos de gestão de frota do Centro Hospitalar do Algarve, deve-se destacar o aumento significativo de utilização
das viaturas ligeiras e de mercadorias, que tem implicado
um aumento da necessidade de manutenção e reparação
das mesmas. A gestão do número de viaturas disponíveis

Por outro lado, foi necessário reforçar a frota destinada ao

por vezes é bastante complicada pelo número excessivo de

transporte de pessoal, originada pelo aumento da circulação

pedidos programados em simultâneo, bem como dos pedi-

dos profissionais entre as unidades do CHAlgarve, pelo que

dos urgentes que surgem a qualquer momento e têm ne-

foram adquiridas duas viaturas em outubro de 2013. Verifi-

cessidade imediata de resposta. Este aumento de pedidos

cou-se, ainda, um aumento significativo de requisições de

de transportes também tem originado alguns problemas na

transporte como consequência da integração.

gestão do transporte de doentes, tendo em consideração
a necessidade de deslocar um motorista afecto a esta área

Analisando o conjunto das três áreas, verifica-se uma dimi-

para o transporte de pessoal ou materiais.

nuição no número de transportes de doentes e um aumento
significativo no número de transportes de colaboradores e

Relativamente ao transporte de doentes, verificou-se uma

materiais. A referida tendência de aumento só se verificou a

diminuição dos custos suportados pelo centro em 9,1%: na

partir da constituição do CHAlgarve, em julho de 2013, pelo

unidade de Faro diminuiu 12,4% e nas unidades de Portimão

que se estima um número ainda maior para 2014.

e Lagos 3,5%.

Transportes

2012

2013

37.901

31.921

Materiais e documentação

6.809

8.411

Colaboradores

1.829

3.353

46.539

43.685

2.257.249,23 €

requisitados por área de atuação
Doentes

1.694.309,77 €
1.540.694,79 €

Total

Tabela 10 Transportes requisitados por área de atuação.

Gráfico 5 Custos afetos aos transportes.
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Além dos ganhos decorrentes da gestão diária do serviço,
uma das medidas que contribuiu para este resultado foi con-

Contrato Programa

sequente de, a partir de setembro, os encargos com o trans-

celebrado com a Clínica Quadrantes.

Grau de Cumprimentos
de Metas Fixadas em 2013

O custo médio total por transporte também diminuiu face a

A elaboração do Plano de Desempenho para 2013 e a cele-

2012, assim como o custo médio dos transportes efectuados

bração do respetivo Contrato Programa traduziu-se num for-

entre o Algarve e Lisboa.

te desafio, uma vez que as regras superiormente definidas

porte de doentes para a Radioterapia terem deixado de ser
responsabilidade do CHAlgarve, na sequência do protocolo
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obrigavam a que, por um lado, a continuidade de garantia de
idêntico nível de cuidados em áreas consideradas como prioritárias e, por outro lado, o cumprimento rigoroso dos níveis
2012

2013

Δ%

(€)

(€)

(2012 vs 2013)

54,61

53,64

-2%

de redução de despesa. Assim, o orçamento foi um elemento
fulcral na definição seus objetivos anuais, com vista ao crescimento progressivo e sustentável, que serviu de linha de orientadora para o processo de tomada de decisões.

Tabela 11 Custo médio por transporte.

O Centro de Hospitalar do Algarve, como referido começou a
sua atividade a 1 de julho de 2013, sem que os documentos
acima mencionados tivessem elaborados, pois como supraci2012

2013

Δ%

(€)

(€)

(2012 vs 2013)

tado, não houve um planeamento prévio de como esta nova
entidade iria funcionar. Por outro lado, à data da elaboração

243,81

218,15

-11%

do presente Relatório de Prestação de Contas, os documentos
supramencionados não se encontram, ainda, devidamente au-

Tabela 12 Custo médio por transporte Algarve - Lisboa - Algarve.

torizados pela entidade que nos tutela.
Pelo exposto, não será apresentada a avaliação do cumprimento, quer do contrato programa quer do plano de desempenho, assim como das metas orçamentais, uma vez que os
documentos mencionados ainda não existem.

Capitulo 4
Evolução da
atividade assistencial

Internamento
Durante o segundo semestre de 2013, esta linha de atividade
sofreu várias reestruturações, que passou pelo redimensionamento da lotação de serviços e reajustamento das unidades,
no sentido de dar uma resposta mais eficiente aos doentes
que entram pela Urgência.
Neste período, foram tratados 17.118 doentes, revelando indicadores qualitativos positivos, com uma demora média de 8,16 dias.

Caracterização
O Centro Hospitalar do Algarve, assumindo o compromisso
de organizar e integrar as 3 unidades hospitalares, implemen-

A taxa de ocupação de ocupação é de 81,06% e a rotatividade
por cama é de 18,3 doentes.
Consultar tabelas 13 e 14 (página 42).

tou o modelo de governação clínica, centrada no utente e nos
serviços clínicos, numa metodologia de departamentos, com
vista à racionalização e adequação de meios, fomentando a
criação de sinergias para a obtenção de maior eficácia, eficiência e efetividade na operacionalização dos seus objetivos.

Demora Média
A demora média das especialidades médicas manteve-se nos

Apostando nas mais valias decorrentes da criação do Centro

10,70 dias, apesar de se verificar que os serviços, como a Medi-

Hospitalar do Algarve, este confronta-se com um processo

cina Fisica e Reabilitação com uma demora média de 25,63 dias,

complexo e crescente aos níveis assistencial, de qualidade

a Psiquiatria com demora de 20,37 dias, a Unidade de Cuida-

clínica, organizacional e gestionário, com particular enfoque

dos Paliativos com 20,37dias, a Infecciologia com 12,79 dias e a

nas vertentes económica-financeiras, designadamente, de ra-

Medicina Interna com 12,74 dias, têm as demoras médias mais

cionalização e adequação de atos clínicos e referenciação de

elevadas, sendo responsáveis por 54% dos doentes saídos.

doentes, com vista à otimização dos recursos e consequente
melhoria da prestação de cuidados de saúde à população.

Do total dos doentes saídos, 38 % correspondem aos Serviços
Cirúrgicos, identificando-se a Oftalmologia com demora média

O CHAlgarve dispõe de uma carteira de serviços no âmbito do

de 13,27 dias, a Ortopedia com 11,14 dias e a Neurocirurgia com

internamento, consulta, urgência e hospital de dia, apresenta-

10,44 dias, com demoras médias mais altas, contrabalançando

da nas páginas 40 e 41, que refletem uma competência técnica

com as especialidades de ORL e Cirurgia Geral com demoras

de elevada qualidade dos recursos humanos, conjugado com

médias mais baixas, 3,50 dias e 7,81 dias, respectivamente.

os recursos técnicos, materiais e científicos disponíveis nas
unidades hospitalares que o compõem.

Quanto às UCI’s, correspondem a 8% dos doentes saídos,
verificando-se que a UCI de Coronários revelou uma demora
média de 12,40 dias e a UCI Polivalente uma demora média
de 21,06 dias.
Consultar tabela 15. (página 43)
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Carteira de Serviços
Consulta

Internamento

38

Psiquiatria na Infância e na

Cardiologia

Ortopedia

Anestesiologia

Cirurgia Geral

Otorrinolaringologia

Cardiologia

Radioterapia

Dermato - Venerologia

Pediatria

Cardiologia Pediátrica

Saúde Pública

Doenças Infeciosas

Pneumologia

Cirurgia Geral

Urologia

Estomatologia

Urologia

Gastrenterologia

Unidade de Cuidados Intermédios

Dermato-Venerologia

Arritmologia

Ginecologia

Cuidados Paliativos na Rede

Doenças Infeciosas

Asma

Medicina Física e de Reabilitação

Unidade de Cuidados Intensivos

Estomatologia

Medicina Interna

U.C.I. Coronários

Gastrenterologis

Cefaleias

Nefrologia

U.C.I.Pediatria

Genética Médica

Coagulação

Neonatologia

U.C.I.Polivalente

Ginecologia

Cuidados Paliativos

Neurocirurgia

U.C.I.Recém Nascidos

Hematologia Clínica

Demência

Neurologia

Psiquiatria e Abuso de Substãncias

Medicina Interna

Desenvolvimento

Obstetrícia

Agudos

Nefrologia

Diabetologia

Oftalmologia

Residentes

Neurocirurgia

Diagnóstico Pré-Natal

Neurologia

Dislipidemias

Oncologia Médica

Cirurgia Plástica e Reconstrutiva e
Estética

Obstetrícia

Adolescência

Apoio à Fertilidade

Cardiologia de Intrvenção /
Pacemaker

Doença Pulmonar Obstrutiva
Crónica

Oftalmologia

Doenças Autoimunes

Oncologia Médica

Doenças Cerebrovasculares

Ortopedia

Doenças do Movimento

Otorrinolaringologia

Doenças Inflamatórias do Intestino

Pediatria

Doenças Metabólicas

Pneumologia
Psiquiatria
Gastrenterologia Pediátrica

Doenças Neurológicas
Degenerativas e Desmielinizantes
Epilésia

Hospital de Dia

Serviço de Urgência
Polivalente
Imagiologia com resposta de
Serviço de Urgência

Angiologia Digital e Ressonância

Hematologia

Magnética
Serviço de Urgência Pediátrica
Serviço de Urgência Pediátrica
Polivalente
Neurocirurgia 24h
Pneumologia com Endoscopias 24h
Pneumologia com Endoscopias 24h

Patologia Clínica com resposta de
Toxicologia
Via Verde Coronária (Com

Psiquiatria

Cerebral (AVC)

(adultos, infância e adolescentes)

Urgente
Unidade de Cuidados Intensivos
Polivalente
Unidade de Cuidados Intermédios

Gastrenterologia (com

Viatura Médica de Emergência e

endoscopias)

Reanimação (VMER)

Serviço de Urgência
Médico - Cirúgica

Medicina Interna 24h
Cirurgia Geral 24h
Ortopedia 24h
Imuno-hemoterapia 24h
Anestesiologia 24h
Bloco Operatório 24h
Imagiologia 24h
Patologia Clínica

Serviço de
Urgência Básica
Viatura Médica de Emergência e
Reanimação (VMER)

Apoio da Especialidade de
Cardiologia
Apoio da Especialidade de
Neurologia
Apoio da Especialidade de
Oftalmologia
Apoio da Especialidade de
Otorrinolaringologia
Apoio da Especialidade de
Urologia
Unidade de Cuidados Intensivos
Polivalente
Unidade de Cuidados Intermédios
Viatura Médica de Emergência e
Reanimação (VMER)

Pediatria; Pneumologia; Oncologia
sem quimioterapia; outros.

Cardiologia de Intervenção)

Psiquiatria 24h

Serviço de Urgência Pediátrica

Base
Imuno-hemoterapia

Via Verde Acidente Vascular
Capacidade de realização Diálise

SMC
(adultos, infância e adolescentes)
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Sub-Total UCI

Sub-Total Especialidades
Médicas

40

Sub-Total Especialidades
Cirúrgicas

Lotação

Número de

Número de

Número de dias

Número de dias de

praticada

doentes saídos

transferências

internamento

internamento de

(S/ transf. interna)

internas

89

1.031

1.819

10.912

10.428

437

6.873

1.119

73.525

69.350

355

7.454

582

50.068

49.017

881

15.358

3.520

134.505

128.795

936

17.118

3.629

139.610

133.862

Readmissões

doentes saídos

Total (s/ berçário, quartos
particulares, lar doentes e
cuidados paliativos rede)

TOTAL (c/ Berçário)

Tabela 13 Taxa de ocupação - Quantitativo.

Sub-Total UCI

Sub-Total Especialidades
Médicas

Sub-Total Especialidades
Cirúrgicas

Demora

Taxa de

Doente

Média

Ocupação

por Cama

Taxa de

10,58

66,63

11,6

21

24,35%

10,70

91,44

15,7

396

11,33%

6,72

76,65

21,0

447

1,35%

8,76

82,97

17,4

864

7,36%

8,16

81,06

18,3

869

7,36%

Mortalidade

TOTAL (s/ Berçário, Quartos
Particulares, Lar Doentes e
Cuidados Paliativos Rede)

TOTAL (c/ Berçário)

Tabela 14 Taxa de ocupação - Qualitativo

Lotação

Número de

Número de

Número de

Número

N. de dias de

Demora

praticada

doentes

transferências

doentes em

de dias de

internamento

média

(s/ transf. int.)

internas

tratamento

internamento

de doentes
saídos

Cardiologia

16

668

38

15

2.228

2.169

3,34

Cirurgia Geral

99

2.080

310

57

16.241

16.166

7,81

4

51

4

2

317

305

6,22

Doenças Infeciosas

11

149

18

10

1.906

1.594

12,79

Gastrenterologia

22

421

42

12

3.479

3.415

8,26

Ginecologia

30

783

24

11

3.132

3.125

4,00

3

24

2

3

615

559

25,63

224

3.274

913

225

41.713

40.736

12,74

11

248

14

20

2.422

2.260

9,77

Neonatologia

5

58

18

3

457

479

7,88

Neurocirurgia

18

287

48

15

2.997

2.765

10,44

Neurologia

18

323

18

12

2.701

2.654

8,36

Obstetrícia

70

2.142

18

43

8.093

7.957

3,78

3

11

2

0

146

146

13,27

Oncologia Médica

11

158

11

10

1.569

1.518

9,93

Ortopedia

94

1.319

127

64

14.688

14.182

11,14

Otorrinolaringologia

11

204

6

3

715

700

3,50

Pediatria

41

696

11

23

3.281

3.155

4,71

Pneumologia

25

447

19

19

4.128

3.921

9,23

Urologia

26

577

43

13

3.739

3.671

6,48

U.C. Intermédios

28

372

924

21

3.834

3.856

10,31

U.C.I. Coronários

6

67

444

4

831

826

12,40

U.C.I. Pediatria

27

418

133

4

2.583

2.486

6,18

U.C.I. Polivalente

28

174

318

19

3.664

3.260

21,06

50

407

15

55

9.026

6.890

22,18

46

407

15

51

8.290

6.890

20,37

4

0

0

4

736

0

0

Berçário

55

1.760

109

32

5.105

5.067

2,90

Cuidados Paliativos

10

84

0

10

1.711

1.580

20,37

Sub total UCI

89

1.031

1.819

48

10.912

10.428

10,58

437

6.873

1.119

407

73.525

69.350

10,70

881

15.358

3.520

663

134.505

128.795

8,76

Cirurgia Plástica,
Reconstrutiva e Estética

Medicina Fís. e Reabilitação
Medicina Interna
Nefrologia

Oftalmologia

Psiquiatria e Abuso de
Substâncias
Agudos
Residentes

Su total esp. médicas
Total
(s/ berçário, quartos
particulares, lar doentes e
Cuidados Paliativos)

Tabela 15 Internamento: lotação praticada, doentes saídos, transferências e dias de internamento.
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GDH

CHAlgarve
GDH

Grau de Cumprimentos
de Metas Fixadas em 2013

629

No período de julho a dezembro de 2013, registaram-se
17.352 episódios no internamento do CHAlgarve (com base

373
541

nas aplicações WEBGDH, das três unidades hospitalares).
42

Designação

Recém nascido, peso ao nascer >2449gr, sem preocedimento significativo
em bloco operatório, com diagnóstico de recém nascido normal.
Parto vaginal, sem diagnóstico de complicação
Pneumonia simples e/ou outras perturbações respiratórias, exceto
bronquite ou asma com CC major

371

Cesariana sem CC

totalidade, 64,32% e a unidade de Portimão 35,68%.

14

Acidente vascular cerebral com enfarte

Na tabela 17 são apresentados os 25 GDH’s mais frequentes,

89

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

127

Insuficiência cardíaca e/ou choque

unidade por GDH.

372

Parto vaginal, com diagnósticos de complicações

Analisando os GDH’s produzidos, no que respeita aos limia-

430

Psicoses

Os episódios da unidade hospitalar de Faro representam, na

correspondendo a 43% dos GDH’s totais produzidos pelas três
unidades hospitalares, identificando-se o contributo de cada

res inferior e máximo de cada GDH, constata-se que 10% dos
episódios encontram-se fora dos limiares estabelecidos pela
Portaria em vigor.

533
494
886

Número de
episódios

% Total
episódios
codificados

Total geral de episódios

17.352

codificados

100%

816
208
211

Faro

544

Portimão e Lagos

167

Número de

Peso

Número de

Peso

episódios

(%)

episódios

(%)

11.160

64,32

6.192

35,68

219
359

Limiares dos GDH, indicados de acordo
com Portaria n.º 163/2013 de 24 de abril

Tabela 16 Episódios de internamento

Episódios

Episódios

no limiar

fora do limiar

14.459

2.893

83,33%

16,67%

Outras perturbações do sistema nervoso, exceto acidente isquémico
transitório, convulções e/ou cefaleias, com CC major
Colecistectomia laparoscópica, sem explorações do colédoco, sem
CC
Outros diagnósticos anteparto com procedimento sem Bloco
Operatório
Gastrenterites não bacterianas e/ou dor abdominal, idade <18 anos,
sem CC
Perturbações das vias biliares, sem CC
Procedimentos na anca e/ou no fémur, execto procedimentos
articulares major, idade >17 anos, sem CC
Insuficiência cardíaca congestiva e/ou arrítmia cardíaca, com CC
major
Apendicectomia sem diagnóstico principal complicado, sem CC
Procedimentos no membro inferior e/ou no úmero, exceto na anca,
pé ou fémur, idade >17 anos, sem CC
Procedimentos no útero e/ou seus anexos, por carcinoma in situ e/ou
doença não maligna, sem CC

818

Substituição de anca, exceto por complicações

320

Infeções dos rins e/ou das vias urinárias, idade > 17 anos, com CC

381
569
557
122

Abortamento com dilatação e/ou curetagem, curetagem com
aspiração e/ou histerotomia
Perturbacões dos rins e/ou das vias urinárias, exceto insuficiência
renal, com CC major
Perturbações hepatoliliares e/ou pancreáticas, com CC major
Perturbações circulatórias com enfarte agudo do miocárdio, sem
complicações major, alta vivo
Total geral

Tabela 17 Apresentação dos 25 GDH mais frequentes

Faro

Portimão e Lagos

CHAlgarve

Número de
episódios

% Total
episódios
codificados

Número de
episódios

Peso
(%)

Número de
episódios

Peso
(%)

Limiar inferior
de GDH

1.614

9,30%

1.058

65,55%

556

34,45%

1

8

1.574

40

1.046

6,03%

716

68,45%

330

31,55%

1

8

1.020

26

454

2,62%

296

65,20%

158

34,80%

2

49

396

58

444

2,56%

286

64,41%

158

35,59%

1

9

417

27

407

2,35%

261

64,13%

146

35,87%

2

41

347

60

330

1,90%

232

70,30%

98

29,70%

2

40

296

34

272

1,57%

158

58,09%

114

41,91%

2

37

240

32

265

1,53%

157

59,25%

108

40,75%

1

12

254

11

206

1,19%

120

58,25%

86

41,75%

5

89

169

37

195

1,12%

138

70,77%

57

29,23%

4

84

164

31

192

1,11%

111

57,81%

81

42,19%

1

8

159

33

179

1,03%

97

54,19%

82

45,81%

1

17

101

78

171

0,99%

67

39,18%

104

60,82%

1

11

38

133

170

0,98%

74

43,53%

96

56,47%

1

27

146

24

170

0,98%

129

75,88%

41

24,12%

1

50

170

0

161

0,93%

86

53,42%

75

46,58%

2

52

143

18

157

0,90%

84

53,50%

73

46,50%

1

12

1563

4

156

0,90%

110

70,51%

46

29,49%

1

27

144

12

151

0,87%

94

62,25%

57

37,75%

1

13

144

7

143

0,82%

108

75,52%

35

24,48%

1

37

138

5

126

0,73%

70

55,56%

56

44,44%

2

38

120

6

122

0,70%

56

45,90%

66

54,10%

1

6

45

77

120

0,69%

68

56,67%

52

43,33%

2

49

114

6

111

0,64%

64

57,66%

47

42,34%

3

65

101

10

107

0,62%

93

86,92%

14

13,08%

1

28

97

10

7.469

43,04%

4.733

63,37%

2.736

36,63%

6.690

779

89,57%

10,43%

Limiar
máximo de
GDH

Episódios no
limiar

Episódios
fora do limiar
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Número de Partos

Nacionalidade das grávidas

A tabela 18 identifica os partos efetuados no Centro Hospita-

Os gráficos 6 e 7 apresentadam a distribuição de nados vivos

lar do Algarve, para além de diferenciar os partos ocorridos

por unidade hospitalar pelas nacionalidades mais represen-

em cada unidade hospitalar.

tativas da mãe, correspondendo a 94% dos nados vivos na

Desta forma, foram efetuados 1.181 partos eutócicos que correspondem a 64% do total dos partos e, dos partos distócicos

unidade hospitalar de Faro e 92% dos nados vivos na unidade
hospitalar de Portimão.

28% correspondem a cesarianas.
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CHAlgarve

Unidade de Faro

Unidade de Portimão

Número de partos

Número de partos

Total (%)

Número de partos

Total (%)

1.181

794

67,23

387

32,77

Partos Distócitos

673

435

64,64

238

35,36

Cesarianas

527

352

66,79

175

33,21

Outros

146

83

56,85

63

43,15

1.854

1.229

66,29

625

33,71

Partos Eutócitos

Total
Tabela 18 Número de partos

3%

2% 2%

2% 2%
2%
3%

4%
3%

4%
5%

Faro

83%

Rép. da Molodova

1%

Cabo Verde

1%

Portimão

Cabo Verde

2%

Bulgária

2%
2%

Ucrânia

3%

Rép. da Molodova

Brasil

4%

Ucrânia

3%

Roménia

4%

Roménia

3%

Portugal

87%

83%

Brasil
Portugal

Gráfico 6

Gráfico 7

Nascimento por nacionalidade da mãe na unidade de Faro

Nascimento por nacionalidade da mãe na unidade de Portimão

Nados vivos: 94%

Nados vivos: 92%

5%
83%

Intervenções cirúrgicas
em Bloco Convencional

Cirurgia do Ambulatório

No segundo semestre de 2013, foram intervencionados 4.762

As especialidades de Cirurgia Geral e Oftalmologia foram as

doentes realizando-se um total de 5.882 cirurgias.
Em cirurgia convencional, foram efetuadas 3.662 cirurgias,
correspondente a 62% da atividade cirúrgica referida.

Foram realizadas 3.430 intervenções para 2.539 doentes.

especialidades que realizaram cerca de 63% de toda a atividade em Cirurgia do Ambulatório.
Consultar tabela 21 (página 49)

As especialidades de Cirurgia Geral e Ortopedia foram responsáveis por mais de 60% desta atividade.
Na cirurgia urgente verifica-se que foram as especialidades de
Cirurgia Geral e Obstetrícia que foram responsáveis por 64%
da atividade realizada.
Consultar tabela 19 (página 48)

GDH´s de
Cirurgia de Ambulatório
No total de 2.502 episódios cirúrgicos realizados, 84% correspondem a GDH’s Cirúrgicos.1
Os 25 GDH’s com maior frequência2, indicados na tabela 23, re-

Ambulatório
A tabela 20 apresenta os indicadores quantitativos e qualitativos da atividade em Ambulatório.
A percentagem de cirurgias do Ambulatório no total das cirurgias programadas, revela-se numa percentagem significativa desta atividade (48%), sendo que a Unidade Hospitalar de
Portimão realizou 58% das cirurgias.
A taxa de acesso à Consulta Externa é de 30%, sendo a da Unidade Hospitalar de Faro de 29% e a de Portimão e Lagos de 32%.
O número total de sessões de Hospital de Dia por doente, corresponde a 4 sessões por doente em média.
Consultar tabela 20 (página 48)

presentam 86% da totalidade de GDH’s produzidos. Nos quatro
primeiros, identificam-se os GDH’s 39, 270, 42 e 40, sendo três
destes da responsabilidade da Oftalmologia (39, 42 e 40).
1

Consultar tabela 22 (página 49)

2

Consultar tabela 23 (página 50)
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Cirurgia Convencional

Cirurgia Urgente

Total

Número de

Número de

Número de

Número de

Número de

Número de

Cirurgias

Doentes

Cirurgias

Doentes

Cirurgias

Doentes

1.206

987

845

731

2051

1.718

47

33

9

7

56

40

Dermato Venereologia

0

0

0

0

0

0

Estomatologia

2

2

1

1

3

3

Ginecologia

678

357

254

220

932

577

Neurocirurgia

154

120

39

33

193

153

Obstetrícia

2

2

566

513

568

515

Oftalmologia

0

1

0

0

0

1

1.007

917

320

292

1327

1.209

Otorrinolaringologia

220

142

36

33

256

175

Urologia

326

253

145

91

471

344

20

22

5

5

25

27

3.662

2836

2.220

1926

5882

4.762

Cirurgia Geral
Cirurgia Plástica e
Reconstrutiva Estética

46

Ortopedia

Outras
Total

Tabela 19 Atividade realizada em Cirurgia

Quantitativos

CHAlgarve

Unidade de Faro

Unidade de Portimão

3.430

1.649

1.781

151.655

93.839

57.816

Nº 1ª Consultas Médicas

45.571

27.329

18.242

Nº Sessões

27.301

14.499

12.802

48%

41%

58%

Taxa de Acesso às Consultas Externas

30%

29%

32%

Nº de Sessões HDI por Doente

4,05

4,87

3,40

Nº Cirurgias Ambulatório
Nº Consultas Médicas

Qualitativos
% Cirurgias Ambulatório no total Atividade Cirúrgica
Programada

Tabela 20 Indicadores

Número de

Número de

Número de Intervenções

Intervenções Cirurgicas

Doentes Intervencionados

Cirurgicas/ Nº Doentes

Cirurgia Geral

958

857

1,12

Cirurgia Plástica e Reconstrutiva e Estética

235

177

1,33

Dermato-Venereologia

46

46

1,00

Estomatologia

20

19

1,05

316

228

1,39

Neurocirurgia

0

0

0,00

Obstetrícia

0

0

0,00

1.139

730

1,56

Ortopedia

185

160

1,16

Otorrinolaringologia

310

200

1,55

28

24

1,17

193

98

1,97

3.430

2.539

1,35

Ginecologia

Oftalmologia

Urologia
Outras
Total

Tabela 21 Atividade de Cirurgia de Ambulatório

CHAlgarve

Unidade de Faro

Unidade de Portimão

Número

Total

Número

Peso

Número

Peso

de Episódio

Codificado

de Episódio

(%)

de Episódio

(%)

(%)
GDH’s cirúrgicos
GDH’s médicos
Total

2.090

83,53

1.017

48,66

1.073

51,34

412

16,47

194

47,09

218

52,91

2.502

100

1.211

48,40

1.291

51,60

Tabela 22 Totais de GDH’s cirurgicos e médicos nas duas unidades hospitalares.
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CHAlgarve
GDH

Designação

Número de

% Total

episódios

episódios
codificados

48

39

Procedimentos no critalino, com ou sem vitrectomia

396

15,83

270

Outros procedimentos na pele, no tecido subcutâneo e/ou na mama sem CC

387

15,47

42

Procedimentos intraoculares, exceto na retina, íris e/ou cristalino

177

7,07

40

Procedimentos extraoculares, exceto na órbita, idade >17 anos

141

5,64

266

Enxerto cutâneo e/ou desbridamento, exceto por úlcera da pele ou celulite, sem CC

138

5,52

466

Continuação de cuidados, sem história de doença miligna como diagnóstico adicional

89

3,56

6

Descompressão do túnel cárpico

80

3,20

60

Amigdalectomia e/ou adenoidectomia, idade <18 anos

72

2.88

162

Procedimentos para hérnia inguinal e/ou femoral, idade >17 anos, sem CC

69

2,76

350

Inflamações do aparelho reprodutor masculino

68

2,72

369

Perturbações menstruais e/ou outras perturbações do aparelho reprodutor feminino

52

2,08

267

Procedimentos perianais e/ou pilonidais

48

1,92

55

Procedimentos diversos no ouvido, nariz e/ou garganta

46

1,84

62

Miringotomia com colocação de tubo, idade <18 anos

46

1,84

119

Laqueação venosa e fleboextração

46

1,84

360

Procedimentos na vagina, colo do útero e/ou vulva

41

1,64

189

Outros diagnósticos do aparelho digestivo, idade >17 anos, sem CC

36

1,44

284

Perturbações minor cutâneas, sem CC

36

1,44

359

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

32

1,28

229

Procedimentos na mão ou no punho, exceto procedimentos major nas articulações, sem CC

28

1,12

262

Biópsia e/ou excissão local da mama por doença não maligna

26

1,04

364

dialatação e/ou curetagem e/ou conização, exceto por doença maligna

25

1,00

158

Procedimentos no ânus e/ou estomas, sem CC

22

0,88

160

Procedimentos para hérnia exceto inguinal e/ou femoral, idade >17 anos, sem CC

22

0,88

362

Laqueação de trompas, endoscópica

22

0,88

Total

2.145

100,00

GDH’s cirúrgicos

1.864

86,90

281

13,10

GDH’s médicos

Tabela 23 GDH’s mais frequentes em cirurgia de ambulatório.

Unidade de Faro

Consulta Externa

Unidade de Portimão

Número de

Peso

Número de

Peso

episódios

(%)

episódios

(%)

200

50,51

196

49,49

44

11,37

343

88,63

145

81,92

32

18,08

68

48,23

73

51,77

zaram primeiras consultas numa percentagem superior a 40%.

138

100,00

0

0.00

As especialidades de Cardiologia, Cirurgia Plástica, Dermatologia,

56

62,92

33

37,08

62

77,50

18

22,50

superior a 30%.

9

12,50

63

87,50

No total de consultas, as primeiras consultas corresponderam

43

62,32

26

37,68

21

30,88

47

69,12

43

82,69

9

17,31

20

41,67

28

58,33

encaminhadas pelos Centros de Saúde.

12

26,09

34

73,91

Consultar tabela 23 (página 49)

12

26,09

34

73,91

24

52,17

22

47,83

10

24,39

31

75,61

1

2,78

35

97,22

20

55,56

16

44,44

16

50,00

16

50,00

19

67,86

9

32,14

25

96,15

1

3,85

4

16,00

21

84,00

5

22,73

17

77,27

12

54,55

10

45,45

19

86,36

3

13,64

1.028

47,93

1.117

52,07

Verifica-se que as especialidades de Anestesiologia, Cardiologia Pediátrica, Infeciologia, Estomatologia, Genética Médica e
Radioterapia realizaram primeiras consultas numa percentagem superior a 50%.
As especialidades de Cirurgia Geral, Medicina Física e Reabilitação, Neurocirurgia, Obstetrícia, Oftalmologia, Ortopedia, reali-

Gastrenterologia, Ginecologia, Neurologia, Otorrinolaringologia e
Pancreologia, realizaram primeiras consultas numa percentagem

a 30% do total das consultas realizadas; das consultas médicas
anuladas, 80% estão relacionadas com a falta de comparência
dos utentes, 48,2% das primeiras consultas correspondem a
consultas provenientes de pedidos internos de outras especialidades de consulta e 33,9% das consultas realizadas, foram

20%

Consultas
anuladas

Ausênsia do utente
80% = 7.001 consultas
80%
Outros motivos
20% = 1.704 consultas

Gráfico 8 Consultas médicas anuladas

33,9%

9,4%

6,8%

0,5%

1,3%

48,2%

40

30

20

10

887

47,59

977

52,41

141

50,18

140

49,82

0

Centro
de Saúde

Urgência

Interna-

Hospital

Clínica

mento

de Dia

Privada

Gráfico 9 Proveniência das consulta

Outras
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Primeiras

Consultas

Consultas

Subsequentes

Total

Primeiras
Consultas
(%)

Anestesiologia

2.281

145

2.426

94%

Cardiologia

1.219

2.738

3.957

31%

152

91

243

63%

4.957

5.829

10.786

46%

424

718

1.142

37%

1.982

4.195

6.177

32%

Diabetologia

405

3.217

3.622

11%

Total - Infecciologia

588

2.868

3.456

17%

Infecciologia - Doentes com VIH/Sida (TARC)

137

2.746

2.883

5%

Infecciologia - Outros Doentes

451

122

573

79%

Dor

197

1.649

1.846

11%

Estomatologia

728

619

1.347

54%

1.970

4.519

6.489

30%

43

8

51

84%

2.544

4.516

7.060

36%

Hematologia Clínica

405

3.109

3.514

12%

Hepatologia

204

943

1.147

18%

Hipertensão

123

672

795

15%

Imuno-alergologia

149

799

948

16%

Imuno-hemoterapia

957

7.248

8.205

12%

Medicina Física e Reabilitação

2.236

3.015

5.251

43%

Medicina Interna

2.294

6.186

8.480

27%

Nefrologia

464

2.021

2.485

19%

Neonatologia

215

573

788

27%

Neurologia Pediátrica

104

723

827

13%

Neurocirurgia

540

756

1.296

42%

Neurologia

948

1.984

2.932

32%

Obstetrícia

2.127

2.509

4.636

46%

Cardiologia Pediátrica
Cirurgia Geral
Cirurgia Plástica e Reconstrutiva e Estética

50

Dermato-Venereologia

Gastroenterologia
Genética Médica
Ginecologia

...

Primeiras

Consultas

Consultas

Subsequentes

Total

Primeiras
Consultas
(%)

Oftalmologia

3.740

4.381

8.121

46%

Oncologia Médica

1.146

8.345

9.491

16%

Ortopedia

4.071

4.884

8.955

45%

Otorrinolaringologia

2.316

4.145

6.461

36%

35

62

97

36%

Pediatria

1.432

4.437

5.869

24%

Pneumologia

1.129

4.127

5.256

21%

Psiquiatria Total

922

6.734

7.656

12%

Na Instituição

700

4.834

5.534

13%

Psiquiatria (Inst)

700

4.834

5.534

13%

Saúde Mental na Comunidade

186

1.389

1.575

12%

SMC - Psiquiatria

186

1.389

1.575

12%

Psiquiatria da Infância e Adolescência

36

511

547

7%

Psiquiatria da Infância e Adolescência (Inst)

36

511

547

7%

Radioterapia

444

173

617

72%

Reumatologia

245

1.222

1.467

17%

Senologia

880

2.250

3.130

28%

Urologia

856

2.186

3.042

28%

Consultas a pessoal (Medicina do Trabalho)

67

568

635

11%

Outras

32

920

952

3%

1

1.762

1.763

0%

Psicologia

727

4.048

4.775

15%

Apoio Nutricional e Dietética

688

2.260

2.948

23%

3.334

8.316

11.650

29%

45.571

106.084

151.655

30%

4.750

16.386

21.136

22%

50.321

122.470

172.791

29%

Pancreatologia

Consultas de Pessoal não Médico na
Comunidade - Psiquiatria e Saúde Mental

Outras consultas por pessoal não médico
Total Consultas Médicas
Total Consultas por Pessoal não Médico
Total

Tabela 24 Consultas externas

51

Hospital de Dia

Quimioterapia

O número de sessões por doente tratado é sempre superior

A tabela 26 identifica a média de tratamentos de quimioterapia

nas especialidades de hematologia, infeciologia e psiquiatria,

efetuados por utente.

atendendo às especificidades das patologias envolvidas.

Consultar tabela 26

Consultar tabela 25

52

Número de sessões

Número de

Número de sessões

Hospital de Dia

doentes tratados

/ número doentes

Hospital de Dia

tratados

Hematologia Clínica

1.637

364

4,50

Imuno-hemoterapia

180

74

2,43

Total – Infecciologia

3.120

561

5,56

Infecciologia - Doentes com VIH/Sida (TARC)

3.120

561

5,56

Psiquiatria Adultos

4.982

948

5,26

Psiquiatria (Inst)

3.596

694

5,18

SMC – Psiquiatria

1.386

254

5,46

Psiquiatria da Infância e Adolescência

248

66

3,76

Psiquiatria da Infância e Adolescência (Inst)

248

66

3,76

1.052

334

3,15

0

0

0

Oncologia (Sessões que não geram GDH Médicos de Ambulatório)

4.238

1.510

2,81

Outras

4.760

1.892

2,52

20.217

5.749

3,52

Pediatria
Pneumologia

Total Hospital de Dia
(exclui Hemodiálise, Quimioterapia e Radioterapia)
Tabela 25 Hospitais de Dia por especialidade

Número de tratamentos

Quimioterapia

Número de

Número de tratamentos

doentes tratados

/ Número de doentes

792

6

4.499

Tabela 26 Média de tratamentos de quimioterapia

GDH
Os GDH’s de ambulatório são maioritariamente médicos, na

Os GDH’s cirúrgicos correspondem apenas a 1,36% dos GDH’s

ordem dos 84%. Destes, 77,63% são GDH 410 – quimioterapia.

totais, estando estes relacionados com procedimentos da es-

Nestes estão incluídos os medicamentos monoclonais que

pecialidade de cardiologia.

também geram GDH 410.

Consultar tabela 27 (página 55)

CHAlgarve
GDH

Designação

410

Quimioterapia

317

Internamento para diálise renal

73

Outros diagnósticos do ouvido, nariz, boca e/ou
garganta, idade >17 anos

100

Sintomas e/ou sinais respiratórios, sem CC

125

miocárdio, com cateterismo cardíaco, sem diagnóstico

Unidade de Faro

Unidade de Portimão

Número de
episódios

% Total
episódios
codificados

Número de
episódios

Peso
(%)

Número de
episódios

Peso
(%)

4.637

77,63

3.339

72,01

1.298

27,99

691

11,57

691

100,00

0

0,00

233

3,90

174

74,68

59

25,32

114

1,91

22

19,30

92

80,70

92

1,54

92

100,00

0

0,00

57

0,95

23

40,35

34

59,65

32

0,54

32

100,00

0

0,00

30

0,50

30

100,00

0

0,00

30

0,50

30

100,00

0

0,00

12

0,20

12

100,00

0

0,00

11

0,18

0

0,00

11

100,00

11

0,18

11

100,00

0

0,00

6

0,10

0

0,00

6

100,00

5

0,08

4

80,00

1

20,00

3

0,05

3

100,00

0

0,00

3

0,05

3

100,00

0

0,00

Perturbações circulatórias exceto enfarte agudo do
complexo
Quimioterapia com leucemia aguda como
876

diagnóstico adicional ou uso de alta dose de agente
quimioterapêutico

854

117

124

112

87

323

88

74

15

Procedimentos cardiovasculares percutãneos, com stent
eluidor de fármacos, sem enfare agudo do miocárdio
Revisão de pacemaker cardíaco, exceto substituição
do gerador
Perturbações circulatórias exceto enfarte agudo do miocárdio,
com cateterismo cardíaco e/ou diagnóstico complexo
Procedimentos cardiovasculares percutâneos, sem enfarte
agudo do miocárdio, insuficiência cardíaca ou choque
Edema pulmonar e/ouinsuficiência respiratória
Cálculos urinários, com CC e/ou litotrícia extracorporal
por ondas de choque
Doença pulmonar obstrutiva crónica
Outros diagnósticos do ouvido, nariz, boca e/ou
garganta, idade <18 anos
Acidente vascular cerebral não específico e/ou oclusão
pré-cerebral sem enfarte
Implantação de pacemaker cardíaco permanente, com

115

enfarte agudo do miocárdio/insuficiência cardíaca/
choque ou procedimento em terminal ou gerador de
desfibrilhador cardíaco automático implantável

550

Outros procedimentos vasculares, com CC major

3

0,05

3

100,00

0

0,00

467

Outros fatores com insuficiência no estado de saúde

2

0,03

2

100,00

0

0,00

852

stent não eluidor de fármacos, sem enfarte agudo do

1

0,02

1

100,00

0

0,00

5.973

100,00

4.472

74,87

1.501

25,13

81

1,36

81

100,00

0

0,00

5.892

98,64

4.391

74,52

1.501

25.48

Procedimentos cardiovasculares percutâneos, com
miocárdio
Total
GDH’s cirúrgicos
GDH’s médicos

Tabela 27 GDH’s de ambulatório médico
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Acessibilidade

Total de

N.úmero de

Atendimentos

Atendimentos
(sem Internamento)

Serviço de Urgência

65.728

58.106

Urgência Geral

40.108

34.506

segundo semestre do ano, por tipo de serviço de urgência.

Urgência Pediátrica

20.808

20.124

De realçar que, 12% dos atendimentos no Serviço de Urgência

Urgência Obstetrícia/Ginecologia

4.812

3.476

45.216

40.945

Urgência Geral

29.718

26.206

Urgência Pediátrica

14.737

14.212

A tabela 28 apresenta o total de atendimentos realizados no

Polivalente dão origem a internamento.
54

Total de Atendimentos SU

Por sua vez, a urgência médico-cirúrgica origina internamento
em 9% dos atendimentos efetuados.
Na Urgência Básica, apenas 1% dos atendimentos dão origem

Polivalente

Total Atendimentos SU
Médico-Cirúrgica

a internamento.

Urgência Obstetrícia

742

508

Se analisarmos as admissões ao internamento por local de ur-

Urgência Ginecologia

19

19

11.261

11.188

gência, verifica-se que, no que respeita ao Serviço de Urgência
Polivalente, é a Urgência de Obstetrícia/Ginecologia que gera
mais internamentos, na ordem dos 28% dos atendimentos, sendo seguida pela Urgência Geral com 12% dos atendimentos.

Total de Atendimentos SU Básica

Tabela 28 Total de atendimento no 2º semestre - Serviço de Urgência

Quanto à Urgência Médico-Cirúrgica, 100% dos atendimentos
Urgência

Urgência

Urgência

Geral

Obstétrica

Pediátrica

8.486

422

1.440

Clínica privada

494

100

94

tros de Saúde.

Consulta externa

217

12

9

Consultar tabela 28

Encaminado pelo Saúde 24

841

45

329

68.741

4.958

33.213

77

0

3

194

1

39

6

1

319

2.000

32

103

Hospital de Faro

635

0

25

Hospital de Portimão

794

31

39

36

1

2

81.056

5.571

35.549

da Ginecologia geraram internamento, seguido da especialidade de Obstetrícia, em 32% dos atendimentos.
Quanto à Proveniência, observa-se que 87,51% dos atendimentos vêm do exterior, sem qualquer referenciação clínica

ARS/Centro de Saúde

e apenas 8,47% dos atendimentos são referenciados dos Cen-

Consultar tabela 29
Consultar tabela 30 (página 57)

Os gráficos 10 e 11 apresentam a proveniência por distrito, ob-

Exterior
Hospital de Dia

servando-se que 91% dos atendimentos têm registo de morada
no distrito de Faro, correspondendo a 105.538 admissões.

Outros

O segundo distrito responsável pela maior proveniência é Lis-

Serviço de internamento

boa com 4.043 admissões (3%).
Os distritos seguintes que originaram maior número de admissões são Porto e Setúbal, ambos com 1% das admissões.
No que respeita às admissões ao Serviço de Urgência por concelho, verifica-se que, quer Faro, quer Portimão, são os principais responsáveis pela procura, em 18% cada. Em seguida,
vêm os concelhos de Olhão (12%), Loulé e Lagos (11%), totalizando, nos cinco concelhos, cerca de 70% de todos os atendimentos registados nas três Unidades Hospitalares.

Transferência outros hospitais

Hospital de Lagos
Total

Tabela 29 Proveniência por tipo de urgência

Urgência Polivalente

Urgência Médico-Cirugica

Urgência

Urgência

Urgência

Urgência

Urgência

Urgência

Urgência

Urgência

Geral

Obstétrica

Pediátrica

Geral

Obstétrica

Ginecológica

Pediátrica

Básica

6.280

405

1.094

2.132

15

2

346

74

Clínica privada

430

98

74

64

2

0

20

0

Consulta externa

148

12

7

64

0

0

2

5

Encaminado pelo Saúde 24

378

27

0

402

17

1

329

61

31.634

4.236

19.249

26.010

706

16

13.964

11.097

6

0

3

69

0

0

0

2

125

1

1

67

0

0

38

2

6

1

319

0

0

0

0

0

1.086

32

60

894

0

0

43

20

0

0

0

635

0

0

25

14

794

31

39

0

0

0

0

0

36

1

2

0

0

0

0

0

40.093

4.8121

20.807

29.702

740

19

14.742

11.261

ARS/Centro de Saúde

Exterior
Hospital de Dia
Outros
Serviço de internamento
Transferência outros Hospitais
Hospital de Faro
Hospital de Portimão
Hospital de Lagos
Total

Tabela 30 Proveniência por tipo de urgência 2

Faro

105538

Faro

Lisboa

4043

Portimão

18845

Setubal

1485

Olhão

12656

Porto

1240

Loulé

11969

Beja

924

Lagos

11319

Aveiro

582

Silves

7203

Santarém

578

Lagoa

6073

Braga

491

Albufeira

4800

Coimbra

450

Tavira

4269

Leiria

422

Vila Real St. António

2180

Évora

299

S Brás de Alportel

2094

Viseu

194

Vila do Bispo

1413

Aljezur

1201

Castelo Branco 189

Gráfico 10 Admissões por distrito

19522

Monchique

896

Castro Marim

787

Alcoutim

308

Gráfico 11 Admissões por conselho do distrito de Faro

55

Ao analisarmos a distribuição das Urgências por tipo, no perí-

CHAlg

Faro

Portimão

1.726

893

833

Centro de Saúde

25.480

6.569

18.911

por causa de doença a patologias do início do outono.

Consulta externa

7.373

5.494

1.879

Quanto aos destinos após atendimento em urgência, consta-

Exterior

67.777

41.621

26.156

298

199

99

13

13

0

11.966

7622

4.344

Não respondeu

3.116

1.402

1.714

Outros

2.380

919

1.461

Transferidos de outros hospitais

2.076

996

1.080

Hospital de Faro

755

0

755

Hospital de Portimão

512

512

0

0

0

0

122.205

65.728

56.477

odo em apreço, verifica-se que, quer a Urgência Básica, quer a
Urgência Médico-Cirúrgica, têm comportamentos semelhantes.
No que respeita à Urgência Polivalente, observa-se um leve
pico, no mês de outubro, que reflete o aumento da procura

ta-se que, 21% dos atendimentos são encaminhados para os
56

Centros de Saúde; 10% dos atendimentos geram internamen-

Abandono

Falecidos

tos nas unidades hospitalares do Centro Hospitalar do Algarve.

Hospital de Dia

De realçar que 6% dos atendimentos são orientados para a

Internamento

consulta externa hospitalar e, 4% dos atendimentos os utentes abandonam o serviço de urgência ou não respondem, no
ato da chamada para o atendimento.
Consultar tabela 31
Consultar Gráfico 11

Hospital de Lagos
Total

Tabela 31 Destino após atendimento em urgência

12086

11613

10452

11102

9459

10254

10221

8365

2686

2170

Julho

Agosto

SU Polivalente

7017

6712

6564

1848

1615

1415

Setembro

Outubro

SU Médico - Cirúgica

7099

1527

Novembro Dezembro

SU Básica

Gráfico 11 Evolução mensal da procura no Serviço de Urgência

Consulta a tempo e horas
Pedidos

Consultas

Pedidos

inscritos

realizadas

concluídos

ACES Algarve I- Central

9.947

6.221

9.367

ACES Algarve II - Barlavento

9.013

5.857

8.779

ACES Algarve III - Sotavento

2.223

1.481

2.183

35

11

17

21.218

13.570

20.346

Relativamente aos pedidos para primeira consulta provenientes dos Centros de Saúde, o ACES Algarve I- Central é o que
regista mais pedidos (9.947), seguido do ACES Algarve II - Barlavento com 9.013 pedidos, em consonância com o número
de pedidos concluídos. É no ACES Algarve I – Central que se
verifica o maior número de pedidos concluídos.
A tabela 33 representa os tempos de resposta nas consultas
realizadas, por prioridade médica atribuída pelo Hospital de
destino, onde 5.626 primeiras consultas foram encaminhadas

Não aplicável
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Total

para as Unidades Hospitalares de Portimão e Lagos, com uma
demora média de 122,7 dias.
Na unidade hospitalar de Faro, foram realizadas 7.944 primeiras consultas, verificando-se uma demora média de 220,8 dias.
Nas especialidades de Cirurgia Geral, Doenças Infeciosas, Ginecologia, Hematologia, Medicina Física e Reabilitação, Medicina Interna, Obstetrícia e na ORL, das unidades hospitalares
situadas no barlavento algarvio, verifica-se o cumprimento
dos tempos definidos de acordo com os TMRG.
Verifica-se também o cumprimento dos TMGR, nas especialidades de Anestesiologia, Cardiologia, Cirurgia Geral – Obesidade, Medicina Interna, Obstetrícia, Pediatria e Pneumologia,
pertencentes à Unidade Hospitalar do Sotavento Algarvio.
Consultar tabela 32
Consultar tabela 33 (página 60 e 61)

Tabela 32 Pedidos de primeira consulta por ACES/CH/ULS de origem do pedido

Última

Nível de

Consultas

Tempo médio

especialidade

prioridade

realizadas

de resposta ao

do pedido

atribuída na

pedido (dias)

triagem
Muito prioritário
Centro Hospitalar do Algarve - Barlavento Algarvio (Portimão e Lagos)

Anestesiologia
- Dor

58
Cirurgia Geral

Dermato-

Muito prioritário

2

13,2

1

8,9

Prioritário

8

14,5

Normal

60

586,1

Total

61

576,6

Muito prioritário

20

8,6

Prioritário

30

22,8

Muito prioritário

15

38,3

Prioritário

23

56,1

92,3

Normal

60

100,1

89,0

Total

98

80,3

212

50,3

Muito prioritário

96

207,3

Prioritário
Normal

Prioritário
Normal

64

358,2

372

143,8

2

5,5

2

5,5

26

25,1

108

41,5

27

198,7

161

65,2

35

40,2

Normal

308

64,2

Total

343

61,7

Prioritário

3

31,2

Normal

2

31,0

Total

5

31,1

Medicina Física e

Prioritário

9

17,5

de Reabilitação -

Normal

123

46,1

Fisiatria

Total

132

44,2

15

20,8

Prioritário

117

60,2

Normal

225

56,7

Total

Muito prioritário

357

56,3

Prioritário

7

113,2

Normal

9

361,3

Total

16

252,7

Prioritário

21

25,5

Normal

241

27,6

Total

262

27,5

Prioritário

39

58,5

Normal

1.053

153,1

Total

1.092

149,7

19

138,6

Prioritário
Ortopedia

216,5
184,4

1.132

Prioritário

Oftalmologia

53
63

1.082

Total

Obstetrícia

Pneumologia

Normal
Total

Normal

Muito prioritário

Neurologia

Pediatria

Total

Total

Medicina interna

28,8

Total

129,8

Infecciosas

Clínica

771

129,8

Muito prioritário

Hematologia

29,8

11

Doenças

Ginecologia

19,4

696

11

Total

Gastrenterologia

73

Normal

Normal

Muito prioritário

Venerologia

Prioritário

9,2

Total
Prioritário

Cardiologia

Otorrinolaringologia

2

Normal

510

302,7

Total

529

296,8

8

43,5

Psiquiatria -

Prioritário

54

60,7

Consulta Geral

Normal

91

88,3

Total

Urologia

153

76,2

Muito prioritário

35

376,2

Prioritário

27

1.485,2

4

837,5

Normal
Total

Total

66

857,9

5.626

122,7

Última

Nível de

Consultas

Tempo médio

especialidade

prioridade

realizadas

de resposta ao

do pedido

atribuída na

pedido (dias)

triagem
Muito prioritário
Centro Hospitalar do Algarve - Hospital de Faro

Anestesiologia
- Dor

16

169,6

204

178,1

224

175,1

4

344,7

9

101,2

Total

9

101,2

Muito prioritário

16

757,5

Normal

156

1.038,6

37,9

Total

176

997,3

44

85,9

Muito prioritário

1

28,0

119

64,8

48

211,5

Normal

236

242,0

Total

285

236,1

5

11,9

Normal

169

38,6

Total

174

Prioritário

42,9

Normal

Normal

Muito prioritário
Cirurgia Geral

Prioritário

Total
Prioritário

Cardiologia

Nefrologia

4

Normal

1.260

109,4

Total

1.423

105,0

Neurocirurgia

Neurologia

Prioritário

Prioritário

Cirurgia Geral -

Normal

1

66,2

Muito prioritário

13

15,7

Obesidade

Total

1

66,2

Prioritário

56

33,1

Prioritário

2

205,4

Normal

1.127

50,6

Normal

50

94,2

Total

1.196

49,4

Total

52

98,5

Normal

383

583,1

Total

383

583,1

Cirurgia Plástica
Reconstrutiva

Muito prioritário
DermatoVenerologia

Prioritário
Normal
Total

Obstetrícia

Oftalmologia

43

125,5

102

229,4

Muito prioritário
Prioritário

58

478,7

203

278,6

Ortopedia

2

272,7

68

410,0

Normal

313

718,3

383

661,2

7

230,3

Doenças

Prioritário

1

166,9

Total

Infecciosas

Total

1

166,9

Muito prioritário

Prioritário
Estomatologia

Ginecologia
- Apoio à
Fertilidade

Fisiatria

Medicina interna

314

301,4

Prioritário

1

23,8

Normal

282

52,3

283

52,2

8

76,9

Normal

257

130,3

Total

265

128,7

13
123

110,2

Prioritário

Otorrinolaringologia

Pediatria

Prioritário

Normal

322

165,4

Total

Total

458

154,9

Prioritário

4

220,7

Prioritário

273

118,6

Normal

494

423,1

Total

771

314,2

Pneumologia

Psiquiatria Consulta Geral

Prioritário

65

105,3

Normal

123

214,1

188

176,5

4

172,2

Prioritário

10

139,4

Total

Normal

51

282,8

Prioritário

Total

61

259,3

Normal

Muito prioritário
de Reabilitação -

Total

316,6

239

Total
Medicina Física e

186,4

Total

Prioritário
Imunoalergologia

304,3

208,7

Muito prioritário
Ginecologia

292,7

274

153,2

143

Muito prioritário
Gastrenterologia

33

Normal

96

Normal

Reumatologia

Normal

116

210,3

Total

120

209,0

5

95,5

34

130,8

Muito prioritário

101

113,7

39

126,3

Prioritário

93

137,0

3

38,3

Normal

80

844,3

Prioritário

12

56,4

Normal

83

185,7

Total

98

165,3

Muito prioritário

11

31,5

Prioritário

57

78,1

Normal

256

96,0

Total

324

90,7

Urologia

Total
Total

274

334,9

7.944

220,8

13.570

180,1

Tabela 33 Tempos de resposta nas consultas realizadas, por prioridade na triagem

59

Lista de espera para cirurgia
Na tabela seguinte estão identificados os indicadores gerais
das unidades hospitalares do Centro Hospitalar do Algarve,
no que respeita à lista de espera cirúrgica.

60

Episódios em LIC

CHAlgarve

Faro

Portimão

7084

3985

3099

4,6

6,8

Média do Tempo de espera
(meses)
Episódios em LIC com tempo
de espera superior à prioridade
(todas as patologias)

747

349

398

Episódios em LIC com tempo
de espera superior a 9 meses
independentemente da
prioridade

653

292

361

11.745

6.240

5.505

Total de Operados em atividade
programada até 31/12/2013

Realizados no
Centro Hospitalar do Algarve
A tabela 35 identifica os exames realizados por serviço requisitante. Verifica-se que o Serviço de Urgência é o serviço que,
mais exames de diagnóstico e terapêutica requisita.

Serviço Requisitante

Média de Tempo de espera dos
Operados (meses)
Cancelados /Expurgados até
31/12/2013

Meios Complementares
de Diagnóstico

3.288

2,8

2,4

1.899

1389

Quantidade

Urgência

640.793

Consulta Externa

499.962

Internamento

455.864

Hospital de Dia

107.217

Exterior

38.369

Tabela 34 Indicadores relativos à lista de espera
Total

1.742.205

Tabela 35 Meios Complementares de Diagnóstico realizados no CHAlgarve

Requisitados ao Exterior
A tabela 36 é identifica o número de exames adquiridos ao exterior por serviço requisitante por inexistência de capacidade técnica. A Consulta Externa revela-se como serviço que mais exames
de diagnóstico e terapêutica requere ao exterior.

Serviço Requisitante

Urgência
Consulta Externa
Internamento
Hospital de Dia
Total

Quantidade

27
5.572
884
80
6.563

Tabela 36 Meios Complementares de Diagnóstico requistados no exterior do CHALgarve
Fonte:Sica.

A tabela 37 identifica as especialidades intervenientes na prestação
dos exames de diagnóstico e terapêutica, requisitadas ao exterior.
Cerca de 30% dos exames requeridos relacionam-se com tratamentos de Radioterapia. Os exames de Medicina Nuclear e de
Imagiologia são uma fatia significativa, na ordem dos 28%, justificado pela inexistência e insuficiência de recursos neste âmbito.
De realçar, que o número de analises clínicas solicitadas ao exterior também, se revelam numa percentagem significativa (28%).
Esta justifica-se pela especificidade das mesmas, uma vez que, na
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sua grande maioria, se relacionam com a área da genética.

Urgência

Consulta Externa

Internamento

Hospital de Dia

Total

Análises Clínicas

13

1.325

482

37

1.857

Anatomia Patológica

13

143

119

0

280

Cardiologia

0

84

3

0

87

Dermatologia

0

0

0

0

0

Gastrenterologia

0

26

0

0

26

Ginecologia

0

0

0

0

0

Imuno-hemoterapia

0

0

0

0

0

Medicina Física e de Reabilitação

0

1

0

0

1

Medicina Nuclear

0

532

101

7

640

Neurologia

0

1

0

0

1

Obstetrícia

0

0

0

0

0

Oftalmologia

0

0

0

0

0

Otorrinolaringologia

0

0

0

0

0

Pneumologia

0

0

1

0

1

Psiquiatria

0

0

0

0

0

Radiologia

1

1.099

71

20

1.191

Radioterapia

0

1.942

1

0

1.943

Reumatologia

0

0

0

0

0

Urologia

0

5

3

0

8

Outros

0

414

103

11

528

27

5.572

884

80

6.563

Total

Tabela 37 especialidades intervenientes na prestação dos exames de
diagnóstico e terapêutica, requisitadas ao exterior

Capitulo 5
Análise
económico financeira

Breve enquadramento
O ano de 2013 foi marcado pela publicação do Decreto-Lei n.º
69/2013 de 19 de maio, que cria o Centro Hospitalar do Algarve por extinção e fusão do Hospital de Faro, E.P.E e do Centro
Hospitalar do Barlavento Algarvio, E.P.E.
A extinção pela fusão destas duas unidades só seria materializada com a entrada em funções do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Algarve, que veio a ser nomeado
a 19 de junho de 2013.
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Tendo em conta os constrangimentos referentes à criação
da nova entidade, e porque era imperiosa a continuidade da
prestação dos cuidados de saúde, houve a necessidade de
manter os sistemas de informação existentes e distintos nas
duas instituições, apenas se iniciando o processo de integração de dados e uniformização de procedimentos em janeiro de 2014 com impacto direto na apresentação de contas a
31/12/2013 do CHAlgarve, nas seguintes áreas:
•

Aprovisionamento - A 1 de janeiro de 2014 o CHAlgarve adotou um único sistema de informação, tendo sido
alterados e criados novos códigos para todos os artigos
existentes em base de dados com vista à uniformização;

•

Contabilidade - Existindo uma contabilidade única, no
decorrer do segundo semestre de 2013 foi uniformizado
o Plano de Contas, por forma a se conseguir efetuar a
integração dos dados em 2014. Assim, já no decurso de
2014, foi migrada toda a informação contabilística e patrimonial mensal de julho a dezembro de 2013, dos sistemas
das entidades extintas para uma única plataforma, por
forma a conseguir-se consolidar as contas para o período
de julho a dezembro de 2013.

Ressalve-se, desde já, que neste processo de integração contabilística e patrimonial detetaram-se várias situações que careceram de ajustamento contabilístico, por diferença de metodologias e/ou discrepâncias de contabilização.
Pelos factos cima apresentados e sobretudo porque os períodos homólogos das instituições extintas não são passíveis de
efetuar um somatório linear, o presente relatório não apresenta
comparabilidade das demonstrações financeiras face ao exercício anterior. Contudo, e para melhor percepção dos resultados
obtidos pelo CHAlgarve, no primeiro capítulo é efectuada uma
breve exposição histórica dos resultados económico-financeiros que o hospital de Faro e o Centro Hospitalar do Barlavento
Algarvio enquanto entidades autónomas e independentes.
Por outro lado, á data de elaboração do presente documento,

não existia ainda contrato programa assinado para o período

Resultados

Julho - Dezembro 2013

em causa pelo que também não será efetuada a análise de
cumprimentos de objetivos/metas.

Resultados operacionais

Resumidamente, na evolução da situação económica e finan-

Resultados financeiros

ceira dos hospitais do SNS da região do Algarve - Centro Hospitalar do Barlavento Algarvio e Hospital de Faro - que integram
atualmente o Centro Hospitalar do Algarve, pode constatar-se
que, ao longo dos anos registaram sucessivos défices de ex-

-2.498.470,72 €
-738.422,24 €

Resultados correntes

-3.236.892,96 €

Resultados antes de impostos

-3.094.917,58 €

Resultado líquido do exercício

-3.109.823,30 €

ploração. A situação de desequilíbrio de exploração conjugada com a insuficiência da capitalização colocou as instituições
agora extintas numa situação financeira crítica, que se traduz
num elevado passivo, constituído em larga medida, por dívi-

Ebitda

1.969.631,52
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Tabela 38 Análise económico financeira

da vencida a fornecedores. A estratégia encetada nos anos de

Resultados
Correntes

Resultados
Antes de
Impostos

Resultado
Líquido do
Exercício

-3.109.823,30 €

-3.094.917,58 €

ploração e a situação financeira do CHAlgarve continua a ser

-3.094.917,58 €

tal contenção não foi suficiente para atingir o equilíbrio de ex-

-3.236.892,96 €

e Custos com pessoal, Contudo, dada a gravidade da situação,

-738.422,24 €

que passou pela redução dos custos ao nível dos CMVCM, FSE

-2.498.470,72 €

2012 e 2013 foi no sentido de uma forte contenção de despesa,

crítica. Face a este cenário é absolutamente necessário inverter
esta tendência de prejuízos sistemáticos, que coloca a gestão
numa situação de crise permanente, promove um clima de instabilidade e conflitualidade interna e prejudica a prestação de
cuidados de saúde à população. Assim, e sem prejuízo da continuidade das medidas de racionalização e da promoção de uma
utilização mais eficiente dos recursos humanos e tecnológicos
disponíveis, o equilíbrio financeiro desta unidade hospitalar,
passará necessariamente, pela atribuição de um financiamento
que permita a aquisição dos recursos necessários à melhoria e
acréscimo da atividade assistencial, e consequentemente um

Resultados
Resultados
Operacionais Financeiros

Ebitda

aumento da produtividade.
Gráfico 12 Resultados económico financeiros

Análise
económico financeira

Não obstante os resultados acima apresentados, os resultados de exploração (EBITDA) positivo corresponde a performance claramente favorável, evidenciado a capacidade da
nova instituição hospitalar, em começar um caminho a assente numa atividade assistencial consistente conjugada com

No que se refere à política económico-financeira, a estratégia

uma sustentabilidade económico financeira, que constituem

seguiu no sentido de dar continuidade ao caminho iniciado

um dos aspetos nucleares da criação desta entidade, uma vez

em 2012 no Hospital de Faro, ano em que se verificou uma

que integrou duas unidades com perfis de desempenho eco-

alteração ao nível da gestão, passando a gestão orçamental

nómico financeiros semelhantes – recorrentemente negativos,

e ser um fator decisivo no momento da tomada de decisão.

nomeadamente o EBITDA.

Pela análise da tabela abaixo, verifica-se que, apesar dos esforços de contenção de despesa, o CHAlgarve, continuava a
apresentar resultados negativos.

Conta

Designação

Jul-Dez 2013

Os resultados operacionais foram negativos no montante de

Custos e perdas
61
62

-2.498.470,72 €.
Custo das merc. vendidas e das mat.
consumidas
Fornecimentos e serviços externos

Sub-Total

23.307.966,44 €
14.000.334,11 €
37.308.300,55 €

Custos com pessoal
641+642

64

643/4/5/6/7/8

Remunerações
Encargos Sociais

Sub-Total
66

Resultados operacionais

Os proveitos operacionais situaram-se nos 91.269.203,97€,
42.603.591,35 €
9.334.504,78 €
51.938.096,13 €

Amortizações e ajustamentos do
exercício

67

Provisões

65

Outros custos e perdas operacionais
(A)

Proveitos operacionais
sendo que 96% dos mesmo resulta da venda e prestação
de serviços.
Estes proveitos são na sua maioria suportados pelo valor da faturação ao SNS, que é suportada em sede de Contrato Programa.

2.960.330,20 €
1.507.772,04 €

93.767.674,69 €

Vendas e Prestações de
serviços

68

Juros e custos similares:
(C)

69

Custos e perdas extraordinários
(E)

86

88

Imposto sobre o rendimento do
exercício

94.522.138,52 €
455.436,68 €
94.977.575,20 €
14.905,72 €
94.992.480,92 €

Resultado líquido do exercício

-3.109.823,30 €

71 + 72

Vendas e Prestações de serviços

74

Transf. e Subs. Correntes Obtidos
Outros proveitos e ganhos operacionais
(B)

78

(€)

87.328.090,62

58.518.360,41

28.809.730,21

Proveitos suplementares

443.592,44

282.643,36

160.949,08

59.860,32

22.672,82

37.187,50

3.437.660,59

2.984.995,91

452.664,68

91.269.203,97

61.808.672,50

29.460.531,47

Transf. e Subs. Correntes
Obtidos
Outros proveitos e
ganhos operacionais
Total Geral

Tabela 40 Proveitos operacionais

Custos operacionais
87.328.090,62 €
59.860,32 €
3.881.253,03 €
91.269.203,97 €

Juros e proveitos similares
(D)
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Portimão

(€)

91.882.657,62 €

Proveitos e ganhos

73 + 76

Faro

(€)

754.463,83 €

(G)

Total Geral

CHAlgarve
53.175,77 €

Proveitos e ganhos extraordinários
(F)

16.041,59 €
91.285.245,56 €
597.412,06 €
91.882.657,62 €

Tabela 39 Demosntração comparativa de resultados por naturezas.

Os custos operacionais situaram-se nos 93.767.674,69 €, representando 99% dos custos totais.
Analisando em detalhe as diversas rubricas destacam-se os
custos com pessoal e os CMVMC, que assumiram 55% e25 %
do total dos custos, respetivamente. Relativamente aos custos
com pessoal, o sistema de informação (RHV) foi integrado em
setembro, sendo que a partir dessa data passou a ser totalmente processado na unidade de Faro, razão pela qual a tabela acima apresenta valores tão discrepantes entre unidades.

CHAlgarve

Faro

Portimão

(€)

(€)

(€)

23.307.966,44

14.905.570,88

8.402.395,56

14.000.334,11

9.708.813,89

4.291.520,22

Custo das Merc.
Vendidas e das Mat.
Consumidas
Fornecimentos e
Serviços Externos
Custos com Pessoal

Custos das mercadorias vendidas
e das matérias consumidas
Os custos com CMVMC foram no valor de 23.307.966,44€, sendo que 81% refere-se a custos com produtos farmacêuticos.
Apesar dos esforços, quer internos através da adoção de me-

51.938.096,13

45.964.745,64

5.973.350,49

didas gestionárias, quer nacionais através do Acordo Apifarma,
para a contenção da despesa com medicamentos, esta despesa

Amortizações do Imob.
Corpóreo e Incorpóreo
Provisões do exercício

2.960.330,20

1.672.924,28

1.287.405,92

1.507.772,04

1.058.169,79

449.602,25

continua a ter um preso expressivo no total dos consumos.
Os custos com material de consumo clínico, representam 18% dos
CMVMC, sendo o material clinico de tratamento e as próteses os

Outros Custos e Perdas

53.175,77

Operacionais
Total Geral

40.797,36

12.378,41

que maior peso relativo apresentam dentro das várias rubricas
que compõem esta despesa, 24,23% e 29,18%, respetivamente.

93.767.674,69

73.351.021,84

20.416.652,85
Consultar tabela 42 (página 68)

Tabela 41 Custos operacionais
Nota:
Os custos com pessoal na unidade de Portimão refere-se apenas ao período
de julho a setembro, uma vez que o sistema de processamento de salários foi
uniformizado

Fornecimento e serviços externos
Os FSE atingiram no montante de 14.000.334,11€, sendo que 55%
referem-se a FSE III, onde se incluem os trabalhos especializados.
Os elevados custos com os trabalhos especializados resulta,

Estrutura dos custos operacionais
Importa referir que os custos com pessoal e com as CMVMV representaram no seu conjunto 80%, sendo que neste centro hos-

em larga medida, da contratação de serviços médicos através
de empresas de prestação de serviço, por forma a garantir a
prestação dos cuidados de saúde resultantes da missão do
CHAlgarve no enquadramento do SNS.

pitalar os FSE apresentam também um peso significativo (15%)

Esta é a forma encontrada para combater a falta de recursos

devido essencialmente à necessidade de contratar serviços mé-

médicos com que esta instituição se depara constantemente,

dicos em regime de prestação de serviços para colmatar carência

sendo urgente encontrar uma solução que mitigue esta situa-

de especialistas.

ção que provoca sérias limitações no planeamento da atividade assistencial, entre outros aspectos.
Consultar tabela 43 (página 69)
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CHAlgarve

Faro

Portimão

(€)

(€)

(€)

Produtos Farmacêuticos

18.792.623,89

11.595.024,24

7.197.599,65 €

Medicamentos

17.004.180,06

10.465.683,57

6.538.496,49 €

Reagentes e Produtos de Diagnostico Rapido

1.568.238,9

942.347,68

625.891,22 €

Outros Produtos Farmacêuticos

220.204,93

186.992,99

33.211,94 €

4239.860,55

3.134.407,57

1.105.452,98 €

Material de Penso

161.152,81

103.869,66

57.283,15 €

Material de Artigos Cirurgicos

325.356,55

216.737,44

108.619,11 €

1.027.185,77

735.691,89

291.493,88 €

Material de Electromedecina

6.4301,25

42.414,78

21.886,47 €

Material de Laboratório

88.322,16

47.276,64

41.045,52 €

1.237.294,14

111.4239,38

123.054,76 €

Material de Osteosintese

496.841,62

382.510,46

114.331,16 €

Outro

839.406,25

491.667,32

347.738,93 €

781,44

143,89

637,55 €

Material de Consumo Hoteleiro

155.523,6

112.396,68

43.126,92 €

Material de Consumo Administrativo

94.994,86

58.573,1

36.421,76 €

24.182,1

5.025,4

19.156,70 €

23.307.966,44

14.905.570,88

8.402.395,56 €

Material de Consumo Clinico
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Material Clinico de Tratamento

Material de Proteses

Produtos Alimentares

Material de Manutenção e Conservação
Total Geral

Tabela 42 Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas

CHAlgarve

Faro

Portimão

(€)

(€)

(€)

3.051.648,94

2.557.376,81

494.272,13

180.376,01

118.483,36

61.892,65

2.805.661,48

2.438.893,45

366.768,03

65.611,45

0

65.611,45

2.251.884,6

1.281.993,53

969.891,07

Electricidade

977.886,4

591.860,29

386.026,11

Combustiveis

389.198,63

26.945,92

362.252,71

521.834,8

363.951,8

157.883,00

211.515,01

211.515,01

3.017,67

3.017,67

313,18

313,18

3.515,74

3.515,74

Rendas e alugueres

144.603,17

80.873,92

63.729,25

FSE II

911.496,41

65.3167,6

258.328,81

Comunicação

187.914,43

132.053,15

55.861,28

4.061,24

2.799,84

1.261,40

804,83

4,38

800,45

12.045,66

11.490,76

554,9

706.670,25

506.819,47

199.850,78

7.735.630,00

5.190.562,42

2.545.067,58

Contencioso e notariado

11.397,45

10.578,05

819,40

Conservação e reparação

1.883.583,68

1.195.905,16

687.678,52

6.796,2

4.284,27

2.511,93

Limpeza, higiene e conforto

239.863,15

239.863,15

0

Vigilância e segurança

508.944,05

289.783,15

219.160,90

5.085.045,47

3.450.148,64

1.634.896,83

49.674,16

25.713,53

23.960,63

14.000.334,11

9.708.813,89

4.291.520,22

Subcontratos
Realizados em entidades MS
Outras Entidades
Outros Subcontratos
FSE I

Água
Outros fluidos
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido
Livros e documentação técnica
Material de escritório

Seguros
Transportes de mercadorias
Deslocações e estadias
Honorários
FSE III

Publicidade e propaganda

Trabalhos especializados
Outros fornecimentos e serviços
Total Geral

Tabela 43 Fornecimento de serviços externos
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Custos com pessoal

O rácio de Liquidez, demonstra a capacidade financeira da

Os custos com pessoal, tal como atrás referido, são a rúbrica

dívidas de curto prazo estão cobertas por ativos circulantes

com maior peso relativo.

mobilizáveis, caso seja necessário proceder ao pagamento

Instituição face aos compromissos, indica em que medida as

CHAlgarve

Remunerações dos Orgãos Directivo

224.479,39 €

Remuneração do Pessoal

42.379.111,96 €

Remuneração Base Pessoal

30.804.008,71 €

dos passivos circulantes exigíveis. O CHAlgarve, apresenta um
índice inferior à unidade (1), o que se torna preocupante, na
medida em que o mesmo não deveria ser inferior a 1,3.
No entanto, o rácio de Liquidez Geral não permite, só por si,
tirar conclusões determinantes sobre a verdadeira liquidez da
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Suplementos remuneratórios
Prestações Sociais Directas
Subsidio Ferias e Natal
Pensões

6.578.432,84 €
73.697,20 €
4.922.973,21 €
48.142,53 €

Instituição. Assim, para completar e melhorar a informação
dada pelo indicador em apreço é usual analisar o valor do rácio de Liquidez Reduzida. Este indicador, pretende medir a capacidade de cumprimento dos compromissos de curto prazo,
não considerando a totalidade do ativo circulante, mas apenas a parte deste que não diz respeito às existências. A lógica
subjacente refere que as existências não se transformam em

Encargos S/Remunerações
Seg. Acidentes Trabalho
Encargos Sociais Voluntários
Outros Custos com Pessoal
Total Geral

8.844.540,75 €
103.580,10 €
96.700,75 €
241.540,65 €

meios líquidos tão rapidamente como os restantes ativos circulantes. Os valores aceitáveis para este rácio situam-se entre
0,9 e 1,1, denotando tanto mais liquidez, quanto mais próximo
estiver da unidade, o que não se verifica no caso do CHAlgarve,
uma vez que esse rácio apresenta um valor 0,04.

51.938.096,13 €

Tabela 44 Custos com pessoal
Código

Designação

AF

Activo Fixo (Imobilizado Líquido)

CP

Capital Próprio (Total Fundo Patrimonial)

-91.600.418,99 €

PC

Passivo Corrente (Curto Prazo)

683.682.006,95 €

EDV

Endividamento

111,23%

ramento das contas.

ATF

Autonomia Financeira

-14,90%

O rácio da Autonomia Financeira indica o grau de indepen-

LQG

Liquidez Geral

0,04

LQR

Liquidez Reduzida

0,04

LQI

Liquidez Imediata

0,0051

ST

Solvabilidade Total

Indicadores económico financeiros
Este capítulo apresenta a análise a alguns dos indicadores
mais significativos para a gestão e que permitem dar uma visão geral da situação económica e financeira, à data do encer-

dência do Centro Hospitalar do Algarve em relação aos seus
credores. A Instituição tem uma autonomia financeira abaixo
dos valores considerados razoáveis.
O rácio de Solvabilidade, calculado para apurar a capacidade
que a Entidade tem para fazer face aos seus compromissos a
médio e longo prazo é negativo, o que ilustra a vulnerabilidade da Instituição, e a dependência dos credores.

Tabela 45 Lista geral de indicadores

CHAlgarve

71.579.099,83 €

-0,13

Capitulo 6
Cumprimento
das normas legais

Este relatório de gestão para além de ser elaborado em conformidade, designadamente, com o disposto no artigo 13º-A
do decreto-lei n.º 558/99 de 17 de dezembro, pela redação
que lhe foi dada pelo decreto-lei n.º 300/2007 de 23 de agosto, deve ainda integrar informação relativa ao cumprimento
de outros dispositivos legais. Assim, apresentamos individualmente, a informação solicitada nos moldes consentâneos com
as orientações recebidas através do Ofício Circular n.º 001578,
de 28 fevereiro de 2012 da DGTF.

1. Cumprimentos dos Objetivos de Gestão
Artigo 38º do Decreto Lei n.º 133/2013,
de 3 de outubro
O CHAlgarve iniciou a sua atividade a 1 de julho de 2013, que
resultou da extinção do Hospital de Faro e do Centro Hospitalar do Barlavento Algarvio.
À data da elaboração deste documento ainda não existe Contrato Programa assinado, pelo que, não é possível quantificar
a execução dos documentos de gestão.

2. Risco Financeiro
Despacho n.º 101/2009 – SETF, de 30 janeiro e
do cumprimento limites dos máximos de acréscimo de endividamento definidos para 2012 no
despacho n.º 155/2011-MEF, de 28 de abril.
Neste âmbito de ação podemos referir que o CHAlgarve, enquanto entidade pública de carácter empresarial, tem regras
apertadas e diversos constrangimentos, do ponto de vista
eminentemente financeiro, pelo que de julho a dezembro de
2013 não recorreu a qualquer tipo de financiamento.
Contudo, “herdou” das instituições extintas o FASP-SNS, traduzindo-se assim a gestão do risco financeiro realizada pelo
Centro Hospitalar do Algarve nos seguintes montantes:
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2011

Encargos financeiros (€)

2012

-

Taxa média de financiamento (%)

-

-

2013

Dívidas Vencidas

-

-

Aquisição de Bens
Aquisição de

Tabela 46 FASP - SNS Encargos financeiros herdados

Capital
Total

2012

2013

Dívidas Vencidas de acordo

dias

com art.º 1º DL 65-A/2011

754.464

e Serviços

Passivo remunerado (€)

0-90

Var. absol.

90-120

120-240

240-360

> 360

dias

dias

dias

dias

4.665.984

230.461

39.684

45.606

4.705.668

1.817.112 1.972.071 30.145.258
149.068

2.413 1.331.784

276.067 1.966.180 1.974.484 31.477.042

Var. %
Tabela 49 Mapa da posição a 31/12/2011 dos pagamentos em atraso, nos

Passivo não corrente

-

-

-

-

-

-

-

0

706.267.176

706.267.176

100

Financiamentos obtidos

0

69.554.43

69.554.43

100

Total passivo remunerado

0

683.682.007

683.682.007

100

Financiamentos obtidos
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termos do DL 65-A/2011, de 17 de maio.

-

Passivo corrente

No ano de 2012 entra em vigor a Lei dos Compromissos e
Pagamentos em Atraso, que determina que as entidades apenas podem gerar despesa para a qual tenham capacidade de
pagar. Em função desta nova norma legislativa e no cumprimento da mesma, o Conselho de Administração do Centro
Hospitalar do Algarve mantem a posição que os órgãos de

Tabela 47 FASP-SNS Passivo

Gestão das instituições extintas, ou seja, deliberam não pagar
dívida anterior a 1 de janeiro de 2012, sem que fosse disponi-

3. Prazo médio de pagamentos (PMP)
RCM 34/2008 de 22 de fevereiro com alterações
do Despacho nº 9870/2009, de 13 abril e divulgação dos atrasos nos pagamentos conforme
definidos no dl N.º 65-a/2011, de 17 de maio.

bilizada verba específica para regularização da mesma. Como
se pode comprovar na tabela supra, a dívida vencida, inferior
a 360 dias, que efetivamente diz respeito a divida de 2013,
representa apenas 10% da dívida total a fornecedores externos. Contudo esta medida veio aumentar o prazo médio de
pagamentos, uma vez que o hospital apresenta ainda dívida
de 2010 por regularizar.

A tabela 48 apresenta o cálculo do prazo médio de pagamento (PMP) ponderado.

2012

2013

1º trim.

2º trim.

3º trim.

4º trim.

1º trim.

2º trim.

3º trim.

4º trim.

N. A.

N. A.

N. A.

N. A.

N. A.

N. A.

339

355

Tabela 48 Prazo médio de pagamentos a fornecedores nos ternos da RCM
34/2008 com as alterações introduzidas pelo Despacho 9870/2009.

4. Cumprimento das recomendações
emitidas pela aprovação do Relatório
de Gestão e Contas de 2012
Este é o primeiro Relatório de Gestão desta entidade, pelo que
não existem recomendações ainda emanadas para o CHAlgarve.

5. Remunerações
dos órgãos de gestão

Remunerações do
Conselho de Administração
Mandato

Cargo

nome

Designação

(início-fim)

Doc (1)

Data

2013-2015

Presidente

Pedro Manuel Mendes Henriques Nunes

R. n.º 17 - A/2013

19.07.2013

2013-2015

Vogal Executivo

Patrícia Isabel Silvestre Ataíde

R. n.º 17 - A/2013

19.07.2013

2013-2015

Vogal Executivo

Graça Maria Palma Pereira

R. n.º 17 - A/2013

19.07.2013

2013-2015

Diretor Clínico

Maria Gabriela Castillón Valadas Cartucho

R. n.º 17 - A/2013

19.07.2013

2013-2015

Enfermeiro Diretor

José Fernando Vieira dos Santos

R. n.º 17 - A/2013

19.07.2013
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Legenda: (1) Indicar resolução (R) /AG/DUE/Despacho (D)

nome

EGP
Fixado

Classificação

[S/N]

[A/B/C]

Maria Gabriela Castillón Valadas Cartucho

B

OPRLO
Vencimento

Despesas de

Identifica

Representação

Entidade

Valor mensal
4.107€

Pagadora

[indentifica/n.a.]

[O/D]

CHAlgarve

O

1.557€

Nota:
EGP - Estatuto do Gestor Público;
OPRLO - Opção pela Remuneração do Lugar de origem;
O/D: Origem / Destino

nome

Subsídio de
Refeição

Benefícios Sociais (€)
Regime de Proteção Social
Identificar

Valor

Pedro Manuel Mendes Henriques Nunes

538,02€

CGA e ADSE

8.749,04€

Patrícia Isabel Silvestre Ataíde

516;67€

Seg. Social

7.696,66€

Graça Maria Palma Pereira

512,40€

Seg. Social

7.474,57€

Maria Gabriela Castillón Valadas Cartucho

525,21€

CGA e ADSE

7.396,45€

José Fernando Vieira dos Santos

525,21€

CGA e ADSE

7.447,69€

Tabela 50 Remunerações dos membros do conselho de administração do
Centro Hospitalar do Algarve

Seguro de

Seguro

Seguro de

Saúde

de Vida

acidentes
pessoais

Outros
Identificar

Valor

Remunerações
do Fiscal Único
Identificação SROS/ROC
Mandato

Cargo

Nome

Designação Legal da atual nomeação
Número

Doc

Data

(Início-Fim)
2013-2015

Remunerações
Limite

Contratada

fixado
Efetivo

António Andrade Gonçalves & Associados

SROC n.º 243

Despacho n.º 16233/20

08.08.2013

Suplente

Rosa Lopes Mendes & Associados

SROC n.º 116

Despacho n.º 16233/20

08.08.2013

nº de
mandatos
exercídos na
sociedade
1

Remuneração Anual
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Nome

António Andrade Gonçalves & Associados

Bruta (€)
8.052,00€

Reduções (Lei OE)

Bruta Após Reduções

1.136,90€

6.915,10€

Trabalhadores
Relativamente ao restantes trabalhadores confirma-se que
cumpriu o artº 27º da Lei 66-B/2012;

6. Aplicação do disposto no artigo 32º 7. Contratação pública e Sistema
Nacional de Compras Públicas
do Estatuto de Gestor Público (EGP)
Conforme republicado pelo Decreto-Lei
n.º8/2012, de 18 de janeiro

Da Contratação Pública
Ao CHAlgarve é aplicável a legislação nacional e comunitária

Quanto a este ponto, podemos adiantar que, no CHAlgarve

que regula justamente a matéria da contratação pública. As-

não foi permitida em 2013 a utilização de cartões de crédito

sim sendo, todas as regras e princípios que disciplinam essa

e outros instrumentos de pagamento por Gestores Públicos

mencionada contratação pública foram aqui estritamente ob-

tendo por objeto a realização despesas ao serviço da empresa,

servados em 2013, sendo que, o Código dos Contratos Públi-

nem tão pouco foi realizado qualquer reembolso de quais-

cos, aprovado pelo Decreto-lei n.º18/2008, de 29 de janeiro,

quer despesas que caiam no âmbito do conceito das chama-

com as alterações subsequente, foi integralmente aplicado

das despesas de representação pessoal como aliás, preceitua

nesta entidade pública empresarial.

o normativo legal. Por outro lado, asseveramos que, o valor
máximo das despesas associadas a comunicações foi aqui rigorosamente respeitado nesse mesmo ano.

Por outra banda, fazemos notar que, em todos os contratos,
cujo valor legalmente fixado determinava a competente e a
obrigatória remessa para efeitos de fiscalização prévia da despesa pública associada, foram devidamente chancelados pelo
supremo órgão de fiscalização da despesa pública do nosso
país, i.e., obtiveram o visto ou a declaração de conformidade
do reputado Tribunal de Contas.

Resta-nos, ainda, aludir que, o CHAlgarve recorreu à informa- •

Os montantes recebidos em numerário/cheque, prove-

ção dos Exmos. Serviços Partilhados do Ministério da Saúde

nientes da cobrança das taxas moderadoras e de faturas

e aos respetivos Acordos-Quadro previamente à aquisição,

emitidas, são entregues na Tesouraria diariamente e de-

entre outros, de medicamentos e de material de consumo cli-

positados de imediato na conta do IGCP, através de de-

nico, e efetuou as compras pelo catálogo disponibilizado pela

pósito externo.

Exma. ACSS. Tudo isto, no sentido de aproveitar mais-valias
que pudessem concorrer para uma melhoria dos resultados
desta Instituição em matéria de aquisições públicas e, concomitantemente, para dar um integral cumprimento às determinações legais e superiores.

Pese embora, as ações acima descriminadas, existem alguns
serviços bancários relativamente aos quais o Centro Hospitalar do Algarve recorre a duas entidades bancárias, a saber:
•

Depósitos de Vales Postais, recebidos para pagamento
das taxas moderadoras;

8. Medidas de redução de gastos
operacionais

•

Utilização de Terminais de Pagamento Automático (TPA)

O CHAlgarve, tal como já referido iniciou a sua atividade a 1

10. Auditorias conduzidas pelo
Tribunal de Contas

de julho de 2013. Esta nova entidade iniciou atividade sem

Dado que esta entidade apenas começou a sua atividade a 1

que houvesse um planeamento prévio de quais os objetivos e

de Julho de 2013, à data da elaboração deste documento não

quais as metas a atingir, pelo que não nos é possível avaliar a

tinha sido efetuada nenhuma auditoria pelo Tribunal de Contas.

Redução de custos

redução dos custos.
Contudo, podemos afirmar que foram realizados esforços de
contenção de despesa, o que permitiu a esta nova entidade
apresentar um EBITDA positivo, no valor de 1.969.631,52€ tal
como a tutela o exigia.

9. Princípio da unidade tesouraria do
estado
O CHAlgarve, para o período em análise não efetuou qualquer
aplicação financeira.
Os pagamentos/recebimentos são, essencialmente, efetuados
por recurso aos serviços bancários disponibilizados pelo Instituto de Gestão da Tesouraria e do Crédito Público, I. P. (IGCP, I. P.).
Assim, o CHAlgarve atuou da seguinte forma:
•

Para recebimento de verbas de clientes/entidades externas, via transferência bancária, é indicado sempre o NIB/
IBAN das contas abertas no IGCP;

73

11. Explicitação fundamentada da
divulgação de toda a informação
atualizada prevista na RCM n.º
49/2007, de 28 Março.
Informação a constar no Site do SEE

Divulgação

Sim
Estatutos atualizados (PDF)

x

Historial, Visão, Missão e Estratégia

x

Ficha síntese da empresa

x

Não

Comentários
Não

aplicável.
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Identificação da Empresa:
Missão, objetivos, politica, obrig. serv. público e modelo de financiamento

x

Modelo Governo / Identificação dos Órgãos Sociais:
Modelo de Governo (identificação dos órgãos sociais)

x

Estatuto remuneratório fixado

x

Remunerações auferidas e demais regalias

x

Regulamentos e Transações:
Regulamentos Internos e Externos

x

Transações Relevantes c/ entidade (s) relacionada (s)

x

Outras transações

x

Análise de sustentabilidade Económica, Social e Ambiental

x

Avaliação do cumprimento dos PBG

x

Código de Ética

x

Informação Financeira histórica e atual

x

Esforço Financeiro do Estado

x

Existência de Site

x

Tabela 51 Explicitação da divulgação de toda a informação atualizada prevista
na RCM n.º 49/2007, de 28 Março

Criar Site único em 2014

Cumprimento das Orientações legais

Cumprimento
Sim

Não

Quantificação

Justificação

Não
aplicável

Objectivos de Gestão:

O Órgão de Gestão não possui objetivos específicos
definidos pelo Ministério. Assim, desenvolve a sua atividade
tendo presente essencialmente os seguintes documentos:
1 - Contrato Programa, que define metas orçamentais;
assistenciais e indicadores de qualidade e eficiência.
Contudo, dada que a criação do Centro Hospitalar do
Algarve, E.P.E., só teve efeitos a 1 de julho de 2013, não
temos ainda o documento assinado.
2 - Lei do Orçamento do Estado sempre que aplicado às EPE

Gestão do Risco Financeiro

x

Limites de Crescimento do Endividamento

x

Evolução do PMP a fornecedores

x

Não aplicável

Em 2013 apenas suportou Juros referente ao FASP/2008
Ver ponto 4. Prazo médio pagamentos (pmp) – rcm
34/2008 de 22 de fevereiro com alterações do despacho nº
9870/2009, de 13 abril
Ver justificação dada no ponto 4. Prazo médio pagamentos

Atrasos nos Pagamentos ("Arrears")

x

38.830.886

(pmp) – rcm 34/2008 de 22 de fevereiro com alterações do
despacho nº 9870/2009, de 13 abril

Deveres Especiais de Informação

x

Não aplicável
Estas são as primeiras contas do CHAlgarve. À data

Recomendações do acionista na aprovação de contas:

da elaboração deste documento não se conhecem
recomendações
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Cumprimento das Orientações legais

Cumprimento

Sim

Não

Quantificação

Justificação

Não
aplicável

Remunerações:
Não atribuição de prémios de gestão, nos
termos art.º 37.º da Lei 66-B/2012
Órgãos sociais - redução remuneratória nos
termos do art.º 20.º da Lei 66-B/2012
Órgãos Sociais - redução de 5% por aplicação
artigo 12º da Lei n.º 12-A/2010
Auditor Externo - redução remuneratória nos
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termos do artº 26º da Lei 66-B/2012

x

Não aplicável

x

x

x

Restantes trabalhadores - redução
remuneratória, nos termos do art.º 20º da da

x

Lei 66-B/2012
Artigo 32º do EGP

Utilização de cartões de crédito

x

Reembolso de despesas de representação pessoal

x

Contratação Pública

Normas de contratação pública

x

Normas de contratação pública pelas participadas

Não aplicável

x

Não aplicável

Contratos submetidos a visto prévio do TC

x

Os processos submetidos em 2013 para TC foram
essencialmente enviados pelas Instituições extintas, os quais
tiveram todos vistos.

Adesão ao Sistema Nacional de Compras Públicas

x

Ver informação do ponto 9 - Da Contratação pública

x

O CHAlgarve tem o Parque Automóvel que resulta do
somatório dos parques existentes nas duas instituições
extintas. No decorrer do segundo semestre de 2013 foram
adquiridas duas viaturas para transportar profissionais entre
as unidades as quais distam:

Parque Automóvel

Distância entre as três unidades que compõem o CHAlgarve:
Faro-Portimão mais de 70KM; Faro Lagos 90KM; Portimão
Lagos 20 KM
Principio da Igualdade do Género

x

Plano de Redução de Custos

Princípio da Unidade de Tesouraria

Tabela 52 – Resumo

x

3.483.840,37

Pagamento dos descontos dos salários de dezembro

Capitulo 7
Aplicação de resultados

O resultado líquido, para o período de julho a dezembro de 2013, apresenta-se
negativo em -3.109.823,30€ (três milhões, cento e nove mil, oitocentos e vinte e três
euros e vinte e trinta cêntimos).
Propõe assim o Conselho de Administração que o resultado líquido do exercício seja
integrado na conta de resultados transitados.

Faro, aos 28 dias de outubro de 2014.

Dr. Pedro M. H. Nunes
Presidente do Conselho de Administração

Dr.ª Graça Pereira
Vogal Executivo

Dr.ª Gabriela Valadas
Diretora Clínica

Dr.ª Patrícia Ataíde
Vogal Executivo

Dr. José Vieira dos Santos
Enfermeiro Diretor
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Nota prévia

1.2 Legislação
O Centro Hospitalar do Algarve EPE é uma pessoa colectiva de

As notas que se seguem estão ordenadas de acordo com o

direito público de natureza empresarial, dotada de autonomia

Plano Oficial de Contabilidade do Ministério da Saúde (PO-

financeira e patrimonial, regendo-se nos termos da legislação

CMS), as notas omitidas devem entender-se como não apli-

aplicável ao Sector Empresarial do Estado.

cáveis à entidade.

Por obrigatoriedade legal, foi feito o fecho de contas em 31 de
dezembro de 2013, tendo como objetivo conhecer a situação
económica financeira da instituição à data e que ora se apresenta.

Caracterização da entidade
1.1 Identificação
Designação: Centro Hospitalar do Algarve, E.P.E.
Número de Identificação: 510 745 997
Endereço da Sede: Rua Leão Penedo, 8000 – 386 Faro

As Demonstrações Financeiras apresentadas foram preparadas de harmonia com os princípios contabilísticos definidos
pelo POCMS – Plano Oficial de Contabilidade do Ministério da
Saúde (Ministério das Finanças e Ministério da Saúde, 2000).
Ao nível do registo e organização contabilística é de evidenciar que o sistema informático do Centro Hospitalar do Algarve está construído segundo as definições do referido POCMS,
aprovado pela Portaria n.º 898/2000, de 28 de setembro (Mi-

O Centro Hospitalar do Algarve EPE, foi criado no dia 1 de Julho

nistério das Finanças e Ministério da Saúde, 2000), destacan-

de 2013, por força da publicação do Decreto-Lei n.º 69/2013,

do-se o detalhe da classe 1, que reflete a origem e o destino

de 17 de maio, com a fusão do Centro Hospitalar do Barlaven-

dos fluxos financeiros.

to Algarvio EPE e do Hospital de Faro EPE, extinguindo-se por
conseguinte as referidas entidades do qual sucederam todos

O regime jurídico aplicável ao Centro Hospitalar do Algarve é

os direitos e obrigações conforme referido no diploma da sua

o seguinte:

criação, sendo que à data de 31 de dezembro de 2013 o referido Centro tem em funcionamento três Unidades:

•

Decreto-lei n.º 69/2013, de 17 de maio - Diploma criador;

•

Decreto-lei n.º 233/2005, de 29 de dezembro - Estatutos;

•

Decreto-Lei n.º 558/99, de 17 de dezembro, com as altera-

•

Unidade de Faro, sito na Rua Leão Penedo em Faro;

•

Unidade de Portimão, situado no Poço Seco em Portimão;

•

Unidade de Lagos, sito na Rua Castelo dos Governadores

agosto - Regime Jurídico do Sector Empresarial do Estado

em Lagos.

e das Empresas Públicas;

O seu objeto social e único, a prestação de serviços de saúde,

ções introduzidas, e o Decreto-Lei n.º 300/2007, de 23 de

•

Gestão Hospitalar;

nos termos dos seus Estatutos e no respeito pelas normas que o
regem, encontrando-se integrado no Serviço Nacional de Saúde.

•

Decreto-Lei n.º188/2003, de 20 de agosto - Regulamentação da Lei de Gestão Hospitalar;

Os montantes encontram-se expressos em Euros, salvo indicação em contrário.

Lei n.º 27/2002, de 8 de novembro - Regime Jurídico de

•

Decreto-Lei n.º11/93, de 15 de janeiro - Estatuto do Serviço Nacional de Saúde

•

Lei n.º 48/90, de 2 de agosto - Lei de Bases da Saúde;

•

Normas especiais cuja aplicação decorra do seu objecto
social e do regulamento.
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1.3 Estrutura organizacional efetiva
(Ver modelo de governo - Capítulo 6)

1.4 Discrição sumária das atividades
Desenvolvendo como atividade única a prestação de serviços de

1.6 Organização contabilística
1.

Contabilísticos - Contabilidade Geral / Orçamental / Analítica.
2.

3.

que está organizado por especialidades clínicas, corresponden-

mento por Rubricas.
4.
•

Os sistemas informáticos utilizados são:
Para a Unidade de Faro, no que se refere à contabilidade é
utilizado a Microsoft Dynamics NAV fornecida pela Glintt,

do as respectivas lotações aos rácios definidos pela rede de refe98

A organização do arquivo dos documentos de suporte
segue a sequência numérica das Autorizações de Paga-

utentes, através de um Serviço de Urgência Polivalente que ene a Urgência Pediátrica. Conta com um serviço de Internamento

São utilizados os livros obrigatórios previstos na legislação comercial.

saúde, o Centro Hospitalar do Algarve presta assistência aos seus
globa a Urgência Geral, a Urgência de Ginecologia e Obstetrícia

É utilizado o Manual de Procedimentos Administrativos e

existindo lançamentos que são efectuados por ligações

rência hospitalar e com uma Consulta Externa e um Hospital de

automáticas de outras aplicações, tais como: da aplica-

Dia, ambos organizados também por especialidades. A entidade

ção GHAF – Farmácia, Logística e Património, do SONHO

desenvolve ainda atividades através de Unidades de Cuidados

– Aplicação de Gestão de Doentes e do RHV – Aplicação

Intensivos Neonatais e Pediátricos, de Cuidados Intensivos Poli-

dos Recursos Humanos.

valente e de Cuidados Intensivos Coronários.
•

Quanto à Unidade de Portimão, integrando a Unidade
de Lagos, é utilizado o SIDC - Sistema de Informação
Descentralizado de Contabilidade da SPMS, existindo

1.5 Recursos Humanos
Identificação dos responsáveis pela
direção da entidade

lançamentos que são efectuados por ligações automáticas de outras aplicações, tais como: da aplicação SPC/HS
fornecido pela Glintt – Farmácia, Logística e Património,
do SONHO – Aplicação de Gestão de Doentes e do RHV –
Aplicação dos Recursos Humanos.

Os responsáveis do Centro Hospitalar Algarve, EPE a data de
31 dezembro de 2013 são:
•

Mestre Pedro Manuel Mendes Henriques Nunes (Presidente do Conselho de Administração);

•

Dr.ª Graça Maria Palma Pereira (Vogal Executiva do Con-

Contudo e para que as demonstrações financeiras evidenciassem de forma clara e evidente os dados das três Unidades foi
feita mensalmente a consolidação dos dados na sede em Faro.
1.

periodicidade trimestral.

selho de Administração);
•

Dr.ª Patrícia Isabel Silvestre Ataíde (Vogal Executiva do
Conselho de Administração);

•

Dr.ª Maria Gabriela Castillón Valadas Cartucho (Diretora Clínica);

•

Dr. José Fernando Vieira dos Santos (Enfermeiro Diretor).

Quanto a remunerações, os referidos membros, foi-lhes atribuído um rendimento efetivo de 168.340,38€ conforme capitulo 6 deste relatório.

Durante o exercício foram preparados relatórios com a

2.

Não existe descentralização contabilística, a contabilidade encontra-se centralizada nas instalações do Centro
Hospitalar do Algarve (Edifício da Administração em Faro),
na dependência do Direção Financeira.

1.7 Outra informação considerada
relevante

A entidade apresentava a 31 de dezembro de 2013, 3933 fun-

Não existe qualquer outra informação de relevo que deva ser

cionários e empregados, sendo responsável pela Gestão de

enunciada.

Recursos Humanas a Dr.ª Lídia Regala.

Notas ao Balanço e às
Demonstrações Financeiras

2.1 Situações Derrogadas nas
Demonstrações Financeiras
A derrogação do princípio de especialização no que se refere
ao registo das taxas moderadoras desde o ato em que ocorrem versus o momento do seu recebimento deve-se à enorme
dificuldade, motivada pelo sistema de informação utilizada na
gestão de doentes (SONHO), na obtenção de dados que possibilitem de forma sustentada, o cálculo dos montantes em
dívida no final de cada período.
Contudo estão decorrer esforços no sentido de solucionar tal
dificuldade na cobrança e registo de dívidas (a receber) das
taxas moderadoras.

2.2 Indicação e comentário das contas
do Balanço e das Demonstrações dos
Resultados cujos conteúdos não sejam
comparáveis com o exercício anterior

2.3 Critérios valorimétricos utilizados
relativamente às várias rubricas do
balanço e da demonstração dos
resultados, bem como métodos de
cálculo respeitantes aos ajustamentos
de valor, designadamente
amortizações e provisões
As demonstrações financeiras apresentadas foram elaboradas
com o objectivo de obter uma imagem verdadeira e apropriada da situação financeira e dos resultados das operações do
hospital e obedecem aos princípios contabilísticos geralmente
aceites, designadamente: da entidade contabilística; da continuidade; da consistência; da especialização; do custo histórico;
da prudência; da materialidade e da não compensação.
Os critérios valorimétricos de cálculo utilizados foram os seguintes:

Imobilizações Incorpóreas
Os bens do ativo incorpóreo figuram pelo seu custo de aquisição sendo que e de acordo com o POCMS são amortizadas
pelo método das quotas constantes, sendo aplicadas as taxas
máximas permitidas para efeitos fiscais.

As Demonstrações Financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações, contudo é de salientar

Imobilizações Corpóreas

que o fecho de contas que ora se apresenta, a partir dos registos da entidade, os quais se encontram de acordo com os

Os bens do ativo imobilizado corpóreo figuram pelo seu custo

princípios do POCMS e instruções da ACSS, corresponde ao

de aquisição, com exceção dos terrenos e edifícios da unida-

período de 01 de julho a 31 de dezembro de 2013. Esta situa-

de de Faro que foram inscritos pelo valor de mercado com

ção leva a que não exista comparabilidade de valores, já que a

base na avaliação efectuada por uma empresa especializada

entidade foi criada no dia 01 de julho de 2013 não tendo da-

e independente, em conformidade com a legislação aplicável

dos de períodos anteriores e não sendo possível desmembrar

(Portaria n.º 671/2000, de 17 de abril – CIBE).

dados das entidades fundidas.

Em 2010 o Hospital de Faro procedeu à relevação contabilís-

Com base neste pressuposto, o anexo que ora se apresenta

tica do valor dos imóveis de domínio público (propriedade do

analisar-se-á a situação económico-financeira do Centro Hos-

Estado e bens ao serviço dos cidadãos que apoiam a institui-

pitalar do Algarve, EPE, isto é, desde a constituição da mesma.

ção na prestação dos seus serviços), com base na avaliação
efetuada por uma empresa especializada e independente: a
American Appraisal.
Para além do referido, os ativos do imobilizado obtidos a título gratuito são valorizados através da aplicação do critério do
preço de mercado.
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É política do Centro Hospitalar do Algarve calcular as reintegrações sobre o valor do custo de aquisição, de modo a
reintegrar totalmente os bens até ao fim da sua vida útil pelo
método das quotas constantes por duodécimos, aplicando as
taxas máximas permitidas e constantes do Decreto Regulamentar n.º 2/90, de 12 janeiro, e da Portaria n.º 671/00, de 17
abril, sendo que, no caso dos edifícios da Unidade de Faro a
taxa aplicada foi da vida útil remanescente do bem, proposta
pela empresa que procedeu à avaliação dos imóveis em 2010.

Acréscimos e Diferimentos
O Centro Hospitalar do Algarve regista os seus proveitos e custos de acordo com o princípio da especialização dos exercícios,
pelo qual esses proveitos e custos são reconhecidos à medida
que são gerados, independentemente do momento em que
são recebidos ou pagos. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes proveitos e custos gerados são registados nas rubricas “ Acréscimos e Diferimentos”.

Mediante o exposto e cumprindo a legislação em vigor, o aumento das amortizações resultante de reavaliações de imobilizado só são aceites fiscalmente, quando ao abrigo de legis-
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Subsídios

lação de carácter fiscal, assim e perante tal facto o impacto

Os subsídios atribuídos ao Centro Hospitalar do Algarve, no

do aumento das amortizações resultante da reavaliação dos

âmbito de projetos de investimentos, são registados como

edifícios não é aceite fiscalmente sendo acrescido no quadro

proveitos diferidos na rubrica de “Acréscimos e Diferimentos”

7 da modelo 22 do IRC.

e reconhecidos nas demonstrações de resultados, proporcionalmente às amortizações das Imobilizações Corpóreas subsidiadas, com exceção do financiamento atribuído pela ARS

Existências

Algarve, IP, para a criação de Unidade de Convalescença e de

As matérias-primas, subsidiárias e de consumo, estão valori-

mentação da Rede Nacional de Cuidados Continuados Inte-

zadas ao custo de aquisição, com o acréscimo das respectivas

grados (RNCCI). Tal facto deve-se a incerteza quanto à forma

despesas adicionais de compra, sendo que o método de cus-

contabilística de registo do referido subsídio já que o objeto

teio das saídas de armazém utilizado é o método do custo

da obra foi alterado aguardando indicações do reajustamento

médio ponderado, é de salientar que os créditos “Apifarma”

quanto aos efeitos do referido projeto.

Cuidados Paliativos da Unidade de Faro no âmbito da imple-

diminuíram o valor dos consumos de 2013 não se refletindo
no custo unitário dos medicamentos em armazéns a data de
31 de Dezembro do referido ano.

Provisões
De acordo com a Portaria n.º 898/2000, de 28 de setembro, a

Dívidas de e a Terceiros

constituição de provisão deve respeitar apenas às situações

As dívidas de e a terceiros estão expressas pelas importâncias

de uma simples estimativa de um passivo certo, a sua con-

constantes dos documentos que as titulam.

tabilização pretende registar perdas potenciais e tem como

a que estejam associados riscos em que não se trate apenas

objectivo corrigir o resultado de um exercício e de um custo
correspondente a riscos ou despesas a pagar de ocorrência e

Impostos sobre o Rendimento do Exercício

de montante, em geral, incerto.

A estimativa do IRC atende ao n.º 1 do artigo 87.º e das tribu-

A constituição de provisões baseia-se no Principio Contabilís-

tações autónomas conforme o preconizado no artigo 88.º do

tico da Especialização dos Exercícios e no Princípio Contabilís-

mesmo código.

tico de Prudência.
Estabelece o primeiro Princípio que os proveitos e os custos
são reconhecidos quando obtidos ou incorridos independentemente do seu recebimento ou pagamento, devendo incluirse nas demonstrações financeiras dos períodos a que respeitam. Estabelece o segundo que é possível integrar nas contas
um grau de precaução ao fazer as estimativas exigidas nas

condições de incerteza, sem contudo, permitir a criação de
reservas ocultas ou provisões excessivas.
Face à definição de critérios objectivos de constituição ou reforço das provisões e à periodização do lucro tributável definido no art.º 18.º n.º1 do CIRC, a constituição da provisão

2.7 Movimentos ocorridos nas
rubricas do ativo imobilizado
constante do balanço e nas
respectivas amortizações e provisões.

é obrigatória, para efeitos fiscais, pelo que, quando o sujeito
passivo não constitua provisão que, de acordo com os critérios definidos, deveria ter sido constituída, originará a nãoaceitação para efeitos fiscais, no exercício em que se vier a

Anexo tabela 1
Anexo tabela 2
Anexo tabela 3

efetivar, do custo ou perda não objecto de provisão.
Foram constituídas as seguintes provisões de acordo com o
critério definido no ponto 2.7.1 do POCMS:
•

Para cobranças duvidosas;

•

Para riscos e encargos.

O montante de provisão para cobertura de dívidas em mora
há mais de um ano e cujo risco de incobrabilidade seja devidamente justificado, exceptuando as dívidas sobre entidades
públicas, determinado de acordo com a mesma legislação.
Quanto à Provisão para Outros Riscos e Encargos e mediante
informação solicitada ao Gabinete Jurídico do Centro Hospitalar do Algarve, relativamente aos processos judiciais em curso
contra o mesmo, por factos que à data de 31 de dezembro de
2013, as responsabilidades sejam de ocorrência provável ou
certa, mas incertas quanto ao seu valor ou data de ocorrência
constituídas segundo o CIRC artigo 39 n.º 1 a), sendo que, nos
processos com provável sentença a desfavor desta entidade
e segundo o referido Gabinete é no valor de 2.920.841,91€,
logo e cumprindo o princípio contabilístico da prudência por
precaução foi reforçada a provisão existente em 985.543,81€
de forma a cobrir a totalidade dos mesmos processos.
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Conta

Designação

Saldo Inicial

Reavaliações

Aumentos

Transferências e

Saldo Final

Abates (1)
421

Terrenos e Recursos Naturais do Lar

2.756.051,43 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

2.756.051,43 €

422

Edifícios e Outras Construções do Lar

26.860.875,76 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

26.860.875,76 €

423

Equipamento Básico

56.527.978,17 €

0,00 €

315.055,75 €

164.089,68 €

56.678.944,24 €

424

Equipamento de Transporte

546.426,41 €

0,00 €

74.950,02 €

0,00 €

621.376,43 €

16.399,81 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

16.399,81 €

162,11 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

162,11 €

Mercedes-Benz Vito - Matricula 32-70-PB

21.982,47 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

21.982,47 €

Mercedes-Benz 313 CDI - Matricula 14-83-RN

36.751,95 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

36.751,95 €

211,90 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

211,90 €

Ford Transit 330 L - Matricula 97-67-VL

36.340,24 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

36.340,24 €

Ford Transit 330 L - Matricula 20-44-XU

30.881,71 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

30.881,71 €

Ford Transit 330 L - Matricula 55-89-ZO

31.912,67 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

31.912,67 €

Citroen Jumper Fourgon - Matricula 72-95-JQ

14.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

14.000,00 €

4.795,64 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

4.795,64 €

Peugeot Patner 1.6 HDI - Matricula 17-IO-64

20.613,77 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

20.613,77 €

Peugeot Patner 1.6 HDI - Matricula 17-IO-66

20.613,77 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

20.613,77 €

Ford Transit 330 L - Matricula 87-OC-03

0,00 €

0,00 €

33.350,01 €

0,00 €

33.350,01 €

Ford Transit 330 L - Matricula 87-OC-11

0,00 €

0,00 €

33.350,01 €

0,00 €

33.350,01 €

Volkswagen Matricula - 94-32-ST

38.906,24 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

38.906,24 €

Renault Clio Matricula - 69-10-NN

1.995,19 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

1.995,19 €

Volvo Matricula - E-261-KHV

1.995,19 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

1.995,19 €

Toyota Matricula - XS-49-37

1.995,19 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

1.995,19 €

Ambulancia Matricula - 92-67-EI

12.469,95 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

12.469,95 €

Viatura SAAB Matricula - 87-58-ZL

35.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

35.000,00 €

Opel Matricula - 05-58-ZO

20.452,46 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

20.452,46 €

Ambulância Matricula - 98-HN-41

51.222,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

51.222,00 €

Ambulância Matricula - 53-HN-81

47.828,40 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

47.828,40 €

Viatura Ford Matricula - 46-LA-59

17.159,01 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

17.159,01 €

Volkswagen Matricula - 52-JF-33

27.500,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

27.500,00 €

Ambulância Matricula - 67-15-SH

41.449,15 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

41.449,15 €

Ambulância Matricula - 97-55-BZ

1,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

1,00 €

Ford Matricula - 69-51-RL

1,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

1,00 €

Peugeot Patner 1.6 HDI - Matricula 36-41-AM
Auto Radio

Auto Radio
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Grande Reparação - Matricula 55-89-ZO

Peugeot Matricula - 17-IO-65
Outros Não especificados (Ex. Porta Cargas)

0,00 €

0,00 €

8.250,00 €

0,00 €

8.250,00 €

13.785,59 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

13.785,59 €

91.960,78 €

0,00 €

6.662,48 €

0,00 €

98.623,26 €

17.382.826,62 €

0,00 €

136.426,55 €

36.473,31 €

17.482.779,86 €

425

Ferramentas e Utensilios

426

Equipamento Administrativo e Informático

427

Taras e Vasilhame

66.813,81 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

66.813,81 €

429

Outras Imobilizações Corpóreas

28.413,65 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

28.413,65 €

104.261.346,63 €

0,00 €

533.094,80 €

200.562,99 €

104.593.878,44 €

2.137.224,26 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

2.137.224,26 €

Sub-Total
Imobilizações em Curso
442
Sub-Total
Total Geral

Imobilizações em Curso de I.C.

2.137.224,26 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

2.137.224,26 €

156.509.691,39 €

0,00 €

1.387.221,50 €

360.701,44 €

157.536.211,45 €

Anexo tabela 1 1) O valor que corresponde aos abates é de 200.562,99€

Conta
48

Designação

Amortizações

Amortizações

Iniciais

do Exercicio

Abates

Amortizações

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Acumuladas

Imobilizações Corpóreas

4811

Terrenos e Recursos Naturais

4822

Edifícios e Outras Construções Lar

15.940.512,49 €

597.428,04 €

0,00 €

16.537.940,53 €

4823

Equipamento Básico

48.598.426,55 €

1.368.662,54 €

153.683,67 €

49.813.405,42 €

4824

Equipamento de Transporte

494.570,10 €

9.742,27 €

0,00 €

504.312,37 €

16.399,81 €

0,00 €

0,00 €

16.399,81 €

162,11 €

0,00 €

0,00 €

162,11 €

Mercedes-Benz Vito - Matricula 32-70-PB

21.982,47 €

0,00 €

0,00 €

21.982,47 €

Mercedes-Benz 313 CDI - Matricula 14-83-RN

36.751,95 €

0,00 €

0,00 €

36.751,95 €

211,90 €

0,00 €

0,00 €

211,90 €

Ford Transit 330 L - Matricula 97-67-VL

36.340,24 €

0,00 €

0,00 €

36.340,24 €

Ford Transit 330 L - Matricula 20-44-XU

30.881,71 €

0,00 €

0,00 €

30.881,71 €

Ford Transit 330 L - Matricula 55-89-ZO

31.912,67 €

0,00 €

0,00 €

31.912,67 €

Citroen Jumper Fourgon - Matricula 72-95-JQ

14.000,00 €

0,00 €

0,00 €

14.000,00 €

Grande Reparação - Matricula 55-89-ZO

2.298,16 €

299,76 €

0,00 €

2.597,92 €

Peugeot Patner 1.6 HDI - Matricula 17-IO-64

9.233,39 €

1.288,38 €

0,00 €

10.521,77 €

Peugeot Patner 1.6 HDI - Matricula 17-IO-66

9.233,39 €

1.288,38 €

0,00 €

10.521,77 €

Ford Transit 330 L - Matricula 87-OC-03

0,00 €

555,84 €

0,00 €

555,84 €

Ford Transit 330 L - Matricula 87-OC-11

0,00 €

555,84 €

0,00 €

555,84 €

Volkswagen Matricula - 94-32-ST

38.906,24 €

0,00 €

0,00 €

38.906,24 €

Renault Clio Matricula - 69-10-NN

1.995,19 €

0,00 €

0,00 €

1.995,19 €

Volvo Matricula - E-261-KHV

1.995,19 €

0,00 €

0,00 €

1.995,19 €

Toyota Matricula - XS-49-37

1.995,19 €

0,00 €

0,00 €

1.995,19 €

Ambulancia Matricula - 92-67-EI

12.469,95 €

0,00 €

0,00 €

12.469,95 €

Viatura SAAB Matricula - 87-58-ZL

35.000,00 €

0,00 €

0,00 €

35.000,00 €

Opel Matricula - 05-58-ZO

20.452,46 €

0,00 €

0,00 €

20.452,46 €

Ambulância Matricula - 98-HN-41

51.222,00 €

0,00 €

0,00 €

51.222,00 €

Ambulância Matricula - 53-HN-81

47.828,40 €

0,00 €

0,00 €

47.828,40 €

Viatura Ford Matricula - 46-LA-59

11.147,50 €

2.144,88 €

0,00 €

13.292,38 €

7.085,11 €

3.437,52 €

0,00 €

10.522,63 €

41.449,15 €

0,00 €

0,00 €

41.449,15 €

Ambulância Matricula - 97-55-BZ

1,00 €

0,00 €

0,00 €

1,00 €

Ford Matricula - 69-51-RL

1,00 €

0,00 €

0,00 €

1,00 €

- €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

13.613,92 €

171,67 €

0,00 €

13.785,59 €

Peugeot Patner 1.6 HDI - Matricula 36-41-AM
Auto Radio

Auto Radio

Volkswagen Matricula - 52-JF-33
Ambulância Matricula - 67-15-SH

Peugeot Matricula - 17-IO-65
Outros Não especificados (ex carro porta cargas)
4825

Ferramentas e Utensilios

4826

Equipamento Administrativo e Informático

82.547,17 €

1.822,13 €

0,00 €

84.369,30 €

15.576.682,13 €

481.606,95 €

35.544,60 €

16.022.744,48 €

4827

Taras e Vasilhame

66.801,07 €

12,74 €

0,00 €

66.813,81 €

4829

Outras Imobilizações Corpóreas

22.165,26 €

727,98 €

0,00 €

22.893,24 €

4831

Despesas de instalação

68.474,71 €

7.053,26 €

0,00 €

75.527,97 €

4832

Despesas Investig. Desenvolv.

384.464,68 €

21.728,70 €

0,00 €

406.193,38 €

1.950.046,80 €

471.892,46 €

0,00 €

2.421.939,26 €

1.898.824,45 €

471.892,46 €

0,00 €

2.370.716,91 €

51.222,35 €

0,00 €

0,00 €

51.222,35 €

4852

Edifícios
Complexo Hospitalar
Unidade de Psiquiatria

4853

Outras Construções e Infra-Estruturas

Total Geral
Anexo tabela 2

36,25 €

935,61 €

0,00 €

971,86 €

83.184.727,21 €

2.961.612,68 €

189.228,27 €

85.957.111,62 €
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Conta

Designação

451

Terrenos e Recursos Naturais
Complexo Hospitalar
Unidade de Psiquiatria

Activo Bruto

Amortizações Acumuladas

Activo Líquido

8.845.575,00 €

0,00 €

8.845.575,00 €

7.681.200,00 €

0,00 €

7.681.200,00 €

1.164.375,00 €

0,00 €

1.164.375,00 €

40.958.078,86 €

2.421.939,26 €

38.536.139,60 €

38.129.945,01 €

2.370.716,91 €

35.759.228,10 €

2.828.133,85 €

51.222,35 €

2.776.911,50 €

24.646,32 €

971,86 €

23.674,46 €

24.646,32 €

971,86 €

23.674,46 €

Bens de Dominio Publico

452

Edificios
Complexo Hospitalar
Unidade de Psiquiatria

453

Outras Construções e Infra-Estruturas
Complexo Hospitalar
Unidade de Psiquiatria

445

Imobilizações em curso de bens de dominio publico

Sub-Total

0,00 €

0,00 €

0,00 €

438.479,87 €

0,00 €

438.479,87 €

50.266.780,05 €

2.422.911,12 €

47.843.868,93 €

Imobilizações Incorpóreas
431

Despesas de Instalação

432

Despesas de Investigação e Desenvolvimento

Sub-Total

88.266,48 €

75.527,97 €

12.738,51 €

450.062,22 €

406.193,38 €

43.868,84 €

538.328,70 €

481.721,35 €

56.607,35 €

Imobilizações Corpóreas
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421

Terrenos e Recursos Naturais do Lar

2.756.051,43 €

0,00 €

2.756.051,43 €

422

Edifícios e Outras Construções do Lar

26.860.875,76 €

16.537.940,53 €

10.322.935,23 €

423

Equipamento Básico

56.678.944,24 €

49.813.405,42 €

6.865.538,82 €

424

Equipamento de Transporte

621.376,43 €

504.312,37 €

117.064,06 €

16.399,81 €

16.399,81 €

0,00 €

162,11 €

162,11 €

0,00 €

Mercedes-Benz Vito - Matricula 32-70-PB

21.982,47 €

21.982,47 €

0,00 €

Mercedes-Benz 313 CDI - Matricula 14-83-RN

36.751,95 €

36.751,95 €

0,00 €

211,90 €

211,90 €

0,00 €

Ford Transit 330 L - Matricula 97-67-VL

36.340,24 €

36.340,24 €

0,00 €

Ford Transit 330 L - Matricula 20-44-XU

30.881,71 €

30.881,71 €

0,00 €

Ford Transit 330 L - Matricula 55-89-ZO

31.912,67 €

31.912,67 €

0,00 €

Citroen Jumper Fourgon - Matricula 72-95-JQ

14.000,00 €

14.000,00 €

0,00 €

4.795,64 €

2.597,92 €

2.197,72 €

Peugeot Patner 1.6 HDI - Matricula 17-IO-64

20.613,77 €

10.521,77 €

10.092,00 €

Peugeot Patner 1.6 HDI - Matricula 17-IO-66

20.613,77 €

10.521,77 €

10.092,00 €

Ford Transit 330 L - Matricula 87-OC-03

33.350,01 €

555,84 €

32.794,17 €

Ford Transit 330 L - Matricula 87-OC-11

33.350,01 €

555,84 €

32.794,17 €

Volkswagen Matricula - 94-32-ST

38.906,24 €

38.906,24 €

0,00 €

Renault Clio Matricula - 69-10-NN

1.995,19 €

1.995,19 €

0,00 €

Volvo Matricula - E-261-KHV

1.995,19 €

1.995,19 €

0,00 €

Toyota Matricula - XS-49-37

1.995,19 €

1.995,19 €

0,00 €

Ambulancia Matricula - 92-67-EI

12.469,95 €

12.469,95 €

0,00 €

Viatura SAAB Matricula - 87-58-ZL

35.000,00 €

35.000,00 €

0,00 €

Opel Matricula - 05-58-ZO

20.452,46 €

20.452,46 €

0,00 €

Ambulância Matricula - 98-HN-41

51.222,00 €

51.222,00 €

0,00 €

Ambulância Matricula - 53-HN-81

47.828,40 €

47.828,40 €

0,00 €

Viatura Ford Matricula - 46-LA-59

17.159,01 €

13.292,38 €

3.866,63 €

Volkswagen Matricula - 52-JF-33

27.500,00 €

10.522,63 €

16.977,37 €

Ambulância Matricula - 67-15-SH

Peugeot Patner 1.6 HDI - Matricula 36-41-AM
Auto Radio

Auto Radio

Grande Reparação - Matricula 55-89-ZO

41.449,15 €

41.449,15 €

0,00 €

Ambulância Matricula - 97-55-BZ

1,00 €

1,00 €

0,00 €

Ford Matricula - 69-51-RL

1,00 €

1,00 €

0,00 €

8.250,00 €

0,00 €

8.250,00 €

Peugeot Matricula - 17-IO-65
Outros Não especificados (Ex. Porta Cargas)
425

Ferramentas e Utensilios

426

Equipamento Administrativo e Informático

427

Taras e Vasilhame

429

Outras Imobilizações Corpóreas

Sub-Total

13.785,59 €

13.785,59 €

0,00 €

98.623,26 €

84.369,30 €

14.253,96 €

17.482.779,86 €

16.022.744,48 €

1.460.035,38 €

66.813,81 €

66.813,81 €

0,00 €

28.413,65 €

22.893,24 €

5.520,41 €

104.593.878,44 €

83.052.479,15 €

21.541.399,29 €

2.137.224,26 €

0,00 €

2.137.224,26 €

2.137.224,26 €

0,00 €

2.137.224,26 €

157.536.211,45 €

85.957.111,62 €

71.579.099,83 €

Imobilizações em Curso
442
Sub-Total
Total Geral
Anexo tabela 3

Imobilizações em Curso de I.C.

2.8 Cada uma das rubricas dos mapas 2.11 Quadro discriminativo das
atrás referidos foi desagregado no
reavaliações
mesmo, contudo foram evidenciadas De referir que durante o segundo semestre de 2013, não foram efetuadas reavaliações.
as seguintes informações
Foram mantidas as políticas e critérios contabilísticos inerentes
ao reconhecimento e contabilização dos imobilizados corpóreos, à sua valorimetria e às bases de cálculo das amortizações, e
à respectiva consistência com os exercícios anteriores enquanto
Hospital de Faro e Centro Hospitalar do Barlavento Algarvio.
Relativamente às contas de Imobilizado, importa destacar os
seguintes aspectos:
•

Quanto às imobilizações em curso, o valor apresentado nas
Demonstrações Financeiras são no total de 2.575.704,13€ referente as seguintes obras:
•

apartamentos situados na Rua Vicente Dias em Lagos;
O Complexo Hospitalar sito na Rua Leão Penedo em Faro

Remodelação do serviço de urgência no valor de
1.792.824,35€;

Os únicos edifícios em que o Centro Hospitalar do Algarve é proprietário é o Edifício Lar situado em Faro e seis

•

2.12 Imobilizado em curso

•

Obras no serviço de internamento no valor de 438.479,87€;

•

Upgrade de PACS no montante de 344.399,91€.

e do Edifício dos Serviços de Psiquiatria, situado na Estrada de Loulé, junto à Escola Superior de Saúde de Faro,
sendo pois para efeitos contabilísticos bens de Domínio
Público, propriedade do Estado;
•

O Complexo Hospitalar da Unidade de Portimão sito no
Poço Seco, em Portimão, é propriedade do Estado;

•

O edifício da Unidade de Lagos não é propriedade do
Centro Hospitalar do Algarve mas sim arrendado.

Quanto aos abates temos um total de 200.562,99€ e encontram-se subdivididos da seguinte forma:
Equipamento básico, num total de 164.089,68€ composto:
•

Médico-Cirúrgico: 135.147,01€;

•

De Laboratório: 299,00€;

•

Mobiliário Hospitalar: 23.316,19€;

•

Mobiliário de Hotelaria: 5.020,48€;

•

Outros: 307,00€.

Equipamento Administrativo e Informático, num total de
36.473,31€ composto:
•

Equipamento Administrativo: 13.049,72€;

•

Hardware: 23.423,59€.

2.13 Indicação dos bens utilizados
em regime de locação financeira,
com menção dos respectivos valores
contabilísticos
Não existe qualquer valor desta natureza.
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2.23 Valor global das dívidas de
cobrança duvidosa incluídas em
cada rubrica de dívidas de terceiros
constantes do balanço
Da análise rigorosa e específica das contas correntes de cada
cliente, conclui-se que existiam dívidas de terceiros que estavam em mora há mais de um ano e cujo risco de incobrabilidade era devidamente justificado, pelo que à data de 31 de

Entidade

Valor

ACSS - Administração Central Sistemas de Saúde, IP

377.968,59 €

Ortoimplante, Soc.de Ortopedia, SA.

151.381,89 €

Centro Hospitalar Psiquiatrico Lisboa

81.060,30 €

Iberlim - Soc. Técnica de Limpezas, S.A.

53.244,27 €

Intituto Oftalmologico Dr. Gama Pinto

10.534,68 €

Voxmania - Import E Export., LDA

10.482,78 €

dezembro de 2013, após análise detalhada das contas correntes dos devedores, procedeu-se à transferência da conta 211
– Clientes C/C para a conta 218 – Clientes e Utentes de Cobrança Duvidosa de forma a refletir o valor de 4.852.062,30€ das
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dívidas duvidosas.

2.27 Valor das dívidas
a terceiros a mais de cinco anos
Anexo tabela 4

M.Augusto Silva & Filhos, LDA.

4.789,77 €

Tecnomédica - Equipamentos Médicos, LDA.

4.267,86 €

M.B.Ortopedia, LDA.

3.634,38 €

Biomérieux Portugal,LDA.

2.370,14 €

A.M. Cunha, LDA.

877,38 €

Centro Hospitalar de Lisboa Central, EPE

795,30 €

Maternidade Dr. Alfredo da Costa

795,30 €

Papelmunde - Sociedade Manufacturas Graficas, LDA.

643,80 €

F.V.C. - Fábrica Vilas Carreiras

551,31 €

Celpur- Técnica Ambiental, LDA.

549,45 €

Paulo Ferreira - Trading

310,47 €

Nephrocare Portugal, SA.

154,55 €

Grafimagem- Artes Graficas, LDA

117,37 €

Unid. Local Saude do Baixo Alentejo, EPE

63,54 €

Ambulâncias 111, S.A

39,45 €

Total geral

Anexo tabela 4

704.632,58

2.31 Desdobramento das contas de
provisões acumuladas, explicitando os
movimentos ocorridos no exercício.
Conta

Designação

Saldo

Aumentos

Redução

Inicial

Saldo
Final

19

Provisões para aplicações tesouraria

- €

- €

- €

- €

291

Provisões para cobranças duvidosas

4.091.566,42 €

522.228,23 €

- €

4.613.794,65 €

292

Provisões para riscos e encargos

1.935.298,10 €

985.543,81 €

- €

2.920.841,91 €

39

Provisões para depreciação de existencias

- €

- €

- €

- €

49

Provisões para investimentos financeiros

- €

- €

- €

- €

6.026.864,52 €

1.507.772,04 €

- €

7.534.636,56 €

Total Geral

Anexo tabela 5

Para efeitos de constituição da Provisão para Cobrança Duvidosa, consideram-se as dívidas de terceiros que estejam em
mora há mais de um ano e cujo risco de incobrabilidade seja
devidamente justificado, tendo para esse efeito considerado
para o seu cálculo o valor constante da conta 218 – Clientes e
Utentes de Cobrança Duvidosa pelas seguintes percentagens:
•

Créditos em mora há mais de 12 meses e até 24 meses - 50%;

•

Créditos em mora há mais de 24 meses - 100%.

Ainda no que se refere as Provisões, é de esclarecer que foram
constituídas Provisões para Outros Riscos e Encargos, nomeadamente sobre processos judiciais intentados contra o Centro
Hospitalar do Algarve, uma vez que se afigura provável que
uma eventual condenação no pagamento dos valores peticionados no valor de 2.920.841,91€.
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2.32 Explicitação e justificação dos
movimentos ocoridos no exercício,
em cada uma das contas da classe
5 – “ Fundo Patrimonial”, constantes
no Balanço
Conta

Designação

Saldo

Transferências

Aumentos

Redução

Inicial
511

Capital Social

56

Reservas de Reavaliação

Sub-Total

108

Saldo
Final

60.434.888,00 €

- €

- €

- €

60.434.888,00 €

- €

- €

- €

- €

- €

60.434.888,00 €

- €

- €

- €

60.434.888,00 €

Reservas
574

Reservas Livres

- €

- €

- €

- €

- €

575

Subsídios

- €

- €

- €

- €

- €

576

Doações

- €

- €

141.155,31 €

- €

141.155,31 €

577

Transferência de Ativos

- €

- €

- €

- €

- €

Unidade de Faro

58.967.642,29 €

- €

122.730,14 €

- €

58.844.912,15 €

Unidade de Portimão

90.090.543,76 €

- €

131.183,09 €

- €

90.221.726,85 €

149.058.186,05 €

- €

132.702,36 €

- €

148.925.483,69 €

- €

- €

- €

Sub-Total
Resultados
59

Resultados Transitados

- €

88

Resultados Liquidos do Exercício

- €

- €

3.109.823,30 €

- €

3.109.823,30 €

- €

- €

3.109.823,30 €

- €

3.109.823,30 €

-88.623.298,05 €

- €

-2.977.120,94 €

- €

-91.600.418,99 €

Sub-Total
Total Geral - Fundo Patrimonial

Anexo tabela 6

De acordo com o Decreto-Lei n.º 69/2013, de 17 de maio, o
Capital Estatutário do Centro Hospitalar do Algarve, é constituído por uma dotação subscrita e integralmente realizadas pelo
Estado de 60.434.888,00€, devidamente registado na rubrica
de Capital Social e proveniente do Capital das duas entidades
extintas conforme estipulado no referido Decreto-Lei.
Quanto às reservas, decorrem dos valores que deram origem ao
Centro Hospitalar do Algarve, provenientes do Património do
Hospital de Faro e do CHBA tal como se evidencia na tabela 7.

Conta

Designação

Faro

Portimão

Total

511

Capital Social

22.422.097,00 €

38.012.791,00 €

60.434.888,00 €

56

Reservas de Reavaliação

42.466.225,74 €

- €

42.466.225,74 €

64.888.322,74 €

38.012.791,00 €

102.901.113,74 €

Sub-Total
Reservas
574

Reservas Livres

6.006.155,75 €

- €

6.006.155,75 €

575

Subsídios

4.725.877,74 €

- €

4.725.877,74 €

576

Doações

1.430.071,19 €

941.332,50 €

2.371.403,69 €

577

Transferência de Ativos

- €

33.036,24 €

33.036,24 €

12.162.104,68 €

974.368,74 €

13.136.473,42 €

Sub-Total

109

Resultados
59

Resultados Transitados

113.209.896,27 €

90.340.653,47 €

203.550.549,74 €

88

Resultados Liquidos do Exercício

386.076,44 €

724.259,03 €

1.110.335,47 €

Sub-Total

113.595.972,71 €

91.064.912,50 €

204.660.885,21 €

Total Geral

- 36.545.545,29 €

- 52.077.752,76 €

- 88.623.298,05 €

-58.967.642,29 €

-90.090.543,76 €

- 149.058.186,05 €

577

Transferência de Ativos
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Contudo e tal como podemos verificar na tabela 7 existia uma
Reserva de Reavaliação existente no balanço a data de 30 de
junho de 2013 no Hospital de Faro e refere-se à avaliação dos
imóveis em 2010, divulgada no respetivo relatório, conforme
se observa na tabela 8.

Designação

Custos Históricos a)

Reavaliações b)

Valores Contabilisticos
Reavaliados

Bens de Dominio Publico:
Terrenos e Recursos Naturais

0,00 €

8.845.575,00 €

8.845.575,00 €

4.014.659,04 €

33.703.200,00 €

37.717.859,04 €

Outras Construções e Infraestruturas

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Bens do Ptrimónio Histórico, Artistico e Cultural

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Outros Bens do Domínio Público

0,00 €

0,00 €

0,00 €

4.014.659,04 €

42.548.775,00 €

46.563.434,04 €

90.485,85 €

1.137.114,15 €

1.227.600,00 €

13.175.757,81 €

-9.567.357,81 €

3.608.400,00 €

1.556.775,24 €

7.925.492,66 €

9.482.267,90 €

21.833,54 €

46.495,92 €

68.329,46 €

3.627,54 €

6.634,52 €

10.262,06 €

1.507.414,34 €

376.231,17 €

1.883.645,51 €

294,58 €

-294,58 €

0,00 €

15.609,99 €

-6.865,29 €

8.744,70 €

16.371.798,89 €

-82.549,26 €

16.289.249,63 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

20.386.457,93 €

42.466.225,74 €

62.852.683,67 €

Edificios

Sub-Total
Imobilizações Corpóreas:
Terrenos e Recursos Naturais
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Edifícios e Outras Construções
Equipamento Básico
Equipamento de Transporte
Ferramentas e Utensilios
Equipamento Administrativo e Informático
Taras e Vasilhame
Outras Imobilizações Corpóreas
Sub-Total
Investimentos Financeiras:
Investimentos em Imóveis
Sub-Total
Total Geral
Anexo tabela 8
a) Líquidos de Amortizações
b) Englobam as sucessivas Reavaliações

2.33 Demonstração dos Custos das
Mercadorias Vendidas e das Matérias
Consumidas
Conta

Designação

Mercadorias

Matérias Primas

36

Existências Iniciais

-€

8.363.249,03 €

312+316

Compras

- €

18.952.768,68 €

793+693

Regularizações de Existências

- €

- €

36

Existências Finais

- €

4.008.051,27 €

61

Custo das Mercadorias Vendidas

- €

23.307.966,44 €

111
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O custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas
foram no montante de 23.307.966,44€, cuja demonstração é
apresentada na tabela 9. O saldo final das existências do exercício em 31 de dezembro de 2013 é de 4.008.051,27€, o qual
engloba as existências nos armazéns, farmácia, serviços clínicos e laboratórios das três Unidades.

2.35 Vendas e Prestações de Serviços
Os proveitos gerados referem-se, essencialmente, a prestações
de serviços resultantes da atividade de saúde com internamento, com exceção da convergência referente ao ano de 2013 no
montante de 16.989.710,22€, registando-se ainda proveitos
originários da Venda de Energia e do Aluguer de Instalações,

Mais se informa que as Existências Iniciais, decorrem dos valo-

contudo, sem grande relevância e registados estes últimos na

res que deram origem ao Centro Hospitalar do Algarve, des-

conta de Proveitos Suplementares.

dobrados das seguintes origens:
•

Hospital de Faro: 5.823.670,03€;

•

Centro Hospitalar do Barlavento Algarvio: 2.539.579,00€.

Conta

Designação

2013

711

Vendas

265,68 €

712

Prestações de Serviços

88.141.422,72 €

Total Geral
Anexo tabela 10

88.141.688,40 €

2.37 Demonstração dos resultados
financeiros
CUSTOS E PERDAS

Conta

Designação

681

Juros Suportados

685

Diferenças de Câmbios Desfavoráveis

688

Outros Custos e Perdas Financeiras

82

Resultados Financeiros

Total Geral

112

PROVEITOS E GANHOS

2013

739.797,26 €
29,42 €
14.637,15 €
-738.422,24 €
16.041,59 €

Conta

Designação

781

Juros Obtidos

785

Diferenças de Câmbios Favoráveis

786

Descontos de P/Pagamento Obtidos

788

Outros P. e G. Financeiros

Total Geral

2013

12.670,40 €
18,88 €
3.352,31 €
- €
16.041,59 €

Anexo tabela 11

2.38 Demonstração dos resultados
extraordinários
CUSTOS E PERDAS

Conta

Designação

691

Transferencias de Capital Concedidas

692

Dividas Incobráveis

693

Perdas em Existências

694

Perdas em Imobilizado

695

Multas e Penalidades

697

PROVEITOS E GANHOS

2013

Conta

Designação

2013

- €

792

Recuperação de dívidas

- €

44.255,72 €

793

Ganhos em Existências

- €

7.551,40 €

794

Ganhos em Imobilizações

- €

11.334,72 €

795

Benefícios de Penalidades Contratuais

40,04 €

1.093,30 €

796

Redução de Amortizações e Provisões

- €

Correcções relativos a Exercícios Anteriores

277.918,74 €

797

Correcções Relativas a exercícios Anteriores

333.614,89 €

698

Outros custos e Perdas Extraordinárias

113.282,80 €

798

Outros Proveitos e Ganhos Extraordinários

263.757,13 €

84

Resultados Extraordinários

141.975,38 €

Total Geral
Anexo tabela 12

597.412,06 €

Total Geral

597.412,06 €

2.39 Outras Informações consideradas
relevantes para melhor compreensão
da posição financeira dos resultados
No presente Relatório e Contas são feitos comentários, dos
quais é permitido extrair análise e apreciação pormenorizadas
da situação económica e financeira do Centro Hospitalar do
Algarve, sendo de referir como nota final o saldo Ativo e Passivo da rubrica “24 – Estado e Outros Entes Públicos”, à data de
31 de dezembro de 2013 com o desdobramento identificado
na tabela 13.
De acordo com a legislação em vigor, as declarações fiscais
estão sujeitas a revisão e a eventual correção por parte das
autoridades fiscais por um período de quatro anos, sendo de
dez anos para a Segurança Social. Deste modo, as declarações
fiscais do exercício de 2013 podem vir a ser sujeitas a revisão,
contudo não terão um efeito significativo nas demonstrações
financeiras entregues.
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Conta

Designação

Activo

Passivo

490.000,00 €

- €

218,77 €

- €

- €

112.114,92 €

490.218,77 €

112.114,92 €

Imposto sobre o Rendimento (I.R.C.)
2411

Pagamentos Especiais por Conta

2412

Retenções

2413

Imposto Estimado

Sub-Total
Retenções Imposto S/Rendimento(I.R.S.)

114

2421

Trabalho Dependente

- €

1.213.704,00 €

2422

Trabalho Independente

- €

15.809,48 €

2423

Capitais

- €

6,21 €

2424

Prediais

- €

2.521,00 €

2425

Pensões

- €

2.284,00 €

24291

Sobre outros Rendimentos

- €

€

24299

Retenções ACSS

41.928,57 €

10.928,10 €

41.928,57 €

1.245.252,79 €

- €

25.568,13 €

- €

25.568,13 €

- €

7,48 €

- €

7,48 €

Sub-Total
Imposto sobre Valor Acrescentado(I.V.A.)
2436

Iva a Pagar

Sub-Total
Restantes Impostos
2449

Outros Impostos

Sub-Total
2451

ADSE

- €

2.016,54 €

2452

Caixa Geral de Aposentações

- €

883.475,08 €

2453

Segurança Social

- €

1.009.656,26 €

- €

99,34 €

- €

1.895.247,22 €

532.147,34 €

3.278.190,54 €

2458

Outras Contribuições

Sub-Total
Total Geral
Anexo tabela 13

Certificação
Legal de Contas
115

116

117

118

119

Segue-nos no

Faro (sede)
Rua Leão Penedo, 8000-386
Tel. 289 891 100
administracao@chalgarve.min-saude.pt
www.chalgarve.min-saude.pt

Portimão
Sítio do Poço Seco, 8500-338
Tel. 282 450 300

Lagos
Rua Castelo dos Governadores, 8600-563
Tel. 282 770 100

