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Enquadramento Geral
O Centro Hospitalar Universitário do Algarve, E. P. E. (CHUA) é a única instituição pública
hospitalar no Algarve.
O CHUA foi criado pelo decreto-lei 101/2017, e integra o sector empresarial do estado, respondendo, no quadro do SNS, maioritariamente às necessidades de saúde da população residente
na região do Algarve (NUTS II/III) e, nalgumas valências, ao Sul do Alentejo.
Assim, do CHUA fazem parte quatro unidades de saúde - Centro de Medicina Física e Reabilitação do Sul, Hospital de Faro, Hospital de Lagos e Hospital de Portimão - com carteira de serviços
específicas e que se completam entre si, para além das unidades acima referidas o Centro Hospitalar
engloba também quatro serviços de urgência básica sediados em Albufeira, Lagos, Loulé, e Vila Real
de Santo António, servindo assim um extenso território, distando a Unidade Hospitalar de Lagos e
o seu Serviço de Urgência Básico (SUB) cerca de 140 km do SUB de Vila Real de Santo António.
As duas principais unidades hospitalares (Faro e Portimão) distam quase 70 km entre si. Esta
dispersão dificulta uma gestão eficiente de recursos, nomeadamente de profissionais, acarreta gastos acrescidos, os quais se refletem, naturalmente, de forma negativa na estrutura de custos e nos
indicadores de avaliação de desempenho, quando comparado com centros hospitalares e hospitais
do respetivo grupo que têm circunstâncias muito diferentes.
As unidades hospitalares do CHUA são as que mais distam, em todo o território do Continente, dos hospitais que lhe servem de referência, localizados em Lisboa, a cerca de 280 km de
distância das Unidades Hospitalares de Faro e Portimão . Esta realidade, associada às dificuldades
em atrair os profissionais e dotar as diversas valências do parque tecnológico ajustado à responsabilidade e ambição de hospital central e universitário, originam, por exemplo, tempos de resposta,
equidade no acesso e preço dos serviços subcontratados menos eficientes face aos apresentados
por hospitais similares localizados no litoral norte e centro do Continente, colocando o CHUA num
patamar de dificuldades ao nível do interior profundo do país.
Por outro lado, o caráter cosmopolita e internacionalmente atrativo do Algarve, acarreta
custos acrescidos, também no nível de vida dos profissionais, diminuindo a atratividade da região,
colocando-a neste aspeto ao nível dos grandes centros.
Registe-se ainda como fatores negativos a vetustez e a desadequação física das instalações
das unidades de Faro e de Lagos.
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Identidade e posicionamento estratégico
Missão
O Centro Hospitalar Universitário do Algarve tem como missão a prestação de cuidados de
saúde diferenciados, em toda a região do Algarve, como sua área de influência direta e também
parte do Alentejo, para algumas das suas valências.
Complementarmente, a missão do CHUA também compreende a investigação e o ensino
médico e em saúde, sendo uma instituição de referência no Serviço Nacional de Saúde, com estatuto de hospital universitário, mantendo para o ensino clínico uma articulação estreita com a Universidade do Algarve, que se estende ao consórcio Centro Académico de Investigação e Formação
Biomédica do Algarve.
Visão
O Centro Hospitalar Universitário do Algarve pretende afirmar a sua excelência na prestação
de cuidados de saúde diferenciados, a criação de valor em saúde para os seus utentes e a relevância
nacional e internacional da investigação em saúde, em estreita colaboração com a academia.
Valores
Constituem valores e princípios primordiais, determinantes da atividade desenvolvida pelo
Centro Hospitalar Universitário do Algarve:
. Universalidade da sua missão, constituindo-se como pilar de coesão social para a
população que serve;
. Respeito pelos princípios éticos, pela dignidade humana, pelos direitos dos utentes
e em elevados padrões de segurança assistencial;
.Equidade

no

acesso

e

utilização

aos

cuidados

que

disponibiliza

. Cultura de serviço público, centrado no utente e na satisfação do atendimento recebido;
. Trabalho em equipa, multidisciplinar, assente numa efetiva integração dos níveis
cuidados disponíveis na região, promovendo a adequação da prestação às necessidades dos utentes;
. Orientação para a obtenção de resultados em saúde, condição necessária para uma
efetiva criação de valor em saúde;
. Efetividade e eficiência na utilização dos recursos disponíveis, contribuindo para a
sustentabilidade da instituição.
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Ambiente Interno e Externo
Análise do ambiente interno e externo (SWOT)
Pontos Fortes
. Aposta continuada na implementação de processos de qualidade assistencial e gestão do
risco clínico;
. Aposta na formação e diferenciação dos profissionais:
. Certificação dos serviços;
. Sinergias decorrentes do protocolo de cooperação com a Universidade do Algarve e da
criação do centro académico ABC – Algarve Biomedical Center;
. Disponibilização formativa em Medicina pela Universidade do Algarve;
. Cultura de proximidade na relação entre os profissionais de saúde e os utentes e forças da
comunidade;
. Centro hospitalar recentemente criado, aumentando a dimensão da estrutura
. Equipa de Gestão focada na diferenciação do CHUA, na descentralização da governação
clínica nas estruturas intermédias, na criação de valor em saúde e na sustentabilidade económico-financeira.

Pontos Fracos
. Distância às unidades hospitalares de referência, limitando a possibilidade de apoio e alternativa efetiva em situações de pico e impondo custos de estrutura elevados;
. Elevada distância entre os polos hospitalares, que não favorece a eficiência na utilização
dos recursos;
. Quadro de pessoal bastante deficitário, em particular na área médica, com rácios de cobertura populacional significativamente inferiores à média nacional e aos referenciais desejáveis;
. Cuidados de saúde primários deficitários na região, condicionando a atividade assistencial
hospitalar pressionando a capacidade instalada nos cuidados hospitalares e desviando-a
para a prestação de cuidados menos diferenciados;
. Forte procura dos serviços de urgência, condicionando a melhor afetação de recursos às
atividades assistenciais programadas;
. Parque tecnológico hospitalar com uma idade média elevada e desgastado;
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. Fraca capacidade de fixação de quadros na região;
. Insuficiências na integração dos sistemas de informação entre os polos hospitalares: a situação atual potencia a redundância de atos, aumento do risco clínico e reduz a capacidade
de gestão intermédia;
. Impossibilidade de maior desenvolvimento clinico e assistencial, devido às reconhecidas
limitações físicas das instalações da unidade hospitalar mais diferenciada, limitando também
a sua consolidação e potenciação do atual estatuto de hospital universitário;
. Modelo de financiamento desajustado, não considerando adequadamente os custos de estrutura e contexto regionais, o que se traduz em desequilíbrios financeiros sistemáticos ao
longo do tempo;
. Preponderância muito significativa da atividade urgente, ambulatória e cirúrgica, com impactos de eficiência e efetividade na atividade assistencial.

Oportunidades
. Consolidação da cooperação com a Universidade do Algarve, favorecendo a atratividade
para a fixação de quadros e o desenvolvimento científico;
. Implementação de mecanismos de contratualização interna da atividade assistencial, o que
fomenta práticas de gestão orientadas para os resultados;
. Área de influência hospitalar essencialmente coincidente com a área da ARS respetiva, podendo favorecer a adoção de intervenções em saúde promotoras da integração de cuidados
. Possibilidade de estruturar algumas áreas assistenciais em centros de responsabilidade integrados, o que pode constituir fator de adensamento da cultura institucional, responsabilização pelos resultados em saúde obtidos e introduzir incentivos financeiros à fixação de quadros na região.

Ameaças
. Envelhecimento acentuado do corpo clínico, que conjugado com a falta de capacidade de
fixação de novos especialistas, poderá conduzir a um agravamento das carências de profissionais qualificados e experientes;
. Mercado de hospitalização privada em crescimento acentuado na região, captando recursos humanos diferenciados, capturando uma franja significativa do financiamento do CHUA
através dos vales-cirurgia e desnatando a casuísta do centro hospitalar;
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. Condicionamento da autonomia gestionária do CHUA pela excessiva centralização e burocratização dos processos de tomada de decisão, podendo traduzir-se numa limitação significativa em espelhar, no plano operacional, os objetivos do CHUA;
. A situação periférica da região do Algarve no todo nacional e a escassez de oportunidades
de colocação de quadros qualificados, fora dos setores do ensino e da saúde, constitui um
constrangimento à mobilidade familiar e à fixação de profissionais de saúde na região.
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Desempenho institucional e atividade assistencial
Desempenho institucional 2018
O plano de atividades e orçamento para 2018 do CHUA estiveram em consonância com o
negociado e contratado com o maior cliente do centro hospitalar, o SNS, num quadro misto de relação fornecedor-cliente, tutelado-tutela e gestor-acionista, em sede de contrato-programa.
O orçamento foi elaborado em Agosto de 2017 tendo por base as instruções emanadas pela
tutela setorial da saúde, nomeadamente no documento “termos de referência para contratualização hospitalar no SNS – contrato-programa 2018”, emanado pela Administração Central do Sistema
de Saúde, I. P. (ACSS).
O Conselho de Administração que preparou e apresentou o Orçamento para 2018 aprovado
pela tutela cessou funções no final do 3º trimestre de 2017, para uma realidade que entretanto foi
modificada pela alteração da entidade Centro Hospitalar do Algarve (CHA) para Centro Hospitalar
Universitário do Algarve (CHUA) com as alterações já referidas, assim o atual Conselho de Administração ao assumir funções e tendo já o Orçamento para 2018 sido aprovado atribuiu prioridade à
adaptação à nova realidade e aos desafios diários não tendo sido elaborado o documento síntese
dos documentos carregados na plataforma SICA, em Agosto de 2017, e que constituem o Plano de
Atividades e o Orçamento de 2018.
O resultado operacional foi de -22 796 092 euros no ano de 2018, tendo-se registado um
EBITDA de - 17 561 362 euros. A análise destes resultados encontra-se efetuada no capítulo respetivo do Relatório de Gestão do referido ano, importando realçar que para os mesmos contribuíram
a aplicação do PNT (passagem dos horários de 40 horas para as 35, dando origem a novas contratações e recurso a trabalho suplementar para restabelecimento da carga horária necessária), atualização para 100% da remuneração do trabalho suplementar, estabilização das equipas tipo necessárias ao funcionamento das diversas áreas de urgência, investimento realizado na ordem dos
4.300.000 euros, acréscimo significativo da despesa resultante da introdução de terapêuticas inovadoras.
Uma breve nota no que diz respeito ao número de profissionais, já que em 2018 no CHUA o
saldo resultante de novas admissões e saídas se traduziu num acréscimo de dois efetivos face a
2017.
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Atividade Assistencial

Consulta externa
Ao longo dos últimos anos e como se demonstra nos quadros abaixo, na atividade das unidades que integram o atual CHUA registou-se uma trajetória decrescente, com diminuições sucessivas da atividade total realizada, sendo que em 2018 se verificou ainda uma redução marginal da
atividade de consulta externa médica (-0,5%), em resultado de um aumento das primeiras consultas
(+2.3%) e uma redução das consultas subsequentes (-1.5%).
Tipologia de consulta

2018

Var. 18/17 (%) 2017

Total de consultas

348732

2%

341391

Total de consultas médicas

281385

0%

282734

Primeiras consultas médicas

79331

2%

77578

Consultas médicas subsequentes

202054

-2%

205156

% 1.as consultas no total consultas médicas

28,2%

3%

27,4%

% 1.as consultas realizadas e registadas na CTH

38,9%

7%

36,2%

% 1.as consultas realizadas em tempo adequado

73,6%

-1%

74,5%

% consultas externas com registo de alta

9,8%

14%

8,6%

Urgência
O serviço de Urgência do CHUA é composto por uma Urgência Polivalente, na Unidade Hospitalar de Faro, por uma Urgência Médico-Cirúrgica, na Unidade Hospitalar de Portimão, e pelos
quatro serviços de urgência básica de Lagos, Loulé, Albufeira e Vila Real de Santo António pelo que
no quadro abaixo foram registados todos os atendimentos realizados em 2018, tendo-se verificado
um acréscimo de 1%.
A percentagem de utentes triados de verde e azul cresce 7 pontos percentuais relativamente
a 2017.
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Tipologia de atendimento urgente

2018

Var. 18/17 (%) 2017

N.o total de atendimentos de urgência

348652

1%

346720

N.o de atendimentos – urgência (sem internamento)

324594

1%

322895

Média de urgências por dia

955

1%

950

% atendimentos urgentes com Internamento

7%

0%

7%

% atendimentos c/ prioridade verde/azul/branco

41%

7%

38%

Internamento
Em 2018 os indicadores a atividade e indicadores registados a nível das especialidades com
internamento mantiveram-se em linha com os anos anteriores.
Tipo de especialidade

2018

Var. 18/17 (%)

2017

Lotação média anual

918

0%

914

Total de doentes saídos (s/ berçário)

29107

0%

29188

Total de dias de internamento

299778

-1%

301797

Total de DI -UCI e UC intermédios

19222

-2%

19567

Demora média

10,3

0%

10,3

Taxa de ocupação

89%

-1%

91%

Atividade Cirúrgica
Neste domínio o aumento da taxa de ambulatorização em 2018 face a 2017 foi o principal
ganho, sendo que atividade cirúrgica convencional registou um decréscimo, fruto da diminuição da
atividade programada, a qual tem na origem o reduzido número de anestesistas que colaboram com
o CHUA.
2018

Var. 18/17 (%) 2017
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Número de salas

16

0%

16

Total de cirurgias (produção interna)

13941

-1%

14143

Cirurgia programada

9790

-5%

10326

Cirurgia urgente

4151

9%

3817

Cirurgia programada - BO de ambulatório

5726

3%

5585

% ambulatorização cirúrgica

58,5%

8%

54,1%

Bloco de Partos
Nas unidades de Faro e Portimão em 2018 realizaram-se 3.764 partos, se compararmos este número
com o realizado em outras unidades hospitalares do país podemos concluir que o CHUA ocupa o
segundo lugar no ranking das instituições com serviços de obstetrícia, a seguir ao Centro Hospitalar
Universitário de Coimbra.

Tipologia

2018

Var. 18/17 (%) 2017

Total de partos

3764

2%

3697

Partos eutócitos

2264

1%

2231

Partos distócitos

1500

2%

1466

Cesarianas

1019

3%

989

Outros

481

1%

477

% partos por cesariana

27%

1%

27%

Média de partos por dia

10

2%

10
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Estrutura de oferta de Serviços Assistenciais
O CHUA está presente em toda a região e organiza-se em torno de dois polos hospitalares:
. Faro - Algarve Central e Sotavento: Faro, São Brás de Alportel, Albufeira, Loulé e Vila Real de Santo
António
. Portimão - Barlavento Algarvio: Portimão e Lagos.
O modelo de governação clínica do CHUA resulta de decisão de departamentalização, mais
recentemente corporizada na OS 3/2016 (3.ago), assim o CHUA tem sete departamentos, resultante
de decisões ao longo do tempo, datando a mais recente já do ano de 2017:
. Médico
. Cirúrgico
. Criança, adolescente e da família
. Ginecologia, obstetrícia e reprodução humana
. Emergência, urgência e cuidados intensivos
. Psiquiatria e saúde mental
. Clínico de serviços tecnológicos e terapêuticos.
Os departamentos são transversais às diversas localizações físicas dos serviços que os integram, sendo dirigidos por um diretor (médico), e tendo uma equipa de direção também composta
por enfermeiro(s) supervisor(es) ou chefe(s) ou, quando as caraterísticas do departamento assim
aconselharem, por técnico(s) superior(es) de tecnologias de saúde e por um(a) administrador(a)
hospitalar.
Cada departamento reúne um conjunto de serviços clínicos, em função da similitude do seu
foco assistencial e das necessidades subjacentes, visando a promoção da otimização dos recursos
no interesse comum e uma estruturação vertical da organização e direção de toda área assistencial.
Os serviços clínicos são organizados em torno da respetiva especialidade médica, podendo
ser únicos, servindo os dois polos hospitalares, ou podendo existir um serviço para cada um
dos polos hospitalares.
O serviço clínico tem direção médica (um diretor de serviço, nos termos da lei, responsável
por toda a atividade do serviço) e chefia de enfermagem (com as atribuições que a lei igualmente
lhe confere) ou, quando as caraterísticas do serviço assim aconselharem, a coordenação de técnico
superior de tecnologias de saúde, de acordo com a especialização profissional não médica do respetivo serviço.
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Assim, os órgãos executivos de decisão diagnóstica e terapêutica e a seu tempo os centros
de responsabilidade integrada, compreendem serviços clínicos, liderados por diretor médico, enfermeiro ou técnico de diagnóstico e terapêutica e administrador hospitalar.
A organização interna do CHUA, no que respeita à prestação diária de cuidados encontra-se
centrada e estruturada nos seus serviços clínicos, pelo que a unidade sistémica da organização do
hospital é então e verdadeiramente o serviço clínico.
Estrutura organizacional

Estado Português
Membro do Governo responsável pela área da Saúde
Membro do Governo responsável pela área das Finanças
Conselho Fiscal do Centro Hospitalar Universitário do Algarve, E. P. E.
Revisor Oficial de Contas do Centro Hospitalar Universitário do Algarve, E. P. E.
Conselho Consultivo do Centro Hospitalar Universitário do Algarve, E. P. E.
Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário do Algarve, E. P. E.
Centro Académico de Investigação e Formação Biomédica do Algarve (ABC - Algarve Biomedical Center) a)
Serviço de Auditoria Interna
Comissões de apoio técnico
Comissão de Ética
Comissão de Qualidade e Segurança do Doente
Grupo de Coordenação Local do Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistência aos
Comissão de Farmácia e Terapêutica
Outras comissões de apoio técnico

Comissão de Coordenação Oncológica
Comissão Técnica de Certificação da Interrupção Voluntária da Gravidez
Comissão para o Aleitamento Materno
Comissão de Catástrofe e Emergência Interna
Comissão de Prevenção e Tratamento de Feridas
Conselho Técnico de Diagnóstico e Terapêutica
Unidades orgânicas transversais a todo o CHAlgarve ou atuantes em cada polo hospitalar
Área de prestação de cuidados
Polo Hospitalar do Algarve Central e Sotavento
Departamento de Medicina
Serviço de Cardiologia
Serviço de Dermatologia
Serviço de Gastrenterologia
Serviço de Hematologia Clínica
Serviço de Infecciologia
Serviço de Imunoalergologia
Serviço de Medicina Interna 1
Serviço de Medicina Interna 2
Serviço de Medicina Interna 3
Serviço de Nefrologia
Serviço de Neurologia
Serviço de Oncologia
Serviço de Pneumologia
Serviço de Reumatologia
Unidade de Genética Médica
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Departamento de Cirurgia
Serviço de Cirurgia Geral
Serviço de Cirurgia Plástica e Reconstrutiva
Serviço de Estomatologia
Serviço de Neurocirurgia
Serviço de Oftalmologia
Serviço de Ortopedia
Serviço de Otorrinolaringologia
Serviço de Urologia
Blocos operatórios
Unidade de Cirurgia de Ambulatório
Departamento de Emergência, Urgência e Cuidados Intensivos
Serviço de Urgência Polivalente
Serviço de Medicina Intensiva
Serviço de Urgência Básica de Albufeira
Serviço de Urgência Básica de Loulé
Serviço de Urgência Básica de Vila Real de Santo António
Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) - Faro e Albufeira
Viaturas de suporte imediato de vida (SIV)
Departamento da Criança, do Adolescente e da Família
Serviço de Medicina Intensiva Pediátrica e Neonatal
Serviço de Pediatria - Faro
Departamento de Ginecologia / Obstetrícia e Reprodução Humana
Serviço de Obstetrícia
Serviço de Ginecologia
Departamento Clínico de Serviços Tecnológicos e Terapêuticos
Centro de Medicina e Reabilitação do Sul
Serviço de Anatomia Patológica
Serviço de Imagiologia
Serviço de Imuno-Hemoterapia
Serviço de Medicina Física e Reabilitação
Serviço de Patologia Clínica - Faro
Unidade de Convalescença
Departamento de Serviços Clínicos de Suporte
Serviço de Anestesiologia
Serviço de Dietética e Nutrição
Serviço de Cuidados Paliativos
Consulta Externa
Polo Hospitalar do Barlavento Algarvio
Departamento de Medicina
Serviço de Cardiologia
Serviço de Dermatologia
Serviço de Gastrenterologia
Serviço de Medicina Interna de Portimão
Serviço de Medicina Interna de Lagos
Serviço de Neurologia
Serviço de Oncologia
Serviço de Pneumologia
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Departamento de Cirurgia
Serviço de Cirurgia Geral
Serviço de Oftalmologia
Serviço de Ortopedia
Serviço de Otorrinolaringologia
Serviço de Urologia
Blocos operatórios
Unidade de Cirurgia de Ambulatório
Departamento de Emergência, Urgência e Cuidados Intensivos
Serviço de Urgência Médico-Cirúrgica
Serviço de Medicina Intensiva
Serviço de Urgência Básica de Lagos
Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) - Portimão
Viatura de Suporte Imediato de Vida (SIV)
Departamento da Criança, do Adolescente e da Família
Serviço de Pediatria - Portimão
Departamento de Ginecologia / Obstetrícia e Reprodução Humana
Serviço de Ginecologia / Obstetrícia - Portimão
Departamento Clínico de Serviços Tecnológicos e Terapêuticos
Serviço de Anatomia Patológica
Serviço de Imagiologia
Serviço de Imuno-hemoterapia
Serviço de Medicina Física e Reabilitação
Serviço de Patologia Clínica - Portimão
Departamento de Serviços Clínicos de Suporte
Serviço de Anestesiologia
Serviço de Dietética e Nutrição
Serviço de Cuidados Paliativos
Consultas externas de Portimão e Lagos
Unidades orgânicas transversais a todo o CHAlgarve
Área de prestação de cuidados
Polo Hospitalar do Algarve Central e Sotavento
Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental
Serviço de Psiquiatria de Faro
Polo Hospitalar do Barlavento Algarvio
Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental
Serviço de Psiquiatria de Portimão
Área de suporte à prestação de cuidados
Serviço de Assistência Espiritual e Religiosa
Serviços Farmacêuticos
Serviço de Esterilização
Serviço Social e Gabinete do Cidadão
Serviço de Codificação e Auditoria Clínica
UHGIC - Unidade Hospitalar de Gestão de Inscritos para Cirurgia
Equipa de Gestão de Altas
Núcleo s Ho spitalares de Apoio a Crianças e Jovens em Risco e Equipa de Prevenção de Violência em

Área de gestão, apoio geral e logística
Serviços de apoio técnico e assessoria ao conselho de administração
Gabinete de Assessoria ao Órgão de Gestão
Gabinete de Comunicação e Relações Exteriores
Responsável pelo Acesso à Informação
Serviço de Assessoria Jurídica e Contencioso
Serviços de logística e administração geral
Serviço de Instalações, Equipamentos, Ambiente e Apoio Geral
Serviço de Informática e Comunicações
Serviços Hoteleiros
Serviço de Gestão Documental
Unidade de Transportes
Serviço de Gestão de Doentes
Serviço de Aprovisionamento
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Departamento de Planeamento, Produção, Contratualização e Controlo de Gestão
Serviço de Produção, Contratualização e Controlo de Gestão
Gabinete de Planeamento, Estudos e Estatística
Serviços não departamentalizados
Serviços Financeiros
Serviço de Recursos Humanos
Serviço de Saúde Ocupacional
Área de ensino, formação e investigação
Serviços não departamentalizados
Internato Médico
Centro de Formação, Investigação e Conhecimento

Notas: organograma do CHUA apresentado em ilustração ao longo de quatro páginas; o organograma apresentado detalha até ao nível hierárquico de Serviço o CHUA e está atualmente em revisão, no âmbito da elaboração do regulamento interno do CHUA.
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Objetivos, linhas estratégicas e medidas operacionais para 2019
Os objetivos e linhas estratégicas definidas para o corrente ano não podem deixar ter em
consideração a diversidade das unidades que integram o CHUA, as suas especificidades e as necessidades das populações que servem.
Assim o reforço e alargamento da capacidade assistencial, a melhoria dos processos de
apoio à atividade assistencial e a melhoria da sustentabilidade financeira são os 3 objetivos essenciais no ano de 2019.
A acompanhar estes três objetivos estará sempre presente a responsabilidade decorrente
da atribuição do estatuto de hospital universitário, pelo que deverão ser reforçadas as sinergias já
existentes com instituições de ensino universitário, com particular relevância para a Universidade
do Algarve bem como o apoio interno ao desenvolvimento de programas de desenvolvimento científico promovidos pelo Centro de Formação e Investigação Científica do CHUA.
Da mesma forma procuraremos não descurar as ações a desenvolver que contribuam para
o bem-estar e qualificação dos colaboradores da instituição, essenciais para a criação de um bom
ambiente de trabalho o qual se reputa de indispensável a um adequado desempenho das respetivas funções.
Enunciam-se, para melhoria da oferta de cuidados as seguintes medidas a implementar no
corrente ano:
- Reestruturação da resposta global em serviço de urgência, independentemente do tipo
de urgência e da sua localização;
- Reorganização global da resposta em internamento tendo em vista a redução da demora
média e/ou ajustamento das camas agudas; análise das readmissões; análise de internamentos
evitáveis; análise do processo de alta;
- Promoção dos serviços de hospitalização no domicílio, assim como de projetos de acompanhamento e de consulta na comunidade;
- Em articulação com os ACES da Região do Algarve adequação da prestação de cuidados
saúde à procura, melhorando o acesso, promovendo a ambulatorização dos cuidados, melhorando
o nível de resposta para que sejam cumpridos os tempos médios de resposta garantidos;
- Consolidação do modelo de contratualização interno, com as estruturas intermédias de
gestão, suportado no Contrato Programa e no Orçamento;
- Promoção da qualidade dos serviços através da prossecução da consolidação de programas a nível da gestão do risco clinico, auditoria clinica, definição e monitorização de indicadores
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de qualidade clínica, visando a certificação dos mesmos, bem como a manutenção das acreditações/certificações já alcançadas;
- Definir políticas de prescrição no domínio dos dispositivos médicos com especial relevância para os medicamentos e MCDT’s;
- Realização de auditorias aos registos efetuados, promovendo a melhoria na avaliação do
CHUA no universo do SNS;
- No domínio da consolidação das competências, qualificação e bem-estar dos profissionais
propomo-nos:
- Reforçar a qualificação e desenvolvimento profissional/pessoal, consolidando a política
de formação interna e externa
- Reforçar o quadro pessoal em detrimento da contratação de serviços externos, fundamentalmente ao nível dos serviços médicos;
- Criar condições de trabalho que potenciam o aumento da eficiência e produtividade;
- Desenvolver estratégias de prevenção de acidentes no trabalho;
- Promover ações/eventos que promovam o convívio entre colaboradores e/ou entre colaboradores e comunidade;
Finalmente comprometemo-nos no âmbito da consolidação do conhecimento a:
- Apoiar a Investigação;
- Promover sinergias entre parceiros complementares, nomeadamente com a Universidade
do Algarve;
- Alavancar as competências individuais e desenvolver / fortalecer o potencial humano;
- Implementar estudos de investigação clínica e promover a sua aplicabilidade;
- Identificar novas oportunidades de investigação;
- Desenvolver candidaturas a programas de investigação;
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Atividade prevista e recursos
Atividade Assistencial 2019
Atividade prevista e objetivos de acesso a cuidados de Saúde
Atividade prevista em Contrato Programa
Valor do Contrato Programa
2017

2018

2019

Consultas

18.973.967 €

18.252.596 €

19.326.650 €

Internamento

60.199.370 €

56.818.104 €

58.988.054 €

GDH de Ambulatório

15.365.235 €

15.154.887 €

17.993.819 €

Atendimentos Urgentes

19.271.300 €

18.925.000 €

18.498.150 €

1.364.554 €

1.283.640 €

1.352.546 €

15.287.574 €

12.123.983 €

13.526.059 €

0€

0€

168.850 €

11.122 €

8.820 €

10.365 €

Hospital de Dia
Programas de Gestão da Doença Crónica
Programa de Tratamento Cirúrgico da Obesidade (PTCO)
PMA – Diagnóstico e Tratamento da Infertilidade
Saúde Sexual e Reprodutiva
Sessões de Radioncologia
Serviços Domiciliários
Centros Especializados de Reabilitação
Outros
Valor da Produção Contratada
Incentivos institucionais
Custos de Contexto
Valor Total do Contrato

337.857 €

354.335 €

340.500 €

1.394.075 €

2.101.000 €

2.410.150 €

108.300 €

110.200 €

293.965 €

0€

3.312.930 €

4.048.924 €

6.072.976 €

7.026.736 €

8.002.775 €

138.386.329 €

135.472.232 €

144.960.807 €

9.572.511 €

9.743.838 €

9.870.694 €

43.491.375 €

49.660.684 €

42.582.386 €

191.450.215 €

194.876.754 €

197.413.888 €

Fonte: Anexos CP, SICA, Extraído a 2019-06-25
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Objetivos de Acesso, Desempenho e Eficiência
Pesos
Objetivos Nacionais

Relati-

Meta

vos (%)
60,00
A. Acesso

20,00

A.1. Percentagem de utentes em Lista de Espera para Consulta (LEC) dentro do TMRG

3,00

29,8

A.2. Percentagem de consultas realizadas dentro dos tempos máximos de resposta garantidos (TMRG)

4,00

79,0

A.3. Percentagem de utentes em Lista de Inscritos para Cirurgia (LIC) dentro do TMRG

3,00

74,3

A.4 Percentagem de doentes operados dentro do TMRG

4,00

73,6

A.5 Percentagem de episódios de urgência atendidos dentro do tempo de espera previsto no protocolo de
triagem
A.6 Percentagem de doentes referenciados para a RNCCI, avaliados/confirmados pela EGA até 2 dias úteis

3,00
3,00

após a referenciação, no total de doentes referenciados para a RNCCI

93,6

80,0

B. Desempenho Assistencial

20,00

B.1. Percentagem de reinternamentos em 30 dias,na mesma grande categoria de diagnóstico

3,00

2,76

3,00

25,9

B.2 Percentagem de cirurgias realizadas em ambulatório, para procedimentos tendencialmente ambulatorizáveis
B.3 Percentagem de cirurgias da anca efetuadas nas primeiras 48 horas

3,00

31,8

B.4. Índice de Mortalidade Ajustada

4,00

1,2000

B.5. Índice de Demora Média Ajustada

4,00

1,1000

B.6. Demora média antes da cirurgia

3,00

1,02

C. Eficiência

20,00

C.1. Gastos operacionais por doente padrão

5,00

3.689

C.2. Doente padrão por médico ETC

5,00

69,9

C.3. Doente padrão por enfermeiro ETC

5,00

44,9

C.4. Percentagem de Gastos com Trabalho Extraordinário, Suplementos e FSE (Selecionados) no total de

5,00

17,4

gastos com pessoal
Pesos
Objetivos Regionais

Relati-

Meta

vos (%)
40,00
Proporção de primeiras consultas realizadas com origem em referenciação (CTH) dos CSP relativamenteo

10,00

42,00

10,00

96,67

10,00

2

10,00

50,00

ao total de primeiras consultas realizadas
Proporção de protocolos de referenciação para primeira consulta hospitalar (entre o CHUA e a ARS) discutidos com a ARS, aprovados pelo CHUA e publicitados no seu site instituicional
Constituição de pelo menos 2 (dois) centros de responsabilidade integrados, até 31 de dezembro de 2019,
um deles o CMR Sul.
Percentagem de episódios inscritos na lista de inscritos para cirurgia com data de inscrição anterior a 31 de
dezembro de 2017.

Fonte: Anexo II CP 2019, SICA, Extraído a 2019-06-05
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Recursos Humanos e Plano de Investimentos

Recursos Humanos
Var.(%)
Contratualizado
Análise Recursos
Humanos
Total Profissionais
Médicos
Enfermeiros
Assistentes Operacionais

Real 2017
4.247

Real 2018
4.410

Contratua-

2019/Real

Previsto

Previsto

lizado 2019

2018

2020

2021

4.573

4%

4.720

Var.(%)

Var.(%)

Previsto

Previsto

2020/Cont 2021/Cont
2019

2019

4.856

3%

6%

722

777

799

3%

826

851

3%

7%

1.531

1.567

1.613

3%

1.674

1.734

4%

8%

1.012

1.015

1.059

4%

1.103

1.146

4%

8%

800,2

836,1

879,2

5,2%

910,1

938,6

3,5%

6,8%

1.612,6

1.550,4

1.598,5

3,1%

1.659,5

1.719,5

3,8%

7,6%

2,1

2,0

2,0

0,0%

2,0

2,0

0,0%

0,0%

2,0

1,9

1,8

-5,3%

1,8

1,8

0,0%

0,0%

ETC - Rácios enfermeiros / médicos
Número de médicos
ETC (35 horas) (considerando apenas
horas ordinárias)
Número de enfermeiros ETC (35 horas)
(considerando apenas horas ordinárias)
Rácio enfermeiro /
médico
Rácio enfermeiro
ETC / médico ETC
(considerando apenas horas ordinárias)
Var.(%)
Contratualizado

Gastos - Eficiência
Gastos operacionais
por doente padrão
Gastos Operacionais
*
Gastos com Pessoal
*
Gastos com Pessoal
Ajustados *
Gastos com Produtos Farmacêuticos *

Real 2017
3.558

Real 2018

2019/Real

Previsto

Previsto

lizado 2019

2018

2020

2021

2019

2019

209.982.139 228.810.609 228.564.705

-0,1% 232.254.105 233.560.742

1,6%

2,2%

115.366.264 123.054.829 126.145.001

2,5% 130.082.457 132.510.028

3,1%

5,%

122.740.647 131.580.489 134.670.661

2,3% 137.520.408 138.438.193

2,1%

2,8%

1,%

3,6%

-4,7%

3.638

Previsto

-3,1%

48.089.687

-5,9%

Previsto

2020/Cont 2021/Cont

-1,2%

50.435.915

3.681

Var.(%)

3.568

44.921.867

3.913

Contratua-

Var.(%)

48.589.687

49.804.429

Fonte: Mapa Resumo PAO, SICA, Extraído a 2019-06-25


Valor Estimado
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Plano de Investimentos
Fonte Investimento
Designação Projeto

Objectivo do Investimento

Fundos
Comunitários

Própria

Valor Investimento

Outra

TOTAL

anos
anteriores

Estimado
(anos seguintes)

Estimado ano N
(2019)

TOTAL

Incremento da capacidade de resposta em oftalmologia

Evitar interrupção da prestação cuidados
saude

119 999 €

179 998 €

0€

299 997
€

91 020 €

208 977 €

0€

299 997 €

Incremento da capacidade de resposta em gastrenterologia

Evitar interrupção da prestação cuidados
saude

108 732 €

163 098 €

0€

271 830
€

133 455 €

138 375 €

0€

271 830 €

Diferenciação da capacidade de resposta em neurocirurgia

Internalização da prestação de cuidados

21 806 €

32 709 €

0€

54 515 €

0€

54 515 €

0€

54 515 €

Incremento da capacidade de resposta em cardiopneumologia

Evitar interrupção da prestação cuidados
saude

371 421 €

557 131 €

0€

928 552
€

29 108 €

899 444 €

0€

928 552 €

Incremento da capacidade de resposta em saúde da mulher e da criança (gravidez e maternidade)

Evitar interrupção da prestação cuidados
saude

80 505 €

120 758 €

0€

201 263
€

167 684 €

33 579 €

0€

201 263 €

Reforço da resposta em saúde mental - equipas de saúde mental domiciliária

Melhoria de acesso

62 000 €

93 000 €

0€

155 000
€

0€

155 000 €

0€

155 000 €

Atualização da capacidade em segurança clínica do doente e contra a infeção hospitalar

Evitar interrupção da prestação cuidados
saude

63 435 €

95 152 €

0€

158 587
€

49 179 €

109 409 €

0€

158 587 €

Correção de insuficientes condições de conforto térmico (com impacto nas condições de recuperação clínica e de desempenho das tarefas assistenciais)

Evitar interrupção da prestação cuidados
saude

22 442 €

33 664 €

0€

56 106 €

56 106 €

0€

0€

56 106 €

Modernização e reestruturação tecnológica no CHAlgarve: cardiologia e gestão documental

Melhoria da eficiência e da produtividade

301 888 €

452 832 €

0€

754 720
€

381 383 €

373 337 €

0€

754 720 €

Gestão de filas de espera no CHAlgarve: consultas externas e internamento

Melhoria da eficiência e da produtividade

73 800 €

110 700 €

0€

184 500
€

137 502 €

46 998 €

0€

184 500 €

Equipa de Apoio psicossocial - componente de investimento

Melhoria da eficiência e da produtividade

0€

0€

61 883 €

61 883 €

16 600 €

10 763 €

51 120 €

61 883 €

61 883 €

3 126 953 €

1 062 037 €

1 226 028 €

1 839 042 €

2 030 396 €

51 120 €

3 126 953 €

O Plano de Investimentos, delineado no final de 2018, está condicionado à possibilidade de obter financiamento especifico para algumas das ações previstas .
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Ganhos de atividade e de produtividade que asseguram a sustentabilidade a
médio e longo prazo
Var.(%)
Contra- Contratu-

Atividade Assistencial
Número de Doentes Padrão

tuali-

alizado

Pre-

Pre-

Var.(%)

Var.(%)

Previsto

Previsto

Real

Real

zado

2019/Real

visto

visto

2017

2018*

2019

2018

2020

2021

59.002

58.461

62.083

63.826

65.450

3%

5%

4% 299.981 304.023

1%

3%

6%

2020/Cont 2021/Cont
2019

2019

Produção Total
Total Consultas Externas
Total de Primeiras Consultas Externas
Primeiras Consultas Externas com origem nos CSP, via CTH
Total de Consultas subsequentes
Internamento Médico - GDH Médicos
Internamento Cirúrgico Programado GDH Cirúrgicos
Ambulatório Cirúrgico - GDH Cirúrgicos
Atendimentos Urgentes (s/Internamento)

285.368 283.948 295.950
77.868

79.776

87.486

10%

89.979

92.018

3%

5%

28.071

30.828

35.294

14%

36.250

37.000

3%

5%

2% 210.002 212.005

207.500 204.172 208.464

1%

2%

24.901

24.673

24.325

-1%

24.589

25.032

1%

3%

6.447

6.800

7.200

6%

7.810

8.825

8%

23%

8.733

9.142

9.435

3%

10.050

10.315

7%

9%

1% 327.710 327.710

0%

0%

VIH (Sida)

1.349

1.579

1.608

2%

1.658

1.708

3%

6%

Hepatite C

0

216

260

20%

250

250

-4%

-4%

Cancro do Colon e Reto (1º Ano + 2º Ano)

47

141

200

42%

210

225

5%

13%

Doenças Lisossomais

11

10

10

2%

10

10

0%

0%

0

0

50

0%

30

40

-40%

-20%

PTCO - Nº Doentes com Pré-Avaliação e
Cirúrgia Bariátrica

322.895 324.594 327.710

Fonte: Mapa Resumo PAO, SICA, Extraído a 2019-06-25


Valor estimado

- Incremento da acessibilidade à primeira consulta, privilegiando as que têm origem nos CSP.
- Aumento da capacidade de resposta à LIC, através do incremento da atividade cirúrgica
convencional e ambulatória realizada no CHUA.
- Reforço da diferenciação assistencial, alargando a resposta assegurada pelo Centro de Referência do Cancro do Reto, e implementando o Centro de Tratamento Cirúrgico da Obesidade
e Serviço de Hospitalização Domiciliária.
- Manutenção da capacidade de resposta nas linhas assistenciais mais pressionadas pela multimorbilidade e envelhecimento populacional associado, designadamente resposta em ambiente não programado e internamento em valências médicas.
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Orçamento
O orçamento final para 2019 do CHUA resultou de um processo com várias iterações e diferentes versões do documento.
Num primeiro momento, Julho de 2018, foi elaborado um documento que procurou ser o
mais realista possível e que foi construído para apresentação (carregamento) na plataforma SICA da
ACSS, o Orçamento submetido num primeiro momento procurou responder às expectativas da Despesa (229.919.947,31 euros) associadas à realidade previsível, à data, do CHUA para 2019 conjugada
com uma abordagem realista à Receita então previsível (212.303.717,16 euros), desta forma esse
documento descurava o equilíbrio orçamental e apresentava uma projeção de prejuízos de
17.616.776,15 euros, com esse exercício procurou-se registar a clara situação de subfinanciamento
da atividade que o CHUA tem, apresentando-se, no que respeitava à Despesa o orçamento considerado “necessário”.
Na sequência das comunicações da ACSS e das indicações da DGO, no âmbito da preparação
do Orçamento do Estado para 2019, em Agosto de 2018 foi apresentado um orçamento totalmente
condicionado pelas regras definidas pela tutela para as entidades do SNS pelo que foi apresentado
um orçamento “restritivo”, por rigidez na definição da Receita e pela necessidade de garantir equilíbrio entre Receitas e Despesas e cumprir o processo de convergência do indicador custo por doente-padrão de acordo com o definido pela tutela.
Na sequência do processo de aprovação do Orçamento do Estado para 2018 foi alterada,
no que respeita ao CHUA a verba a alocar ao mesmo com a aprovação de um Orçamento no valor
de 212.111.389 euros.
Desta forma, o Orçamento inicial para 2019 do CHUA foi o que se detalha nas tabelas Orçamento da Despesa e Orçamento da Receita.
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Orçamento da Despesa

Despesas Com Pessoal
Remunerações Fixas
Prestadores de Serviço - Avenças
Trabalho Extraordinário, Suplementos e
outras
Caixa Geral de Aposentações / Segurança
Social e outras
Aquisição de Bens e Serviços

121.465.612
87.372.000
2.342.172
10.607.883
23.485.729
61.705.241

Aquisição de Bens

38.700.771

Medicamentos

22.168.095

Reagentes

4.068.200

Outros Produtos Farmacêuticos

1.261.018

Material de Consumo Clinico

5.596.326

Alimentação - Refeições Confecionadas

3.496.187
Combustíveis
Restantes Bens

Aquisição de Serviços
Serviços Médicos Prestados por Empresas Médicas
Meios Complementares de Diagnóstico
e Terapêutica
Conservação e Reparação

1.550.517
560.428
23.004.470
1.653.847
3.095.468
807.986

Contratos de Assistência Técnica

1.071.614

Transporte de Doentes

1.216.026

Eletricidade e Agua

2.739.094

Limpeza e Higiene
Vigilância e Segurança

572.360
1.061.879

Restantes Serviços

10.786.196

Rubricas de Anos Anteriores

27.847.979

Investimento - Aquisição de Bens de
Capital

972.086

Outras Despesas

240.942
TOTAL

212.111.389
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Orçamento da Receita

Contrato programa

197.413.888

Tabela serviços SNS – ARS Algarve

7.165.649

Regime taxas Moderadoras

5.377.641

Protocolos Apifarma e INEM

1.107.166

Outras Receitas

1.047.045

TOTAL

212.111.389
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