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MENSAGEM DO PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) resultou da fusão de 7 

unidades hospitalares, sendo considerado o maior hospital do país. Este processo de 

fusão, após 3 anos do seu início, começa a entrar numa fase de consolidação estando 

as principais reformas estruturantes concluídas. A tripla missão do CHUC que assegura 

as vertentes de assistência, ensino e investigação, tornaram o processo de fusão ainda 

mais complexo, contudo a excelência dos profissionais do CHUC permitiu alcançar uma 

estrutura mais eficaz e diferenciada, com nichos de excelência, de grande qualidade e com sustentabilidade 

económica, apesar de uma conjuntura económica adversa. 

O CHUC é uma marca claramente reconhecida no Sistema de Saúde Português, que contribui 

indubitavelmente para a sustentabilidade e qualidade do Serviço Nacional de Saúde, tendo sido 

reconhecido através da atribuição da Medalha de Ouro pelo Ministério da Saúde no dia Mundial da Saúde, 

em Abril de 2014. O processo de Internacionalização do CHUC pretende transpor a marca CHUC para 

mercados internacionais, principalmente em áreas de excelência onde não existem listas espera que 

permitem um "mix" de investigação, ensino, consultadoria e assistência. 

Ainda num âmbito mais global, o CHUC promoveu em Abril a iniciativa "A NOBEL DAY@CHUC" que permitiu 

a vinda a Coimbra e a esta instituição de três cientistas laureados com o prémio Nobel que apresentaram a 

sua visão sobre os desafios que a saúde enfrentará no futuro, tornando-se um acontecimento marcante 

para a ciência portuguesa. Na presença destes cientistas foi inaugurado o primeiro Centro Nacional de 

Ensaios Cl ínicos do Serviço Nacional de Saúde dedicado essencialmente a ensaios clínicos de fase I, o que 

colocou o CHUC e o país na vanguarda da inovação e investigação sobre medicamentos, tecnologias e 

dispositivos médicos inovadores. 

O início do funcionamento de um laboratório Central e a futura construção da maternidade do CHUC 

demonstram que o processo de fusão não está concluído, mas que decorre tranquilamente de acordo com 

a estratégia definida. 

No presente relatório fica demonstrado que, apesar das fortes restrições económicas, o CHUC soube trilhar 

o caminho da sustentabilidade económica, sem descurar a qualidade dos serviços prestados ao utente. 

O ano de 2014 é o primeiro ano em que as contas do CHUC são apresentadas no novo referencial 

contabilístico - SNC, deixando de ser apresentadas em POCMS. 

Em 2014 foi possível atingir um EBITDA positivo, desiderato pretendido pelo Conselho de Administração do 

CHUC nos últimos anos. 

Para a obtenção deste resultado, penalizado pelo acréscimo dos custos com pessoal referente às decisões 

do Tribunal Constitucional, contribuiu significativamente o desempenho da rubrica de medicamentos que 

diminuiu os seus encargos devido aos créditos obtidos através do Acordo Estado-Apifarma/2014 e aos 

valores obtidos através de acordos comerciais com os principais fornecedores de medicamentos. 
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o Conselho de Administração continua a apostar em parcerias com os principais fornecedores e clientes, de 

modo a obter ganhos que permitam manter o equilíbrio económico da Instituição, numa conjuntura que se 

mantém altamente restritiva em termos económicos. 

Considerando o utente no centro do processo, o CHUC continuará a apostar na qualidade dos serviços 

prestados, reforçando a sua marca, não subestimando o papel primordial que todos os profissionais 

assumem em todos os processos e dinâmicas de mudança. 

José Martins Nunes 

Presidente do Conselho de Administração 

Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE 
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CAPíTULO I - ENQUADRAMENTO DO CHUC, EPE 

1. Apresentação do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra 

O Decreto-Lei n.º 30/2011, de 2 de março criou, entre outros, o Centro Hospitalar e Universitário de 

Coimbra, E.P.E. (adiante designado por CHUC), em resultado da fusão e concomitante extinção dos 

Hospitais da Universidade de Coimbra, E.P.E., do Centro Hospitalar de Coimbra, E.P.E. e do Centro 

Hospitalar Psiquiátrico de Coimbra, tendo estabelecido que o novo centro hospitalar criado sucede às 

unidades de saúde que lhe deram origem, em todos os direitos e obrigações. 

Segundo o Decreto-Lei que lhe deu origem, "a fusão dos hospitais pretende melhorar continuamente a 

prestação de cu idados de saúde, garantindo às populações qualidade e diversificação da oferta, 

universalizar o acesso e o aumento da eficiência dos serviços". Determina, ainda, que "a criação dos centros 

hospitalares vem, igualmente, acentuar a importância do ensino universitário e da investigação científica 

desenvolvida em algumas das unidades de saúde visadas, potenciando a aposta na colaboração e na 

coordenação com as instituições de ensino da área de influência das unidades de saúde que lhes deram 

origem, promovendo o seu desenvolvimento, nos termos da legislação aplicável aos hospitais com ensino 

universitário." 

O Conselho de Administração do CHUC foi nomeado através do Despacho n.º 17003/2011, de 20 de 

dezembro, do Gabinete do Ministro de Estado e das Finanças e do Ministro da Saúde, sendo constituído 

pelo seu Presidente, Dr. José Martins Nunes e por quatro Vogais : Dr. Pedro Lopes (Vogal Executivo), Dr. 

Pedro Roldão (Vogal Executivo), Prof. Doutor José Pedro Figueiredo (Diretor Clínico) e Mestre Antón io 

Marques (Enfermeiro Diretor). 

Por seu lado, o Fiscal Único do CHUC foi nomeado através de Despacho do Ministério das Finanças em 3 de 

março de 2014, sendo o Fiscal Único Efetivo a Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Manuel 

Domingues & Associado, SROC n.º 145, representada pelo Dr. Manuel Duarte Domingues, ROC n.º 824. O 

Fiscal Único suplente nomeado pelo mesmo despacho, foi, Ora. Carla Sofia Coelho Vieira, inscrita na Ordem 

dos Revisores Oficiais de Contas, sob o n.º 1325. 

O CHUC procura coadunar duas dimensões fundamentais da sua atividade assistencial : garantir a 

efetividade dos tratamentos e a eficácia do atendimento, oferecendo uma resposta assistencial prioritária 

aos doentes da sua área de influência e, pelo nível de excelência alcançado na maioria das especialidades, 

responder à procura de caráter nacional e de natureza concorrencial. 

Para além da vertente assistencial em que o CHUC desenvolve, com reconhecida qualidade, atividades 

clínicas de ponta, fazem parte da sua missão o ensino médico pré e pós-graduado, a investigação, a 

realização de estágios curriculares nas áreas de administração, enfermagem, técn icas de diagnóstico e 

terapêutica, farmácia, entre outras, bem como de muitos estágios extra curriculares a profissionais de 

diversos ramos, nacionais e estrangeiros. 
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o CHUC ocupa lugar de topo na estrutura hospitalar portuguesa, dando cobertura à população da Região 

Centro do País, constituindo referência nacional e internacional nalgumas especialidades e técnicas, 

nomeadamente, na área dos Transplantes, Cirurgia Cardiotorácica, Queimados, Banco de Ossos, 

Oftalmologia, Medicina da Reprodução, Genética Médica, entre outras. 

O CHUC assume-se como prestador exclusivo na Região Centro para as valências de Cirurgia Cardíaca, 

Cirurgia Plástica e Queimados, Cirurgia Maxilo-Facial, Transplantação e Pediatria. 

Para algumas patologias, as relações de complementaridade e de apoio técnico entre as instituições 

hospitalares encontram-se regulamentadas por Redes de Referenciação Hospitalar específicas, por forma a 

garantir o acesso dos cidadãos aos cuidados de saúde de que necessitem. Em todas elas, o CHUC apresenta

se como um hospital de "fim de linha" . 

A par do cumprimento da missão, o CHUC define objetivos de índole económico-financeira, social e 

ambiental atendendo a parâmetros exigentes de qualidade, visando salvaguardar e expandir a sua 

competitividade, com respeito pelos princípios fixados de responsabilidade social de desenvolvimento 

sustentável, de serviço público e de satisfação das necessidades da coletividade. 

O CHUC serve, preferencialmente, a população da área de influência que lhe está atribuída pelas redes de 

referenciação hospitalar, sem prejuízo do princípio da liberdade de escolha no acesso à rede nacional de 

prestação de cuidados de saúde, consagrado na lei de Bases da Saúde. Sem embargo do que vier a ser 

definido por via legislativa em matéria de delimitação geográfica da área de influência do CHUC, considera

se a atual, resultante da soma das áreas das instituições agora fusionadas. A atividade do CHUC responde à 

população da sua área de influência e abarca também a referenciação diferenciada no âmbito regional, 

nacional e internacional, com especial predisposição para a Comunidade de Países de Língua Portuguesa. 

A área de influência na Área da Psiquiatria abrange os concelhos inscritos na Rede de Referenciação de 

Psiquiatria e Saúde Mental. O atual paradigma de administração de cuidados em Saúde Mental elege o 

cidadão doente como elemento central e razão de ser da existência de hospitais especializados em 

Psiquiatria, inseridos no processo de reestruturação da Saúde Mental em curso no País. 

A dispersão geográfica dos vários polos do CHUC, ainda que relativamente próximos, obrigam a um 

processo de logística algo complexa. 

Efetivamente, o polo HUC para além de funcionar em dois edifícios localizados no campus hospitalar: o 

Bloco Central, inaugurado em 1987, onde se concentra a grande maioria das valências com a maior parte 

das camas de internamento e a Urgência Polivalente; o Edifício de S. Jerónimo, inaugurado em 2002, 

dedicado a áreas de ambulatório; possui ainda o Bloco de Celas, localizado nas imediações do Bloco Central, 

onde funcionam alguns Serviços como sejam a Ortopedia, Cirurgia Maxilo-Facial, Estomatologia, Cirurgia 

Plástica e Queimados, e ainda, Medicina Dentária. Deslocalizada da área próxima do cam pus hospitalar 

situa-se a Maternidade Dr. Daniel de Matos onde funciona o Serviço de Obstetrícia e a Neonatologia. 

Também distantes se encontram o polo HG (Hospital Geral) com a vertente assistencial de adultos, 

localizado em S. Martinho do Bispo, o polo MBB (Maternidade Bissaya Barreto) onde funciona o Serviço de 
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efeito inaugurada em 1963 e o polo HP (Hospital Pediátrico), recentemente inaugurado, onde são 

oferecidos cuidados pediátricos e que desde Fevereiro de 2011 alargou o seu atendimento à faixa etária dos 

14 aos 18 anos. 

Por fim, o polo HSC, situado na periferia de Coimbra, a 7 Km da cidade, integrado na freguesia de Castelo 

Viegas, dedicado à saúde mental. 
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2. Estrutura Organizacional do Centro Hospitalar 
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Organização dos Serviços de Prestação de Cuidados: 

As UGI's (Unidades de Gestão Intermédia) que a seguir se apresentam, foram criadas em conformidade com 

o n.º 3 do artigo 3S.º do Regulamento Interno do CHUC. 

AS UGI's constituem níveis intermédios de gestão, de grande dimensão, agrupando vários Serviços e 

Unidades Funcionais Autónomas segundo critérios de homogeneidade ou afinidade funcional. São 

estruturas destinadas a melhorar a conceptualização, o planeamento, a gestão e o controlo das atividades e 

objetivos das partes que as integram, na procura de maior eficiência através da utilização e partilha dos 

recursos disponíveis. 

As UGI's promovem a realização de reuniões periódicas em conjunto, com o objetivo de analisar 

conjuntamente questões transversais aos vários Serviços que as compõem. 

Em cada uma delas foi implementada uma gestão integrada dos recursos humanos face aos desequilíbrios 

provocados pelo absentismo e também por rescisões de contratos, principalmente de assistentes técnicos e 

de assistentes operacionais. 

UGI CIRÚRGICA 1 

• Cirurgia Geral : 

- Cirurgia A 

- Cirurgia B 

- Cirurgia C 

• Cirurgia Vascular 

• Urologia e Transplantação Renal 

UGI CIRÚRGICA 2 

• Cirurgia Maxilo-Facial 

• Cirurgia Plástica e Queimados 

• Dermatologia 

• Estomatologia 

• Neurocirurgia 

• Ortopedia 

• Otorrinolaringologia 

UGI MCDT 

• Anatomia Patológica 

• Imagem Médica 

• Medicina Física e Reabilitação 

• Medicina Nuclear 

• Patologia Clínica 

• Radioterapia 

• Serviço Sangue e Medicina Transfusional 

UGI MATERNO-FETAL 

• Ginecologia: 

- Ginecologia A 

- Ginecologia B 

• Medicina da Reprodução 

• Neonatologia 

- Neonatologia A 

- Neonatologia B 

• Obstetrícia 

- Obstetrícia A 

- Obstetrícia B 
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UGI MÉDICA 1 

• Endocrinologia 

• Hematologia Clínica 

• Medicina Interna: 

- Medicina Interna A 

- Medicina Interna B 

• Oncologia Médica 

• Reumatologia 

UGI MÉDICA 2 

• Cardiologia : 

- Cardiologia A 

- Cardiologia B 

• Imunoalergologia 

• Infecciologia 

• Pneumologia : 

- Pneumologia A 

- Pneumologia B 

UGI MÉDICA 3 

• Centro Medicina do Sono 

• Gastrenterologia 

• Nefrologia 

• Neurologia 

UGI URGÊNCIA E CUIDADOS INTENSIVOS 

• Medicina Intensiva 

• Serviço de Urgência Geral : 

- Urgência Geral A 

- Urgência Geral B 

DEPARTAMENTO PEDIÁTRICO 

• Cardiologia Pediátrica 

• Centro Desenvolvimento Criança 

• Cirurgia Pediátrica 

• Genética Médica 

• Oncologia Pediátrica 

• Ortopedia Pediátrica 

• Pediatria Ambulatório 

• Pediatria Médica 

• Urgência Pediátrica 

• Unidade Cuidados Intensivos Pediátricos 

NÃO INTEGRADOS EM UGI'S 

• CRI Cirurgia Cardiotorácica 

• CRI Oftalmologia 

• CRI Psiquiatria 

• CRI Pedopsiquiatria - Polo HP 

• Unidade Transplantação Hepática Pediátrica e 
de Adultos (funciona no Polo HUC e Polo HP) 

• Blocos Operatórios Centrais 

• Serviço Anestesiologia - CHUC 

• Serviço Apoio Domiciliário 

• Serviço Saúde Ocupacional 

• Unidade Cirurgia Ambulatório (UCA) 
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CAPíTULO II - GOVERNO DA ENTIDADE 

No presente capítulo são apresentados apenas a Missão e os Objetivos do Centro Hospitalar, sendo os 

restantes aspetos relacionados com o Governo da Sociedade tratados em relatório autónomo - Relatório 

do Governo Societário. 

1. Missão, Visão, Valores e Objetivos 

1.1 Missão, Visão e Valores 

o CHUC tem como missão a prestação de cuidados de saúde de elevada qualidade e diferenciação, num 

contexto de formação, ensino, investigação, conhecimento científico e inovação, constituindo-se como uma 

referência nacional e internacional em áreas consideradas como polos de excelência . 

o CHUC será, em termos de visão, uma organização aberta formada por uma rede de unidades hospitalares, 

serviços e tecnologias estruturadas e integradas para proporcionar um atendimento humanizado, 

completo, próximo, confiável e transparente à sociedade. Será um centro que se distingue pela qualidade 

de cuidados, capacidade de investigação, inovação e docência e pelo impacto positivo na comunidade, 

garantindo a eficiência e a sustentabilidade global a médio e longo prazo. 

No cumprimento da sua missão, o CHUC e os seus profissionais perfilham os seguintes valores e princípios: 

a) Serviço público com primado no doente; 

b) Respeito pela dignidade humana, pela diversidade cultural e religiosa e pelos direitos dos doentes; 

c) Universalidade do acesso a cuidados de saúde e equilíbrio no tratamento; 

d) Rigor, integridade e responsabilidade; 

e) Elevados padrões de humanização, de qualidade e de competência técnica e científica dos serviços 

prestados; 

f) Espírito de equipa; 

g) Respeito pelos valores de uma sociedade justa, solidária, humanista e personalista; 

h) Respeito pela cultura e pelas tradições fundadoras dos hospitais percursores, assumindo o dever de 

acrescentar algo ao capital de cultura herdado, numa perspetiva de desenvolver a cultura coi ética da nova 

instituição; 

i) Responsabilidade Social; 

j) Respeito pelo ambiente. 

O CHUC tem como predicados naturais a abordagem de questões clínicas e diagnósticas de elevada 

complexidade. 
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1.2 Objetivos 

o CHUC conforme o seu Regulamento Interno prossegue os seguintes objetivos: 

a) Diagnosticar, tratar e reabilitar os doentes, em tempo clinicamente adequado, com elevados critérios de 

qualidade e humanidade nos serviços prestados; 

b) Cuidar em regime de internamento apenas casos em que a assistência não possa ser prestada em regime 

de ambulatório e/ou domiciliário, viabilizando, sempre que se justifique, a prestação de cuidados noutro 

estabelecimento mais apropriado, de acordo com a atuação integrada do CHUC com outras unidade de 

saúde; 

c) Articular sinergicamente, no sentido vertical e horizontal, os diferentes níveis organizacionais internos; 

d) Acompanhar clinicamente os doentes, para além da alta hospitalar, sempre que for necessário; 

e) Promover o ensino superior e universitário, a formação e a investigação nas áreas clínicas e de apoio 

clínico, como catalisadores para uma prática de excelência, reforçando as sinergias existentes a nível 

nacional; 

f) Otimizar a coordenação das atividades docentes e assistenciais de forma a rentabilizar os recursos 

humanos e financeiros; 

g) Desenvolver programas de melhoria da eficiência, tendentes a garantir o equilíbrio económico

financeiro. 

Os objetivos são quantificados e assumidos através de planos de ação e de contratos programa com a 

tutela, sendo o seu cumprimento objeto de avaliação interna e externa, no sentido de assegurar a 

concretização das metas estabelecidas. O CHUC cumpriu em 104,6% os objetivos a que se propôs para o 

ano 2014. 

O CHUC tem vindo a desenvolver mecanismos de monitorização interna que abrangem as diversas 

vertentes do contrato-programa (produção, qualidade, desempenho económico-financeiro), com o objetivo 

de garantir o cumprimento das metas estabelecidas. 
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CAPíTULO III - ATIVIDADE GLOBAL DO ANO 2014 

1.Atividade Assistencial 

No presente capítulo apresenta-se o movimento assistencial realizado nos anos de 2014, 2013 e 2012, 

assim como as variações entre os anos 2014 e 2013. 

Internamento 

Na sequência do processo de fusão das três instituições que deram origem ao CHUC, foram fusionados 

vários Serviços Clínicos desde a sua constituição, pelo que a lotação praticada foi diminuindo fruto desse 

processo. Assim, a lotação praticada em 31 de Dezembro de 2014 era de 1.848 camas de agudos (-16 camas 

do que no final do ano 2013) . Também se verificou uma diminuição do número de camas de Doentes 

Residentes de Psiquiatria, passando a lotação de Residentes de 77 camas em 2012 para 70 camas em 2014. 

O número de camas afetas a Doentes Forenses e Apoio Moderado manteve-se em 110 e 10 camas, 

respetivamente. 

O Internamento apresentou um decréscimo do número de Doentes Saídos (agudos) na ordem dos 3,7% que 

representa menos 2.360 doentes, num total de 61.816 Doentes Saídos. O indicador Doentes Saídos/Cama 

(agudos) apresentou um decréscimo de 2,8%. A Taxa de Ocupação, passou de 76,6 % em 2013 para 75,7% 

em 2014, em resultado da diminuição do número de Dias de Internamento. 

INTERNAMENTO AN020U ANO 2013 ANO 2014 
Var.% Var.Abs 

14/13 14-13 

Lotação 2.130 2.054 2.038 - -16 

Lotação - Agudos 1.933 1.864 1.848 - -16 

Lotação - Crónicos e Forenses 197 190 190 - O 

Doentes Saldos - Agudos 65.962 64.176 61.816 -3,7% -2360 

Doentes Saldos /Cama - Agudos 34,1 34,4 33,5 -2,8% -0,98 

I Demora Média (Agudos) 8,51 8,12 8,27 0,15 

ITaxa de Ocupação 79,4% 76,6% 75,7% -0,9 p.p. 

Doentes Saldos - Residentes/Forenses 194 108 157 45,4% 49 

Res i dentes/Crónicos 123 9 65 > 100% 56 

Forenses 25 35 35 0,0% O 

Reabilitação Psicossocial 46 64 57 -10,9% -7 

N.- Dias Internamento - Residentes/Crónicos 82.278 64360 60.769 -5,6% -3.591 

N.- Dias de Internamento Doentes 

Residentes 
45.638 24.189 19.913 -17,7% -4.276 

N .• Di as de Internamento Doentes 

Forenses 
33.990 37.110 37.584 1,3% 474 

N .• Dias de Internamento Doentes 
2.650 3.061 

Reabilitacão Psicossocial 
3.272 6,9% 211 

Fonte de dados : Relatório do Movimento Assistencial do CHUCAno 2014 e anos anteriores 
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o número de Doentes Saídos (Agudos, Forenses e Residentes) distribuiu-se pelas várias Especialidades 

existentes no CHUC, conforme apresentado no quadro que se segue: 

N2 DOENTES SAlDOS (S/ Transf. Internas) N2 TRANSFER~NCIAS INTERNAS Var.% Var.Abs 

ESPECIALIDADE D. Saídos D.Saídos 

ANO 2012 ANO 2013 ANO 2014 ANO 2012 ANO 2013 ANO 2014 14/13 14-13 

Cardiologia 5.538 5.037 4.559 518 161 189 ·9,5% -478 

Cirurgia Cardiotorácica 2.016 2.161 2.284 50 62 46 5,7% 123 

Cirurgia Geral 6.416 5.948 6.157 2.493 293 309 3,5% 209 

Cirurgia Maxilo-Facial 894 917 869 23 7 11 -5,2% -48 

Ci rurgi a Pedi átri ca 1.101 1.165 1.024 63 39 47 -12,1% -141 

Cirurgia Plástica e Queimados 735 774 843 61 58 45 8,9% 69 

Ci rurgi a Vascul a r 889 931 993 342 45 35 6,7% 62 

Dermatol ogi a 532 522 655 33 11 19 25,5% 133 

Endocri nol ogi a 690 635 558 92 46 37 -12,1% -77 

Gastroenterologia 2.069 1.910 1.790 233 101 86 -6,3% -120 

Gi necol ogi a 3.233 3.095 2.699 33 20 25 -12,8% -396 

Hematologia Clinica 1.026 1.072 1.124 124 61 70 4,9% 52 

Imuno-alergologia 137 128 130 5 11 4 1,6% 2 

Infecciologia 837 809 590 68 48 39 -27,1% -219 

Medicina Interna 8.310 8.580 8.041 1.654 496 491 -6,3% -539 

Medicina Nuclear 119 127 149 1 O 1 17,3% 22 

Nefrologi a 1.367 1.303 1.236 154 99 112 -5,1% -67 

Neonatologia 366 328 289 157 158 172 -11,9% -39 

Neurocirurgia 2.260 2.077 2.132 330 203 177 2,6% 55 

Neurologia 2.762 2.791 2.777 138 83 98 -0,5% -14 

Obstetríci a 6.227 5.894 5.636 15 22 17 -4,4% -258 

Ofta I moi ogi a 1.226 1.069 695 64 33 4 -35,0% -374 

Oncologia Médica 210 186 175 8 4 1 -5,9% -11 

Oncol ogi a Pedi átri ca 542 512 492 28 35 18 -3,9% -20 

Ortopedia 4.593 4.747 4.826 384 271 464 1,7% 79 

Ortopedi a Pedi átri ca 643 633 646 103 100 79 2,1% 13 

Otorri nol a ri ngol ogi a 2.390 1.843 1.856 23 18 21 0,7% 13 

Pediatria Médica 881 866 824 56 60 52 -4,8% -42 

Pneu moi ogi a 2.052 1.975 1.859 188 74 126 -5,9% -116 

Psiquiatria (Agudos) 1.960 1.437 1.353 85 64 61 -5,8% -84 

Reumatologia 202 192 192 16 12 4 0,0% O 

Urologia 3.378 2.859 2.755 458 85 49 -3,6% -104 

U. Cuidados Intermédios 699 700 655 561 577 554 -6,4% -45 

U.c.1. Ped iatria 153 128 150 292 296 247 17,2% 22 

U.c.1. Polivalente 215 262 233 675 511 488 -11,1% -29 

U.T.H.PA 294 563 570 19 40 23 1,2% 7 

Total Doentes Agudos CHUC 66.962 64.176 61.816 9.547 4.204 4.221 -3,7% -2.360 

Psi qui atri a (Cróni cosI 195 108 157 1 O O 45,4% 49 

Total Doentes Crónicos CHUC 195 108 157 1 O O 45,4% 49 

TOTALCHUC 67.157 64.284 61.973 9.548 4.204 4.221 -3,6% -2.311 
Fonte de dados : Relatório do MovlmentoAsslstenclal do CHUCAno 2014 e anos a ntenores 
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A figura que se segue apresenta a proveniência dos doentes para Internamento no CHUC considerando os 

10 Distritos com maior afluência, no ano 2014: 

Proveniência dos Doentes para Internamento por Distrito 
CHUC - Os 10+ no ano de 2014 

Coimbra ~----------------- 55,4% Aveiro 14,0% 

Leiria 13,6% 

Viseu 4,5% 

Castelo Branco 3,6% 

Guarda 3,3% 

Santarém 

Usboa 

Porto 0,6% 

Braga 0,4% 

Fonte de dados : Relatório do Movimento Assistencial do CHUCAno 2014 e anos anteriores 

Da observação do gráfico verifica-se que 55,4% dos doentes internados no CHUC provêm do Distrito de 

Coimbra, 39,0% dos restantes Distritos da Região Centro, havendo 4,2% de doentes provenientes do resto 

do País. 

Atividade Cirúrgica 

Nesta linha de atividade, no ano 2014 e face ao ano anterior, verificou-se um acréscimo de 1,2% do total de 

Doentes Operados Programados, com um contributo superior da cirurgia ambulatória. Verificou-se um 

decréscimo de 9,7%do número de Doentes Operados Urgentes com um decréscimo. 

N2 DOENTES 
ANO 2012 ANO 2013 ANO 2014 

Var. % Var. Abs. 

OPERADOS 14/13 14-13 

Programados: 33.402 33.820 34.209 1,2% 389 

Convencional 17.335 16.241 16.247 0,04% 6 

Ambulatório 16.067 17.579 17.962 2,2% 383 

Urgente 8.089 8.111 7.324 -9,7% -787 

TOTAL 41.491 41.931 41.533 -0,9% -398 

Fonte de dados: RelatÓriO do Movimento AsSistencial do CHUCAno 2014 e anos anteriores 

Os Doentes Operados em Cirurgia de Ambulatório representam 52,5% dos doentes operados programados. 

No Centro Hospitalar a percentagem de GDH's cirúrgicos de ambulatório no total de GDH's cirúrgicos 

programados situou-se nos 77,5% (ultrapassando os 73,5% contratualizados), tendo em conta os vários 

procedimentos ambulatorizáveis realizados e que geram GDH's cirúrgicos de ambulatório. 

O CHUC dispõe de uma Unidade de Cirurgia de Ambulatório dedicada, que entrou em funcionamento em 

Junho de 2012 e que tem alargado o seu funcionamento a todas as especialidades cirúrgicas do CHUC que 

realizam este tipo de atividade. 
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No quadro que se segue podemos observar a evolução do número de doentes operados por tipo de cirurgia 

(Programada Convencional e Ambulatório e Urgente), sendo de realçar o acréscimo sucessivo da Cirurgia de 

Ambulatório. 

Cirurgia Coo.endonal Cirurgia Ambulatório Cirurgia U'i'!nte TOTAL Var. 'Hatal 
Var. Abs. 

ESPEOAUDADES Cirurgias 
Tatal 

Ano 2012 AnolOU Ano2014 AnolO12 AnolOU AnoZ014 AnolO12 Ano20U Ano 2014 AnolOI2 AnolOU Ano 2014 14/13 
Cirurgias 

14-13 

Cirurgia Cardiotoríclc. 1.542 1.674 1.689 2 8 13 190 229 164 1.734 1.911 1.866 -2.' " -45 

Cirurgia Geral 2542 2.297 2.747 1.540 1 .947 2.080 1.880 1.972 1.834 5.962 6.216 6 .661 7,2" 445 

Cirurgia Maxllo-Facial 560 606 592 512 588 693 115 86 82 1.187 1.280 1.367 6,8" 87 

Cirurgia Ped iátric. 350 349 324 715 683 604 626 682 496 1.691 1.714 1.424 -16.9" -290 

Clrurgi .. Plástica eQutimados 926 827 931 516 593 650 33 54 39 1.475 1.474 1.620 9,9!I 146 

Cirurgia Va scular 514 490 503 196 350 360 277 349 322 987 1.189 1.185 -0,3" -4 

Dermatologia 103 88 84 607 648 597 O 3 4 710 739 685 -7,3" -54 

Estomatologi a 82 63 51 151 178 201 9 3 14 242 244 266 9.0" 22 

Gi necologia 2.538 2.427 2.065 2.669 2.433 2.269 123 103 129 5.330 4.963 4.463 -10,1" -500 

Neurocirurgia 896 783 940 168 214 243 697 654 582 1.761 1.651 1.765 6.9" 114 

Obs tetr/cia 411 393 300 107 105 70 1.454 1.366 1.283 1.972 1.864 1.653 -11.3" -211 

Oftalmologia 954 838 595 7286 7.893 8.483 280 289 271 8520 9.020 9349 3.6" 329 

Ortopedia 2.620 2.457 2.689 884 938 654 964 981 950 4.468 4.376 4.293 -l ,9!I -83 

Ortoped ia Pedih ·lc. 340 327 291 42 56 66 161 138 125 543 521 482 -7,5" -39 

Otorrinolaringoloeia 1578 1.323 1.130 176 404 482 341 251 276 2.095 1.978 1.888 -4,6" -90 

Urologia 1.251 1.098 1.119 496 542 497 894 862 685 2.641 2502 2.301 -8,D!1 ·201 

U. T. Cirurgia da Ob@'5ldad~ 127 130 135 O 1 O 1 O O 128 131 135 3.1% 4 

Unldad~ d~ Transplantaçlo 

Hepática Pedlátrlca ~ d~ 1 70 62 O O O 43 83 68 44 153 130 -15,011 -23 
Adultos 

TOTAL 17.335 16.140 16.247 16.067 17581 17.962 8.088 8.105 7324 410490 41.926 41.533 -0,9% -393 

Fonte de dados . Relatório do MovImento Asslstend al do CHUC Ano 2014 e anos anteriores 

De salientar que a Unidade de Transplantação Hepática Pediátrica e de Adultos foi criada no decorrer do 

ano 2012, a isso de deve a variação apresentada na Cirurgia Convencional entre os anos de 2012 e 2013. 

Transplantes 

Sendo o CHUC um Centro Hospitalar com um elevado grau de diferenciação, não se pode deixar de relevar 

uma área tão específica como a dos Transplantes, pelo que no quadro que se segue é apresentada a 

atividade de transplantação, dos últimos três anos: 

lRANSPLANTES ANO 2012 ANO 2013 ANO 2014 
Var.% Varo Abs 

14/13 14-13 

Cardíacos 19 30 26 -13,3% -4 

Córnea 92 125 119 -4,8% -6 

Hepáticos 38 71 60 -lS,S% -11 

Renais 119 145 119 -17,9% -26 

Autólogo5 (Auto-Tra n s plante com 

células hematopoiéticas progenitoras 39 43 S4 2S,6% 11 
loeriféricasl 

Fonde de dados: Sector de Estattstica do Serviço de GestSo de Doentes · Polo HUC 
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Lista de Espera para Cirurgia 

No quadro seguinte é apresentado o número de Doentes Inscritos para Cirurgia à data de 31 de Dezembro 

de 2014, no qual se pode verificar que cerca de 78,3% dos Doentes Inscritos são referentes a pedidos 

efetuados há menos de 9 meses. 

N.2 DE DOENTES INSCRITOS PARA CIRURGIA EM 31 de 

DEZEMBRO 2014 

LISTA DE ESPERA PARA CIRURGIA Pedido marcação Pedido marcação 
TOTAL DE 

interv. cirúrgica interv. cirúrgica 
PEDIDOS 

(menos de 9 meses) (mais de 9 meses) 

Cirurgia Cardiotorácica 190 O 190 

Cirurgia da Obesidade 100 33 133 

Ci ru rgi a Gera I 1.859 616 2.475 

Cirurgia Maxila-Facial 263 4 267 

Ci rurgi a Pedi átri ca 418 15 433 

Cirurgia Plástica e Queimados 877 98 975 

Cirurgia Vascular 174 75 249 

Dermatologia 119 1 120 

Estomatologia 198 20 218 

Ginecologia 553 27 580 

Neurocirurgia 617 242 859 

Obstetricia 19 2 21 

Ofta I mal agi a 3.091 437 3.528 

Ortopedia 2.313 1.255 3.568 

Otorri nola ri ngol agia 1.223 259 1.482 

Urologia 538 393 931 

TOTAL 12.552 3.477 16.029 

Fonte de dados: SICA 

Consultas Externas Médicas 

Para o mesmo número de valências em funcionamento, a atividade de Consultas Externas Médicas no ano 

2014 apresentou um acréscimo de 1,6% face ao ano anterior, tendo as Primeiras Consultas registado um 

acréscimo de 3,0% e as Consultas Subsequentes um acréscimo de 1,2%. A Taxa de Acessibilidade da 

Consultas Externas Médicas no ano 2014 situou-se nos 23,5%, mantendo-se praticamente estável face ao 

ano anterior (23,2% no ano 2013). 
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No quadro seguinte é apresentada a atividade de Consulta Externa Méd ica por Especialidade: 

Varo (%) 
Varo 

Ano 2012 Ano 2013 Ano 2014 (valor abs.) 

ESPECIALIDADES 
14/13 

14-13 
Primeiras Consultas Primeiras Consultas Primeiras Consultas (Total 

(Total TOTAl TOTAL TOTAL Consu~ .. ) Consultas Subsequentes Consultas Subsequentes Consultas Subsequentes Consu~ .. ) 

Anestesiologi a e Dor Crónica 4.618 5.144 9.762 5.383 6533 11.916 6.753 5.909 12.662 6,3% 746 

Cardiologia 6.849 25.537 32.386 6555 25.121 31.676 7.299 25.975 33.274 5,0% 1598 

Cardiologia Pediátrica 4.405 6.769 11.174 4.693 7536 12.229 4.561 7.581 12.142 -0,7% -87 

Centro Desenvolvimento da Criança 2.076 10.047 12.123 2.023 10.246 12.269 2.318 10.622 12.940 5,5% 671 

Centro Medicina do Sono 1.666 4.067 5.733 1582 4.220 5.802 1.674 4.030 5.704 -1,7% -98 

Cirurgia Geral 8.986 20.333 29.319 8.185 20.202 28.387 8.113 20.426 28.539 0,5% 152 

Ci rurgia Cardiotorácica 1.377 3.176 4553 1.493 3.340 4.833 1.617 3.723 5.340 10,5% 507 

Ci rurgia Maxila Facial 2.105 5.754 7.859 2.240 5.948 8.188 2.185 5.994 8.179 -0,1% -9 

Cirurgia Pediátrica 2.856 4.376 7.232 2.994 4.444 7.438 2.696 4.232 6.928 -6,9% -510 

Ci rurgia Plástica e Queimados 1.717 6.324 8.041 1.933 6.793 8.726 1.822 6.954 8.776 0,6% 50 

Ci rurgia Vascular 2.549 4.730 7.279 2.464 4.896 7.360 2.786 4.958 7.744 5.2% 384 

Consulta Hospitalar para Doença Jliuda Não 303 n.3. 303 1.973 n.a 1.973 > 100% 1.670 
Urgente · CHOANU 

Pedopsiquiatria 912 4.330 5.242 1.252 6.113 7.365 1.519 8.977 10.496 42,5% 3.131 

Psiquiatria 6.079 37.410 43.489 6.815 39.284 46.099 7.170 41.358 48.528 5,3% 2.429 

Dermatologia 8.494 15.137 23.631 8.811 15.334 24.145 9.357 16.565 25.922 7,4% 1.777 

Endocrinologia 5.367 16.583 21.950 4.896 17.709 22.605 4.317 17.442 21.759 -3,7% -846 

Estomatologia 9510 35.485 44.995 8.967 34.659 43.626 8.350 31.997 40.347 -7,5% -3.279 

Gastroenterologia 4.172 8.425 12.597 3.411 7.767 11.178 3.855 8.179 12.034 7,7% 856 

Genética Médica 2.824 4.071 6.895 3.009 4.306 7.315 2.670 4.922 7592 3,8% 277 

Ginecologia 10.630 31.557 42.187 10.946 32.807 43 .753 9.339 28.511 37.850 -13,5% -5.903 

Hematologia 2.952 23.697 26.649 2.897 23.413 26.310 3.984 24.826 28.810 9,5% 2500 

Imagem Médica 21 17 38 17 10 27 4 10 14 -48,1% -13 

Imunoalergologia 1.903 8.947 10.850 2.244 9.402 11.646 2.281 10.446 12.727 9.3% 1.081 

lmunohemoterapia (55MT) 4.395 18.024 22.419 2562 19.547 22.109 2.479 19.185 21.664 -2,0% -445 

Infecciologia 2.821 9.080 11.901 2.609 8.869 11.478 2.010 8.753 10.763 -6,2% -715 

Infecclologia Pediátrica (UP) 164 166 330 1.625 1.113 2.738 2.222 1.237 3.459 26,3% 721 

Medicina Física e Reabilitaç30 2.741 10.605 13.346 2.883 9.912 12.795 3.092 10.201 13.293 3.9% 498 

Medicina Interna 7.038 26.414 33.452 7.076 25.875 32.951 6.398 26.611 33.009 0.2% 58 

Medi ci na da Reproduç30 2503 10.429 12.932 1.448 6.995 8.443 1527 10.157 11.684 38,4% 3.241 

Medicina do Trabalho 643 3.638 4.281 706 3.868 4574 529 4.259 4.788 4,7% 214 

Nefrologia 1.687 11.133 12.820 1.615 11.649 13.264 1.671 11.733 13.404 1,1% 140 

Neonatologia 1.677 2.306 3.983 1.390 2.414 3.804 1.345 2.382 3.727 -2,0% -77 

Neuroci rurgia 3.931 9.763 13.694 5.142 8.317 13.459 4.994 10.063 15.057 11,9% 1598 

Neurologia 9524 26.495 36.019 8.862 27.110 35.972 7.612 29.167 36.779 2,2% 807 

Obstetrfcia 9.688 25.236 34.924 9.677 25.310 34.987 9.713 24.662 34.375 -1,7% -612 

Oftalmologia 26.686 57.610 84.296 25.934 61.985 87.919 30.821 52.839 83.660 -4,8% -4.259 

Oncologia Médica 1.235 20.640 21.875 1.678 22.578 24.256 2.105 24.586 26.691 10,0% 2.435 

Oncologia Pediátrica 145 2.818 2.963 128 3.270 3.398 140 3.732 3.872 13,9% 474 

Ortopedia 8.370 28.943 37.313 8551 29.110 37.661 8.153 30.228 38.381 1,9% 720 

Ortopedia Pediátrica 2552 4.310 6.862 2.744 3.853 6597 2.118 3.666 5.784 -12,3% -813 

Otorri nol a ringol ogi a 9.745 29.507 39.252 9.073 27.916 36.989 8.470 28.618 37.088 0,3% 99 

Pediatria Ambulatório 3.081 12.140 15.221 3.192 13.133 16.325 f-~~~ 14.133 17.580 7,7% 1.255 ---------_ .. __ ._- ------ f------. ---- .. _-
Pediatria Médica 592 2.931 3523 619 2.578 3.197 742 2.922 3.664 14,6% 467 

Pneumologia 5.121 18.436 23.557 4.773 17.222 21.995 5.046 16.686 21.732 -1,2% -263 

Ra dioterapia 1.191 8.269 9.460 1.329 9.870 11.199 1537 10.280 11.817 5,5% 618 

Reumatologia 1.230 8.973 10.203 1.377 9.368 10.745 1.856 10.154 12.010 11,8% 1.265 

Unidade de Transpla ntação Hepática 

Pediátrica e de Ad ultos 
274 3.166 3.440 287 3.159 3.446 253 3.801 4.054 17,6% 608 

~~!.~!!~~ta m~.!?_~!:~.~.~~.~.~ .. ~M~ .. ~.~!~~~.~M~.~. 194 387 581 183 481 664 177 544 721 ___ ~,6.~ __ 57 
... .. 0 ... .. 0 ..... 0 ... .. 0 .. ...... _._ ......... _ ........ .......... _ .... _. "."'M'''''_''.''_'.' .. ..... __ ......... __ . ----- -_ .. _._._ ... _ .. _ .. ___ .. 0· ______ .. 

• _.0 ...... ........ . '_". "0" ___ "" 

Urologia 5.824 33.595 39.419 6.123 31.737 37.860 5.704 31.199 36.903 -2,5% -957 

TOTAL 205.120 666.930 872.050 204.699 677.322 882.021 210.804 685A35 896.239 1,6% 14.218 
Fonte de dados. RelatórIo do Movimento AssistencIal do CHUCAno 2014 e ilInos anteriores 
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° quadro que se segue apresenta os doentes em lista de Espera para Consulta Externa em 31-12-2014: 

Pedido marcação Pedido marcação 

USTA DE ESPERA PARA CONSULTA Consulta Consulta Total de 

EXTERNA (espera superior a (espera inferior a Pedidos 

4 semanas) 4semanas) 

Anestesiologia 51 181 232 

Cardiologia 1.115 1.382 2.497 

Cardiologia Pediátrica 166 86 252 

Cirurgia Cardiotorácica O 8 8 

Cirurgia Geral 308 566 874 

Cirurgia Maxilo·Facial 47 307 354 

Cirurgia Pediátrica 199 115 314 

Cirurgia Plástica e Queimados 22 317 339 

Cirurgia Vascular 4 227 231 

Dermatologia 738 1.399 2.137 

Dor Crónica 13 6 19 

Endocrinologia 894 1.823 2.717 

Estomatologia 2.759 373 3.132 

Gastroenterologia 720 394 1.114 

Genética Médica 19 178 197 

Ginecologia 2.544 563 3.107 

Hematologia Clínica 242 415 657 

Imunoalergologia 27 566 593 

I nfecciol ogi a 2 33 35 

Medicina Física e Reabilitação 43 257 300 

Medicina Interna 418 566 984 

Medicina da Reprodução 39 60 99 

Nefrologia 299 360 659 

Neonatologia 19 92 111 

Neurologia Pedi átri ca 564 100 664 

Neurocirurgia 627 527 1.154 

Neurologia 43 680 723 

Obstetrícia 35 378 413 

Ofta I moi ogi a 9.623 3.823 13.446 

Oncologia Médica 41 8 49 

Ortopedia 2.332 2.142 4.474 

Otorri nol a ri ngol ogi a 3.914 561 4.475 

Pediatria 414 240 654 

Pneumologia 1.207 885 2.092 

Psiquiatria Adultos 491 725 1.216 

Ps iquiatria da Infância e Adolescência 146 55 201 

Ra di otera pi a 5 16 21 

Reumatologia 1.353 76 1.429 

Sangue e Medicina Transfusional 199 5 204 

Urologia 59 1.275 1.334 

TOTAL 31.741 21.770 53.511 

Fonte de da dos : SI CA 

Nesta área de atividade deu-se continuidade ao processo de altas das consultas externas no sistema 

informático do polo HUC (Gestão Hospitalar), o que juntamente com os registos da aplicação informática 

SONHO, permitiu ao Centro Hospitalar atingir uma taxa de 13,9%, aproximando-se dos 15% 

contratualizados do objetivo associado ao Contrato-Programa do ano 2014: "Peso das consultas externas 

com registo de altas no total de consultas externas". 
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Manteve-se a rotina mensal de acompanhamento da lista de espera para consulta, com o objetivo de 

encontrar soluções alternativas para a diminuição das listas de espera (como sejam, as áreas de residência 

dos doentes que são referenciados ao CHUC, para posteriormente promover a articulação junto dos 

Cu idados de Saúde Primários e outros hospitais), no sentido de cumprir as redes de referenciação, bem 

como, através da criação de teleconsultas em várias especialidades. 

Urgência 

A constitu ição do Cent ro Hospitalar e Universitário de Coimbra implicou uma redefinição do perfil 

assistencial existente, tendo como objetivos ganhos de eficiência, complementaridades e sinergias, 

suportados por uma filosofia de gestão pela qualidade centrada nos cidadãos. 

No ano de 2014 o CHUC registou 282.919 Atendimentos de Urgência, designadamente 193.979 

atendimentos de Urgência Geral ou Polivalente, 28.185 atendimentos de Urgência Obstétrica e 60.755 

atendimentos de Urgência Pediátrica, verificando-se um decréscimo de 1,4% no total de atendimentos de 

urgência. A Urgência Geral contribuiu de forma positiva para o decréscimo apresentado, uma vez que 

diminuiu 2,5%, relativamente ao ano anterior. 

O CHUC apresentou, no ano de 2014, uma média diária de 803 Atendimentos de Urgência, sendo 560 na 

Urgência Geral, 77 na Urgência Obstétrica e 166 na Urgência Pediátrica . 

A tabela que se segue mostra a evolução do N.º Total de Atendimentos de Urgência por Tipo de Urgência 

nos últimos 3 anos: 

TIPO DE URG~NCIA 
N •• TOTAL DE ATENDIMENTOS Varo " Varo Abs 

ANO 2012 ANO 2013 ANO 2014 14/13 14-13 

Urgência Geral 199.213 199.038 193.979 -2,5% -5 .059 

Urgênci a Obstétrica 27.635 27.527 28.185 2,4% 658 

Urgência Pedlátrica 60 .682 60.277 60.755 0,8% 478 

Total de Atendimentos de Urgênda 287530 286.842 282.919 -1,4% -3 .923 

Fonte de dados : Relat6no do MovlmentoAss lstencta l do CHUCAno 2014 e anos antenores 

Do total de 282.919 Atendimentos de Urgência realizados no CHUC no ano de 2014, 35 .739 tiveram como 

destino o internamento, representando cerca de 12,6%, variando esta proporção consoante o tipo de 

urgência. 

N.º de Atendimentos de Urgência sem Internamento 

N. DE ATENDIMENTOS 

TIPO DE URG~NCIA (SEM INTERNAMENTO) Varo " Varo Abs 

ANO 2012 ANO 2013 ANO 2014 
14/13 14-13 

Urgência Gera l 168.374 168 .639 165.472 -1,9% -3 .167 

Urgência Obstétrica 21.782 22.033 22 .917 4 ,0% 884 

Urgência Pediátrica 58.722 58.315 58 .791 0,8% 476 

Total de Atendimentos de Urgênda 
248.878 248.987 247.180 -0 ,73% -1.807 

(sem Internamento) 

Fonte de dados: Relatório do Movi mento Assistencia l do CHUC Ano 2014 e anos ante riores 
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o CHUC ut iliza o Sistema Triagem de Manchester na Urgência Geral cujo objetivo é fazer a t riagem baseada 

em prioridades clín icas. São aspetos imprescindíveis deste sistema a identificação de critérios de gravidade 

de forma objetiva e sistematizada, que indicam a prioridade cl ínica com que o doente deve ser atendido, 

sem tecer presunções sobre o diagnóstico. O Protocolo de Triagem de Manchester baseia-se em critérios _C;;;;;.Q", 

clín icos internaciona lmente certificados que permitem classificar o risco clínico de cada situação atribu indo-

lhe uma cor, assim, a cor Vermelha representa os doentes Emergentes, a cor Laranja representa os doentes 

Muito Urgentes, a cor Amarela é atribuída aos doentes Urgentes, a cor Verde é dedicada aos doentes 

Poucos Urgentes e a cor Azul representa os doentes Não urgentes. É ainda atribuída a cor Branca a caso que 

não se adequam às situações anteriores. 

Conforme se pode verificar no quadro seguinte, no ano de 2014 houve um aumento nos casos Muito 

Urgentes e nos casos Urgentes. Os restantes casos: Emergentes, Pouco Urgentes Não Urgentes, apresentam 

ligeiras diminuições. 

O quadro que se segue apresenta a proporção do número de atendimentos de Urgência Geral na Triagem 

de Manchester nos últimos 3 anos. 

URG~NCIA GERAL 

CHUC ANO 2012 ANO 2013 ANO 2014 

• Emergente 0,7% 0,8% 0,7% 

• Muito Urgente 14,5% 15,7% 16,3% 

Urgente 56,0% 57,8% 58,6% 

• Pouco Urgente 25,1% 23,4% 22,5% 

• Não Urgente 0,2% 0,2% 0,3% 

Outros Casos 3,5% 2,1% 1,6% 

Font e de dados: ALERTADW (palo HUC ne pa lo HG) 

O gráfico seguinte mostra que as situações clínicas urgentes representam mais de SO% do total de 

atendimentos de urgência no CHUC. 

Triagem de Manchester - Comparação 2013/2014 

Urgência Geral 
Movimento por Prioridades 

(Triagem de Manchester) 
ANO 2013 

Outros 

Multo 
U,..nte 
15,7 % 

Urgência Geral 
Movimento por Prlorldades 

(Triagem de Manchester) 
ANO 2014 

Outros 

Fonte de dados: AlERT AO W (polo HUC e polo HG) 

Multo 
U,._nt. 

16,3 " 
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No âmbito da assistência a situações de trauma grave, há estudos que demonstram que a concentração de 

recursos e o aumento de volume de doentes melhorou os resultados. 

A reestruturação das Urgências de Adultos do CHUC pretendeu concentrar a assistência na prestação de 

cuidados a doentes graves e críticos, na área do trauma, nesta perspetiva foi criado o Centro de Trauma de 

Nível 1 do CHUC, em Maio de 2012. Assim, o CHUC possui uma Urgência Polivalente dimensionada e com 

capacidades únicas de intervenção diagnóstica e terapêuticas, necessárias ao tratamento dos doentes 

politraumatizados. Trata-se de uma opção estratégica e de demonstração do potencial das capacidades 

existentes nesta área assistencial, evitando-se duplicações de capacidades instaladas, rentabilizando meios 

importantes e escassos, e que contribuiu para uma melhoria efetiva da organização da assistência até ao 

tratamento definitivo do doente traumatizado grave. 

Partos 

No ano de 2014 realizaram-se 4.725 partos no CHUC, o que corresponde a uma média de 13 partos por dia, 

dos quais 27,4% foram efetuados por cesariana. Quando comparado com o ano anterior, o número de 

partos realizados no CHUC apresenta um decréscimo de 2,0%, que corresponde a menos 98 partos, 

acompanhando a tendência em Portugal nos últimos anos. 

Número de Partos 

PARTOS ANOZ01Z ANOZ013 ANOZ014 
Var.% Var.Abs. 

14/13 14-13 

Partos Eutócioos 2.337 2.189 2.224 1,6% 35 

Partos Distócicos 2.865 2.634 2.501 -5,0% -133 

Cesarianas 1.508 1.411 1.294 -8,3% -117 

Outros 1.357 1.223 1.207 -1,3% -16 

TOTAL 5.202 4.823 4.725 -2,0% -98 

% Partos Cesariana/Total de Partos 29,0% 29,3% 27,4% - -
Fonte de dados: Relatório do Movimento Ass istencial do CHUC Ano 2014 e anos anteriores 

No ano de 2014, mantiveram-se em funcionamento as duas Maternidades do CHUC, em polos distintos 

geograficamente, a Maternidade Dr. Daniel de Matos (polo MDM) e a Maternidade Bissaya Barreto (polo 

MBB), tendo sido já realizado um estudo no sentido da construção de uma Maternidade única o qual foi 

entregue à Tutela. 
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Hospital de Dia 

No ano de 2014 realizaram-se no CHUC 60.636 Sessões de Hospital de Dia (excluindo Quimioterapia e 

Hemodiálise), tendo-se verificado um aumento de 15,5% (8.123 sessões) em relação ao ano de 2013. 

O número de Doentes Tratados em Hospital de Dia acompanha o aumento do número de Sessões, 

apresentando no ano de 2014 um acréscimo de 18,3% que corresponde a mais 3.085 Doentes Tratados face 

ao ano anterior. 

70.000 

60.000 

50.000 

40.000 

30.000 

20.000 

10.000 

O 

Hospital de Dia 
Sessões/Doentes Tratados 

Evolução 2012-2014 

60.636 

52.273 52.513 

17.260 16.853 19.938 

N .• de Sessões N .• de Doentes Tratados 

Fonte de dados: Relatório do Movimento Assistencia I do CHUC Ano 2014 e a nos anteriores 

• Ano 2012 

• Ano 2013 

Ano 2014 

No ano 2014 foram realizadas 18.307 sessões em Hospital de Dia de Quimioterapia, tendo-se verificado um 

acréscimo de 1,5% em relação ao ano anterior. O número de Doentes Tratados acompanhou a variação das 

sessões, tendo apresentado um acréscimo de 6,0%. 

ANO 2012 ANO 2013 ANO 2014 Varo % Var. Abs. Varo % Var. Abs. 
QUIMIOTERAPIA 

N." de N." de N."de 
N." Sessões N." Sessões N." Doentes N." Doentes 

N.' Sessões N.' Sessões N.' Sessões 14/13 14·13 14/13 14-13 
Doentes Doentes Doentes 

Quimioterapia 
16.253 1.911 18.037 2.195 18.307 2.327 1,5% 270 6,0% 132 (palo HUC e HG) 

Fonte de dados : Relat6rlodo WIovlmento Assistencial doCHUCAno 2014 e anos anteriores 

O Hospital de Dia de Hemodiálise, realizou 6.022 sessões em ambulatório, tendo-se verificado um 

decréscimo de 2,11% no número de sessões no ano de 2014 face ao ano anterior, o equivalente a menos 

130 sessões. 

ANO 2012 AN020U ANO 2014 Var. % Var. Abs. VaL% Var. Abs. 

HEMODiÁliSE N .• de N."de N.- de N.- Sessões N.' Sessões N.! Doentes N.' Doentes 
N.' Sessões 

Doentes 
N.- Sessões 

Doentes 
N.- Sesslles 

Doentes 14/13 14·13 14/13 14-13 

Hemodiálise (ambulatório 
5.469 168 5.833 132 5.697 153 ·2,3% ·136 15,9% 21 programado) 

Hemodiálise (agudos) 445 114 319 181 325 120 1,9% 6 -33,7% -61 

TOTAL 5.914 282 6.152 313 6.022 273 -2,11% -130 -12,8% -40 

Fonte de dados : Relatónodo MovlmentoAsslstenclal do CHUCAIlo 2014 e anos anteriores 
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Sessões/Doentes Tratados em Hospital de Dia 

ANO 2012 ANO 2013 ANO 2014 Varo % Var. Abs. Varo % Var.Abs. 

HOSPITAL DE DIA N.' Sessões N.' Sessões N.2 Doentes N.' Doentes 
N.'de N.' de N.' de N.' de N."de N.' de 14/13 14·13 14/13 14-13 

Sessões Doentes Sessões Doentes Sessões Doentes 

Ca rdiologia 3.226 2.669 1.787 1.662 2.266 2.109 26,8% 479 26,9% 447 

Centro Desenvolvimento da 
3.755 1.023 3.557 949 3.875 1.016 8,9% 318 7,1% 67 

Criança 

Centro Medicina do Sono 1.607 1.343 1.569 1.302 1.505 1.274 -4,1% -64 -2,2% -28 

Endocrinologia 1.720 1.017 2.046 1.225 2.019 1.215 -1,3% -27 -0,8% -10 

Gastroenterol ogi a 3.028 1.880 4.024 2.784 5.638 4.201 40,1% 1.614 50,9% 1.417 

Hematologia 8.643 2.139 7.191 1.820 7.059 2.026 -1,8% -132 11,3% 206 

I munoa lergol ogi a 764 285 676 209 886 247 31,1% 210 18,2% 38 

Infecciologia 1.530 605 1.039 364 1.477 473 42,2% 438 29,9% 109 

Medicina da Reprodução 903 553 816 442 1.163 629 42,5% 347 42,3% 187 

Medicina Interna 2.580 751 2.351 801 2.449 902 4,2% 98 12,6% 101 

Nefrologia 690 194 419 77 517 187 23,4% 98 142,9% 110 

Neonatologia 356 310 313 267 245 223 -21,7% -68 -16,5% -44 

Neurologia 3.180 629 3.769 816 4.733 906 25,6% 964 11,0% 90 

Obstetrícia 47 44 44 41 59 49 34,1% 15 19,5% 8 

Oncologia Médica (Exclui 
Quimioterapia) 

2.758 1.143 2.709 1.089 2.968 1.208 9,6% 259 10,9% 119 

Oncologia Pediátrica 908 61 1.253 85 1.362 82 8,7% 109 -3,5% -3 

Ortopedia Pediátrica 14 2 n.a. n.a. n.a. n.a. 

Otorri nol a ri ngologi a 1.948 308 1.872 339 2.927 477 56,4% 1.055 40,7% 138 

Pediatria Ambulatório n.a. n.a. n.a. n.a. 99 8 

Pediatria Médica 2.598 862 2.830 1.014 2.903 1.022 2,6% 73 0,8% 8 

Pneumologia 1.108 320 1.659 312 2.069 350 24,7% 410 12,2% 38 

Psiquiatria Adultos 6.172 224 7.656 229 9.197 243 20,1% 1.541 6,1% 14 

Psiquiatria da Infância e 
Adolescência 

965 69 832 69 878 85 5,5% 46 23,2% 16 

Reumatologia 1.443 297 1.101 319 910 230 -17,3% -191 -27,9% -89 

Sangue e Medicina 
2.330 

Transfusional 
532 2.730 618 3.365 747 23,3% 635 20,9% 129 

Urologia n.a. n.a. 137 20 67 29 -51,1% -70 45,0% 9 

TOTAL 52.273 17.260 52380 16.853 60.636 19.938 15,8% 8.256 18.3% 3.085 

Fonte de dados: Relatório do MovimentoAssistencial do CHUCAno 2014 e anos anteriores 

Radioterapia 

O Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra dispõe de um Serviço de Radioterapia que entrou em 

funcionamento no ano 2001, onde se realizam tratamentos de Radioterapia Externa e de Braquiterapia, 

bem como todos os exames acessórios necessários à sua realização. Tem idoneidade formativa desde o ano 

2004. 

A Radioterapia é um método terapêutico essencialmente oncológico, que utiliza radiações ionizantes, 

intervindo em 60% dos novos casos de cancro, sendo utilizada em mais de metade das situações como 

terapêutica curativa. Cerca de 40% dos doentes voltam a ser irradiados com esta terapêutica, neste caso 

geralmente paliativa, contribui para aumentar o tempo livre de doença e melhorar a qualidade de vida. 
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No ano 2014 foram realizados 22.626 Tratamentos de Radioterapia que correspondem a um decréscimo na 

ordem dos 4,5% (Radioterapia Externa + Braquiterapia) para o qual contribuiu a diminuição dos 

tratamentos de Radioterapia Externa, na ordem dos 4,7 %, conforme se pode observar no quadro que se 

segue: 

Tratamentos/Doentes Tratados em Radioterapia 

ANO 2012 ANO 2013 ANO 2014 Var." Var. Abs. 
Var." Var.Abs. 

RADIOTERAPIA 
N.· N .• 

N .• Doentes N.· N.· N.· N .• Doentes 
N.·de N.·de N.·de Tratamentos Tratamentos 

14/13 14-13 Tratament Tratament Tratament 14/13 Doentes Doentes Doentes 14-13 
os os os 

Radioterapia Externa 21.325 978 23.519 1.074 22.420 1.023 -4,7% -1.099 -4,7% -51 

Braquiterapia 118 26 170 34 206 42 21,2% 36 23,5% 8 

TOTAL 21.443 1.004 23.689 1.108 22.626 1.065 -4,5% -1.063 -3,9% -43 
Fonte de dados: Relatório do MovimentoAsslstenclal do CHUCAno 2014 e anos antenores 

No ano 2014, deu-se continuidade ao desenvolvimento de dosimetria clínica para irradiação de 

componentes sanguíneos para transfusão, com a realização de todos os testes necessários à sua 

implementação durante este ano. A realização desta atividade internamente possibilitou ao CHUC 

prescindir do recurso ao exterior. 

No decorrer do ano 2014 o Serviço de Radioterapia efetuou tratamentos de Braquiterapia ao globo ocular 

em conjunto com o Serviço de Oftalmologia. 

MCOT'S 

A área de atividade dos Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica tem-se desenvolvido quer em 

quantidade quer em complexidade de exames/tratamentos, acompanhando a evolução técnica e 

tecnológica, estando dotada de equipamentos electromédicos de diagnóstico e terapêutica altamente 

sofisticados e diferenciadores, permitindo responder aos casos mais complexos. 

O CHUC oferece uma carteira de Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica completa, e sem 

desprimor pelas técnicas de Cardiologia, de Gastrenterologia, de Pneumologia, de Oftalmologia, de 

Neurologia, de Urologia, entre outras, serão apresentados, num relatório desta natureza, os dados 

estatísticos apenas daqueles Serviços cuja unidade de produção são, essencialmente, os MCDT's. 

Com a criação do CHUC aumentou a capacidade técnica e diminuiu a necessidade de recurso ao exterior 

que existia nalguns polos, como sejam o recurso ao exterior de exames de Medicina Nuclear. 

Apesar de autossuficientes na área de MCDT's, ainda há necessidade de recurso ao exterior quando se trata 

de tratamentos ou análises laboratoriais demasiado específicas e cuja realização internamente sairia a um 

custo demasiado elevado face aos preços de aquisição a entidades externas. 
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o quadro que se segue apresenta os exames realizados pelos Serviços de Apoio Clínico no ano 2014: 

CHUC 

UGI MCOT5 
Ano 2012 Ano 2013 Ano 2014 

Anatom ia Patológica 113.302 96A48 78.118 

Autópsias 171 175 146 

Exa mes Histológicos 30.951 29.165 29.999 

Outros Exa mes de Anatomia Patológica 28.832 31.378 23 .448 

Imagem Médica 559.306 562.341 551,458 

Angiografia 2.3 17 2.754 2.794 

Ecografias 70.167 72 .319 75.252 

Ecografia s - Apoios/Adicionais 11.191 12.138 13 .477 

Ecografias - Estudos por Doppler 5 .185 6.003 6.205 

Procedimentos Intervenção 4.128 4 .391 4.287 

RX Convenciona l 296.769 299.478 298.231 

RX Convenciona l (Apoios/Adicionais) 43 .102 42.9 1 0 41.983 

RX Convenciona l - M ama 6.110 5 .905 5 .4 96 

RX Convenciona l - Mama (Apoios/Adicionais) 72 89 122 

RM 13.897 13 .150 11.247 

RM (Adicionais) 10.3 5 5 10 .373 9.366 

TC 60 .195 60 .784 57 .964 

Var · I%) 
14/13 

·68,7% 

-16.6% 

-29.7% 

2,9% 

-25 ,3% 

-53,7% 

1,5% 

4,1% 

11,0% 

3,4% 

-2,4% 

-0.4% 

-2,2% 

-6,9% 

37,1% 

-14,5% 

-9,7% 

-4,6% 

Varo (valor 

abs.) 14-13 

·17.730 

-29 

-10.605 

834 

-7.930 

-10.883 

40 

2.933 

1.339 

202 

-104 

-1.247 

-927 

-409 

33 

-1 .903 

-1.007 

-2 .820 

~.~~L~:i~~.:'~~~:!:.~~~_~~:_~:.:~~L __ . __ ._._._._._. __ ._._._I-__ ~~~~_._.__ _._:~.~.~_._.~~.~:~.~.~._._. -21,9% -7 .000 

Outros 1.015 27 14 -48,1% -13 

M ediana N udear 

Ci ntigramas 

Oensitometria Óssea 

ln Vitro 

per 

Terapêutica com lodo 131 

Medldna Física e ~abilitação 

Cinesiterapia 

Electrotera pia 

Estudos Es pecíficos 

Hi droci nes i ba 1 neotera pi a 

Massoterapia 

Mecanoterapia 

Outras Técnicas Terapêuticas 

Técnicas Tera pêuticas Médicas 

Terapia da Fa la 

Tera pia Ocupaciona l 

Termoterapia 

Treinos Terapêuticos 

Ventilotera pia 

Vibroterapia 

Outros 

Patologia ennJca 

Bioqufmica 

Hematologia 

Imunologia 

Microbiologia 

Braquiterapia - Pl anea mento e Dos imetria .... _._ ........ __ ....... _ .................. _.H ... _ .. _ .. _ .. __ ......... . 
Braquiterapia - Trata mento 

Ra diotera pia Externa· Exa mes Acessóri os 

(Pla neamento, TC, Si mul ação, Dosi metria) 

Radioterapia Extern a ·Tratamentos 

Exa mes de Outras Ta belas 

Sennço Sangue e Medldna Transfuslonal 

12.741 

8.84 8 

1 .203 

519 

2.095 

76 

430.172 

235.511 

10.56 1 

1.759 

20 .334 

21.632 

7.661 

8.542 

1 .086 

6.899 

26.646 

27.904 

24.968 

30.248 

6.411 

10 

7,206A25 

5.952.371 

81 2.497 

172.566 

265.832 

20 

121 

6.173 

21.366 

6.815 

652375 

Análises Biologia Molecul ar 1.223 ----_._._._._._._._-------------------_._._._. __ ._._------------------ ------------------
Análises Imunohematologia 293.754 

~~~.~~.~.~!!~L~.!~~ ___________ ._. _______ . ____ . _____ . ___ . ___ ._._._._ . __ ._~_~.:~~_._._._ 

Setor de Produção de Componentes 42.165 ----_._._._. __ ._._._._._._._--_._._._-- -_._._-_._._._---_._--_._.- -----------_._-------
Citafereses e Plas maferéses 493 

Flebotomias Terapêuticas 460 

Unidades Transfu ndidas 43.190 

Outros Exa mes de Imunohemoterapia 242.328 

Fonte de dados: CHUCTB 

12.913 13.054 5,7% 141 

9 .314 9 .067 -2,7% -247 

1.212 1 .288 6,3% 76 

227 188 -17,2% -39 

2.078 2 .427 16,8% 349 

82 84 2,4% 

407.211 416.383 2,2% 9.112 

227.134 216.914 -4,5% -10 .220 

9 .007 11.319 25,7% 2.312 

1.988 2.119 6,6% 131 

16.266 16.340 0,5% 74 

21.613 23.617 9,3% 2.004 

6.576 10.444 58,8% 3 .868 

7 .283 7.603 4,4% 320 

1.237 966 -21 ,9% -271 

7 .818 13.537 73,2% 5 .719 

28.784 29.261 1,7% 477 

26.970 28.072 4,1% 1.102 

18.721 20.118 7,5% 1.397 

26 .841 27.972 4,2% 1.131 

6.584 7 .186 9,1% 602 

449 915 1 03 ,8% 466 

7.404.731 7.731.970 4,4% 327.239 

6.133.825 6 .415.153 4,6% 281 .328 

853.507 900.975 5,6% 47.468 

170 .967 189.781 11,0% 18.814 

244 .124 222.879 -8,7% -21.245 

70 

169 

76 8,6% 

220 

7.088 7.069 

23 .521 22.433 

7.777 7.424 

626.237 633A18 

27 .103 27.159 

39.210 40.375 

548 729 

587 594 

39.250 40.493 

221.712 228.65 1 

30,2% 

-0,3% 

·4,6% 

-4,5% 

1,1% 

0,2% 

3,0% 

33,0% 

1,2% 

3,2% 

3,1% 

5 1 

-19 

-1.088 

·353 

7.181 

444 

-2.854 

56 

1.165 

181 

1.243 

6.939 
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No ano de 2014, aa área de MCDT's, salientamos a criação do Laboratório Central do Serviço de Patologia 

Clínica, dando origem à centralização dos recursos dos Laboratórios de Patologia Clínica, de Hematologia e 

Imunologia no mesmo edifício, o que permitiu concentrar o conjunto de análises clínicas que representa o 

maior volume de produção na UGI de MCDT'S, assim como os respetivos equipamentos e recursos. A par 

deste processo de centralização, foi efetuada a unificação das bases de dados laboratoriais existentes nos 

diversos polos, o que veio permitir a racionalização dos recursos através da redução dos pedidos de exames 

repetidos, a melhoria do tempo de resposta, assim como a eliminação da repetição desnecessária de 

colheitas ao mesmo doente. 

Os diferentes polos, apesar de separados fisicamente, e de terem uma identificação diferente dos doentes 

pela existência de dois sistemas informáticos distintos (BDGH e SONHO), estão agora completamente 

unificados no plano laboratorial, incluindo o histórico clínico dos doentes com registos nos diferentes polos. 

DEPARTAMENTO PEDIÁTRICO E PEDOPSIQUIATRIA 

O Departamento Pediátrico, a funcionar no Polo HP, mercê da capacidade de centralizar as competências 

especializadas, é uma referência da Pediatria Nacional. A área de Influência abrange toda a Região Centro 

do País, assumindo-se como hospital de referência para os hospitais distritais da Região Centro do País e 

para os Centros de Saúde do concelho de Coimbra, constituindo-se, ainda, como referência nacional para 

patologias específicas. Todos os doentes com idades até aos 17 anos e 364 dias, à excepção das 

Especialidades de Ginecologia e Obstetrícia, são, agora, assistidos no polo HP. 

Pela sua especificidade, apresenta-se o movimento assistencial próprio, tendo o mesmo sido incluído no 

movimento assistencial anterior, apresentado nas várias Especialidades do CHUC. 

Internamento 

No ano de 2014 o Departamento Pediátrico apresentou 4.088 Doentes Saídos das várias Especialidades de 

Internamento, verificando-se um decréscimo de 5,1% face ao ano anterior. 

INTERNAMENTO ANO 2012 ANO 2013 ANO 2014 
Var.% Varo Abs 
14/13 14-13 

Doentes Sa idos 4.156 4.307 4.088 -5,1% -219 

Dias de Internamento 30.665 24.730 25.590 3,5% 860 

Demora Média (em dias) 7,38 5,74 6,26 - 0,52 

Taxa de Ocupação 80,6% 62,7% 64,9% - +2,2 p.p. 

Lotação 104 108 108 - O 

Fonte de dados : Relatório do Movimento Assistencial do CHUC Ano 2014 e anos anteriores 

~;l>',~,',,' o' ,_.° 0 •
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Consulta Externa 

A atividade de Consulta Externa Médica no ano de 2014 apresenta um acréscimo de 12,4% face ao ano 

anterior, para o qual contribuíram os acréscimos verificados quer nas Primeiras Consultas (+6,5%) quer nas 

Consultas Subsequentes (+14,9%). 

CONSULTA EXTERNA AN020U ANO 2013 ANO 2014 
Var.% Var.Abs 

14/13 14-13 

Primeiras Consultas Médicas 28.094 31.297 33.342 6,5% 2.045 

Consultas Médi cas Subsequentes 65.368 71.560 82 .224 14,9% 10.664 

Total Consultas Médicas 93.462 102.857 115.566 12,4% 12.709 

Pes o l 's Consultas Médicas/Total Consu ltas Médicas 30,1% 30,4% 28,9% - -
Fonte de dados: Re latório do Movi mento Ass istencial do CH UC Ano 2014 e anos anteriores 

A Taxa de Acessibilidade da Consulta Externa no Polo HP no ano 2014 situou-se nos 28,9%, apresentando 

uma diminuição face ao ano anterior (- 1,5 p.p.). 

A Lista de Espera para Primeira Consulta apresentou no ano de 2014 um acréscimo de 44,9% em relação ao 

ano anterior, reflexo ainda, da transferência para o Departamento Pediátrico de todos os doentes com 

idade até aos 17 anos e 364 dias. 

No quadro seguinte é apresentada a atividade de Consulta Externa por EspecialidadejServiço/Unidade nos 

últimos 3 anos: 

CONSULTAS EXTERNAS 
Ano20U Ano 2013 Ano 2014 

REAU2ADAS NO Var· I%1 Varo (valor 

DEPARTAMENTO 
14/13 abs.) 14-13 

PEDIÁTRICO E 
Primeiras Consultas Primeiras Consultas Primeiras Consultas (Total (Total 

Consultas Subsequentes 
TOTAL Consultas Subsequentes 

TOTAL Consultas Subsequentes 
TOTAL 

Consu~asl Consultas) 
PEDOPSIQUIAlRlA 

AnestesioJogia 191 7 198 343 14 3S7 696 61 7S7 >100% 400 

Card iologia Pediátrica 4.405 6.769 11.174 4 .693 7.536 12.229 4.561 7.581 12.142 -0,7% -87 

Centro Desenvolvimento da 
2.076 10.047 12.123 2.0 23 10 .246 12.269 2.3 18 10.622 12.940 5,5% 671 

Criança 

Ciru rgia Pecliátrica 2 .856 4 .376 7.232 2.994 4.444 7.438 2.696 4.232 6.928 -6,9% ·510 

Dermatologia Pediátrica 84 8 92 725 114 839 >100% 747 

Estomatologia 1.936 1.864 3.800 1.952 2.360 4.312 2.003 2.789 4.792 11,1% 480 

Genética Médica 2.824 4 .071 6.895 3.009 4 .306 7.315 2.670 4.922 7.592 3.8% 277 

Hematologia 335 1.634 1.969 267 1.583 1.850 338 1.608 1.946 5,2% 96 

Medicina Flsica e Reabilitação 412 1.898 2.310 504 2.066 2.570 531 2.261 2.792 8,6% 222 

Neurociru rgia 233 562 795 226 556 782 220 445 665 -15,0% ·117 

Oftalmologia 2.756 3.099 5.855 2.670 3.726 6.396 3.73 8 5.503 9.241 44,5% 2.845 

Oncologia Pediátrica 145 2.818 2.963 128 3.270 3.398 140 3.732 3.872 13,9% 474 

Ortopedia Pedlátrlca 2.552 4.310 6.862 2.744 3.853 6.597 2.118 3.666 5.784 -12,3% ·813 

Otorrinola ringologia 2 .513 3 .563 6.076 2.911 4.032 6.943 2.592 6.542 9.134 31,6% 2.191 

Pediatr ia Ambulatório 3.081 12.140 15.221 3 .192 13.133 16.325 3.447 14.133 17.580 7.7% 1.255 

Pediatria Médica 592 2.931 3.523 619 2.578 3.197 742 2.922 3.664 14,6% 467 

Uni da de de Transpla ntação 
Hepática Pediátrica e de 111 783 894 61 623 684 66 877 943 37,9% 259 
Adu ltos 

Infecclo logla 164 166 330 1.625 1.113 2.738 2.222 1.237 3 .459 26,3% 721 

CRI Pedopsiquiatria 912 4.330 5.242 1.252 6.113 7 .365 1.519 8.977 10.496 42,5% 3.131 

Fontl! dI! dados : Rl!latório do Movlml!nto Asslstl!ncla l do CHUCAno 2014 I! a nos antl!riOfl!S 
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Atividade Cirúrgica 

Nesta linha de atividade, no ano 2014, continuou a desenvolver-se a Cirurgia de Ambulatório com 

consequente redução do número de Doentes Operados em Cirurgia de Convencional, representando a 

Cirurgia de Ambulatório 53,0% do total de Doentes Operados Programados. 

Os Doentes Operados com caráter urgente apresentam um decréscimo de 21,4%, conforme se pode 

verificar no quadro que se segue: 

DOENTES OPERADOS ANOZ012 ANOZ013 ANOZ014 
Var.% Varo Abs 

14/13 14-13 

Cirurgia Convencional - Nº Doentes 1.112 1.135 996 -12,2% -139 

Ci rurgi a Ambul at6ri 0 - Nº Doentes 1.065 1.280 1.346 5,2% 66 

Ci rurgi a Urgente - Nº Doentes 881 918 722 -21,4% -73 

Total Doentes Operados 3.058 3.333 3.064 -8,1% -146 

Peso da Cirurgia Ambulat6riofTotal Cirurgia Programa 48,9% 53,0% - - -
Fonte de dados: Relatório do Movimento Assis tencia I do CHUC Ano 2014 e anos anteriores 

Hospital de Dia 

No ano de 2014 houve um acréscimo de 4,2% do número de Sessões de Hospital de Dia face ao ano 

anterior. 

HOSPITAL DE DIA ANOlO12 ANO 2013 ANOlO14 
Var.% Var.Abs 

14/13 14-13 

Nº Sessões 9.139 9 .766 10.178 4,2% 412 

Fonte de dados: Re latór io do Movimento As sistencia I do CHUC Ano 2014 e anos anteriores 

Urgência Pediátrica 

Esta linha de atividade apresentou no ano de 2014 um total de 60.755 Atendimentos de Urgência 

Pediátrica, o que corresponde em média a 166 atendimentos/dia. 

Do total de 60.755 Atendimentos de Urgência realizados no ano de 2014, 1.964 tiveram como destino o 

internamento, representando 3,23% de doentes internados provenientes da urgência. 

URG~NCIA ANOZ01Z ANOZ013 ANOZ014 
Var.% Varo Abs 

14/13 14-13 

Nº Doentes Admitidos (por especialidade) 60.682 60.277 60.755 0,8% 478 

Nº Doentes Admitidos (sem internamento) 58 .715 58.315 58.791 0,8% 476 
.. 

Fonte de dados: Relataria do MOVImento Ass istencia l do CHUCAno 2014 e anos anteriore s 
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2.Acesso 

A lei n.º 15/2014, de 21 de março, define os termos a que devem obedecer a Carta dos Direitos de Acesso 

aos Cuidados de Saúde, cujos principais objetivos passam por garantir no Serviço Nacional de Saúde a 

prestação dos cuidados em tempo considerado clinicamente aceitável, atentas as condições de saúde de 

cada utente e assegurar o direito dos utentes à informação sobre o tempo de acesso. 

Com a publicação da Portaria n.º 1529/2008, de 26 de dezembro, foram definidos os Tempos Máximos de 

Resposta Garantidos (TMRG) e foi divulgada a "Carta dos Direitos de Acesso aos Cuidados de Saúde pelos 

Utentes do SNS" (cujos termos haviam sido definidos pela lei n.º 41/2007, de 24 de agosto, entretanto 

revogada pela lei n.º 15/2014, de 21 de março). 

Conforme o disposto na alínea f) do artigo 27.º da lei n.º 15/2014, de 21 de março, foi elaborado e 

divulgado um Relatório circunstanciado sobre o acesso aos cuidados prestados, foi disponibilizado no Portal 

interno, bem como no website deste Centro Hospitalar. 

Apresentam-se alguns dos resultados constantes no Relatório do Acesso do ano 2014 do CHUC: 

• O Gabinete do Cidadão está presente nos seis polos do Centro Hospitalar, divulga de forma 

generalizada, através de panfletos, os Direitos e Deveres dos Doentes, sendo possível em cada um 

deles os utentes apresentarem as suas reclamações/sugestões. 

• No ano 2014 deu-se continuidade ao procedimento de alerta, por sms próximo da data (já 

conhecida dos utentes) no sentido de os relembrar da Consulta Externa, o que fez reduzir em cerca 

de 3% as faltas dos utentes. 

• Os resultados apresentados referentes aos tempos de resposta do CHUC em 2014 devem ser vistos 

num contexto de fusão das três instituições hospitalares com culturas organizacionais distintas, o 

que implicou, entre outros aspetos, a normalização de procedimentos de triagem e a 

reorganização do agendamento de alguma atividade programada. Tem-se vindo a integrar as listas 

de espera quer para consulta quer para cirurgia através da marcação num único Polo do CHUC em 

função da fusão dos Serviços, sendo apresentada a UC na página 18 e a lEC na página 20 deste 

documento . 
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3.Ensino, Investigação e Formação 

3.1. Ensino 

Todos os Serviços de Ação Médica e de Apoio Clínico do CHUC mantiveram no ano 2014 a idoneidade 

formativa . 

No presente relatório é apresentado apenas um resumo referente ao Internato Médico no ano 2014. 

Neste ano, o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra foi o principal Centro Hospitalar do País no que 

respeita ao número de médicos internos em formação, procurando também estar nos primeiros lugares no 

que se refere à qualidade de ensino. 

A formação médica tem uma repercussão imediata na atividade deste Centro Hospitalar, quer pelo 

desempenho dos próprios médicos internos, quer pelas condicionantes que impõe à atividade dos 

formadores. Assim, Diretores de Serviço, Chefes de Serviço, Orientadores de Formação e Responsáveis de 

Estágio - despendem nesta atividade uma parcela do seu horário de trabalho, de acordo com o 

contemplado no Regulamento do Internato Médico (Portaria Nº 251/2011, de 24 de Junho). 

No ano de 2014 estagiaram 592 Médicos Internos no CHUC, sendo 106 do Ano Comum (primeiro ano do 

internato médico) e 434 da formação específica (43 dos quais em vagas protocoladas/preferenciais, quatro 

militares e cinco Internos Bolseiros) . Dos Médicos Internos do CHUC, 51 realizaram estágios em instituições 

estrangeiras. Estes estágios realizados fora do CHUC justificam-se, na maior parte dos casos, pela sua 

inexistência no Hospital, e noutros, pela mais-valia que representam na formação dos Médicos Internos, 

com repercussão futura na qualidade do Serviço Nacional de Saúde Português. 

Ao longo do ano de 2014, o CHUC recebeu 465 Médicos Internos colocados noutras instituições para a 

realização de estágios e de valências próprias da formação específica, por ser referência nacional em 

diversas áreas. 

O número total de orientadores de formação e responsáveis de estágio foi no ano 2014 de 

aproximadamente 392. O tempo necessário para a orientação de cada Médico Interno é determinado por 

cada orientador da Especialidade. 
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3.2 Investigação 

Para além da vertente assistencial em que o CHUC desenvolve, com reconhecida qualidade, atividades 

clínicas de ponta, fazem parte da sua missão. 

Resultante da atividade de investigação no ano 2014, foram publicados 271 artigos com fator de impacto, 

em revistas científicas, com 352 citações e uma média de 1,30 citações por item. Os artigos referidos foram 

publicados com a seguinte distribuição pelo quartil das revistas: 

• Quartil 1 - 92 artigos 

• Quartil 2 - 61 artigos 

• Quartil 3 - 50 artigos 

• Quartil 4 - 68 artigos 

3.3. Formação 

O Serviço de Formação (SF) tem como missão contribuir para o desenvolvimento da qualificação dos 

profissionais deste Centro Hospitalar, com vista à melhoria da qualidade dos cuidados prestados e à 

valorização pessoal e profissional, promovendo a aquisição, o desenvolvimento e o reforço de 

competências, de conhecimentos, de atitudes e de comportamentos, através de uma oferta formativa 

adequada, adaptada, atualizada e alinhada com a missão, a estratégia, os objetivos e as actividades 

institucionais e a política de gestão de recursos humanos. Associa-se assim aos processos de mudança e 

desenvolvimento organizacional e profissional, constituindo-se como referência na área da formação, pela 

sua capacidade para organizar e executar formação dirigida prioritariamente a profissionais do sector da 

saúde. Afigura-se importante que no CHUC se desenvolvam condições para implementar uma política e 

estratégias de formação profissional contínua certificada, consonante com a missão e as políticas de 

desenvolvimento, inovação e mudança da instituição. 

Ao SF, de acordo com o Regulamento Interno do CHUC, compete: realizar intervenções formativas, 

baseadas em análise de necessidades transversais; promover a aquisição ou o reforço de competências e a 

mudança de atitudes e comportamentos profissionais; contribuir para o aumento de qualidade dos 

cuidados a prestar; Colaborar com outras estruturas de formação e estabelecimentos de ensino. Portanto, o 

SF articulou-se com toda a estrutura institucional, nomeadamente, os órgãos de apoio técnico, as 

estruturas de gestão (unidades de gestão integradas; centros de responsabilidade integrados) e estruturas 

organizacionais (serviços de ação médica; áreas de suporte à prestação de cuidados; áreas de apoio à 

gestão e de logística) para o desenvolvimento do processo de diagnóstico de necessidades de formação, 

com vista à organização e promoção de intervenções formativas adequadas. 
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o SF é acreditado pela ACSS e desenvolveu a sua actividade nos diversos domínios de intervenção do ciclo 

formativo, designadamente: Diagnóstico de necessidades de formação; Planeamento de 

intervenções/actividades formativas; Conceção de intervenções, programas, instrumentos e/ou suportes 

formativos; Organização e promoção/divulgação de intervenções/oferta formativas; Seleção e afetação dos 

RH ao processo formativo (formandos/formadores); Desenvolvimento/execução de intervenções/atividades 

formativas; Acompanhamento e avaliação de intervenções formativas; Apoio técn ico, nas áreas da 

formação, a outros serviços (consultadoria); Co-organização de atividades formativas, no âmbito de 

parcerias; Certificação de atividades formativas de outros organizadores. 

A atividade formativa desenvolvida em 2014, em continuidade com anos anteriores, teve por base as 

orientações definidas pela Instituição (estratégicas, intermédias e operacionais), pela DGS, pela ACSS e 

presentes no Plano Nacional de Saúde, nos quadros comunitários de apoio e no processo de diagnóstico de 

necessidades de formação. O Plano Institucional Anual de Formação considerou diversas áreas de 

intervenção, donde se destacam as seguintes: Governação cl ínica; Plano nacional de saúde; Estratégia 

Nacional para a Qualidade; Cuidados de emergência; Cuidados continuados; Gestão; Cultura e comunicação 

organizacional; Competências relacionais; Segurança do Doente; Saúde e segurança dos profissionais; 

Planos de segurança institucionais; Sistemas e tecnologias de informação e comunicação; Riscos de 

corrupção e infrações conexas; Direito e Cidadania. 

O plano de formação executado dirigido aos profissionais do CHUC concretizou-se em 159 cursos e 234 

edições/acções, em 4240 formandos, tendo-se apurado um volume de formação de 46396 horas. Contou

se, ainda, com o interesse e frequência de 58 formandos externos de outras instituições, designadamente, 

na formação: "Curso Teórico-prático de Trombose e Hemostase - Acção n.º 3" ; "Área Disciplinar - Como 

conduzir, adequada e legalmente, um processo disciplinar ou de inquérito"; "Encontro - A Maternidade e a 

Violência" e "Curso de Pacemakers e CDl's no Serviço de Urgência Acção nº 31" . 

Quadro Participantes - Grupo Profissional/Externos 

Grupo Profissional NR Formendos Volume Formaçlo 

Pessoal Ass istente Operaci onal 184 1.953,5 

Pessoa l Assisten te Técnic o 260 3.0 7 8,5 

Pessoal de Enfermagem 2.766 29.628,0 

Pessoa l de Informática 1 0 113,5 

Pessoa l Dirigente 56 861 ,0 

Pessoa l Docente 2 6,0 

Pessoa l Médico 5 8 1 6.394.0 

Pessoa l Técnico Di agnós tico Tera pêutica 151 1.776,5 

Pessoa l Técnico Superior 13 1 1.385,0 

Pessoa l Técni co Superior d e Saúd e 41 4 80,0 

Extern os 5 8 720 ,0 

Totais 4.240 46.396,0 
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Formação Co-Financiada 

Foi dada continuidade em 2014 à execução dos projetos n.Q 078459/2012/36, n.Q 082489/2012/33 e nQ 

096194/2013/36, submetidos em 2012 (primeiro) e 2013 (segundo e terceiro) a co-financiamento 

proporcionado pelo POPH/FSE (Medidas 3.3 - Qualificação dos Profissionais da Administração Pública 

Central e 3.6 - Qualificação dos Profissionais de Saúde), os últimos no âmbito da fusão dos hospitais que 

deram origem ao CHUC. Assim, foram realizados 63 cursos e 131 ações/edições financiados (quadro geral 

anexo), frequentados por 2250 formandos, num volume formação total de 30071,5 horas. 

Quadro Participantes - Grupo Profissional 

Grupo Profissional NO Formandos Volume FormaçJo 

Pessoal Assistente Operacional 145 1.741,0 

Pessoal Assi stenteTécnico 156 2.681,0 

Pessoal de Enfermagem 1.554 20.671,5 

Pessoal de Informática 5 103,0 

Pessoal Dirigente 45 822,0 

Pessoal Docente ° 0,0 

Pessoal Médico 144 1.459,5 

Pessoal Técnico Diagnóstico Terapêutica 78 961,5 

Pessoal Técnico Superior 88 1.175,0 

Pessoal Técnico Superior de Saúde 35 457,0 

Externos ° 0,0 

Totais 2250 30.071,5 

Formação Não Co-Financiada 

O Serviço de Formação organizou outros cursos suportados pelo orçamento da instituição, dando resposta 

às necessidades formativas não contempladas ou não elegíveis em sede de co-financiamento. 

Neste sentido, o Serviço de Formação realizou 96 cursos e 103 ações/edições financiados, frequentados por 

1.932 formandos internos e 58 externos, num volume de formação total de 16.324,5 horas, como a seguir 

se apresenta : 

Quadro Participantes - Grupo Profissional 

Grupo Profissional NO Formandos Volume Formaçlo 

Pessoal Assistente Operacional 39 212,5 

Pessoal AssistenteTécnico 104 397,5 

Pessoal de Enfermagem 1.212 8.956,5 

Pessoal de Informática 5 10,5 

Pessoal Dirigente 11 39,0 

Pessoal Docente 2 6,0 

Pessoa I Médi co 437 4 .934,5 

Pessoal Técnico Diagnóstico Terapêutica 73 815,0 

Pessoal Técnico Superior 43 210,0 

Pessoal Técnico Superior de Saúde 6 23,0 

Externos 58 720,0 

Totais 1.990 16324,5 
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Conclusão 

A formação profissional contínua é instrumento de desenvolvimento das qualificações, competências e 

capacidades com vista a uma resposta e adaptação adequada aos desafios profissionais e institucionais. 

Assim, o objetivo major da formação é contribuir eficaz e eficientemente para o desenvolvimento 

organizacional e, consequentemente, para o incremento de mais-valias na organização. 

Porém, as transformações que se têm vindo a operar na instituição, decorrentes da fusão institucional , 

dificultaram a realização, na totalidade, dos planos previstos, tendo o Serviço de Formação tido necessidade 

de submeter, em 2014, dois pedidos de alteração, ao POPH, no sentido de prorrogar a possibilidade de 

realização dos cursos co-financiados, no período em apreço. Este objetivo foi conseguido. 

Foi, ainda assim, possível a organização de acções de formação, ao longo de 2014, abrangendo áreas 

temáticas diversificadas, direcionada para diferentes grupos de destinatários, numa vertente mono e 

multi profissional, de modo a dar resposta ao diagnóstico de necessidades de formação, previamente 

realizado. 

3.4. Centro de Simulação Biomédica 

o Centro de Simulação Biomédica (CSB) manteve em 2014 o objetivo de continuidade e diversificação de 

atividades. As áreas de atuação foram as seguintes: 

• Curso de Formadores para simulação; 

• Curso de Gestão de eventos críticos / CRM - ação formativa inserida no programa do Centro 

Português do Comité Europeu para a Educação em Anestesiologia (CEEA); 

• Curso de Gestão de Eventos Críticos / CRM em Medicina interna; 

• Curso para Executivos; 

• Cursos de Gestão da Hemorragia Massiva; 

• Cursos de Via Aérea Difícil; 

• Cursos de SBV, SIV e SAV; 

• Emergências em Obstetrícia e Manobras Obstétricas; 

• Emergências no consultório (Formação pós-graduada para Medicina Dentária); 

• O Plano Pedagógico Nacional para o Internato de Anestesiologia - dois módulos (1 e 4). 

A atividade do CSB, no ano de 2014, permitiu a presença de 1.368 participantes em áreas diversas e para 

diferentes níveis de diferenciação técnica, com a seguinte distribuição por área profissional : 

Médica - 387; Enfermeiros - 145; Alunos (pré-graduado e básico) - 599; Outros Profissionais de Saúde -

237; Horas de formação (h :min) : 886:15. 

O Investimento em equipamento no ano de 2014 foi direcionado nas seguintes áreas: Via aérea - aquisição 

de anatomia de VA para o iStan (CAE) e pulmões para o HPS (CAE) no valor de € 2.997,51; Materiais 

variados - mobiliário diverso (mesas rodadas, cadeiras, biombos, estantes no valor de € 3.372,78). 
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Produção Científica - Apresentação em Congressos e outros eventos científicos: 

• Congresso da SESAM - Pozan (Polónia), 12 a 14 de junho, 2014 

High fidelity simulation in obstetric emergencies: impact on competences self assessment. 

Jesus J; Cabral R; Marques S; Martins A; Costa F; Silva I; Carvalhas J. 

Assessment of human fallibility and non-technical skills in criticai events management. 

Marques S; Jesus J; Cabral; Martins A; Costa F; Silva I; Carvalhas J 

• Congresso da ESA - Estocolmo (Suécia), 31 de maio a 3 de junho, 2014 

Interdisciplinary training for obstetric emergencies: high fidelity simulation - Carvalhas J, Marques S, Jesus J, 

Alves C, Martins E, Martins A 

Simulation instructor training to improve patient safety translation to clinical setting - crisis 

resource management, debriefing, speak up and close-Ioop communication - Maio Matos F, Bento M, I 

Ralha T, I Jesus J, I Paiva M, Martins M 

• Congresso da SPA - Porto (Portugal), 28 a 29 de março, 2014 

Simulação de alta-fidelidade em emergências em Obstetrícia - impacto na autoavaliação de competências -

Sofia Marques, Joana Jesus, Raquel Cabral, Emília Martins, António Augusto Martins, Joana Carvalhas 

Avaliação da falibilidade humana e competências não técnicas em eventos crít icos - Raquel Cabral, Sofia 

Marques, Joana Jesus, Emília Martins, António Augusto Martins, Joana Carvalhas 

• 20.2 Congresso de Obstetrícia e Ginecologia - Porto, 2 a 5 de outubro, 2014 

Self perceived improvement in obstetric emergencies management: high fidelity simulation . 

Silva I, Costa F, Vale O, Nunes E, Martins E, Carvalhas J 

3.5. Serviço de Documentação 

Ao Serviço de Documentação (SD) do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC), compete 

facultar, nas melhores condições de utilização, os recursos bibliográficos e informativos necessários ao 

desempenho das funções de ensino, investigação e de prestação de cuidados de saúde de elevada 

qualidade. Tem por missão organizar, gerir e difundir recursos e fontes documentais, de forma a contribuir 

com pertinência e evidência para tomadas de decisão na prática médica e de enfermagem, investigação e 

ensino pré e pós-graduado, constituindo um importante valor estratégico para este Centro Hospitalar. 

O Serviço de Documentação e as suas fontes de informação científica são imprescindíveis num Centro 

Hospitalar Central e Universitário de referência como o CHUC, para manter os níveis elevados de 

experiência e conhecimento dos seus profissionais, ocupando um valor estratégico na instituição. 

Durante o ano de 2014 verificou-se um crescimento na sua utilização. O trabalho do ano, conduziu, na 

prática, a grandes avanços no que toca a melhoria dos serviços que o Serviço de Documentação presta a 

todos os seus utilizadores reais e potenciais, trabalho que é alicerçado num projeto desenvolvido em 

colaboração com toda a equipa . 
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A intervenção do Serviço de Documentação manifesta-se nas seguintes vertentes: Seleção e aquisição de 

publicações; Tratamento técnico dos recursos bibliográficos; Organização do fundo documenta l; Pesquisa 

bibliográfica; Empréstimo inter-bibliotecas e fornecimento de artigos; Repositório do CHUC - RIHUC; 

Difusão seletiva da informação; Apoio à produção científica; Avaliação da produção científ ica - bibliometria; 

Formação e sensibilização de utilizadores; Marketing. 

Neste relatório são apresentadas, em síntese, as principais atividades desenvolvidas por alguns dos setores 

mencionados: 

RIHUC - Repositório Institucional do CHUC (http://rihuc.huc.min-saude.pt/): 

O RIHUC foi constitu ído com o objetivo de armazenar, centralizar, divulgar e dar acesso à produção 

intelectual da instituição em formato digital, contribuindo, deste modo, para o aumento da visibilidade e 

impacto do CHUC, garantindo também a preservação da sua memória intelectual. 

Este repositório tem, atualmente, 57 Comunidades e 97 Coleções. Em 2014, foram depositados no RIHUC 

128 documentos, tendo chegado aos 1.541 documentos digitais depositados de t ipologia diversa : Artigos; 

Comunicações e Conferências; Livros e Capítulos de Livros; Relatórios Técnicos/Científicos. 

Os documentos disponíveis no RIHUC foram objeto de 2.400.545 downloads em 2014 e 9.918.259 

pesquisas. 

Figura 1: Downloads por ano 
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Figura 2: Downloads por países (Top 20) 
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Ao disponibi lizar, em acesso livre e irrestrito, toda a produção intelectual produzida pelos profissionais do 

CHUC, o Repositório constitui uma janela aberta de e para o mundo, ao mesmo tempo que cria 
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responsabilidades acrescidas a todos os que trabalham neste Centro Hospitalar, uma vez que irá permitir a 

sua comparação com instituições congéneres. 

Relativamente ao quinto ano de atividade do Repositório, pode dizer-se que o balanço é positivo e que os 

objetivos foram atingidos, na medida em que este já conta com 1541 registos, dos 100 obrigatórios 

anualmente. Haverá que prosseguir com as ações de sensibilização junto dos diversos serviços, por forma a 

desenvolver uma atitude mais pró-ativa por parte dos profissionais, no sentido de estes enviarem a sua 

produção científica para o serviço de documentação. 

Sector de Referência e Pesquisa da Informação: 

Ao setor de referência e pesquisa da informação compete facilitar aos utilizadores a informação que 

necessitam através de: 

• Formação na utilização correta dos recursos e fontes documentais disponíveis; 

• Resposta rápida a pedidos de pesquisa (prazo máximo de 24 - 48 horas); 

• Foram efetuadas 1.590 pesquisas temáticas no ano 2014 (1.480 em 2013), mas também se apostou 

na formação do utilizador, para que se torne autónomo na procura da informação. É essencial ter 

treino sobre como usar as bases de dados para obter resultados relevantes, pelo que é importante 

dar formação nesta área de pesquisa bibliográfica, bem como outros cursos sobre informação em 

saúde, de modo a dotar os utilizadores de competências de pesquisa . 

O setor de referência oferece ainda apoio personalizado às atividades de identificação e utilização das 

fontes de informação, numa perspetiva informativa, pedagógica e fomentadora de uma maior autonomia e 

auto-suficiência do utilizador. 

Sector de Fornecimento de Documentos e Empréstimo: 

Compete a este setor responder às necessidades dos utilizadores de artigos e/ou livros, e para tal recorre, 

não só aos fundos documentais do hospital, como a recursos em open-access, e ainda, quando necessário, 

solicita a documentação a outras bibliotecas nacionais e estrangeiras. A resposta foi o mais eficaz e 

eficiente possível, tentando responder às solicitações dentro de um prazo máximo de cinco dias. O Sector 

de fornecimento de documentos e empréstimo satisfez 27210 pedidos de artigos científicos. 

Desse total de 27210 artigos, 18532 foram satisfeitos recorrendo ao fundo documental do Serviço de 

Documentação. O que prova a adequação da nossa coleção às necessidades dos nossos utilizadores. 

Com o objetivo de tornar os utilizadores mais autónomos na procura e download dos artigos foi dada 

formação direta e individual a 149 utilizadores. 

Sector de Difusão Seletiva da Informação: 

O Serviço de Documentação desempenha um importante papel na difusão da informação ao utilizador. 

Neste âmbito, foram enviadas eletronicamente 504 bibliografias por perfil (envio mensal de atualizações de 

bibliografias temáticas) no ano em 2014 e foi divulgada seletivamente por 258 utilizadores, num total de 
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3382 Boletins de Sumários eletrónicos que permitem difusão da informação constante nas publicações 

periódicas adquiridas pelo Serviço de Documentação. 

Apoio à produção científica e Bibliometria: 

Com este serviço pretende-se apoiar e dinamizar a produção/divulgação científica desta instituição, 

ajudando a comunidade hospitalar a publicar artigos (preparação e submissão do manuscrito, peer-review, 

rankings) e a comunicar com eficácia (elaboração de posters e efectuar comunicações orais eficientes). 

São domínios em que o serviço de documentação começou a colaborar através do fornecimento de regras, 

normas, guidelines, conselhos, revisões, e também através de cursos, tendo sido ministradas 22 acções de 

formação neste âmbito. 

Efetuaram-se 12 estudos bibliométricos da produção científica de alguns médicos em particular, de Serviços 

deste Centro hospitalar, e de toda a instituição, determinando a qualidade da produção científica (número 

de artigos publicados em revistas com Fator de Impacto e número de citações obtidas). 

A assinatura do "Membership Agreement" com o BMJ Case Reports permitiu que os colaboradores da nossa 

instituição, publicassem 23 casos clínicos nesta revista internacional de relevo, sem terem de assumir 

pessoalmente a taxa de autoria (author pays), facilitando assim, o aumento da produção científica e a 

visibilidade nacional e internacional do CHUC. 

Com a assinatura do "BioMedCentral payment membership agreement" também se aumentou a produção 

científica do CHUC, pois permitiu que fossem publicados artigos em revistas com Fator de Impacto sem que 

os autores pagassem a taxa de publicação (custo de processamento do artigos de cerca de € 1.600 /artigo) . 

Gabinete da Integridade e Rigor na Investigação e Publicação Científica do CHUC 

A Diretora do Serviço de Documentação foi nomeada pelo Conselho de Administração para integrar o 

Gabinete da Integridade e Rigor na Investigação e Publicação Científica do CHUC (GRIP) que tem como 

objectivo incentivar um ambiente de investigação saudável que promova a integridade na investigação 

dado que as violações aos princípios da integridade científica causam danos ao avanço do conhecimento 

científico, à sociedade e às instituições (CHUC), tendo sido definidas as funções e responsabilidades do 

Gabinete, assim como, um Manual de Procedimentos e um Regulamento. 
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4. Contributo das UGI'S, CRI'S e Departamentos 

UGI CIRÚRGICA 1 

Esta UGI é constituída pelos Serviços de Cirurgia Geral (Cirurgia A, B e Cl, pela Cirurgia Vascular e pela 

Urologia e Transplantação Renal. No ano 2014, finalizaram a fusão dos Serviços de Urologia, num único 

Serviço de Urologia e Transplantação Renal, com a centralização do internamento, de todos os meios 

complementares de diagnóstico e terapêutica; em todos os Serviços da UGI houve a preocupação da gestão 

da Lista de Espera para Consulta e da Lista de Inscritos para Cirurgia; a Cirurgia Vascular deu início à 

atividade terapêutica endovascular quer a doentes em regime de ambulatório, quer em internamento; em 

conjunto com a direção da UGI, realizaram avaliações periódicas de acompanhamento da Contratualização 

Interna de cada Serviço. 

UGI CIRÚRGICA 2 

A nível de eficiência organizacional esta UGI, que é constituída pelos Serviços de Cirurgia Maxilo-Facial, 

Cirurgia Plástica e Queimados, Dermatologia, Estomatologia, Neurocirurgia, Ortopedia, 

Otorrinolaringologia, desenvolveu no ano 2014 as seguintes atividades: articulação com o Serviço de 

Aprovisionamento para promoção da gestão eficiente do processo logístico no que respeita a agilização dos 

procedimentos; classificação dos artigos de consumo (códigos e nomenclatura); preparação de estimativas 

para processos de aquisição anuais, por famílias de artigos, segundo mapeamento organizado a nível do 

Serviço; articulação com o Serviço de Farmácia e Comissão de Farmácia e Terapêutica para estudo de 

soluções terapêuticas com melhor relação custo-efetividade; articulação com o Serviço de Gestão de 

Doentes, para apoio ao estabelecimento de melhorias em procedimentos associados aos registos clínicos de 

modo a assegurar a codificação atempada, integral e rigorosa dos atos médicos nas diferentes linhas. 

No ano 2014, o Serviço de Dermatologia, para além de toda a atividade assistencial realizada, procedeu à 

dinamização das relações com os Hospitais de Cantanhede, Anadia e Figueira da Foz, aos quais o Serviço já 

apoiava através da deslocação de elementos do Serviço aquelas unidades de saúde; à colaboração com 

Serviços internacionais para estágios de longa duração de intercâmbio de internos e troca de experiência ao 

nível da investigação e da prática clínica, nomeadamente, com a Universidade de S. Paulo e Universidade 

Católica de Campinas; manteve a oferta de formação clínica e científica nas áreas de Medicina Interna, 

Alergologia, Doenças Infecciosas e Medicina Geral e Familiar às quais o Serviço já dá apoio. A área da 

especialidade é procurada por Internos de Dermatologia de outros Hospitais para fazerem, no CHUC, o 

estágio de Cirurgia Dermatológica, como é o caso, entre outros, dos Hospitais de Gaia, Santo António e 

Santa Maria; mantiveram a colaboração dedicada à formação de médicas brasileiras: estágio opcional, com 

a duração de um mês, de seis médicas (Residentes) brasileiras no Serviço de Dermatologia, nos meses de 

junho (duas), julho (uma), agosto (um) e outubro (duas), provenientes do Hospital e Maternidade Celso 

Pierro e Pontifícia Universidade Católica de Campinas, Complexo Hospitalar Padre Bento de Guarulhos, 

Hospital Mãe de Deus de Porto Alegre; a nível de investigação, mantiveram a parceria em projetos de 
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investigação com outros Serviços nacionais e internacionais, é intenção promover uma rede nacional de 

ensaios clínicos em Dermatologia sendo o nosso Serviço um dos promotores. Ao longo de 2014, 

participaram e têm em fase avançada de entrada três ensaios clínicos: "Avaliação de eficácia com 

comparação entre placebo e Ustecinumab em doentes com psoríase em placas", "Estudo cego, 

randomizado, com Secukinumab em psoríase palmoplantar" e "EECDRG Multicêntrico para screening de 

alergia de contato a caines" (que se pretendem prosseguir com atividade de investigação nos anos de 2015 

e 2016) e estiveram envolvidos em 12 projetos de investigação nas áreas de: Mutação de genes em células 

de melanoma, Fotossensibilidade aos fármacos de administração sistémica, Psoríase, Histogénese de 

tumores cutâneos, Alterações celulares induzidas por substâncias químicas sensibilizantes, Angiogénese no 

mela no ma maligno, Oncogénese do melanoma maligno, Valor prognóstico de marcadores na psoríase, 

Identificação de marcadores celulares por alergénios de contacto em células dendríticas, Eden Study I, 

Tradução para português Escala de Gravidade, Qualidade de vida do angioedema. 

O Serviço de Estomatologia, no ano 2014, a nível de atividade assistencial melhorou as normas de gestão de 

triagem na Estomatologia tendo em conta a sua inserção no CHUC e aproveitou o espaço disponível no polo 

HP para dar continuidade ao tratamento das crianças com fissura labiopalatina e dismorfias craniofaciais 

com a colaboração de especialidades afins como a Cirurgia Maxilo-Facial; dinamizou as relações, através da 

elaboração de protocolos com outros Hospitais e Centros de Saúde; divulgaram a pertinência da deteção 

precoce de patologia oral e da deteção precoce do cancro oral nas consultas hospitalares do Serviço de 

Estomatologia, bem como da higiene e profilaxia e tratamentos hospitalares justificados; a nível de ensino e 

investigação, mantiveram a oferta de formação clínica e científica nas áreas de Estomatologia às 

especialidades hospitalares afins e Centros de Saúde; participaram em projetos de investigação em parceria 

com outros Serviços nacionais e internacionais e em alguns ensaios clínicos. Um dos projetos de 

investigação foi na área do "Perfil genómico do carcinoma espinho celular da cavidade oral" . 

O Serviço de Neurocirurgia, no ano 2014, para além de toda a atividade assistencial realizada, manteve a 

colaboração institucional com o Centro de referenciação da Região Centro, que incluí patologia diferenciada 

e urgência (parcial) da área de influência do Hospital de Viseu : Distritos de Viseu e Guarda), bem como a 

colaboração em termos de investigação científica com a Faculdade Medicina da Universidade de Coimbra, 

com o IBILI, com o Centro de Neurociências e com o CEMAT (Centro de Matemática aplicada do 1ST -

Lisboa); participaram, ainda, em projectos de investigação nas áreas de Hidrocefalia de pressão normal 

(clínico), Bio-marcadores em TCE's (clínico-laboratorial), Robótica em Neurocirurgia (experimental) e 

Biomecânica em aneurismas cerebrais (clinico-Iaboratorial) . 

O Serviço de Ortopedia, no ano 2014, para além de toda a atividade assistencial realizada, teve alguns 

médicos a participarem em projetos de investigação dos quais se dão alguns exemplos: PTDC/EME

PME/103578/2008 - Projecto "Biorstimul- development and construction of new bioreactor concept to 

biomechanica/ and biochemical caracterization of engineered tissue carti/age" Fundação para a Ciência e 

Tecnologia, Ministério da Ciência e Tecnologia, que tem como parceiros a Universidade de Aveiro 
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(Institu ição de acolhimento) e o Centro de Neurociências e Biologia Celular (CNC/UC) (Institu ição 

participante), Projeto PTDC/EME-PME/11130S/2009 - 2009 "MoveHand - Development of a new concept of 

mini-invasive endoprosthesis to radiocarpal joint". FCT 2009; que tem como parceiro a Universidade de 

Coimbra e o Projeto "Development and Pre-industrialization of Temperature Control Device to Implant and 

Bone-cement in Cemented Arthroplasty" que tem como parceiro a Universidade de Aveiro. 

O Serviço de Otorrinolaringologia, no ano 2014, para além de toda a atividade assistencial realizada, 

participou em projetos de investigação, como sejam, "E-RARE4jOOOlj2012 European Investigators network 

for Usher Syndrome"; "Olfactory epithelium as a pathway to improve genotype-phenotype characterization 

of deaf-blindness patients" ; "Surdez Neurossensorial - estudo clínico e avaliação do impacto sobre a 

qualidade de vida". 

UGI MÉDICA 1 

A UGI Médica 1 é constituída pelos seguintes Serviços : Endocrinologia e Diabetes, Hematologia Clínica, 

Medicina Interna; Oncologia Médica e Reumatologia. Para além da atividade assistencial, de ensino e de 

investigação, alguns Serviços desta UGI deram realce às seguintes atividades realizadas no ano 2014: 

No Serviço de Endocrinologia houve lugar ao destaque das seguintes atividades desenvolvidas no ano 2014: 

a Escola de Diabetes deu início à atividade em 28/11/2014 com a realização do módulo temático: 

"Insulinoterapia na Diabetes Tipo 2" e "Autocontrolo Glicémico na Diabetes Tipo 2" ; a comemoração do Dia 

Mundial da Diabetes em 14/11/2014 - Novembro - Mês da Diabetes com a Conferência de imprensa, a 

colocação de materiais alusivos nos átrios dos hospitais do CHUC, e a utilização de painéis publicitários na 

cidade (MUPIS), em livrarias e pastelarias, com a confeção de refeição saudável no Mercado Municipal pelo 

Chefe Luis Lavrador e com a participação em atividade física pela diabetes na "Night Runner" de Coimbra; a 

comemoração do Dia Mundial da Tiróide: Conferência de imprensa sobre o tema "Suplementação com lodo 

na Mulher Grávida" em conjunto com o Professor Doutor Paulo Moura e a Dr.ª Maria do Céu Almeida. 

Na Hematologia Clínica deram os primeiros passos nas áreas de diagnóstico e investigação, mas já com 

resultados positivos, com a tecnologia NGS (Next Generation Sequencing) a qual irá contribuir para 

melhorar a capacidade do Serviço na área de diagnóstico e de estabelecimento de fatores prognósticos, 

com consequente redução de custos pela possibilidade de abdicar da compra em análises solicitadas ao 

exterior e aumento proveitos pela venda de MCDT's para outras instituições, públicas e privadas, nacionais 

e estrangeiras, uma vez que somos o único Serviço no País com know-how clínico/laboratorial para fazer 

alguns dos estudos. Desde Março de 2014 que o Serviço de Hematologia Clínica é reconhecido como 

European Haemophilia Comprehensive Core Centre. 

O Serviço de Reumatologia desenvolveu e aplicou, a pedido do CA dos CHUC, o inquérito de produção 

Científica dos CHUC, cujos resultados foram apresentados em Outubro de 2014; dedicou, ao longo deste 

ano, esforço considerável, ainda que inglório, à instalação do Biobanco.Coimbra, uma iniciativa conjunta do 

CHUC e da FMUC; iniciou, por solicitação do CA do CHUC, os trabalhos organizativos visando a constituição 
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de uma Stern Cell Clinic no CHUC. Dentro da atividade de investigação destacam que se deu continuidade, 

com sucesso, o Ensaio Europeu Do-Health, em colaboração com a FMUC; viram aprovado, pela União 

Europeia, o Ensaio GLORIA, de que são co-autores - Orçamento local de aproximadamente 400.000 euros. 

Concluíram/trabalharam em seis ensaios clínicos ao longo de 2014; foram agraciados com seis subsídios 

para investigação no âmbito da Sociedade Portuguesa de Reumatologia; ao longo de 2014 publicaram 13 

artigos em revistas internacionais com revisão interpares; têm projetos de investigação ativos nas seguintes 

áreas: Artrite precoce; Artrite Reumatóide; Esclerose sistémica progressiva; Espondilite Anqu ilosante; 

Fibromialgia; Lupus eritematoso sistémico; Osteoporose e Pré-artrite. 

UGI MÉDICA 2 

As principais atividades desenvolvidas pela UGI Médica 2 em articulação com os Serviços que a compõem, 

Cardiologia A, Cardiologia B, Imunoalergologia, Infecciologia, Pneumologia A e Pneumologia B, são descritas 

de uma forma sucinta : finalização do processo de fusão dos Serviços de Doenças Infecciosas A e B do CHUC; 

Monitorização/certificação da finalização do processo mensal de encerramento dos GDH's (processos de 

internamento - folhas de admissão e alta) e envio para a codificação, a intervenção da UGI nesta matéria 

centrou-se no controle mensal, pressionando os Serviços para a realização da tarefa, no mais curto espaço 

de tempo após a alta do doente; monitorização da evolução dos registos no SI -Vida, sistema de informação 

para a Infeção do VI H/Sida, sob a responsabilidade do Serviço de Doenças Infeciosas; apresentação formal 

dos resultados do estudo de "avaliação da satisfação profissional com o trabalho" aos serviços desta UGI; 

acompanhamento mensal das listas de espera para consulta; efetuada a análise conjunta com os Serviços 

que registam maior pressão sobre a consulta externa, com o objetivo de se encontrar soluções alternativas 

para a diminuição destas listas de espera; elaboração de proposta para a realização de Teleconsultas em 

algumas especialidades para posterior implementação; procedimento de monitorização mensal do 

cumprimento da deliberação do CA n.º 22/2013, de 11 Abril, relativa ao encerramento mensal de registos 

de atividade assistencial nesta UGI; elaboração dos padrões de documentação em enfermagem em todos os 

Serviços com internamento da UGI Médica 2; documentação dos cuidados de enfermagem em suporte 

eletrónico em todos os serviços; análise de propostas e otimização dos recursos materia is e dos 

equipamentos de acordo com as necessidades identificadas; gestão integrada dos recursos humanos de 

acordo com desequil íbrios provocados pelo absentismo e rescisões de contrato; promoção à elaboração de 

propostas dos serviços à candidatura para a Certificação da Idoneidade Formativa em Enfermagem; 

acompanhamento de Projetos de Melhoria Contínua da Qualidade (Prevenção úlceras de pressão, 

prevenção de quedas, gestão da adesão ao regime terapêutico e sistematização do regresso a casa) ; 

acompanhamento e monitorização dos serviços da avaliação das Precauções Básicas do Controlo de Infeção 

(PBCI); preparação e implementação do registo de GDH's de ambulatório no S. Cardiologia A, reunindo com 

o Serviço de Gestão de Doentes e o Gabinete de Codificação Clínica para a definição dos novos 

procedimentos e circuitos administrativos; deram início à ambulatorização de alguns procedimentos de 
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hemodinâmica do Serviço de Cardiologia A; dinamização do Projeto de Criação de Centro de Reabilitação 

Cardio-respiratória (CRCr), conjuntamente com o Serviço de Medicina Física e Reabilitação e os Serviços de 

Cardiologia e Pneumologia; procederam ao mapeamento de material de consumo clinico dos Serviços da 

UGI. 

o Serviço de Cardiologia A acrescentou ainda algumas atividades mais relevantes desenvolvidas no ano 

2014: foi o primeiro Serviço de Cardiologia a nível nacional a implantar microdispositivos do tipo Reveal 

para registar eventos cardíacos; ablações por cateter de Taquicardias ventriculares causadoras de 

tempestades elétricas; extração de cateteres intra-auriculares e intraventriculares com recurso à via 

Percutânea (Centro de referenciação em Portugal); encerramento percutâneo de Comunicações intra

auriculares; realização de 4068 cateterismos cardíacos diagnósticos; realização de 1072 angioplastias 

coronárias; Realização de 185 Estudos eletrofisiológicos cardíacos, com 109 ablações; Implantação de 228 

cardiodesfibrilhadores e de 579 pacemakers (incluí os BIV); 360 biópsias endomiocárdicas; o Serviço de 

Cardiologia A do CHUC foi designado como Centro de Tratamento autorizado para o seguimento em 

ambulatório de doentes adultos com diagnóstico de Hipertensão Arterial Pulmonar, por Despacho n.º 

3851/2014, de 12 de Março. 

Como propostas de melhoria para 2015, a UGI Médica 2 apresentou as que a seguir se mencionam: 

executar os planos de investimentos propostos em sede de contratualização interna, permitindo dotar os 

Serviços da UGI dos recursos materiais adequados à atividade desenvolvida, nomeadamente, fazer o 

upgrade do equipamento na área da Hemodinâmica; reformular a Enfermaria e o sector de Técnicas do 

Serviço de Cardiologia B e melhorar das condições físicas do recobro do sector de Hemodinâmica do Serviço 

de Cardiologia A; desenvolver o Projeto de criação do Centro de Reabilitação Cardio-respiratória do CHUC 

em colaboração com a UGI de MCDT's; melhorar os indicadores de desempenho e de qualidade dos 

serviços que integram a UGI, nomeadamente dos indicadores de acesso à consulta externa e a redução da 

taxa de infeção associada aos cuidados de saúde; propor a criação de Centros de Referência Nacional nas 

áreas de Intervenção Estrutural, Hipertensão Arterial Pulmonar e Cardiopatias Congénitas; implementar a 

Telemedicina no Serviço de Cardiologia B. 

UGI MÉDICA 3 

A UGI Médica 3 é constituída pelo Centro de Medicina do Sono, pelos Serviços de Gastrenterologia, de 

Nefrologia e de Neurologia. São apresentadas de forma resumida as principais medidas desta UGI com 

impacto na diminuição dos custos ou no aumento dos proveitos no ano 2014: 

A UGI Médica 3 na concretização dos seus objetivos e dos objetivos institucionais efetuou reuniões 

periódicas, geralmente trimestrais, com a Direção dos Serviços que a constituem, no sentido de avaliação 

da produção realizada e reflexão sobre a oportunidade de melhoria continua. Nesse âmbito, promoveu a 

sistematização da alta da consulta externa médica, tendo este indicador crescido significativamente 

relativamente ao ano anterior. Também com vista à melhoria contínua foi desenvolvida uma campanha de 
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sensibil ização, mais pormenorizada junto das equipas médica e de enfermagem, para a necessidade de uma 

sinal ização e referenciação à RNCCI atempada e mais prematura . 

Tendo o Serviço de Neurologia sido fusionado em Setembro de 2013, a UGI Médica 3, procedeu à análise e 

avaliação da referida fusão no decurso do ano de 2014. De referir, que a fusão dos dois ex-Serviços de 

Neurologia num único, saldou-se por um êxito em termos da atividade assistencial e melhoria da eficiência 

ao nível dos seus custos de funcionamento face à atividade desenvolvida. 

Em 2014, o Serviço de Neurologia continuou a assegurar o ensino pré e pós-graduado, bem como a 

formação na especialidade de Neurologia e outras especialidades. A investigação foi assegurada por 

diversas equipas participando em ensaios multicêntricos internacionais, e em estudos translacionais em 

colaboração com o Serviço de Bioquímica da FMUC, CNC, IBILI e ICNAS. Em cumprimento dos estágios 

parcelares de outras especialidades o Serviço de Neurologia recebeu internos do internato de várias 

especial idades, nomeadamente, Medicina Interna, Medicina Física e Reabilitação, Neurorradiologia, 

Psiquiatria e Cl inica Geral. 

As propostas de melhoria do Serviço de Neurologia para 2015 passam pela melhoria das condições de 

hotelaria e acessibilidade dos doentes; pelo alargamento da capacidade do Hospital Dia; pela renovação do 

equ ipamento informático; pela implementação de técnicas de investigação de motilidade ocular; pelo 

reforço da articulação da Via Verde com os hospitais da Região Centro; bem como pela articulação com as 

unidades assistenciais da região centro na perspetiva do acesso mais fácil e atempado à consulta externa, e 

ainda, por prosseguir a atividade assistencial, de formação e de investigação nos diferentes sectores do 

Serviço e formação pós-graduada dirigida a outras especialidades, em particular à Medicina Geral e 

Familiar. 

Em Maio de 2014, iniciou-se no Serviço de Gastrenterologia do CHUC o Programa de Recuperação da Lista 

de Espera para Colonoscopias. A Direção da UGI Médica 3 validou e monitorizou mensalmente o 

desenvolvimento deste Programa, congratulando-se com o esforço do Serviço na concretização do mesmo. 

As propostas de melhoria do Serviço de Gastroenterologia para 2015 passam pela requalificação e 

reapetrechamento da Unidade de Endoscopia A (polo HUC), aquisição de um sistema de informação e 

imagem - para a Unidade de Endoscopia e pelo reforço do apoio do Serviço de Anestesiologia ao Serviço de 

Gastrenterologia. 

No ano 2014 foram realizados no Serviço todos os procedimentos da área nefrológica: hemodiálise, 

técn icas contínuas e técnicas afins de hemodiálise, diálise peritoneal (DPCA e DPA), biópsias renais, 

cateterismos (veias - jugular, subclávia e femoral) e intervenções angiográficas em acessos vasculares. A 

capacidade instalada em Hemodiálise é de 26 postos/ 30 monitores, distribuídos entre 15 postos no HUC e 

11 no polo HG e está oficialmente protocolado com 14 Centros de Hemodiálise extra - hospitalares 

sedeados na Zona Centro do País, apoiando cerca de 1500 doentes. É de salientar que, o Serviço de 

Nefrologia é, desde 25/09/2008, um Centro de Elevada Diferenciação em Nefrologia (constituindo, com o 

Hospital S. João, os únicos Hospitais com esta diferenciação nefrológica a nível nacional). Os projetos mais 

'.' ,;. RELATÓRIO E CONTAS· ANO 2014 I PÁGINA 46 



CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DE COIMBRA, E.P.E. 

relevantes de propostas de melhoria para 2015 do Serviço de Nefrologia, referem-se à substituição de 

equ ipamento de hemodiál ise no Pólo HG e à fusão do internamento a localizar no Pólo HUC, e dedicar 

funcionalmente a Unidade de Hemodiálise no Pólo HG a doentes crónicos em ambulatório e a Unidade de 

Hemodiálise do Pólo HUC a doentes agudos e crónicos internados. 

Em colaboração com o Serviço de Aprovisionamento a Direção da UGI Médica 3 desenvolveu ações, 

conjuntamente com os Senhores Enfermeiros Chefes dos seus Serviços, no sentido da unificação dos 

procediment os concursais, nomeadamente, no Serviço de Nefrologia no material de consumo cl ínico e no 

novo mapeamento dos artigos específicos de cada Serviço. 

UGI MATERNO-FETAL 

Para além da atividade assistencial realizada no ano 2014, destacam-se outras atividades relevantes dos 

Serviços da UGI Materno-Fetal : 

Na área do Apoio Perinatal Diferenciado, a Maternidade Bissaya -Barreto e a Maternidade Daniel de Matos 

são duas unidades de referência na saúde materna e fetal e encontram -se qualificadas como Hospitais de 

Apoio Perinatal Diferenciado (HAPD), no âmbito da Rede de Referenciação Materno-Infantil (RRMI). No 

âmbito da colaboração no processo de internacionalização do CHUC, deu-se formação a 126 parteiras 

(real izam-se oito Cursos com a duração de duas semanas/cada, destinados a 16 parteiras por Curso) que 

desempenham a sua actividade em serviços de saúde angolanos, a qual envolveu médicos e enfermeiros de 

ambos os Serviços de Obstetrícia e Neonatologia da UGI Materno-Fetal. 

No ano de 2014, a UGI Materno-Fetal fez a monitorização trimestral dos pedidos ao exterior de exames de 

citogenética no âmbito do diagnóstico pré-natal. 

No âmbito do Programa "Hospital Amigo dos Bebés", em 2014, a MBB foi pela terceira vez recertificada 

como Hospital Amigo dos Bebés, galardão atribuído pela UNICEF, em 27 de Junho de 2007; em Outubro de 

2014, os Serviços de Obstetrícia e Neonatologia das duas Maternidades celebraram este acontecimento, 

levando a cabo diversas iniciativas, uma delas a "Semana do Aleitamento Materno". 

Uma outra área da maior importância é a Oncofertilidade na qual, o Centro de Preservação da Fertilidade 

do Serviço de Reprodução Humana surge da importância de ser criado em Portugal um centro público que 

responda às necessidades reprodutivas de doentes que irão realizar tratamentos possivelmente 

comprometedores da sua função reprodutiva futura . O CHUC celebrou em 2014 o primeiro Protocolo de 

Colaboração, no âmbito da oncofertilidade, com o IPO de Lisboa. 

Uma área de atividade mais recente, é a URGUS - Unidade de Reconstrução Génito-Urinária e Sexual que, 

atualmente, é a única unidade do Serviço Nacional de Saúde que faz a cirurgia de reatribuição sexual. Esta 

Unidade é composta por uma equipa multidisciplinar das seguintes áreas: Sexologia, Endocrinologia, 

Ginecologia, Cirurgia Plástica e Reconstrutiva e Urologia. Em 2014 esta Unidade realizou dez cirurgias de 

reatribuição de sexo (sete faloplastias - mudança de sexo de feminino para masculino e três vaginoplastias 

- mudança de sexo masculino para feminino) . O processo de mudança de sexo pode demorar até quatro 
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anos e são real izadas cirurgias complementares, nomeadamente, mastectomias, mamoplastias e 

histerectomias no Serviço de Ginecologia A. 

UGI DA URGÊNCIA E CUIDADOS INTENSIVOS 

Esta UGI é composta pelos Serviços de Urgência A e B, pelo Serviço de Medicina Intensiva e pela VMER, e, 

no ano 2014, para além das atribuições gestionárias previstas, manteve como preocupação a integração da 

gestão cl ínica do doente grave, potenciando cada vez mais os interfaces integradores desde o pré

hospitalar aos Serviços de Urgência (SU) e ao Serviço de Medicina Intensiva (SMI), fazendo jus à natureza 

polivalente da Urgência e a capacidade de tratar doentes críticos. A natureza da actividade clínica 

desenvolvida no seio desta UGI, que, como se sabe, envolve muitas vezes o risco de vida em situações de 

urgência/emergência e o tratamento de doentes críticos, deve manter ativos, em permanência, os padrões 

de humanização, qualidade, formação e competências técnicas e científicas dos seus profissionais e dos 

serviços por si prestados. Continuamos a assumir as potencial idades da "gestão integrada" fazendo a 

integração da gestão conjunta dos Serviços que integram esta UGI, mas pautando a nossa intervenção pelo 

respeito da autonomia de cada um dos serviços. 

Nos Serviços de Urgência e no Serviço de Medicina Intensiva a maior procura de cuidados de saúde 

urgentes e as razões da previsibilidade do seu aumento, têm levado à procura de soluções para melhorar as 

respostas, introduzindo-se mudanças funcionais, e prevendo-se o redimensionamento das instalações do 

Serviço de Urgência A e do Serviço de Medicina Intensiva no polo HUC. 

No Serviço de Urgência A procurou-se introduzir e melhorar funcionalidades e a rentabilização de meios e 

recursos, apesar de constrangimentos físicos conhecidos. O número cada vez maior de doentes idosos que, 

encaminhados para as Urgências, implicam esforços na gestão dos fluxos internos e dos fluxos entre os 

polos do CHUC e para fora do Hospital. 

As "Viaturas Médicas de Emergência e Reanimação" (VMER), integradas nos Serviços de Urgência do CHUC, 

são Un idades Funcionais desta UGI com características de desempenho e de enquadramento institucional 

particu lares, continuam a apresentar em 2014 níveis de operacionalidade que se consideram de 100%. 

UGI MCDT'S 

A UGI de MCOT's é composta pelos Serviços de Anatomia Patológica, Medicina Física e Reab ilitação, 

Medicina Nuclear, Imagem Médica, Patologia Clínica, Radioterapia e Serviço de Sangue e Medicina 

Transfusional, tendo destacado as seguintes principais medidas com impacto no ano 2014 na diminuição de 

custos e/ou no aumento de proveitos: 

Na Anatomia Patológica fo i iniciado o projeto de obras de remodelação e ampliação do Serviço no polo 

HUC para a efetiva fusão dos polos HUC e HG, permitindo a concentração de instalações, trabalhadores e 

equipamentos e a consequente criação de condições de trabalho em segurança para os profissionais, com 

exaustão e ventilação adequadas, bem como a dotação do serviço com equipamento necessário. No 
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entanto, considerando a complexidade do projeto e os custos elevados, houve necessidade de transitar 

para 2015 a sua conclusão. 

Na Medicina Física e Reabilitação procedeu-se à consolidação do processo de fusão, particularmente na 

reorganização dos polos do Serviço e na interatividade entre os mesmos (circulação de doentes, 

profissionais, normalização administrativa, consumíveis e produtos de apoio); à estruturação e 

desenvolvimento de uma área de reabilitação cardio-respiratória do CHUC, envolvendo profissionais 

médicos e enfermeiros de MFR e outros serviços do CHUC (Cardiologia e PneumologiaJ, em execução e em 

transição para 2015; à uniformização do registo informático da produção (Consultas Externas e MCDT's); 

bem como, à uniformização e racionalização do procedimento de compra e atribuição de produtos de 

apoio. 

Na Medicina Nuclear desenvolveu-se o aperfeiçoamento do Sistema de Informação já implementado, que 

estabelece o fluxo de trabalho, tipo work list, entre as diferentes áreas do Serviço; o incentivo à atividade 

científica no Serviço, nomeadamente pela participação em mais projetos de investigação internacionais 

multicêntricos; à execução do protocolo celebrado entre a Universidade de Coimbra e o CHUC, que 

possibilita o acesso dos nossos doentes a técnicas de Medicina Nuclear altamente diferenciadas, realizadas 

no ICNAS; ao ajustamento da distribuição da produção à procura, exercendo uma boa gestão das listas de 

espera e implementação de métodos que permitem sinalizar um incremento inesperado da procura de 

determinados procedimentos, criando formas de resolver situações pontuais de aumento da procura dos 

mesmos; à uniformização da proteção radiológica transversalmente em todo CHUC, através de um trabalho 

de levantamento de necessidades e de informação e do lançamento de um processo de compra 

centralizado para o fornecimento destes serviços, no final do ano 2014. 

No Serviço de Imagem Médica efetivou-se a utilização integrada do equipamento pesado de imagiologia de 

todos os polos do CHUC, com a marcação sistemática de MCDT's dos polos com maiores tempos de espera 

para os polos com menores tempos de espera e maiores disponibilidades de tempo de utilização do 

equipamento (TC, RM, Ecografia). 

Na Patologia Clínica, no ano 2014, assistiu-se à mudança de instalações do laboratório Central do Polo HUC 

para o Edifício de São Jerónimo, nomeadamente o laboratório de Bioquímica, os laboratórios de 

Hematologia, de Microbiologia e de Urgência do Polo HUC transitarão para o mesmo edifício no início do 

ano 2015. Também a Central de Colheitas foi mudada para o mesmo espaço físico e dotada com mobiliário 

hospitalar novo, adequado às funções e ao elevado número de utentes; procedeu-se à fusão das bases de 

dados das aplicações informáticas laboratoriais das instituições que originaram o CHUC (HUC e CHC) e 

parametrização da aplicação Maxdata para utilização centralizada e comum a todos os laboratórios e em 

articulação direta com as aplicações GH e SONHO; bem como à implementação de novas tecnologias 

diminuindo o número de análises pedidas ao exterior, com a consequente redução de custos. 

As propostas de melhoria para 2015 da UGI de MCDT's passam pela realização de obras de remodelação e 

ampliação do Serviço de Anatomia Patológica e compra de equipamento novo e adequado às normas de 
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proteção dos seus trabalhadores e à promoção da eficiência do seu trabalho; pela renovação parcial do 

equipamento do Serviço de Imagem Médica (Radiologia e Neurorradiologia) e pela integração de toda a 

atividade de Imunohemoterapia do CHUC sob a gestão do Serviço de Sangue e Medicina Transfusional. 

SERViÇO DE ANESTESIOLOGIA 

O Serviço de Anestesiologia cumpriu os objetivos propostos para 2014 apesar de ter sofrido redução de 

recursos humanos, tendo conseguido melhorar a produtividade no Bloco Operatório através do aumento 

do número de atos anestésicos relativamente a 2013, com melhor aproveitamento dos tempos operatórios. 

Foi introduzida uma aplicação informática para registo da avaliação pré-anestésica. Apesar de ainda não 

fazer parte do processo informático do doente, encontra-se disponível em todos os computadores do 

hospital (serviços cirúrgicos) . Foram elaborados 16 folhetos informativos para distribuir na consulta, um 

sobre "Anestesia", outro sobre "Anestesia Regional" e 14 sobre os "Riscos da Anestesia", que se encontram 

para aprovação. 

CENTRO DE RESPONSABILIDADE INTEGRADO - CIRURGIA CARDIOTORÁCICA 

No ano de 2014 registou-se uma consolidação da atividade cirúrgica, apesar de se ter verificado uma ligeira 

diminuição, especialmente na área da cirurgia pulmonar (que, em anos anteriores, tinha apresentado 

sucessivos acréscimos), no entanto, o total de cirurgias manteve-se próximo das 2000. O Serviço continua a 

não ter listas de espera e é procurado por doentes (e seus cardiologistas assistentes) de praticamente todas 

as regiões do País, incluindo aquelas que têm serviços congéneres. 

A par da atividade assistencial, tem-se verificado uma intensificação da atividade de investigação clínica . 

Durante o ano de 2014, foram publicados ou aceites para publicação 25 trabalhos científicos, a grande 

maioria em revistas internacionais da especialidade com peer review; foram apresentados em congressos e 

reuniões científicas, quer por submissão direta, quer por convite, mais de 6S comunicações; o Serviço tem 

progressivamente adquirido um estatuto de referência, quer a nível nacional quer a nível internacional, o 

que é também confirmado pelo número de citações dos trabalhos publicados. 

Finalmente, saliente-se a atividade pedagógica, na qual o Serviço mantém a responsabilidade da Cadeira de 

Cirurgia Cardiotorácica do Mestrado Integrado de Medicina da Faculdade de Medicina da Universidade de 

Coimbra, que inclui a presença diária de cerca de três dezenas de alunos em aulas práticas durante os 

períodos letivos. Elementos do Serviço têm a seu cargo a lecionação da disciplina de Perfusão do Curso de 

Cardiopneumografia da Escola Superior de Tecnologias da Saúde de Coimbra, a que corresponde também a 

frequência regular de alunos daquele curso em ensino prático no bloco operatório. Por outro lado, é 

também dada colaboração esporádica ao ensino da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra. 

Em Novembro, uma equipa deste Centro realizou a 14.ª missão cirúrgica humanitária (consecutiva) no 

Instituto do Coração de Maputo. Nestas 14 missões foram ali operados pela equipa mais de 300 doentes 
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com resultados equivalentes aos obtidos em Coimbra. Nestas missões continua a dar-se assistência 

pedagógica ao pessoal do Instituto. 

CENTRO DE RESPONSABILIDADE INTEGRADO - OFTALMOLOGIA 

No ano 2014 as principais atividades deste Centro passaram por garantir que o Serviço de Oftalmologia do 

CHUC continue a ser uma unidade de referência da Oftalmologia em Portugal, assumindo igualmente lugar 

de referência internacional; melhorar as condições de prestação de cuidados oftalmológicos aos doentes 

que procuram o CRI de Oftalmologia dos CHUC oferecendo melhores condições de atendimento, criando 

meios de comunicação mais eficientes que permitissem uma assistência eficaz e rápida; garantir que o CRI 

de Oftalmologia dos CHUC continuasse a ser uma organização rentável de molde a manter uma constante 

actualização de equipamentos, uma constante actualização científica dos seus membros e a atribuição de 

incentivos ao seu pessoal. 

O CRI de Oftalmologia do CHUC, na vanguarda da assistência oftalmológica, teve como objetivos específicos 

principais para o ano de 2014: 

- Continuar e melhorar na diferenciação e qualificação da sua actividade assistencial como Centro de 

Excelência e Referenciação para o tratamento da retinopatia diabética, tratamento da degenerescência 

macular relacionada com a idade, cirurgia refractiva e da catarata, cirurgia da córnea, da superfície ocular e 

dos transplantes, tratamento de doenças hereditárias, do glaucoma e dos tumores oculares. 

- Iniciar o tratamento de retinoblastoma, nomeadamente na quimioterapia intra-arterial, tornando-se o 

único Centro Nacional de Referenciação desta patologia. 

- Realizar a braquiterapia do globo ocular, único Serviço que realiza esta técnica no país (os doentes 

deixaram de ser enviados para o estrangeiro, nomeadamente para a Suíça); 

-Dinamizar e diferenciar a resposta assistencial e científica na cirurgia de pálpebras e órbita. 

- Informatizar o CRI com ferramentas que permitam o controlo da qualidade assistência. Atualmente existe 

uma sobrecarga administrativa resultante da actividade de consultas e cirurgias repartidas pelos três pólos 

(HUC/HG/HP) com sistemas de registo completamente diferentes. 

- Iniciar processo de controlo de qualidade da actividade do Serviço com o apoio do Gabinete de Qualidade 

deste Hospital. 

- Dinamizar o intercâmbio com o IBILI/FMUC, AIBILI e ICNAS com a criação de projetos de investigação 

translacionais, e por fim, aumentar a produção científica em revistas "peer-reviewed". 

DEPARTAMENTO PEDIÁTRICO 

São apresentadas sumariamente algumas atividades realizadas pelos Serviços que compõem este 

Departamento e estão apenas considerados aqueles que enviaram o seu contributo em formato resumido 

para a elaboração deste relatório: 

fi:""".,:,: ~I~_ •••. • • , ••• ', "" " RELATÓRIO E CONTAS - ANO 2014 I PÁGINA 51 



CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DE COIMBRA, E.P.E. Relatório e Contas 2014 

p2 ~ 
Serviço de Cardiologia Pediátrica: A atividade do Serviço de Cardiologia Pediátrica referente ao ano de 

2014 repartiu-se pela assistência às crianças que nos foram referenciadas, à formação académica e à 

produção científica. A assistência passou pelas consultas (primeiras, subsequentes, cardiologia geral, 

arritmologia, risco cardiovascular, cardiologia fetal, cardiopatia congénita do adulto e telemedicina), pelo 

sector de internamento (UCIN das Maternidades, Medicina e Unidade de Cuidados Intensivos) e pelos 

vários exames complementares de diagnóstico. Na vertente do ensino, destaca-se a formação a alunos do 

6.º ano de Medicina (colaboração com a Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra), a Técnicos de 

Cardiopneumologia (colaboração com Escola Superior de Tecnologias de Saúde de COimbra), a médicos 

internos de Cardiologia e Pediatria. Destaque ainda para a ligação de elementos da equipa a entidades 

universitárias para a realização de teses de mestrado e doutoramento; não foram descuradas as outras 

atividades nomeadamente ao nível de participação em reuniões científicas - comunicações, posters, mesas 

redondas bem como a publicação de artigos científicos em várias revistas da especialidade. Foi elaborado 

um livro que está para ser publicado a nível nacional com o título "Risco cardiovascular em idade 

pediátrica". Mantiveram-se as parcerias com outros Serviços nacionais e estrangeiros e estamos a melhorar 

a rede de telemedicina, que existe há 17 anos, introduzindo uma nova plataforma informática. 

O ano de 2014, com a adaptação aos novos desafios criados pela fusão dos hospitais no CHUC, permitiu 

melhorar e sedimentar as relações com os Serviços de Cardiologia de Adultos e Cirurgia Cardiotorácica do 

CHUC e, com estes, colaborar através do Heart Alliance; melhorar a consulta de Cardiopatias Congénitas do 

Adulto, trazendo para o Serviço uma nova atividade que o enriqueceu e sobretudo contribuiu para um 

melhor seguimento dos doentes após os 18 anos; sedimentaram igualmente os cateterismos cardíacos no 

laboratório de Hemodinâmica dos HUC acrescentando ao CHUC uma mais-valia, a todos os títulos notável, 

com resultados excelentes na intervenção cardíaca percutânea. 

Pretendemos, no próximo ano, unificar as consultas de Cardiologia Fetal, criando, em ambas as 

Maternidades do CHUC, uma consulta, da nossa responsabilidade, mas partilhada com os Obstetras. Apesar 

do decréscimo da população pediátrica na nossa região, aumentámos o desempenho do serviço 

assistencial. Por tudo isto, o Diretor do Serviço de Cardiologia Pediátrica deixa uma palavra de 

reconhecimento e agradecimento a todos os profissionais do Serviço, que contribuíram decisivamente para 

os resultados que conseguiram atingir. 

Serviço de Genética Médica: Foi possível ultrapassar pela segunda vez o número de 7.000 consultas anuais 

mantendo a tendência crescente e manter a atividade do laboratório de Citogenética com a realização de 

353 estudos citogenéticos (foram recebidas 382 amostras e emitidos 353 relatórios). Prosseguiu-se com a 

implementação de medidas de melhoria contínua da qualidade em articulação com os procedimentos de 

auditoria interna dos processos clínicos do Departamento Pediátrico do CHUC. A atividade de formação 

traduziu-se pela manutenção do reconhecimento do Serviço como um dos quatro a nível nacional com 

idoneidade formativa para o internato complementar de Genética Médica existente desde Janeiro de 2002 

e uma abundante atividade científica de qualidade com tradução em publicações (14 em revistas 
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internacionais, com uma quantificação em 58.2 de acordo com as regras estabelecidas na metodologia do 

contrato programa 2015 da ACSS, tomando em consideração o fator de impacto dos artigos publicados 

indexados à Web of Scienee) e 68 apresentações. Na reunião semanal do serviço, e para além da análise 

dos processos das consultas agendadas para a semana subsequente, realizaram-se ainda a apresentação e 

discussão de 35 artigos científicos em Journal Club e a apresentação e discussão de 19 outros temas 

científicos. O Serviço organizou a "23.~ Reunião de Formação do Internato Complementar de Genética 

Médica", em colaboração com a Direção do Colégio da Especialidade de Genética Médica da Ordem dos 

Médicos, em Coimbra, no dia 14 de março. Os elementos do Serviço participaram ainda em ações de 

formação nacionais e internacionais (73 participações em 35 eventos) . O prémio de melhor projeto de 

investigação clínica da 18.~ Reunião Anual da Sociedade Portuguesa de Genética Humana foi atribuído a um 

colaborador do Serviço assim como o Prémio da melhor comunicação oral do 10th International Symposium 

da Sociedade Portuguesa de Doenças Metabólicas. 

Serviço de Urgência Pediátrica, Unidade de Infecciologia Pediátrica e Imunodeficiências: A atividade 

assistencial divide-se entre o atendimento na Urgência, Unidade de Internamento de Curta Duração (UICD), 

Consulta de Agudos, Consulta de Infecciologia, Consulta Sem a Presença do Utente, apoio ao internamento 

de Pediatria Médica, Cirurgia, Ortopedia e Neurocirurgia. O número de atendimentos no Serviço de 

Urgência, bem como os internamentos em UICD/OBS mantiveram-se estáveis, anteriormente apresentados 

no presente Relatório (capítulo III, ponto 1, página 30). A Consulta de Infecciologia recebe pedidos 

provenientes quer das várias especialidades deste polo do Centro Hospitalar, quer de outras instituições de 

saúde não havendo lista de espera nestas consultas. Os elementos da Unidade de Infecciologia prestaram 

apoio a doentes com patologia infeciosa internados nas enfermarias, nomeadamente de Pediatria Médica, 

Ortopedia, Neurocirurgia e Cirurgia. Os médicos do Serviço acompanharam regularmente as consultas de 

Dermatologia, que decorrem às segundas-feiras no Serviço de Urgência. Colaboraram com os colegas que 

fazem parte da área diferenciada de Infecciologia e Imunodeficiências na rede Unidade Coordenadora 

Funcional inter-hospitalar pediátrica (UCFihp) na Região Centro. 

A Dra . Fernanda Rodrigues do núcleo executivo da Comissão de Controlo de Infeção (CCI), coordenou e 

participou nas atividades desta comissão no polo HP. O Serviço esteve amplamente envolvido na 

elaboração do plano de contingência para a doença pelo vírus Ébola. Foram estabelecidos circuitos e feita 

formação de todos os profissionais de saúde. Participou também no Plano de Contingência da Gripe do 

CHUC. 

Continuaram a melhorar a utilização do Sistema informatizado de Triagem baseado numa versão traduzida 

para português da "Canadian Paediatric Triage and Aeuity Seale", iniciado em Setembro de 2011 e cujas 

potencialidades aguardam que o serviço de Informática reúna melhores condições de operacionalidade. 

Continuaram a implementação de medidas de melhoria contínua da qualidade, através da atualização de 

protocolos de atuação no Serviço de Urgência. Em cumprimento de uma resolução da Reunião de 

Governação Clínica, iniciaram um ciclo de reuniões com a CIPE tendo em vista a reorganização da urgência 
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/emergência, a preparação das exigências formativas previstas no Despacho n.º 10319/2014, de 11 de 

Agosto. Elaboraram um documento com as medidas urgentes e prioritárias nesta área, que foi enviado ao 

CA. Igualmente, no âmbito da participação no Plano de Catástrofe, foi elaborado um conjunto de propostas 

para o polo HP do CHUC e enviadas ao CA. 

A atividade formativa traduziu-se pela formação de vários médicos dos internatos complementares de 

Pediatria, Cardiologia Pediátrica, Imunoalergologia, Medicina Geral e Familiar e Ano Comum, bem como 

pelas várias sessões de formação efetuadas no anfiteatro do polo HP. 

Da atividade científica destacam a coordenação e participação em vários estudos, alguns multicêntricos, a 

publicação em revistas internacionais e múltiplas apresentações em reuniões internacionais e nacionais. 

Serviço de Cirurgia Pediátrica: A complexidade e extensão da patologia tratada, aliada à formação de novos 

especialistas, levou à criação de quatro sectores, há já alguns anos: Gastroenterologia, Plástica e 

Queimados, Urologia, Cirurgia Oncológica e Torácica. O Serviço tem hoje idoneidade total para a formação 

específica em Cirurgia Pediátrica. É pioneiro no nosso país em áreas como a cirurgia minimamente invasiva 

(Iaparoscópica e toracoscópica), cirurgia hepática, hipertensão portal, esofágica, plástica e urológica. 

Mantém como principal motivação promover a qualidade nos vários cambiantes da sua missão: actividade 

assistencial, formação e investigação. Consolidaram-se técnicas anteriormente iniciadas, de que são 

exemplo, a cirurgia minimamente invasiva em recém-nascidos e pequenos lactentes, "laser" na litotrícia e 

na ressecção transuretral de tumores vesicais, e introduziram outras, como a cirurgia laparoscópica com 

porta única. São exemplos de áreas inovadoras e muito diferenciadas que, numa altura em que se avança 

na criação de "centros de referência", nos devem merecer a maior atenção. 

No ano 2014, mantiveram a colaboração com outras áreas, com realce para a Unidade de Transplantação 

Hepática. Contribuíram para a otimização da Unidade de Fissurados, sempre numa perspetiva de uma 

divisão consensual das funções que cabem a cada um, com respeito pelo grupo etário e patologias. Este 

aspeto tem especial incidência, dentro ou fora do âmbito dos fissurados, em relação a especialidades 

verticais como Cirurgia Maxilo-Facial e Cirurgia Plástica . 
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5. Contributo dos Serviços de Apoio à Prestação de Cuidados 

Gabinete do Cidadão 

No ano de 2014 deram entrada 1.370 reclamações no Gabinete do Cidadão do Centro Hospitalar e 

Universitário de Coimbra (CHUC). Para além destas, no ano de 2014 foram registados 56 agradecimentos, 

13 sugestões e 37 petições. 

Apresenta-se de seguida o quadro resumo das reclamações registadas no Gabinete do Cidadão durante o 

ano de 2014: 

Gabinete do Cidadão do CHUC - Redamações - Ano de 2014 

N.!!de 
CHUC 

reclamações 

Reclamações Entradas 1.370 

Reclamações Resolvidas em menos de 30 dias 115 

Mediana do Tempo Resolução das Reclam. 233 

Fonte de dados : Gabinete do Odadão do CHUC 

Serviço de Esterilização 

o Serviço de Esterilização do CHUC é uma unidade orgânico-funcional de apoio clínico com autonomia 

técnica, recursos humanos e materiais próprios, imprescindível e fundamental nos cuidados de saúde e 

procedimentos técnicos de excelência. Com a fusão o Serviço de Esterilização do CHUC passou a integrar a 

Unidade Central de Esterilização dos HUC, o Serviço de Esterilização do Hospital Geral (HG) e o Serviço de 

Esterilização do Hospital Pediátrico HP. Como finalidades principais do Serviço de Esterilização salientam-se: 

• Assegurar o processamento centralizado de Dispositivos Médicos (DM) reutilizáveis com 

necessidade de uso estéril no Hospital, de acordo com a qualidade definida e requerida, exigências 

institucionais e legais; 

• Assegurar a recolha e distribuição dos DM aos serviços utilizadores nas quantidades estabelecidas 

e nos prazos determinados; 

• Promover as ações necessárias à correta circulação, armazenamento e utilização de DM; 

• Promover as ações necessárias à correta circulação e tratamento de DM; 

• Colaborar com a Comissão de Controle de Infeção Hospitalar (CCIH) na prevenção e luta contra a 

infeção Hospitalar; 

• Colaborar na formação básica e pós-básica de profissionais de saúde e na formação contínua . 

Os valores definidos para o serviço, são: 

• Segurança - dos utilizadores dos DM esterilizados. 

• Confiança - pela existência de um Sistema da Qualidade orientado para o controlo e melhoria 

contínua dos processos. 
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• Ética - dos profissionais, pela exigência e rigor colocado no cumprimento das boas práticas 

constantes no Manual de Procedimentos e dos requisitos aplicáveis. 

• Eficiência - Na rentabilização dos meios físicos, humanos, materiais e tecnológicos. 

Os dados da produção (litros) do ano 2014, dizem respeito à esterilização dos três polos anteriormente 

referidos, por agrupamento de serviços: Blocos Operatórios, Serviços com internamento, Serviços de 

Ambulatório, Urgências e clientes externos. Nos Serviços com Internamento considera-se a produção de, 

litros esterilizados para 1457 camas de internamento no polo HUC, MDM e MBB, 231 no polo HG e 108 no 

polo HP. 

A produção em 2014 ascendeu aos 11.391.349 litros o equivalente a 210.950,9 (UE) Unidades de 

Esterilização. 

PRODUÇÃO DO SERViÇO DE ESTERILIZAÇÃO 

CHUC 2014 

ANO 2014 
N.i Litros de Material 

esterilizado CHUC 

Palo HUC 7.215.291 

Palo HG 2.288.385 

Palo HP 1.887.673 

TOTAL 11.391.349 

Unidade de Esterilização (UE) 

Norma NP EN 285 

Unidade 
esterilização (UE) 

133 .616,50 

42.377,50 

34.956,90 

210.950,90 

O Serviço de Esterilização - polo HUC está certificado pela norma EN 9001-2008. Face ao processo de fusão 

de Serviços do CHUC está ponderado o alargamento do Processo de Gestão da Qualidade no âmbito da 

norma em referência, aos restantes polos. Preconiza-se a informatização e modernização deste Serviço com 

novos equipamentos; manter em desenvolvimento o apoio à formação e controle de qualidade, como o 

contributo para a eficiência do Serviço de Esterilização do CHUC. 

Serviço de Saúde Ocupacional 

O Serviço de Saúde Ocupacional (SSO) tem natureza multidisciplinar, desenvolvendo atividades 

eminentemente preventivas relacionadas com os fatores extrínsecos ou intrínsecos que influenciam o 

ambiente de trabalho e que afetam a segurança e a saúde de todos os profissionais do CHUC. 

No ano 2014, no âmbito das suas competências o SSO procurou garantir a prevenção das doenças 

profissionais e a promoção da saúde dos profissionais deste Centro Hospitalar e procedeu à identificação e 

avaliação das situações de risco nos locais de trabalho, mediante vigilância ambiental e verificação do modo 

de prestação do trabalho. 

O quadro que se segue apresenta de forma resumida os exames de admissão e periódicos realizados, no 

cumprimento da lei, aos profissionais do CHUC no âmbito das atividades do SSO, no ano 2014: 
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ServIço de Saúde Ocupec1onal - Ano 2014 

Atlvldades DesenvolvIdas N.· 
Admissão 146 

Iniciais 75 
Exames de saúde 

Atlvldades Periódicos 667 

Médicas Ocasionais 2.551 

Visitas aos Serviços 26 

Relatório e Pareceres Médicos 60 

Visitas aos Serviços 52 

Atividades de Estatfsticas de Acidentes de 
Higiene e trabalho 

696 

Segurança no Relatório e Pareceres Técnicos 15 
Trabalho 

Relatório de Acidentes de 
96 

trabalho + 3 dias ausência 

C. Médicas Medicina do Tabalho 4 .788 

C. Acompanhamento A.T.Ortopedia 218 

Consultas C. Burnout- Psiquiatria 220 

C. Burnout- Psicologia 120 

Consulta de enfermagem 845 

Para além das atividades referidas, rea lizaram-se várias reuniões e ações de formação nesta área. A equipa 

de enfermagem desenvolveu toda uma série de atividades com vista à promoção da saúde e prevenção da 

doença nos profissionais do CHUC, designadamente, o registo e acompanhamento de acidentes de trabalho 

por agentes biológicos; realização de testes de tuberculina, imunização anti-tetânica, anti-gripe e anti

hepatite B; controlo de marcadores virusais; visitas aos Serviços para avaliação de riscos; ações de Educação 

para a Saúde; Colheitas de produtos biológicos, administração de terapêutica, entre outras. 

Serviço Social 

O Serviço Social do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra é dotado de autonomia técnica e 

organização própria, que desenvolve a sua ação em todos os polos. A equipa é constituída por 58 

profissionais de Serviço Social e 4 Assistentes Técnicos (1 em tempo parcial). 

O Serviço Social exerce as suas funções primordiais de apoio psicossocial aos doentes e famílias e de 

humanização dos serviços, bem como de articulação e mobilização dos recursos da comunidade, integrando 

as diferentes equipas de saúde do CHUC (internamento, ambulatório, urgência e equipas comunitárias de 

saúde mental). Integra, ainda, unidades técnicas pluridisciplinares de prestação indireta de cuidados, como 

comissões, equipas e grupos de trabalho, designadamente: Equipa de Gestão de Altas, Unidade 

Coordenadora Funcional de Saúde Materna, Projeto Nascer Cidadão, Comissão da Qualidade e Segurança 

do Doente, Comissão para a Qualidade e Humanização do CRI de Psiquiatria, Gabinete do Cidadão, Núcleo 

Hospitalar de Apoio de Crianças e Jovens em Risco, Comissão de Acompanhamento de Saúde Mental e 

Voluntariado. 

O Serviço Social responde às necessidades psicossociais que condicionam o tratamento, a cura e a 

reabilitação dos utentes, contribuindo para a sua reintegração social, envolvendo todos os sujeitos no seu 

processo de mudança. 
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A tipologia das situações é muito diferenciada, atendendo à grande diversidade de Serviços e às diferentes 

problemáticas sociais associadas. No entanto, evidencia-se a intervenção desenvolvida junto de grupos 

mais vulneráveis, nomeadamente grávidas e menores em risco, crianças em contexto familiar desfavorável, 

sem abrigo, idosos, doentes do foro mental, doentes oncológicos, vítimas de violência doméstica e de 

tráfico de seres humanos, doentes infetados pelo VI H/Sida e outros doentes com patologia crónica. Com o 

objetivo de melhorar a qualidade de vida dos doentes e famílias e na defesa dos seus direitos, o Serviço 

Social colabora de forma pró-ativa em diferentes Associações de Doentes. 

O Serviço Social mantém um relacionamento de grande proximidade com a comunidade, colaborando nos 

protocolos de cooperação estabelecidos entre o CHUC e instituições de apoio e, sempre que solicitado, em 

iniciativas promovidas pela Rede Social. 

O Serviço Social assegura, ainda, o atendimento e funcionamento do Gabinete do Cidadão (GC) com as 

respetivas funções. 

O Serviço Social colabora, também, na formação de Assistentes Sociais, proporcionando campos de estágio 

e respetiva orientação técnica, indispensáveis à formação inicial. 

O quadro que se segue apresenta um resumo do número de doentes atendidos no ano 2014: 

Serviço Social do CHUC (Internamento, Ambulatório e Urgência) -

Ano 2014 

NO Doentes 
NO 

Atendimentos 

Maternidades (PoIo MBB e 
1.573 2.865 

PoloMDM·) 

Polo HP 4.222 5.105 

Polo HG 2.148 3.486 

polo HUC 9.406 12.125 

CRI Psiquiatria (PoIo HUC e 
2.279 7.798 

PoIo Sobral CID) 

TOTAL 19.628 31.379 

NO de Processos com intervenção do Serviço Social (Unidades Técnicas de prestação 

indirecta de Cuidados) - Ano 2014 

Gabinete 
EGA·· NHACJR 

Cidadão 

Maternidades (Polo MB8 e 
46 O 458 

PoloMDM·) 

Polo HP 280 O N.D. 

PoloHG 97 219 O 

PoloHUC 1.079 1.607 O 

CRI Psiquiatria (Polo H. Sobral 
22 O O 

aD) 

·As Exp. da MDM estão i nel uidas no NO/ HUC 

•• A EGA/HUC recepciona os processos de outros pólos 
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6. Contributo de outros Serviços 

Serviço de Auditoria Interna 

No âmbito das atribuições e competências previstas nos artigos 17º e 17º A, Secção III do Decreto-Lei n.º 

244/2012, de 9 de novembro, do Ministério da Saúde, que alterou o artigo 17º dos Estatutos constantes do 

Anexo II do Decreto-Lei nº 233/2005 de 29 de dezembro, apresentam-se as atividades realizadas pelo 

Serviço de Auditoria Interna em 2014, identificando igualmente as atividades não programadas. 

Ações de auditoria : 

• Início da Auditoria ao cumprimento da Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso; 

• Conclusão da 1ª fase da Auditoria ao Serviço de Formação Complementar e Comunicação do Polo 

HSC- CHUC; 

• Auditoria no âmbito do Sistema Integrado de Gestão de inscritos para cirurgia - Serviço de Cirurgia 

Plástica - A ação de auditoria foi concluída em 2014, da qual resultou a emissão do relatório 

preliminar. Além da vertente SIGIC, a ação incluiu as áreas de consumos e existências; 

• Auditoria ao inventário dos Serviços Farmacêuticos do CHUC 2013 (polos HG/MBB/HP) - O relatório 

da ação de auditoria foi emitido e enviado para o Conselho de Administração; 

• Ação de verificação da recomendação formulada no relatório de auditoria ao inventário dos 

Serviços Farmacêuticos do ex- CHC - Controlo da reposição de plasma no Serviço de Hematologia -

Imunohemoterapia. Ação de follow-up que culminou com a emissão do relatório apresentado ao 

Conselho de Administração; 

• Auditoria ao inventário dos Serviços Farmacêuticos do CHUC 2014. - A ação de auditoria foi 

iniciada em dezembro de 2014. 

Plano de Prevenção de Riscos de Gestão (PPRG): 

Os trabalhos relacionados com o Plano de Prevenção de Riscos de Gestão (PPRG) assumiram, igualmente, 

um destaque muito significativo ao nível das atividades realizadas em 2014, nomeadamente na 

monitorização das medidas previstas nas Matrizes de Gestão de Risco apresentadas pelos Serviços que 

integraram o PPRG que se traduziu na elaboração de duas avaliações trimestrais, que deram origem a dois 

relatórios aprovados pelo Conselho de Administração e na planificação da terceira avaliação, a iniciar em 

2015. 

Neste domínio destaca-se ainda a proposta apresentada para inclusão das determinações de Sua Excelência 

o Ministro da Saúde, vertidas no ponto 2 do seu Despacho nº 16/2014 de 3 de março, e o início dos 

trabalhos junto dos Serviços intervenientes, no sentido de se aferir internamente sobre as medidas 

previstas para essas áreas, que se encontram indicadas no PAAI de 2015. 
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Sistema de Comunicação de Irregularidades: 

Na área do Sistema de Comunicação de Irregularidades, para além do acompanhamento semestral previsto 

no regulamento sobre comunicação de irregularidades do CHUC, foram iniciados trabalhos no sentido de 

implementar uma plataforma que permita realizar esta comunicação por via eletrónica. 

Sistema de Controlo Interno: 

No âmbito do Sistema de Controlo Interno foram concluídos os trabalhos na área do imobilizado, do qual 

resultou a emissão de um relatório apresentado ao Conselho de Administração e iniciados outros, na área 

dos MCDT's. 

Gestão Operacional do Serviço de Auditoria Interna: 

• Plano Anual de Auditoria Interna para 2015; 

• Relatório Anual de Auditoria Interna de 2013; 

• Sistematização das conclusões e recomendações com interesse geral de aplicação no CHUC 

apresentadas pela IGAS, na sequência do Despacho nº 53/2013 de 29/03/2013 de sua Excelência, o 

Ministro da Saúde; 

• Desenvolvimento do espaço intranet do Serviço de Auditoria Interna; 

• Proposta de redimensionamento do Serviço de Auditoria Interna do CHUC, para cumprimento do 

ponto 1 do Despacho nº 16/2014 de 3 de março, de Sua Excelência o Ministro da Saúde. 

Reporte: 

A nível das responsabilidades de reporte externo, e além das que decorrem do cumprimento legal, foram 

apreciadas e operacionalizadas internamente diversas recomendações e instruções do Grupo Coordenador 

do Sistema de Controlo Interno Integrado do Ministério da Saúde, destas se destacando a instrução nº 

1/2014 (Reporte das ações de controlo interno) e a instrução n.º 3/2013 (Comunicação de factos que 

indiciem eventual responsabilidade criminal ou financeira). 

Atividades concretizadas e que não se encontravam previstas no PAAI de 2014: 

• Contributo no âmbito do Processo nº 29/2011 - Relatório nº 26/2012 - 2~ Secção - a que se refere 

a auditoria aos Serviços de Cirurgia Cardiotorácica das unidades hospitalares do Serviço Nacional 

de Saúde, realizada pelo Tribunal de Contas; 

• Pº 36/2014-PG - Autoavaliação do risco de controlo interno, Conselho Coordenador do Sistema de 

Controlo Interno da Administração Financeira do Estado; 

• IGAS - Atividade do GCCI - Participação na ação de formação sobre metodologia nas ações de 

controlo aos MCDT's, que decorreu na ARS Centro, IP; 

• Processo nº 11/2013 - Aud - Relatório nº 337/2012 da IGAS - Auditoria à Racionalização da 

Capacidade Instalada do CHUC em matéria de MCDT's - apresentação de proposta de 

monitorização relativamente ao cumprimento de recomendações do referido relatório; 
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• Acompanhamento da ação de auditoria do Instituto de Gestão do Fundo Social Europeu, IP ao 

projeto co-financiado no âmbito do Programa Operacional Potencial Humano Regional (POPH) -

0079163/2012/62; ~ 
• Estudo sobre a utilização de medicamentos e dispositivos médicos do CHUC - INFARMED - í 

relatório de diagnóstico - apresentação de documento com análise e proposta de monitorização --== 1-
relativamente ao cumprimento de recomendações do referido relatório. 

Comissão de Controlo da Infeção Hospitalar 

No ano de 2014, a Comissão de Controlo de Infeção Hospitalar (CCIH) desenvolveu as suas atividades de 

acordo com as estratégias propostas no Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistência aos 

Antimicrobianos (PPCIRA), incidindo as atividades desenvolvidas nas seguintes grandes áreas: vigilância 

epidemiológica; elaboração e monitorização do cumprimento de normas e recomendações de boas 

práticas, formação e informação e apoio/consultadoria. 

Na área da vigilância epidemiológica: 

• Vigilância diária dos microrganismos multi-resistentes e epidemiologicamente importantes; 

• Realizado "3º Estudo de incidência da infeção urinária nosocomial associada à algaliação"; 

• Realizado "3º Estudo de incidência de microrganismos multirresistentes nosocomiais" . 

Na área da elaboração e monitorização do cumprimento de normas e recomendações de boas práticas: 

• Adesão do CHUC à campanha nacional das "Precauções Básicas de Controlo da Infeção", proposta 

pela DGS - tendo sido concluída a primeira fase "avaliação diagnóstica"; 

• Dada continuidade a "estratégia nacional para a melhoria da higiene das mãos" com observação e 

monitorização das práticas; 

• Análise e reflexão conjunta com os Membros Dinamizadores Enfermeiros (MDE) da CCIH sobre 

normas e recomendações da CCIH; 

• Dada continuidade aos projetos de melhoria das práticas nos serviços, inserido no programa de 

auditorias internas aos processos e estruturas mais significativas para a prevenção e controlo das 

Infeções. 

Na área da formação e informação: 

• Foram desenvolvidos vários cursos/ações com conteúdos específicos, dirigidos aos vários grupos 

profissionais, quer a nível interno, quer a nível externo em colaboração com outras entidades e 

instituições, incluindo a participação em eventos científicos. 

Na área da consultadoria e apoio: 

• Face à epidemia de doença por ébola foi prestada colaboração na elaboração, implementação do 

plano geral de atuação perante um "caso suspeito" de ébola no CHUC (definição de circuitos, 

formação e treino aos profissionais, colaboração na alteração e adaptação de estruturas físicas, 
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escolha dos equipamentos de proteção individual adequados, acompanhamento e divulgação 

sistemática das orientações da DGS); 

• Colaboração com o serviço de aprovisionamento na definição de características de materiais e 

equipamento clínico e não clínico com implicações na prevenção e controlo das infecções; 

• Articulação com os serviços clínicos e não clínicos, internos e externos à instituição na área da 

prevenção e controlo da infeção e resistência aos antimicrobianos. 

Comissão de Qualidade e Segurança do Doente e Gabinete da Qualidade 

À Comissão de Qualidade e Segurança do Doente cabe a promoção e o desenvolvimento de uma cultura de 

qualidade e segurança que satisfaça os objetivos estratégicos do CHUC e lhe confira o reconhecimento de 

excelência. 

o Gabinete de Qualidade é o órgão executivo da Comissão de Qualidade e Segurança do Doente, que 

executa as ações necessárias ao cumprimento do plano elaborado por esta Comissão e aprovados pelo 

Conselho de Administração. 

Assim, no ano 2014 as principais atividades desenvolvidas foram as seguintes: 

• Formação em segurança do doente: Realizou-se formação a 1.914 profissionais de vários grupos 

profissionais no âmbito da segurança do doente; 

• Participação no inquérito de avaliação da cultura de segurança do doente; 

• Elaboração da norma que define o procedimento a adotar para a obtenção do consentimento 

informado escrito; 

• Consolidação da implementação do projeto úlceras de pressão ao nível do CHUC e respetiva 

notificação de acordo com as orientações da DGS. O projeto é coordenado pela Direcção de 

Enfermagem; 

• Consolidação da implementação do projeto "Quedas" ao nível do CHUC e respetiva notificação de 

acordo com as orientações da DGS, sendo este coordenado pela Direcção de Enfermagem; 

• Elaboração da norma de gestão documental do CHUC; 

• Elaboração da candidatura com vista à acreditação, pelo sistema ACSA, de três Serviços para 

iniciar o processo em 2015; 

• Participação no Projeto SINAS: acompanhamento do projeto, nas várias dimensões em avaliação, 

garantindo o cumprimento dos prazos e cumprimento dos itens constantes na lista de verificação 

da ERS; 

• Certificação pela Norma ISO 9001:2008. 

Acompanhamento dos serviços certificados nomeadamente na realização e organização das auditorias 

internas e acompanhamento das auditorias externas: 

• Banco de Olhos do serviço de Oftalmologia; 

• Serviço de Hematologia Clínica do polo Hospital Geral e polo Hospital Pediátrico; 
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• Setor de Estudos de Medicina de Reprodução do serviço; 

Relatório e Contas 2014 

cA 
~ 
~\ 

• 
• 

Serviço de Esterilização. !J:: 
Acompanhamento do cumprimento dos requisitos da qualidade para o cumprimento da lei Nº 

12/2009 nos serviços: 

• Un idade de Transplantação Hematopoiética - Serviço de Hematologia (Implementação do sistema 

de gestão da qualidade, conforme requisito legal); 

• Banco de Tecidos Ósseos - Serviço de Ortopedia (Implementação de SGQ e Autorização de 

Funcionamento); 

• Centro de Ensaios Clínicos (CEC F1); 

• Serviço de Sangue e Medicina Transfusional. 

Extra - plano de ação desenvolveram-se as seguintes atividades: 

• Participação no grupo de crise "Ébola" e por consequência na definição no respetivo plano de 

contingência; 

• Participação no grupo de requalificação do Serviço de Urgência e Medicina Intensiva; 

• Participação no grupo referente à fusão das maternidades e requalificação do serviço de 

psiquiatria . 

Direção de Enfermagem 

A.Sistema de informação e documentação em enfermagem atividades desenvolvidas em 2014 

A continuidade da implementação dos Sistemas de Informação em Enfermagem no Centro Hospitalar e 

Universitário de Coimbra durante o ano de 2014, pretendeu dar resposta ao Plano Estratégico da Direção 

de Enfermagem, no âmbito dos seguintes projetos: 

• Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem / Sistemas de Informação em 

Enfermagem Informatizado; 

• Capacitação de chefias em conceção de cuidados de Enfermagem. 

No âmbito da Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem / Sistemas de Informação em 

Enfermagem Informatizado realizaram-se as seguintes atividades: 

• Acompanhamento da documentação de cuidados, centrada em reuniões previamente agendadas 

com os Elos de ligação ao projeto SIDE. Estas decorrem em todos os serviços dos Pólos do CHUC, 

cuja documentação integra tomada de decisão clínica em enfermagem. A periodicidade das 

reuniões, por serviço, foi mensal ou bimensal, de forma a melhorar a reflexão sobre as práticas e, 

simultaneamente, dar resposta aos critérios de Auditoria ao sistema; 

• Foram reorganizados os instrumentos de Auditoria, nomeadamente a estrutura de critérios a 

auditar e a ferramenta informática que produz o tratamento de dados; 
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• Auditorias à documentação com inclusão de critérios preditivos de evolução da qualidade. Foram 

concretizados quatro momentos de Auditoria em, 2014. A comparação entre os scores dos 

diferentes momentos, apresentou em todos os Pólos do CHUC, uma melhoria significativa, em 

mais de 75% dos Serviços auditados; 

• Avaliação da evolução das taxas de efetividade diagnóstica na prevenção de complicações e nas 

taxas de efetividade diagnóstica de risco, nos focos "queda e úlcera", assim como na taxa de 

incidência "queda". Verifica-se uma evolução positiva nas respetivas taxas, entre 50 a 75%, nos 

Serviços em que a plataforma de produção de indicadores é um automatismo da documentação de 

cuidados; 

• Continuidade de formação formal aos Elos / SIDE; 

• Concluída a informatização dos Serviços de internamento, iniciou-se a formação no âmbito da 

Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem dirigida a Blocos Operatórios, assim 

como, a construção do respetivo Padrão de Documentação de Enfermagem e a utilização da 

ferramenta informática para documentação dos cuidados; 

• Formação aos enfermeiros do Serviço de Imagiologia e Medicina Transfusional, no âmbito da 

utilização da aplicação informática em uso nos Serviços com internamento; 

• Formação no âmbito da Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem e Aplicação 

Informática, aos enfermeiros com mobilidade interna no CHUC; 

• Atualização da parametrização das tabelas de utilização da Classificação Internacional para a 

Prática de Enfermagem do ex-CHC, visando a migração da Plataforma informática do ex-Sobral Cid 

para a Plataforma Informática do CHC. 

• Análise e atualização das parametrizações informáticas das Plataformas de documentação de 

dados de enfermagem. 

Relativamente ao projeto Capacitação de lideranças em conceção de cuidados: 

- Planeada e desenvolvida a formação dirigida a todos os Enfermeiros Chefes e coordenadores da formação 

em serviço do CHUC, relativamente aos referenciais de enfermagem do CHUC em parceria com a Escola 

Superior de Enfermagem do Porto e o Serviço de Formação do CHUC. As metodologias utilizadas foram 

centradas em dinâmicas de grupo e reflexão sobre casos clínicos, visando potenciar a transferibilidade do 

conhecimento para a prática. Os Facilitadores do Grupo SIDE foram os formadores das ações de formação 

dirigidas aos Formadores em Serviço; 

• Continuidade do desenvolvimento de competências no âmbito dos referenciais de cuidados 

alimentada pelos Facilitadores do grupo SIDE, durante as reuniões de acompanhamento com os 

Elos ao Projeto, as quais se realizam nos respetivos Serviços. 

A Coordenadora do Projeto desenvolveu ainda formação aos Enfermeiros Chefes no âmbito dos indicadores 

sensíveis a cuidados de enfermagem, colaborou com a Equipa de Implementação do Sistema de Gestão 

Integrado do Circuito do Medicamento, nos polos do CHUC e deu contributos para a homogeneização dos 
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conteúdos parametrizados nas aplicações informáticas em uso no CHUC, nomeadamente Tabela de Alergias 

e Atitudes Terapêuticas. 

0-
~ .-

B.Melhoria contínua da qualidade dos cuidados de enfermagem hospitalares (MAQCEH) ~ 

A necessidade de implementar sistemas de melhoria contínua da qualidade é fulcral para a evolução dos 

cuidados oferecidos aos cidadãos que procuram o CHUC. Os valores que advogamos centram efetivamente ___ ~ • 

a prestação de cuidados de saúde no utente e família, tendo como princípios melhorar a acessibilidade, a 

qualidade no atendimento, o desempenho dos profissionais, a eficiência na utilização dos recursos, o 

desenvolvimento profissional da equipa de saúde e a satisfação dos utentes. 

Na persecução desses desideratos, estabeleceu-se o ciclo de melhoria contínua : avaliação, identificação de 

oportunidades de melhoria, introdução de medidas corretivas, reavaliação e sucessivamente, nunca 

parando as melhorias. De acordo com o Plano Estratégico da Direção de Enfermagem procede-se 

anualmente a essa avaliação aos doentes dependentes e internados nos serviços do CHUC. 

Para o efeito recorreu-se a uma checklist da DGS o MAQCEH. Esta ferramenta possibilita a comparação 

entre os cuidados prestados e as normas de boas práticas previamente estabelecidas. 

Após a Aval iação da Qualidade dos Cuidados em 50 Serviços com internamento do CHUC, registamos uma 

evolução significativa do índice Global entre 2013 e 2014, 90% dos serviços apresentam atualmente um 

índice Global de Qualidade superior a 75%, tendo ocorrido uma evolução do número de Serviços que 

alcançaram o nível de excelência (aCima de 90% de critérios positivos) de 5 para 25. 

Procuraremos assim continuar a progredir nesta senda da Melhoria Continua, considerando que a 

responsabilização pela garantia da qualidade dos cuidados de enfermagem prestados é uma prioridade 

institucional. 

C.Valorização da formação oportuna e sistematização da formação 

Os momentos informais de formação no contexto de trabalho (formação oportuna) assumem um lugar de 

relevo na evolução das práticas profissionais. 

Para promover a valorização da formação oportuna enquanto contributo para a melhoria do desempenho 

dos enfermeiros e ainda a garantia de adoção das estratégias necessárias e efetivas para a resolução dos 

problemas experienciados em cada Serviço, concebeu-se um suporte que permitisse o registo sistemático 

de problemas de desempenho ou erros e a correspondente sistematização e valorização da formação 

oportuna (não formal) em 2014. Esse instrumento foi elaborado tendo como suportes os modelos teóricos 

da formação de adultos, os Padrões da Qualidade dos Cuidados de Enfermagem e as competências dos 

enfermeiros de Cuidados Gerais e Especialistas . 
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O.Acreditação dos contextos da prática clínica segundo o regulamento idoneidade formativa da ordem 

dos enfermeiros 

O processo para acreditação dos contextos de prática clínica, além da necessária idoneidade formativa que 

pretendemos obter para os serviços do CHUC, comporta inúmeras vantagens no domínio da melhoria da 

qualidade dos cuidados nas vertentes de estrutura e processo, com impacto nos resultados. 

O citado processo teve em 2014 o principal incremento. Após o início em três Serviços piloto em 2013, mais 

27 Serviços iniciaram o processo para o Reconhecimento da Idoneidade Formativa dos Contextos da Prática 

Cl ínica (RIFCPC) - totalizando 30 Serviços em Dezembro de 2014. 

Mantivemos a regularidade no acompanhamento de todos os Serviços, realizando em média duas reuniões 

de acompanhamento por cada grupo de Serviços. 

Em 23 de Setembro de 2014, a Estrutura de Idoneidades da Ordem dos Enfermeiros efetuou a primeira 

auditoria ao Serviço de Neurocirurgia A tendo sido proposta a acreditação da idoneidade formativa como 

Contexto de Prática Clínica para a Prática Tutelada em Enfermagem, sendo assim, o primeiro Serviço do país 

a alcançar esse desiderato. 

Distribuição dos serviços do CHUC em RIFCPC pelas UGI : UGI Médica 1: 1; UGI Médica 2: 5; UGI Médica 3: 4; 

UGI Cirúrgica 1: 3; UGI Cirúrgica 2: 5; Departamento Pediátrico: 5; CRI Psiquiatria : 3; UGI Materno-Fetal : 3; 

UGI MCDT: 1; UGI Urgência e Cuidados Intensivos: O; num total de 30. 

E.Controlo e alívio da dor 

No decorrer do ano 2014, o grupo de profissionais do CHUC que acompanha o projeto institucional para o 

"Controlo e alívio da dor no CHUC" centrou-se no desenvolvimento da 5ª fase do projeto e na elaboração do 

Guia Orientador de Boa Prática "Procedimento para o controlo e alívio da dor - CHUC", que será submetido 

a aprovação do CA no início de 2015. Para além da finalização deste documento promoveu a realização de 

auditorias aos procedimentos neste domínio nos meses de Maio e Novembro de 2014. Este trabalho foi 

monitorizado pelos elos dos Serviços, com utilização do instrumento construído para o efeito. A primeira 

auditoria decorreu nos meses de Maio-Junho 2014 (56 Serviços) e a segunda nos meses de Novembro

Dezembro 2014, (45 Serviços) . Realizou em parceria com o SFAP o Curso n.º 52 "Qualidade e Segurança do 

doente: Dor - Intervenções não farmacológicas para o alívio da dor" a 60 enfermeiros que constituem os 

elos de ligação aos Serviços, sendo depois efetuada a replicação desta formação nos Serviços, realizada 

pelos elos. 

F .Assessoria ético-deontológica 

No âmbito da assessoria ético-deontológica, o grupo trabalhou regularmente com aproximação aos 

contextos da prática e apoiou os enfermeiros no aprofundamento da resposta às questões éticas ajudando 

à sua clarificação. Preparou um dispositivo formativo para os enfermeiros com ligação aos Serviços, 

realizado em fevereiro de 2015, concretizou a publicação do artigo "A tomada de decisão ético 

deontológica dos Enfermeiros" (Revista Portuguesa de Bioética, nº 20, junho 2014), que ficou disponível no 

Repositório Institucional do CHUC. 
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Planeou o desenvolvimento de um projeto de investigação a realizar em colaboração com a UI&DE da 

Escola Superior de Enfermagem de Lisboa, para a tradução, retrotradução e validação do "Nursing Ethics 

Decision Making Algorithm" de Janet Matthews. Para este efeito está agendada uma reunião no âmbito da 

Direção de Enfermagem para março de 2015 com as professoras representantes da ESEL. 

G.lnvestigação em Enfermagem 

O núcleo de investigação em enfermagem centrou as suas atividades no apoio regular a diferentes 

projetos/trabalhos de investigação em desenvolvimento no CHUC num total de quinze trabalhos em 

diferentes áreas do Cuidar. Construiu um dispositivo para análise e conhecimento da situação da 

investigação no CHUC do qual elaborou e deu a conhecer o respetivo relatório. Alguns dos enfermeiros que 

integram o grupo participaram em ações de formação e reuniões científicas no âmbito da parceria 

estabelecida com a Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, nomeadamente sobre a temática da 

revisão sistemática da literatura, aspeto que se propõem replicar em diferentes contextos/Serviços do 

CHUC. 

Equipa de Gestão de Altas (EGA) 

É uma equipa hospitalar multidisciplinar dedicada à preparação e gestão das altas hospitalares de doentes, 

que necessitem da continuidade de cuidados de saúde e social, quer no domicílio, quer em articulação com 

as unidades da Rede de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI) . 

No ano de 2014, foram referenciados para a RNCCI1826 doentes pelo CHUC, sendo 1607 do polo HUC e 

219 do polo HG. Foi dado destaque a outras atividades realizadas no decorrer do ano 2014: 

Reuniram semanalmente à 3~ feira para tratar dos assuntos pendentes e orientações organizacionais. 

Colaboraram com os Serviços com internamento, para resolução de problemas existentes que 

envolvessem os doentes propostos para a RNCCI e/ou os doentes com reinternamento provenientes da 

RNCCI. 

Articularam-se com as diferentes estruturas da RNCCI (ECR, ECLs, Unidades de internamento e/ou outras 

EGAs), e com os ACES (CS, UCCs e USF) para solução de problemas relacionados com os doentes 

referenciados. 

Participaram em visitas às Unidades de internamento da RNCCI (após autorização) de forma voluntária e, 

com carácter não regular, para conhecimento do seu funcionamento e dos problemas com que estas 

unidades se debatem. 

Colaboraram com o Serviço de Formação dos CHUC na organização/realização quatro ações de formação no 

âmbito da temática dos "Cuidados Continuados Integrados". 

Sempre que oportuno, realizaram visitas aos Serviços com internamento para esclarecimento/informação 

sobre o procedimento de sinalização/referenciação. 
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Gabinete de Comunicação, Informação e Relações Públicas 

Compete ao Gabinete de Comunicação, Informação e Relações Públicas (GCIRP), entre outras atividades, 

organizar e gerir a comunicação interna e externa, assessorar o Conselho de Administração relativamente à 

imagem pública da instituição, coordenar editorialmente os conteúdos do portal e site corporativo e de 

outras publicações do Centro Hospitalar, organizar eventos no CHUC e promover pelos diversos meios a 

imagem do CHUC. 

No ano de 2014 destacam-se as seguintes atividades: receção e triagem de informação para divulgação no 

Boletim de Direcção; gestão de conteúdos do portal e site do CHUC; receção, seleção e divulgação interna 

de informações de outras instituições, desde que relevantes para os públicos internos; divulgação de 

eventos; emissão de notas de imprensa; organização de conferências de imprensa; recolha de informação e 

produção de textos para divulgação na imprensa; definição do tipo, formato e o estilo dos documentos 

elaborados no CHUC em conjunto com o Gabinete da Qualidade; resposta às mais diversas solicitações dos 

órgãos de comunicação social (OCS); gestão do aluguer e cedência de salas e auditórios a organismos 

externos e a públicos internos. 

Outra área de grande impacto e produção deste Gabinete prende-se com a comunicação externa e 

atividade de relações públicas de que se destacam: 

• A promoção deste Centro Hospitalar junto de entidades externas e através do envio regular de 

informações institucionais para os diversos meios de comunicação social; colaboração na área da 

formação pré e pós graduada; colaboração na preparação de visitas de outras instituições ao CHUC 

nomeadamente alunos de cursos da área da saúde. 

• A organização, promoção e acompanhamento de eventos e cerimónias realizadas no CHUC, 

assegurando serviços de carácter protocolar em que esteja envolvido o Órgão de Gestão; recepção 

de comitivas internacionais ao CHUC: israelitas, angolanos e brasileiros, entre outros; coordenação 

e organização de sessões solenes, conferências, exposições e outros eventos de carácter científico 

e cultural que no ano 2014 se cifraram em 25 iniciativas, das quais se destacam: 

Exposições: 

o Gala de comemoração dos "20 anos de Transplante Hepático Pediátrico"; 

o "A Nobel Day @CHUC"; 

o Comemoração dos "40 anos do 25 de abril"; 

o Comemoração dos "35 anos do SNS"; 

o Jornadas nacionais "Aspetos ético-jurídicos da infeção VIH/SIDA"; 

o Inauguração (pelo Ministro da Saúde) do Laboratório Central do CHUC e visita ao Serviço 

de Reprodução Humana e ao Centro de Crioconservação do CHUC; 

• "Transmissão da vida, beleza de um universo desconhecido"; 

• "Dia Nacional do doente com AVC"; 

• "Medicina Nuclear, 25 anos de serviço público"; 
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• "Artes plásticas e saúde mental"; "35 anos de SNS"; 

• "Farmácia: a arte milenar de curar". 

Gabinete De Gestão De Projectos e Investimentos (GGPI) 

No âmbito das competências que lhe estão cometidas, o GGPI acompanhou e monitorizou, durante o ano 

de 2014, o projeto que consta do quadro que se segue. Foi concretizada no ano em questão a seguinte 

execução no projeto referido, deu-se ainda início ao projeto de aquisição do Acelerador Linear e atualização 

da tecnologia no Serviço de Radioterapia, conforme apresentado: 

Entidade 

Financiadora / Designação do projeto Valor elegível Anos anteriores Execução em 2014 

Programa 

Mais Centro Hospital Amigo do Ambiente 5.350.949,70 € 1.823.554,07 € 213.403,77 € 

Aquisição de AceleradorLineare 
A execução acontecerá 

Ma is Centro atualização da tecnologia no Serviço 3.600.000,00 € ---
de Radioterapia 

apenas no an02015 

Gabinete Jurídico e de Contencioso 

As competências do Gabinete Jurídico e de Contencioso passam, entre outras, por prestar assessoria 

jurídica ao Conselho de Administração e demais Órgãos de Gestão, elaborar estudos, pareceres e 

informações de natureza jurídica sobre matérias relevantes para a atividade deste Centro Hospitalar; 

instruir processos disciplinares, de inquérito e de averiguações, independentemente do vínculo laboral dos 

visados; promover e assegurar a defesa contenciosa dos interesses do CHUC. 

Assim, no ano 2014, houve lugar à instrução de 74 processos/inquéritos disciplinares, sendo 40 novos no 

ano 2014 e os restantes que transitaram do ano anterior. 

60 

40 

20 

o 
Novos 

Gabinete Jurídico e de Contencioso 
Processos Inquérito/Disciplinares 

Ano 2014 

Transitam Ano 
Anteriores 

Concluídos 

Na área de Contencioso, a faturação no ano 2014 referente aos processos tratados ascendeu a 

7.354.302,75 euros. 
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Gabinete de Planeamento e Controlo de Gestão 

O Gabinete de Planeamento e Controlo de Gestão no âmbito das suas competências, efetuou o 

acompanhamento mensal de toda a atividade assistencial, em termos globais, do Centro Hospitalar, ao 

mesmo tempo que elaborou relatórios trimestrais internos de acompanhamento da atividade assistencial 

ao nível dos Serviços, dando conhecimento ao Conselho de Administração dos desvios verificados. 

No ano 2014 acompanhou o Conselho de Administração nas várias fases do processo de Contratualização 

Interna do mesmo ano, entre o Conselho de Administração e as várias Unidades de Gestão Integradas, 

Departamentos, bem como, dos Centros de Responsabilidade Integrados. 

Com o objetivo de promover a melhoria da qualidade e fiabilidade da informação estatística referente à 

atividade assistencial efetuaram-se várias auditorias e validação dos dados constantes nos novos mapas 

disponibilizados no GH Reporting em vigor para os polos HUC e MDM. 

Deu-se continuidade à promoção da boa integração na a p I i c a ç ã o GH Reporting, dos dados 

estatísticos dos Serviços produtores de MCDT's que possuem bases de dados de registo informático 

departamentais, situação ainda não concluída no ano findo, com o apoio de uma Especialista em 

Informática. 

Foi efetuado o planeamento da atividade assistencial do hospital para o ano 2015, através da elaboração do 

Plano Estratégico respetivo, o qual serviu de suporte ao Contrato-Programa dos CHUC, EPE para o referido 

ano. 

Foi compilada e centralizada uma série de dados/informações que permitiram dar resposta aos mais 

variados pedidos com origem, quer interna, quer externa, tais como o Ministério da Saúde (Ms), a 

Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS), a Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS), a 

Direcção Geral da Saúde (DGS), o Tribunal de Contas (TC), o Instituto Nacional de Estatística (lN E), entre 

outros. 

Um dos constrangimentos sentidos nos decorrer do ano, principalmente no que toca à obtenção de dados e 

compilação de informação prende-se com o facto dos vários polos do CHUC disporem de aplicações 

informáticas diferentes, daí que se tenha acompanhado o desenvolvimento de uma aplicação informática 

agregadora dos dados de movimento assistencial e custos diretos, não apenas com a visão global do Centro 

Hospitalar, mas descendo ao detalhe de cada UGI, CRiou Departamento e ainda ao nível de cada Serviço ou 

Unidade. 
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Núcleo de internacionalização do CHUC 

A. Principais projetos desenvolvidos: 

Relatório e Contas 2014 

Desenvolvimento de dois projetos de cooperação empresarial com o Governo de Angola (Ministério da 

Saúde) em colaboração com a Accenture Portugal que consistiram em: 

• Programa de atualização em conceitos obstétricos para enfermeiras e parteiras Angolanas: 8 

edições, 127 formandas, três semanas (estágio tutorado nas maternidades, formação biomédica 

avançada no Centro de Simulação Biomédica e formação "in situ", em Luanda) - Dezembro de 2013 

a Novembro de 2014; 

• Relatório produzido no âmbito de Consultoria para a Redução da Mortalidade Materna e Infantil 

(até 1 ano) - Maio a Outubro de 2014; 

• Desenvolvimento de todo o planeamento, conceção e operacionalização de criação de redes de 

cooperação intersectoriais no âmbito dos 2 projetos-piloto do CHUC, programa Healthy 'n na área 

da Transplantação Renal e dos Tumores Oculares, articulando as equipas clínicas e outros Serviços 

do hospital com parceiros da área do turismo, lazer, agenciamento, entre outros. Foram estudados 

todos os aspetos do fluxo do doente, realizado um cronograma da estadia potencial do doente e 

acompanhante, dos exames e procedimentos clínicos a realizar e foi definido um preço para os 

procedimentos em causa. 

Foi realizado um evento de apresentação pública no CHUC e de apresentação final ao mercado inglês, em 

Londres. 

Reuniões mensais no âmbito do projeto-piloto e reuniões bimensais no âmbito do Conselho Estratégico do 

Healthy 'n (dia 3 de Dezembro) . 

B. Acordos: 

• Acordo com a Europe Assistance (uma seguradora global com mais 800.000 segurados e presença 

em 40 países), assinado na Embaixada de Portugal em Paris, março de 2014. 

C. Deslocações e missões: 

• Visita à província de Zhenjiang, Hangzhou, na China, organizada pela CCDRC; membro da comitiva 

Dr. Martins Nunes, Presidente do CA do CHUC, novembro de 2014; 

• Apresentação dos dois projetos-piloto do CHUC no âmbito do projecto Healthy 'n (AEP, Health 

Cluster Portugal) - Transplantação Hepática e Tumores Oculares, no Imperial College, em Londres, 

novembro de 2014; 

• Missão de Hospitais e Construção Hospitalar aos Emiratos Árabes Unidos, organizada pelo AICEP e 

com o apoio da Embaixada de Portugal, no âmbito da qual se efetuou uma reunião com o 

Secretário de Estado da Saúde (para o setor hospitalar) dos EAU onde foram exploradas 

possibilidades de colaboração entre os dois Estados, para além de diversas visitas a instituições 

hospitalares (Cleveland Clinic, Medical Simulation Center Khalaf Ahmad Habtoor, Moorsfields Eye 

Hospital Dubai, Healthpoint Clinic, Dubai Healthcare City, novembro de 2014 . 
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D. Visitas: 

• Visita ao CHUC de uma Comitiva de Moçambique, liderada pelo Sr. Ministro da Saúde. Serviços: 

Centro de Simulação Biomédica, Cirurgia Cardiotorácica, Abril de 2014; 

• Visita do Sr. Vice Ministro da Saúde da Líbia, Reunião para identificar áreas de interesse mútuo na 

cooperação bilateral, Ministério da Saúde, Lisboa. Seguimento em reunião posterior para 

aprofundar a proposta ventilada anteriormente, junho de 2014; 

• Visita da Comitiva Angolana (Província do Lubango). Está a ser estudada a possibilidade de uma 

cooperação mais alargada com o Governo provincial do Lubango e um consórcio de Coimbra com 

diversas valências (CHUC, UC, SUCH, ARSC, etc.), novembro de 2014; 

• "CHUC International Offer: a global perspective", Presença do Dr. Pedro Lopes (Vogal Executivo do 

CA do CHUC) como conferencista na Conferência "Tourism and ageing"- Centro de Congressos do 

Estoril, novembro de 2014; 

• Visita ADVB (Associação dos Dirigentes de vendas e marketing do BraSil). É uma referência para a 

gestão empresarial, oferecendo opções para o relacionamento e aperfeiçoamento profissional na 

área do marketing. Serviços: Cirurgia Cardiotorácica, Centro de Simulação Biomédica e Hospital 

Pediátrico, novembro de 2014. 

E. Eventos 

• Organização conjunta do encontro ANobelday@CHUC, evento de divulgação científica dirigido a 

profissionais, investigadores e estudantes da área das ciências da Saúde com a presença de quatro 

prémios Nobel da Medicina e Fisiologia e da Química, abril de 2014; 

• "Investigação e desenvolvimento com talentos portugueses - elevado reconhecimento das 

empresas", 60 anos de conectividade, organizado pela Câmara de Comércio Luso Alemã, Lisboa, 

Centro Cultural de Belém, Presença como membro da mesa (Dr. Martins Nunes), julho de 2014. 

• Conferência TURISMO E SAÚDE, ENTRE A TEORIA E A(S) PRÁTICA(S), Faculdade de Letras, UC, 

Presença como conferencista" Riscos e Oportunidades do Turismo Medicalizado" , Dr. Pedro Lopes 

(Vogal Executivo do CA do CHUC) e Dr~ Diana Breda (Administradora Hospitalar), outubro de 2014. 

Serviços Hoteleiros 

Os Serviços Hoteleiros são, por excelência, uma área transversal a toda a atividade hospitalar. Os Serviços 

Hoteleiros prestam um particular contributo nas áreas de controlo da infeção hospitalar, segurança do 

doente, saúde e segurança no trabalho e qualidade. 

A dinâmica dos serviços hoteleiros é sobejamente influenciada pelas infraestruturas em que labora, mas 

igualmente pelo envolvimento dos profissionais de saúde e pelas parcerias estabelecidas com os atores 
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externos (fornecedores, autoridades locais, edilidade, etc.). Assim, a condição de proximidade com os vários 

interlocutores internos e externos revela-se de fundamental importância para o sucesso da atuação dos 

Serviços Hoteleiros. 

De acordo com o Regulamento Interno do CHUC, os Serviços Hoteleiros pertencem à Área de Apoio à 

Gestão e Logística e devem assegurar as seguintes funções: Alimentação; Higiene; Segurança; Transportes; 

Tratamento de Roupa; Gestão de Resíduos; Parques; Arruamentos; Jardins; Comunicações; Expediente; 

Atendimento de público; Portarias; Apoio aos serviços clínicos nas funções inerentes aos serviços gerais. 

Executam ainda um conjunto de funções/áreas das quais se destacam as mais relevantes: Afixação de 

informação; Casa mortuária; Chaveiro central por pólo; Desinfestação; Emissão de cartões de funcionário; 

Gestão de concessões de exploração comercial (no espaço de ex-CHC); Gestão de equipamentos de 

vending; Gestão de parques de estacionamento; Movimentação de bens; Reprografia de documentos 

internos nos polos HP, HG, MBB e HSC. 

Foram muitos os desafios que se colocam aos Serviços Hoteleiros no quadro da nova realidade institucional, 

como área transversal que é. Desde logo, este Serviço teve de se adaptar e ajustar continuamente ao 

evoluir do quadro institucional em termos de estrutura e funcionamento organizacional, à medida que os 

diversos serviços se fusionaram. 

Os Serviços Hoteleiros foram também confrontados com a dimensão do CHUC (que integra 6 unidades 

hospitalares ativas e três unidades desativadas) e a sua dispersão geográfica. Os constrangimentos dos 

últimos anos impeliram-nos a ser mais interventivos e a implementar medidas de acompanhamento e 

monitorização a apresentar soluções diferenciadoras no que se refere a gestão de recursos humanos tendo 

sido criadas equipas pluridisciplinares dentro dos serviços hoteleiros. 

O quadro que se segue apresenta alguns dados de produção das várias áreas deste Serviço: 
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Gestllo de resfduos - Ano 2014 Alimentação - Ano 2014 

Tipologia NO. de kg. Designação Número de refeições 

urba nos 1.216.387,30 pequeno a I moço 520.448 

papel/cartão 224.977,80 meio da manhã 267.220 

plástico 9l.352,80 almoço 601.748 

meta is 7.580,00 lanche 563 .518 

madeira 12.340,00 jantar 545.681 

jardim 93 .980,00 ceia 543.422 

texteis 1560 

toneres /tinteiros 2.265,00 

pilhas 383,5 Expediente/correio - Ano 2014 

vidro 61.780,00 cartas enviadas em 2014 I 807.561 

RCD (construção) 11.880,00 cartas recebidas em 2014 I 324.235 

peliculas 223,4 

R. EEE 2.885,00 

lampada s 786 Transportes Internos - Ano 2014 

monitores 954 número de km ano 2014 710.483 

R. 5 . G-III 1.113.479,08 

R.S.G- IV 54.619,96 

resíduos liq. - risco biologico 46.948,40 Tratamento de roupa - Ano 2014 

res íduos liq. _Risco quimico 20.208,50 número de Kg de roupa 2014 I 3.534.764 

amalgamas/ mercurio 12,85 fardamento especifico (unid) I 73.369 

sais c/cianetos 810 

Pese embora as dificuldades havidas, os objetivos propostos para o ano de 2014 foram na sua maioria 

cumpridos gerando poupanças adicionais nos custos operacionais. Podemos destacar: a consolidação da 

centralização dos serviços hoteleiros está em curso; a normalização de procedimentos na área; a 

redefinição dos circuitos; o início de desenvolvimento de sistema de auditorias internas; a redução dos 

custos. 

Serviço de Aprovisionamento 

A) Setor de Aquisições - Investimentos e Serviços 

Durante o ano de 2014, o Setor de Aquisições de Investimentos e de Fornecimentos de Serviços do CHUC 

desenvolveu toda a atividade necessária à concretização das aquisições de bens de imobilizado, quer se 

tenha tratado de empreitadas de obras públicas, quer de equipamento básico e equipamento 

administrativo e informático, bem como a organização de todos os processos referentes à parte da 

aquisição de serviços cuja responsabilidade lhe está atribuída. 

O montante financeiro total executado na área do imobilizado foi de 2.905.934,20€, no ano em causa. Na 

área dos serviços e no mesmo ano, realizaram-se aquisições no valor total de 58.711.559,55 €. 

B) Setor de Aquisição de Medicamentos e Reagentes 

Ao sector de aquisições de medicamentos e reagentes compete, genericamente, adquirir os medicamentos, 

outros produtos farmacêuticos e reagentes necessários à prestação de cuidados de saúde aos doentes. 
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É sua missão garantir a disponibilidade daqueles bens, no momento certo e necessário, por forma a b 
permitir a prestação de cuidados sem intercorrências e a preços conscienciosos, mantendo a qualidade que / 

se impõe quando se trata de garantir a prestação de cuidados de saúde. --4-."..... ..... -_ ...... 
É sua visão cumprir a missão que lhe cabe de forma mais eficaz, adquirindo um maior conhecimento do 

mercado, adotando métodos que possibilitem com crescente rigor a compra a preços conscienciosos, 

criando economias de escala e ganhando a confiança quer dos fornecedores externos quer dos clientes 

internos (os Serviços com os quais se articula), cumprindo rigorosamente a legislação em vigor. 

Os procedimentos de contratação pública do CHUC, EPE, em 2014, conformaram-se com as normas em 

vigor no Código dos Contratos Públicos, quando de valor abaixo dos limiares comunitários, e restante 

legislação avulsa, mas também com os princípios da contratação pública: igualdade, concorrência e 

transparência, imparcialidade e publicidade, tutela da confiança, proporcionalidade, boa-fé, legalidade 

procedimental, prossecução do interesse público, respeito pelos interesses legalmente protegidos e justiça. 

Para atingir estes desideratos, interage com duas áreas hospitalares de grande importância: a área 

financeira e a área da produção. 

No entanto, em estruturas complexas como os hospitais, sobretudo naqueles com a dimensão do CHUC, 

EPE, as dificuldades são acrescidas. 

Durante o ano continuou a envidar-se esforços no sentido de concluir o mapeamento de artigos existentes 

nas unidades agora fusionadas. Este processo decorreu de forma simples no que diz respeito aos 

medicamentos, devido à existência do código hospitalar nacional do medicamento, mas com dificuldades 

acrescidas para os outros bens que, pela sua complexidade, exigiram um processo de mapeamento mais 

moroso, não possibilitando a fusão atempada de processos de aquisição, no ano 2013, para todo o espaço 

CHUC, EPE. No ano 2014, esta dificuldade foi ultrapassada, tendo passado a utilizar-se uma única aplicação 

de compras para todo o espaço CHUC, EPE. 

O CHUC em matéria de adesão ao Sistema Nacional de Compras Publicas recorre ao Catálogo de 

Aprovisionamento Público dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, EPE, no que diz respeito às 

aquisições de medicamentos, e utiliza a plataforma de contratação pública VORTALNEXT para a maioria dos 

seus processos de aquisição. Em 2014, verificou-se mesmo um alargamento da utilização desta plataforma 

no sector de aquisição de medicamentos e reagentes, possibilitando o decorrer do procedimento pré

contratual com negociação totalmente por via eletrónica, de forma mais eficiente e transparente. 

Também foi em 2014 que o processo de compras agregadas para a região centro, com a coordenação da 

ARS Centro, mas com a centralização de todo o processo aquisitivo no CHUC, EPE, alargou o seu âmbito, 

sendo o agrupamento constituído por todos os hospitais da Região Centro. Procedeu-se à negociação com 

os 19 laboratórios de maior impacto na despesa destas unidades de saúde, correspondentes a 94% da 

despesa do agrupamento com medicamentos exclusivos, em catálogo dos Serviços Partilhados do 

Ministério da Saúde (250 medicamentos, que representaram cerca de 90 milhões de euros da despesa com 

medicamentos na Região Centro). 
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C) Setor de Logística 

A gestão do setor de logística no espaço CHUC foi um desafio durante todo o ano de 2014. A dispersão dos 

armazéns e consequentemente da equipa pela impossibilidade de concentrarmos os bens num só espaço 

fís ico que não chegou a ser criado no espaço CHUC tem dificultado muito as tarefas inerentes a este setor. 

A não conclusão atempada da base de dados de artigos de consumo clínico e de manutenção e conservação 

levou a que os objetivos traçados para este setor não pudessem ser concretizados na íntegra. 

Contudo, deram-se passos fundamentais para a futura organização: 

• A aplicação logística foi instalada em todos polos, 

• Foram criados informaticamente os armazéns centrais e periféricos, 

• Foram criados armazéns avançados nos polos, MSS e HSC, com recurso a codificação de produtos 

com criação de códigos de barras, 

• Foi iniciado o processo de requisições eletrónicas nos dois polos acima mencionados, 

• Foi iniciado o projeto-piloto de consignações para material específico. 

Neste momento, fruto da organização implementada, o consumo dos bens nos polos HG, MSS e HSC é 

dado apenas no momento da retirada do bem do armazém avançado, contrariamente ao que acontece no 

polo HUC e HP em que o registo de consumo é efetuado quando o bem sai dos armazéns. 

A fusão de Serviços de Ação Médica e de Serviços de Apoio Clínico desde que fomos constituídos como 

CHUC não tem facilitado a análise comparativa dos dados por período homólogo, contudo a análise de bens 

por rubrica orçamental, permite-nos concluir que o consumo em 2014 foi ligeiramente superior ao 

verificado em 2013. 
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CAPíTULO IV - RECURSOS HUMANOS 

o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra desenvolve uma política de recursos humanos assente no 

rigor e na adequação das capacidades individuais às exigências organizacionais em termos de funções, no 

sentido do cumprimento da missão e objetivos estratégicos num quadro de melhoria da qualidade de 

serviço tendo presente aspetos de eficiência. 

Evolução dos Efetivos por Grupo Profissional 

31.12.2012 
Grupo de pessoal 

31.12.2013 31.12.2014 

N.· % N.· % N.· % 

Orgãos de Direcção 5 0,1% 5 0,1% 5 0,1% 

Dirigente 33 0,4% 30 0,4% 28 0,4% 

Especialistas 1.043 13,6% 939 12,5% 937 13,0% 

P. Médico Internos Especialidade 422 5,5% 542 7,2% 538 7,5% 

Ano Comum 128 1,7% 120 1,6% 116 1,6% 

P. Enferma gem 2.743 35,8% 2.676 35,6% 2.572 35,7% 

P. Téc . Sup. Saúde 126 1,6% 123 1,6% 119 1,7% 

P.Téc . Diag. Terap. 488 6,4% 482 6,4% 462 6,4% 

P.Técnico Superior 116 1,5% 116 1,5% 114 1,6% 

P. lnformática 29 0,4% 29 0,4% 29 0,4% 

Educadora de Infância 19 0,2% 19 0,3% 19 0,3% 

Assis . Técnico 767 10,0% 743 9,9% 702 9,8% 

Assit.Operacional 1.746 22,8% 1.682 22,4% 1.558 21,6% 

Outros 6 0,1% 3 0,0% ° 0,0% 

Total 7.671 100% 7.509 100% 7.199 100% 

Fonte de dados: 5.G. Recursos Humanos 

Na análise da estrutura de efetivos por grupo profissional no ano 2014 verificou-se uma clara 

preponderância do grupo do pessoal de enfermagem (35,7%), do pessoal médico (22,1%) seguido dos 

assistentes operacionais (21,6%) em terceiro lugar. Em valores absolutos, verifica-se uma diminuição do 

número total de efetivos em 310 profissionais, relativamente ao de 2013 e de 472 quando comparado com 

o ano de 2012. Ao contrário dos anos anteriores, no ano de 2014 não foram considerados os efetivos, que 

em 31 de dezembro, tinham pelo menos seis meses de inatividade consecutiva. 

Nos dois últimos anos a diminuição mais significativa operou -se nos grupos dos assistentes operacionais, 

seguida do pessoal de enfermagem, fruto essencialmente, das saídas por aposentação . Nos últimos anos 

verificou-se um aumento do número de médicos internos em formação específica. 

Evolução dos Efetivos por tipo de Vínculo 

DISTRIBUIÇÃO POR G~NERO % 

M 1.972 27,4% 

F 5 .227 72,6% 

Total: 7.199 100% 

Fonte de dados: 5.G. Recursos Humanos 
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Q,,"O' no'U'''' d, t;po d, V'""'O, O CHUC di'pU"h."O fino' do '"o d, 2014 d, 72,3% d, ,f'ctivo, t ~ 
~\ regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas e 28,7% em Contrato Individual de Trabalho. 

Estrutura Etária 

No ano de 2014 não se registaram variações significativas na distribuição dos efectivos por género ou na 

estrutura etária. Cerca de 72,6% dos trabalhadores pertencem ao género feminino e 27,4% ao género 

masculino. 

Estrutura Etária 

Distribuição 
31.12.2014 

por escalão 
etário %no 

(em anos) M F Total 
total 

Menos 20 O O O 0,0% 

20-24 4 2 6 0,1% 

25-29 178 463 641 8,9% 

30-34 250 782 1.032 14,3% 

35-39 254 775 1.029 14,3% 

40-44 237 753 990 13,8% 

45-49 268 800 1.068 14,8% 

50-54 329 866 1.195 16,6% 

55-59 291 578 869 12,1% 

60-65 121 186 307 4,3% 

65-69 40 22 62 0,9% 

70 ou mais O O O 0,0% 

Total 1.972 5.227 7.199 100,0% 

Fonte de dados: S.G. Recursos Humanos 

No ano de 2014 o CHUC substituiu a aplicação informática de apoio à gestão de recursos humanos 

passando a utilizar, a partir do mês de Setembro, a aplicação RHV (Recursos Humanos e Vencimentos) dos 

Serviços Partilhados do Ministério da Saúde. 

~ 
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10. Po!enclu'reu de 0.11 Idenllfica.e potenduu '.eu e/o~ Grupo de Trabalho EsU em I;\Ino. 

o . Oe;;~~;onoW) 1-_~=~_-f.<!:."."d,,"II,,,d.,,,d.!! • .!..,,,ro,,,",,,Id,,,,"!!,-,,,,,,,m,,-,.,, .. ,,.,-,.d,,.-",~""",,,,,,'d'-"-+-----t--+--t--='.-=~:-.-.. -,-~-m'-'ri-=d':-. N::-'-;d.-ro-~-'-;d,-,-,,-',.::"::-:.'-... -,-"-m.-.-.-.---1 
11. lI.eforça. I o:ollboflçlo 0 .12 EJblbeleu. m"'Clnlsmos de coordenl~o di COnselho de conluttu de Psiquiatria h Unidldes nl COmunidade, ullstt'ncllldo 

eHUe 

E. 1ntelflrOS 
serAçosde 

entre o ameI! II restantes at:lvld.de Ilslstend.1 com 01 outros prestadores de Admlnilfr1lçlo destlnldam","t", lO I'lnh.llnterior: T'bul II! uml elrten,lo em 

utrutu'lI ullstendlls cul.bdol MIranda do COrw II! 10 Utoral Horte : C.ntlnhede. 

12lntel~rolurAço. 

compll!menurude 
dll,n6stlcoete~ptutltl 

E.101 .. umllboflltórloc:ent •• l 

E.2 ot.ruml unld~de centrlt de dt •• nó.th:o de Im.,em ,.u 

li foI cumprido, em 2014 condulram-u II obrai de .dptaçSo dll 
utruturas pira I In.ullçlo do I.boratórlo centrll . Em duembro d. 

2014 foi crl.do o lIboratórlo t.ntr11 do OIUC. __ 

Estiemcurso. 

E.3 OI •• l,Iml unidade cenrnl de I!Iterllh~çJo plrl o SeM~o de Foi concentr~dl no 1'010 HUC •• cllllidlde de Ettel'lllllçJo que 
suporte 13. InreltlrOi serAços de OIUC EsterlUu Jo fundon~~ no Polo HG. MSS. 

1:'is~loteen:::s:::. su:u~:::o~r;:~:::ede "',.".,"'"-•• -.. -,,-.-,,-,,,-.. -.-F,-,m-... - ,'-,,-. ----+-"'::s.":''''::,,:''."'-+--t-----1-----F"'''�''~''m''''ri'''d''''.''-,"'''d''''"'"''"',"'-',",."',,-. ------j 

F. Obter recurSOI 

r------------+--------------------------~~"~'m~'= .. ~" ~"~.-t----i_----~~--~--~~~--~~~~~~--~ 
SI!Mços.poloJo Foi cumprido no Ino 2013. Todol 01 Sl!rAçol dl!'polo'lutJol! 
InUo e lo,l.tlca 10,h.tltI nUo Inte,r~Oos . 

de IUtJOe IOlfstla 
E.6 Reorl~nlzlro sl.tI!ml de ,utlo 1011ldca ho.plulu Director LDllstlca EsUemcurso. 

SerAço.Hotelelrol+ 
feMlod.çJo de contrito. Itu~l. e/ou celebr~çJo de Aprovlslon.mento + 

~~~:Il~~~lu~\llno de dlmenslonlmento dOI ;~ -I~~~.l-+---t--+--------------------
Est'emcurso. 

lonMlde Reeursol Hum.nOi AdmlnlSl~çJo 

Con.e lhode 

15. Melhorar. eflcl'ndl e F.3 Rl!duzlr I demora m~dll AdmlnlltnçJo+UG", 
Entre 2012 e 2013,' demo" m~dl. ~dutlu 0,39 di" (foi 8,51 dlu em 

2012e8,12dluem2013)e,nSoobltlntl!oesforçoplrl.edull •• 
demora m.dll em 2014, .tr ...... d. Imbul.torlllçJO d. dlwrsos otlmlllfl ulrlltura de 

cu.tos do OIUC SeNlÇDs culd.do. dl!s.Clde,. DMlumentouO,2dl.s . 

FA Reduzir .. 1fstas de esper~ UHGIC+CCTH 2012 2016 Elti em curso. 
r------------ ------ - -- -õ,;;~õãT.;iüe~--- ---1--------------------- -
F.S Definir. politica do medicamento ComlUIO de 2013 Elti em curso. 

F.6 Aprofundar ;ii;;'Pi;;.-;;~~Çi;d;~Ho-;-pliiTA;T~-do- -;e:!-:'!::te-t---+---t----------'.-.. -.m-~-n-'-. --- - -- -- ----
Ambiente" 

F.7 DesenOlOtlltr ~ oferta de UMçoSIU.cetMls de s"em COnselho de 
presbdosl cldldlos e$ll1ln,eltol Admlnhtnçlo 

Foramestabeleddos protocolos de cooperaçSo com entldldes de 
dlwrsol p.rsu europeul no Imblto do projeto de 

Intemldonlllnçlo do CHUC. 

16. ~wrslfim fontes de :':S~II~sb:~~~:~,um pllno de InwsU • • çJo Ipllcldl e A~;"n~~::;o 2013 ~~~:: :el;:s:~ ~:~:~~~: r~;:::~: !~'~I:~:I~:I:::~o: 
flnlndlmento I-______ ______ + ____ + __ +-_--jl-".---:::-::---==-' ...... ~"'w"'m"-."m"w"'n!.!!'~. -,-,..,.--,:--,-_~ 

F.9 Conlolldlto CHUCcomo cenrro de formlçJo 

F.l0Identlflc.riheu.uscetMlsdeprestaçJo~ 

terceiro. 

COnulhode 
AdmlnhtrlçJo ,." 

No .no 2013, o OIuCpromowu o 1'ro'l1Iml de Actulllz.çJo em 
Obstetrldl pll1l Enfermel!1I e P~rteirll An,ol.nu, 10 qu.1 deu 

OCHUCprestl SerAço. I entldldu ,xtemes n. 'rn das An"lseI 
arnfclledlEsterlllnçlo. 
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CAPíTULO VI- CUMPRIMENTO DAS ORIENTAÇÕES lEGAIS f 
1. Objetivos de gestão 

O Contrato-Programa para o ano 2014, celebrado entre a Administração Central do Sistema de Saúde 

(ACSS), a Administração Regional de Saúde do Centro (ARSC) e o Centro Hospitalar e Universitário de 

Coimbra, EPE, tem por objeto a definição dos objetivos do plano de atividades do Centro Hospitalar para 

esse período, no âmbito da prestação de serviços e cuidados de saúde. 

Salienta-se que os princípios do enquadramento económico e de atividade global no exercício de 2014, 

enquanto referência do plano de desempenho e do Contrato-Programa para 2014, foram estabelecidos por 

orientação da ACSS através do documento "Metodologia para a definição de preços e fixação de objetivos", 

com data de Dezembro de 2013. No mesmo documento os preços unitários a pagar aos hospitais, em sede 

de Contrato-Programa do ano 2014, sofreram diminuições consideráveis, que penalizaram o financiamento 

deste Centro Hospitalar. 

No quadro que se segue apresenta-se o acompanhamento da produção realizada em sede de Contrato

Programa do ano 2014, seguido do acompanhamento dos objetivos de qualidade e eficiência a ele 

associados. 
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Acompanhamento da produção contratualizada em sede de Contrato-Programa - Ano 2014 

I Contr.~Prop.". do Ano 2014 I Ammponhomento do produçlo 
CDntrltuellzada em sede de 

Inst~uiçlo: Contrltualluçlo: Anexo CP Comr.""',.",. do Ano 
Centro Hospital. e UnlYt!rslt_1o de CoImbr .. EPE Plrlodo An*lse: Dezembro 2014 2014 

Doentes 'reco Ralllzado 
Taxa de 

Equlvllente. Quantidade execuçlo 
ICM Unft_1o 

(SNS) 
Valor (Euros) Ano 2014 

au-Idade 
N.' " (Euros) au-Idade (SNS) 

(SNS) 

1. Consultas Externas: 

N.R de 1's consultas médicas (s/ majoração) 70,12 ( 160.430 11 .249.351,60 ( 157.348 98,1" 

N,R de 11s consultas referenciadas (CTH) 77,13 ( 48.000 3.702.240,00 ( 48.305 100,6% 

N,R de 11S consultas (Telemedicina) 77,13 € 2.100 161.973,00 ( 2.070 98,6% 
N.- oe p, <on,u'~' n. , I'" 77,13 € 280 21.596,40 € 268 95,7% 

N.R de consultas subsequentes médicas 70,12 € 668.060 46.844.367,20 ( 672.816 100,7% 

N.9 de consultas subsequentes (Telemedicina) 77,13 ( 1.500 115.695,00 ( 1.529 101,9% 

N.R de consultas subsequentes na Comunidade 77,13 ( 2.040 157.345,20 ( 2.034 99,7% 

Valor Total das Consultas 62 .252.S68,40 ( - -
2. Internamento: 

Doentes Safdos (GDH's, indul 8erçárlo) 

GDH Médicos 1,3174 39.997 95,43% 2.120,28 ( 41.912 111.721.895,11 ( 40.731 97,2% 

GDH Cirúrgicos 1,3174 16.570 95,43% 2.120,28 ( 17.364 46.284.266,37 ( 17.353 99,9% 

GOH Cirú rgicos Urgentes 1,3174 7.050 95,43% 2.014,27 ( 7.388 18.707.875,05 ( 6.822 92,3% 

Dias de Inte rnamento de Doentes Crónicos 

Doentes de Psiquiatria Crónicos no Hospital 37,33 ( 25.550 953.781,50 ( 19.913 77,9% 

Doentes de Psiquiatria Crónicos no Exterior 
(Ordens Religiosas) 

38,89 € 149.650 5.819.888,50 ( 131.032 87,6% 

Doentes de Psiquiatria Crónicos no Exterior 
38,89 € 29.200 1.135.588,00 ( 29.286 100,3% 

(Outras Inst.) 

Doentes de Reabilitaç50 Psicossociaf 37,33 ( 2.500 93.325,00 ( 3.272 130,9" 

Valor Total do Internamento 184.716.619,53 ( - -
3. Ambulatór io 

Episódios de GDH de Ambulatório 

GDH Cirúrgicos Base 0,4614 2.120,28 € 22.0001 21.522.538,22 ( 21.255 I 96,6% 

GDH Médicos 0,2214 2.120,28 ( 7.000 1 3.286.009,94 ( 21.366 I 305,2% 

Valor Total dos GOH de Ambulatório 24.808.548,16 ( - I -

4. Urgê ndas 

Atendimentos (Sem Internamentos de Urgência) 107,59 € 236.0001 25.391.240,00 ( 236.225 T 100,1% 

V~or Total dos Atendimentos Urgentes 25.391.240,00 ( - T -
5. Sessões em Hospital de Dia 

Base 20,14 € 31.500 634.410,00 ( 39.550 125,6% 

Hematologia 293,52€ 3.900 1.144.728,00 ( 4.427 113,5% 

Imuno·Hemoterapia 293,52 € 3.400 997.968,00 ( 3.842 113,0% 

Psiquiatria 30,49 € 8.400 256.116,00 ( 10.006 119,1% 

Psiquiatria· Unidades Socio-Ocupacionals 30,49 ( 6.000 182.940,00 ( 6.906 115,1% 

Valor Total do Hospital de ma 3.216.162,00 ( - -
6. Programas de Gestlo da Doença Crónica 

VIH/SIDA (doente, em TARC) 9.165,54€ 1400 12 .831.756,00 ( 1.901 135,8% 

Hipertensão Arterial Pulmonar· doentes em 

~~~----_ .. _-_._-_ •.. _.-. •• _. __ ••• _._0_ •• 0_ .. __ 0._. __ .- .. _- --- ._----- -_. __ .-.- ._--_.- - -- ---
Pr~tratamento/seguimento I.V ano 8.408,22€ 27 227 .021,94 ( 28 103,7% 

Seguimento após l.fI ano CF flll 22.555,58 ( 52 1.172.890,16 ( 54 103,8% 

Seguimento após 1.fI ano CF IV 162.563,44 ( 26 4 .226.649,44 ( 28 107,7% 

Esderose Múltipla · doentes em terapêut ica 
12.379,85 € 550 6.808.917,50 ( 582 105,8% 

modificadora 

Tratamento de doentes c/ patologia oncok$gica 

Cancro da mama (VI ano) 11.148,96 ( 230 2.564.260,80 ( 184 80,0% 

Cancro da mama (Viana) 4.821,86 ( 40 192.874,40 ( 41 102,5% 

Ca ncro do colon e reta (1.fI ano) ._- _._---------- 13.23~~ ---~ _~~~~4!2~ 276 120,0% 

Cancro do colon e reta (2.fI ano) 4.957,02 ( 40 198.280,80 ( 71 177,5% 

Cancro do colo do útero (l.fI ano) 10.630,82 ( 30 318.924,60 ( 19 63,3% 

Cancro do colo do útero (2.9 ano) 2.530,62 ( 9 22.775,58 ( 13 144,4% 

Telemonitorlzaç:30 OPOC 

Elementos de Telemonitorizaçilo .. _- ----~_. 
1.12~~ 1---'--

__ o 

N.fI de doentes em tratamento (doente 
tratado/ano) 

2.053,09 ( 15 30.796,35 ( 15 100,0% 

Doenças Llsossomais de Sobre Carga (doentes 
em tratanento/equTvalente ano)· 

Doença de Ga ucher 190.617,10 ( 10 1.906.171,00 ( 10 100,0% 

._ ... _ . .Q.~~.2!!.!~.~"~L. _ _ ._. ___ .. __ .... __ o ___ ._ •• ____ o_o .0_·0.·0_0_.0 • .. _. ___ ._.0_ .. ___ .0 •. _ .0_._. .!.~.~~ª.~,.ª~~ __ 0 __ 0- • __ ·_· __ ·0_·0_. ___ - -_ .. _._------- _. __ .. _-_ .. _. 
Doença de Hurler 193.797,41 ( 2 387.594,82 ( 2 100,0% 

Doen a de Hu nter 313.750,26 ( 

Doença de Maroteaux·larTTi 348.668,83 ( 3 1.046.006,49 ( 4 133,3% 

Doença de Niemann-Pick 39.652,21 € 

Doença de Pompe 244.106,20 ( 3 732.318,60 ( 1 33,3% 
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ri 
I Contrato-Procrama do Ano 2014 I Acomp.nhamento da produçlo 

contratualiuda em sede de 
Instltulçlo: ContrlltullluçIo: Anexo CP 

Contrato-PrOlT'ama do Ano 

Centro Hospitalar e Universit4rlo de Coimbra. EPE Periodo An6Ose: Dezembro 2014 2014 

Doentes preco R .. llzado 
Taxa de 

IeM 
Equtvalentes 

lInlt'rlo 
Quantidade 

Valor (Eurosl Ano 2014 
execuçlo 

N.' I (Eurosl 
(SNSI 

Quantidade (SNS) 
Quantidade 

" (SNS) 

7. PMA - Diagnóstico e tratamento da Infertilidad e 

Consultas de Apoio à Fertilidade 88,32 ( 1.250 110.400,00 ( 1,159 92,7" 

Induções da Ovulação (lO) 132,48 ( 380 50,342,40 ( 107 28,2% 

Insemi nações Intra-Uterinas (lIV) 335,04 ( 260 87,110,40 ( 256 98,5% 

Ferti lizações ln Vitro (FIV) 2,097,60 ( 285 597,816,00 ( 357 125,3% 

In 'ecções Intra-Citoplasmáticas de Es lJermatozoides (ICSI) 2,307,84 ( 185 426,950,40 ( 187 101,1% 

ln '. Intra-CitaD. EsDer. recolhidos ciruraicamente (lCSI cl recolha cirún~ical 2.936,64 € 25 73,416,00 € 24 96,0% 

8. Saúde Sexual e Reprodut iva 

I.V,G, (até 10 semanos) 

Medicamentosa Cn .2 1.v.G.l 283,10 € 700 198,170,00 ( 617 88,1% 

Cir,;,.ica ln.' LV,G,) 368,61 € 6 2,211 66 ( 4 66,7% 

Olaanóstico Pré-Natal 

Protocolos I 37,72 € 1.400 52,808,00 ( 1.510 107,9% 

Protocolos II 64,61 € 1.300 83,993,00 ( 1,375 105,8% 

9. Sessões de Radioterapia 

Tratamentos simples 104,53 € 22,100 2,310,113,00 ( 22 ,319 I 101,0% 

Tratamentos com lexos 250,92 ( I -
10. Servfços Dom ld liários I I 33,10 €I 6.300 208.S30,00 ( I 6.544 I 103,9% I 
12. Out ros: 

Medicamentos de cedênda hospitalar em 
10,335,586,11 ( 12,442,366,00 ( 120,4% 

ambulatório 
Formaçlo de Inte rnos I I 3,805,529,76 ( n.d. -
Valor da produc50 Contratada 3S4.439,796,60 ( - -
Incentivos Instltudonais I I 18,654,726,14 ( - -

IConv. ,.ê nd a ~.oo I - I I 
Valor Total do Contrato 373,094.S22 74 € I - I - I 
Verba de convergênda medidas extraordinárias 

1.500,000,00 ( I - I - I para reequilfbrlo financeiro 

Verba de convergênda para compensaç5o por 
9 ,194,770,26 ( I - I - I a<r~<dm" de .. ,to, com oe""al 
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Avaliação do grau de cumprimento dos objetivos associados ao Contrato-Programa do Ano 2014 

....., 
Met .. Grau de Valor I receber 

ObejctIvos de Quol_ • Elldi nd. 
R_. V. lorde cada 

contratuallzad .. 
Realizado Ano 

Cumprime nto 
!ndlte de 

por cada objectivo 
1- objetIvo (() 2014 Desempenho 

(" ) 
Ano 2014 Ajustado 1"1 (€) 

ObjectIve. Nacionais 60% 

A. Acesso 15" 15,2 

A.! Percentagem de primeiras consultas no tota l de consultas 

médicos 1%1 
3% 559.641,78 ( 24.0 23.6 98.3 3,0 550.314,42 ( 

A.2 Percentagem de utentes referendados para co nsulta externa 
3% 559.641,78 ( 80,0 79,1 98,9 3,0 553.345,81 ( 

atendidos em tempo adequado (%J 
A.3 Peso das consultas externas com registo de alta no total de 
consultas externas % 

3% 559.641,78 ( 15,0 13,9 92,7 2,8 518.601,39 € 

A.4 Percentagem de utentes inscritos em lIe com tempo <=TMRG 

%1 
3% 559.641,78 { 77,5 75,2 97,0 2,9 543.033,06 € 

A.S Permllagem de doentu sinalizados para a RNCCI , em tempo 
3% 559.641,78 ( 6,00 20,82 120 3,6 671.570,14 ( 

adequado no total de doentu tratados %. 

B. Desempenho AssI, 1onda1 25" 24,9 

8.1 Demora média (dias) 4% 746.189,05 ( 7,75 8,27 93,3 3,7 696.122,17 ( 

6.2 Percentagem de relntemamentos e m 30 d ias (%) 4% 746.189,05 € 9,2 8,8 104,3 4,2 778.632,05 € 

8.3 Percentagem de doentes sardos com duração de 
4% 746.189,05 ( 1,40 1,40 100,0 4,0 746.189,05 ( 

Internamento acima do limiar máximo (%) 

8.4 Percentagem de cirurgias da anca efetuadas nas primeinJs 48 
horu (%) 

4% 746.189,05 € 52,00 52,30 100,6 4,0 750.493,98 € 

8.5 Percentagem de cirurgias realizadas em ambulatório no total 
de cirurgias programadas (GOH) - para procedimentos 3% 559.641,78 ( 73,5 77,5 105,4 3,2 590.098,48 ( 
ambulatoritévels (%) 

6.6 Percentagem de co nsumo de em balage ns de medicamentos 
3% 559.641,78 ( 40,00 36,40 91,0 2,7 509.274,02 € genéricos, no total de embalagens de medica mentos (%1 

8 .7 Taxa de registo de utilização da "Usta d e Verificação de 
3% 559.641,78 € 60,0 62,2 103,7 3,1 580.161,98 ( Activi dade arurgica" -Indicador referente à cirurgia segura (%1 

C. Desempenho EaJllÓmlco(Flnancolro 20% 22,4 

C1 Percentagem dos custos com horas extl'3ordi nárias, 
s uplementos e F5E (selecionadosl, no total de custos com 5% 932.736,31€ 12,5 11,6 107,2 5,4 999.893,32 ( 

'''0.1 1%) 

C.2 ESITOA I() 5% 932.736,31 € 1.514.567,00 2 .835 .328,02 120 6,0 1.119.283,57 € 

C3 Acrésci mo de dfvlda vencida (fornecedores externos) (€l 5% 932.736,31€ 0,00 0,0 100,0 5,0 932.736,31 ( 

C 4 Percentagem de prove itos opel'3cionais extra contrato-
S" 932.736,31€ 8,5 10,7 120 6,0 1.119.283,57 € rograma no total de proveitos operacionais (%) 

Met .. 
Realizado Ano 

Grau de Indlte de Valor a re ceber Qbtecttve. Ret:iona1s V.1ar de c.cII 
contratualizadas Desempenho 

(Centro) objetIvo (() 2014 
Cumprime nto por cada objectivo 

40% 
Ano 2014 (%) 42,1 (€) 

Percentagem de partos vaginais realiza dos com ana lgesia 
6% 1.119.283,57 ( 83,00 86,10 103,73 6,2 1.161.088,14 € epld ... II%) 

Percentagem de GOH drúrglcos urgentes no total de GOH 
5% 932.736,31€ 30,00 34,70 84,33 4,2 786.607,62€ cirúrgicos (%) 

Percentagem de episód ios de Internamento com complicações 
6% 1.119.283,57 ( 6,00 5,80 103,33 6,2 1.156.593,02 € 1%) 

TME da lista de espera clrúraiea (meses) 6% 1.119.283,57 € 8,50 7,30 114,12 6,8 1.277 .300,07 ( 

Percentagem de doentes muito prioridrios atendidos acima do 
6% 1.119.283,57 ( 35,00 

tet!lpo máximo de espera " 
27,50 120 7,2 1.343.140,28 ( 

Faturação de medicamentos cedidos em farmácia de oficina () 6% 1.119.283,57 ( 13.389 .113,26 14.741.543,80 89,90 5,4 1.006.225.05 ( 

Varlaçio dos custos ajusta dos co m pess oal (%) 5% 932.736,31€ -3,90 -1,03 120 6,0 1.119.283,57 ( 

Valor total dos objetlvos do ano 2014: 
Indk:e Desempenho GIobll: I 1D4,6 I -

18.654.n6,1U I 
Valor • r_!ler do ano 2014: I 19.509.271.07 ( I 

Fonte de dados: SICA em 27/04/2015 e A RS Ce ntro em 30/ 04/2015. 
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-I i*. 2.Gestão do risco financeiro 

o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, não tem situações que se enquadrem no Despacho n.º 

101/2009 - SETF, de 30 de Janeiro. 

2.1. Cumprimento dos limites máximos de acréscimo de endividamento 

Não aplicável ao CHUC, EPE. 

3.Cumprimento das metas relativas ao prazo médio de pagamentos. 

Com base na aplicação da fórmula estabelecida no n.º 6 e n.º 7 do Anexo à Resolução n.º 34/2008 de 22 de 

Fevereiro, modificada pelo Despacho do Ministro das Finanças n.º 9870/2009 de 6 de Abril, no balancete de 

31 de Dezembro de 2014, verificou-se que o PMP do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, se fixou 

em 221 dias, tendo havido uma diminuição de 15 dias em relação a 2013. 

PMP 2014 Varo absol. 

Prazo (dias) 221 -15 

4.Atrasos nos pagamentos 

Mapa da posição a 31-12-2014 dos Pagamentos em Atraso, nos termos do DL 65-A/2011, de 17 de Maio. 

Dívidas vencidas de acordo com o Art. 1.2 DL 65-A/ZOll 
Dividas Vencidas (€) 0-90 dias 

Aq. de Bens e Serviços 

Aq. de Capital 

Total 

5. Remunerações 

Dos Órgãos Sociais: 

_""doCA 
INome) 

~~,rm:lll . '.,. , . .. 
1.1<1 .,' ., .1'1m 

1_'~"'.i!!l!l1 
~~.~ ... 

90-120 dias 

40.612.743,98 7380A13,98 

477322,92 159.963,25 

41.090.066,90 7540377,23 

R ...... raçj._II€l 

Vwvel Fiu" 
BMo 

II) 

ISA99,71 &SA9!I.7& 

mu,<IO mu,<IO 

mu.<IO mu,<IO 

nJu,<IO nJu,<IO 

nJu,<IO nJu,<IO 

R~dllN ... n,.IIhR'lWI'UWIi'IÇo.~roll'(ltm,.,ftápwteA:".ll'IOInâ", 

.. t'd.if .InIIWlÇJo.delpet.dt ... IlltlçIo {l"'~.l 

120-Z40dias 240-360 dias > 360dias 

24.077 .232,64 7.760.191,71 10.612.677,19 

413.266,89 137.728,08 3.884,45 

24.490.499,53 7.897.919,79 10.616561,64 

R~R'"'_ll) 
VJior.pósR~ 

II). (1Hl) 

7.990,5<) n.S<l9)& 

6.71&,6 6SA93,79 

U1J,6 6SA!l,79 

U1J,6 fi5Ml,79 

U~6 fis..m,79 

1; 



_"CA 
1"""'1 

':~'"~. 
~"'~.;;;J 

. ,', 
1 Qi.·,~~ 

1".'11: 

~ ........ . 
~, ..... 

v_/o;, 

1,1l 

1)1 

1,1l 

l,2l 

1,lJ 

Membro do CA 

(Nome' 

CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DE COIMBRA, E.P.E. 

-~Reffi<lo 

M:daJtfPllO M:I 

9Jl,86 

6fI~1 

.... 1 

IIR!.a7 

IIB3,lI 

Plafond 

Mensal 
Definido 

-ml/1lISl 

ml/1lISl 

ml/1lISl 

ml/1lISl 

ml/1lISl 

--1lI 
Rcin<~""<lo5<xili 

.... ~s.iIt 
v_ 

I .... ,DI 

!I.lI9,l1 

!I.lI9,l1 

!I.lI9,5I 

!I.lI9,l1 

Gastos com Comunicações Móveis (€) 

Valor Anual 

806,64 

71,91 

137,44 

412,46 

97,98 

Gastos anuais associados a Deslocaç6es em Serviço (() 

Relatório e Contas 2014 

-.... ~v .. - v_ 

Observações 

Membro do CA 
(Nome) Deslocaç6es OIsto com 

em Serviço Alojamento 
AJudas de custo 

t-___ r-__ Out_'"_' _____ --tGutOtabl com 

via,ens II) 

150,6 

Não foram atribuídos prémios de gestão, conforme previsto no art.º 37 .º da Lei n.º 66-6/2012. 

A todas as remunerações dos órgãos sociais aplicam-se as reduções remuneratórias prevista na Lei n.º 12-

A/2010, de 30 de junho (-5%), Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro (-12%) e Lei nº75/2014 de 12 de 

setembro (10%). 

Do Auditor Externo/Fiscal Único 

Remuneração Anual 2014 (€) 
Nome Bruto Valor após Reduções 

(1) 
Reduções Remuneratórias (2) 

(3) = (lH2) .. : : . .. ., ' ... 
": c " ... • ' .. : ., 17.323,12 2.182,71 15.140,41 

A todas as remunerações dos órgãos sociais aplicam-se as reduções remuneratórias prevista na Lei n.º 12-

A/2010, de 30 de junho (-5%), Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro (-12%) e Lei nº75/2014 de 12 de 

setembro (10%). 

Dos restantes trabalhadores: 

Foi aplicada a redução remuneratória nos termos da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro (-12%) e Lei 

nº75/2014 de 12 de setembro (10%). 
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6. Artigo 322 do Estatuto do Gestor Público 

Plembrodo CA 

(Nom~) 

11Il!;l'1m!!'!;!~ 
'· •••. 1 ~~ 

., .... ' . "'> 

Nobl;EGP ·e.bltuto do Geslorp6blco 

aassiflClÇio 

(S/N) IA/R/C) 

EGP 

Rem~Bne 

4.752.97 

3.891,00 

3.891,00 

3.891,00 

3.891,00 

Valores mensais Bndo € 

DespesnRelftS~ 

L519,85 

L471,20 

1.418,20 

1.411,20 

U7I,2O 

o CHUC cumpriu no exercício do ano 2014 o disposto no artigo 32.2 do Estatuto do Gestor Público, 

conforme republicação pelo Decreto-Lei n.º 8/2012, de 18 de janeiro, não havendo lugar à utilização de 

cartões de crédito nem reembolsos a gestores de quaisquer despesas que caiam no âmbito do conceito de 

despesas de representação pessoal. 

7. Contratação Pública 

O recurso a prestação de serviços de valor superior ou igual a 125.000€ ocorreu em 2014 em áreas tais 

como a Alimentação, Limpeza, Resíduos, Segurança, Transporte de Doentes, Serviços de Diagnóstico e 

Serviços de Comunicação, áreas para as quais o CHUC não dispõe de capacidade interna e/ou estão fora do 

seu âmbito de atuação (ex. : Correios, Água, Eletricidade, Seguros, etc.) . 

Os procedimentos de contratação pública levados a cabo pelo CHUC, EPE, conformam-se ainda, e 

sobretudo, com os princípios da contratação pública: igualdade, concorrência e transparência, 

imparcialidade e publicidade, tutela da confiança, proporcionalidade, boa-fé, legalidade procedimental, 

prossecução do interesse público e respeito pelos interesses legalmente protegidos e justiça. 

No exercício de 2014 não foram celebrados atos ou contratos com valor superior aS M€. 

8. Racionalização de Política de Aprovisionamento de Bens e Serviços ISistema Nacional de Compras 

Públicas 

No exercício do ano 2014 o CHUC, EPE recorreu a procedimentos levados a cabo pela Entidade de Serviços 

Partilhados da Administração Pública, I.P. (eSPap), entidade que assumiu as atribuições da anterior ANCP, 

no sentido de aproveitar mais-valias que possam concorrer para a melhoria dos resultados da instituição 

em matéria de aquisições públicas. O CHUC, EPE recorre também à informação dos Serviços Partilhados do 

Ministério da Saúde, EPE. previamente à aquisição de material de consumo clínico e medicamentos 

(catálogo da ACSS) e diversos contratos de manutenção negociados centralmente por esta entidade. 
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9. Plano de redução de custos 

Neste domínio importa referir que no período a que se refere este Relatório, continuaram a ser aplicadas e ,.y 
implementadas as medidas elencadas no documento elaborado pelas três instituições hospitalares que ~ _ 

deram origem ao CHUC. 

20U 2010 ,j,Absol. 1 Varo % ,j,Absol. I Varo % 
PRC Meta 2014 Exec. 2013 Exec. 2012 Exec. 

2014/2013 Exec. Exec. 2014/2010 

CMVMC 133.678.916 144.674354 144.825.845 -10.995A37 -7,60" 

FSE 58.711.560 53.016.572 53A86.728 5.694.988 10,74" 
em linha 

Deslocações/Estadas mm 2013 106.720 96.026 63341 10.694 11,14" 
em linha 

Ajudas de rosto com 2013 57327 40.696 52314 16.631 40,87" 
em linha 

comunicações com 2013 721.556 793A05 864.048 -71.850 -9.06" 

Gastos com o pessoal 218215320 220.666A75 217.021.277 -2A51.155 -1,11" 

Total 41L491.399 419.287.528 416.313.552 -7.796.130 -1.86% 
Volume de negócios 403.371.065 368.435.710 361.906.856 34.935355 9,48% 

Peso dos GastosfVN 102,01% 113,80% 115,03% -10,36% 
-3" face 

NúmeroRH 2012 7199 7509 7671 
-310 

-4,13% 
n.a n.a n.a n.a 

N.~ Efetivos 7194 7504 7666 n.a n.a -310 -4,13% n.a n.a 

N.g Cargos de Direção 5 5 5 n.a n.a o 0,00% n.a n.a 

N.g Efetivos/Cargos 

Direção 

Viaturas O 

N .• de vtaturas 66 66 n.a n.a n.a O 0,00% n.a n.a 

Gastos mm as vtaturas 186.658 187360 n.a n.a n.a -702 ~,37" n.a n.a 

Numa análise às variações das rubricas do quadro em anexo, constata-se que existe uma diminuição dos 

gastos de 2013 para 2014 em 1,85%, este valor é claramente influenciado pela diminuição verificada em 

2014 nas rubricas gastos com Pessoal (-1,11%) e Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias 

Consumidas (-7,60%), havendo a particularidade da redução nesta rubrica estar claramente influenciada 

pelas poupanças resultantes do acordo entre o Ministério da Saúde e a APIFARMA. Por outro lado, os 

Fornecimentos e Serviços Externos tiveram um aumento de 10,74% em relação ao período homólogo, 

resultado do aumento de custos com doentes crónicos internados em instituições particulares de 

solidariedade social, custos assumidos pelas instituições hospitalares em 2014. 

Redução do número de efetivos e de cargos dirigentes 

Da análise do quadro constata-se que o CHUC,EPE reduziu os seus efetivos em 2014 em 310 unidades, 

redução esta que se situou em termos percentuais em 4,13%. 

Não houve alterações quanto ao número de Cargos de Direção por imposição legal. 
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10. Princípio da Unidade de Tesouraria 

No CHUC está instituído o princípio de que todos os depósitos e movimentação bancária devem passar 

pelas contas do IGCP, com exceção das situações de serviços bancários que o IGCP não disponibiliza ou tem 

dificuldade em prestar, donde resulta que os movimentos bancários efetuados no IGCP no período de 1 a 

31 de Dezembro de 2014 representam a maioria da dos movimentos financeiros da instituição. 

No quadro abaixo, discriminam-se os saldos bancários iniciais e finais da instituição no período de 1 a 31 de 

Dezembro de 2014. 

1 JANEIRO A 
InstitulçJo de aédlto Saldo Inldal Saldo Final 

31 DEZEMBRO DE 2014 

IGCP 16.459.950,21 16.670 .067,35 € 
BES 786.617,67 123.362,60 
MG 811.526,60 383.586,19 
SANTANDER TOTTA 522.000,60 1.016.017,27 
CGD 3.735,00 0,00 

TOTALl DEPOSITOS À ORDEM 18.583.830,08 18.193.033,41 

EM CAIXA 0,00 0,00 

TOTAL2 TOTAL EM CAIXA 0,00 0,00 

TOTAL GERAL 18.583.830,081 18.193.033,41 

11. Auditorias conduzidas pelo Tribunal de Contas 

Em 2014 não houve auditorias conduzidas pelo Tribunal de Contas na instituição, tendo sido submetidos a 

visto 10 contratos no valor total de 7.023.954,96€. 

12. Cumprimento das recomendações do acionista - Aprovação de contas 2013 

Nos termos da alínea a) do Despacho Conjunto dos Ministérios das Finanças e da Saúde foi aprovado o 

Relatório de Gestão e Contas do exercício de 2013 do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE. 

Nos termos da alínea b) do referido despacho foi ainda determinado que o resultado líquido negativo 

apurado no exercício findo em 31 de Dezembro de 2013, no montante de 29 .846.171,34€ (vinte e nove 

milhões, oitocentos e quarenta e seis mil, cento e setenta um euros, trinta e quatro cêntimos) fosse 

transferido para a conta de Resultados Transitados. 

Nos termos da alínea c) do mesmo Despacho foram feitas as seguintes recomendações: 

i) Promover a continuidade ao registo detalhado dos bens que estão sobre a sua administração ou controlo, 

conforme disposto na legislação referente ao cadastro e inventário dos bens do Estado (CIBE); 

ii) Adotar medidas com vista à redução no final do ano da diferença entre as existências físicas e as 

existências finais relevadas contabilisticamente; 
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reconciliação nas rubricas Clientes, Instituições do Estado, Fornecedores e Outros Credores; 

iv) Constituir seguros sobre edifícios e respetivos recheios, equipamentos e existências; 

v) Cumprir o princípio contabilístico da especialização do exercício; 

vi) Tomar as medidas necessárias à redução do PMP, nos termos da Resolução de Conselho de Ministros n.º 

34/2008, de 14 de fevereiro; 

vii) Dar cumprimento aos deveres especiais de informação estabelecidos no n.º 2 do artigo 44: do Decreto

Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro; 

viii) Divulgar a totalidade da informação conforme estabelece o n: 3 do artigo 45. 0 do Decreto-Lei n.º 

133/2013, de 3 de outubro; 

ix) Aplicar o artigo 28. 0 do Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro, e o artigo 123. 0 da Lei nº 83 C/2013, 

de 31 de dezembro, os quais estabelecem que as entidades que integram o setor empresarial do Estado 

devem manter as suas disponibilidades e aplicações financeiras junto da Agência de Gestão da Tesouraria e 

da Divida Pública, EPE. 

Durante o ano de 2014 foram concluídos os trabalhos conducentes à uniformização das aplicações 

informáticas de imobilizado, já que as três instituições que deram origem ao CHUC possuíam aplicações 

informáticas diferentes, igualmente, no decorrer do exercício foi conciliado o valor contabil ístico do 

imobilizado existente nas diferentes aplicações informáticas 

No decorrer do exercício foram efetuadas reconciliações de contas correntes de clientes e outros contactos 

com clientes, reconhecendo que os trabalhos de reconciliação com os principais clientes da instituição, que 

são as Companhias de Seguros é um trabalho complexo e nem sempre com os melhores resultados. Foram 

efetuados diversos contactos no sentido de resolver o diferendo de interpretação em relação à conta 

corrente com a Direcção Geral dos Serviços Prisionais, entidade com qual existe maior divergência em 

termos de conciliação de saldos. 

Foram cumpridas as orientações relativas aos pontos v)e vi). Quanto ao ponto ix), no CHUC está instituído o 

princípio que todos os depósitos e movimentações bancárias, devem passar pelas contas do IGCP, e as 

contas existentes fora do IGCP servem fundamentalmente para serviços que o IGCP não possui como sejam 

o Serviço de Via Verde, guarda de títulos e terminais de pagamento automático que permitem o pagamento 

de taxas moderadoras. Periodicamente na tesouraria da instituição são recolhidos os valores do apuro 

diário e depositados numa instituição bancária, existindo ainda uma conta afeta à movimentação de valores 

pertencentes a doentes do foro psiquiátrico. 
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13. Cumprimento dos deveres especiais de informação 

Foram cumpridas as orientações emanadas pelo Despacho do Secretário de Estado Adjunto e d a Saúde n.º 

693/2009, de 23 de dezembro, ou seja, o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, reporta 

adequadamente a sua informação económico-financeira à tutela. 

Segundo as orientações emanadas pelo Despacho do Ministro de Estado e das Finanças n.º 14277/2008, de 

14 de maio, o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, reportou para a DGTF trimestralmente, de 

modo analítico, um Relatório de Execução Orçamental do trimestre acompanhado do respetivo parecer do 

Fiscal Único. 

No ano de 2014 foram elaborados os Relatórios de Execução Orçamental, tendo sido remetidos à Direção 

Geral do Tesouro e das Finanças e de forma desmaterializada através do Sistema de Recolha de Informação 

Económica e Financeira (SIRIEF). 

Com periodicidade mensal são divulgados na plataforma "On-Line" SIRIEF, gerida pela Direcção Geral do 

Tesouro e Finanças, os elementos económico-financeiros da instituição. 

Informação Divulgada a 31 de Dezembro de 2014 no site do SEE 

I Informação a constar no Site do SEE 
I Divulgação 

Comentários 
.I S/N/N.A. I Data Atualização 

Estatutos § 31-U-2013 

Caracterização da Empresa 31-U-2013 

Função de tutela e accionista 31-U-2013 

Modelo de Governo / Membros dos Órgãos Sociais I S I 31-U-2013 

- Identificação dos órgãos Sociais S 31-U-2013 

- Estatuto Remuneratório Fixado S 31-U-2013 

- Divulgação das remunerações auferidas pelos Órgãos Sociais S 31-U-2013 

- Identificação das funções e responsabilidades dos membros do 

Conselho de Administração S 31-U-2013 

- Apresentação das sínteses curriculares dos membros dos Órgãos Sociais S 31-U-2013 

Esforço Financeiro Público I S I 31-U-2013 

Ficha Síntese § 31-U-2013 

Informação Financeira histórica e atual 31-U-2013 

Princípios de Bom governo 31-U-2013 

- Regulamentos internos e externos a que a empresa está sujeita I S I 31-U-2013 

- Transações relevantes com entidades relacionadas I N.A I 31-U-2013 

- Outras transações ~ 31-U-2013 

- Análise da sustentabilidade da empresa nos domínios: 31-U-2013 

Económico I S 

" 

31-U-2013 I I 
Social § 31-U-2013 

Ambiental 31-U-2013 

- Avaliação do Cumprimento dos Princípios de Bom Governo 31-U-2013 

- Código de ética I S I 31-U-2013 
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Ficha Síntese quanto ao cumprimento das orientações legais 

OJmprimento das Orientações legais 
CUmprimento 

QuantlflcaçJo/ldentiflcaçJo 
JustificaçJo I Referência ao ponto 

S/N/NA. do Relatório 

Objectivos de Gestão I Planos de Actividade e Orçamento 

Avaliação do grau de cumprimento dos objetivos associados ao 0'_2014 s 104,6% cumprimento Página 84 

Gestão do Risco Financeiro N.A 

Limites de crescimento do Endividamento N.A 

EvoluçJo do PMP a fornecedores N -15 Página as 

Divulgação dos Atrasos nos Pagamentos ('Arrears') N 19.634.415,61 Página as 

Recomendações do adonlsta na última aprovação de contas 

Recomendaçoes do Adonista aprovação de contas 2013 s Página 89 

Remunerações 

Não atribuição de prémios de gestão, nos termos art.241.2da lei 83-C/2013 S Não foram atribuidos Página 85 

Órgãos sociais - reduções remuneratórias vigentes em 2014 5 34.864,94 Página 8S 

Auditor Extemo - redução remuneratória nos termos do a~ 732 da lei 83-C/2013 N.A Página 85 

Restantes trabalhadores - reduções remuneratórias vigentes em 2014 5 Página 86 

Restantes trabalhadores - proibição de valorizações remuneratórias , nos termos do art.!! 39!! 
5 

Sem valorizações 
Página 86 

da Lei 83-C/Z013 Remuneratórias 

Artigo 3Z- do EGP 

Utilização de cartões de aédito 5 Sem utilização Página 87 

Reembolso de despesas de representação pessoal 5 Sem reembolsos Página 87 

Contratação Pública 

Aplicação das Normas de contratação pública pela empresa 5 Página 87 

Aplicação das normas de contratação pública pelas participadas N.A 

Contratos submetidos a IAsto prélAo do TC 5 10 - 7.0Z3.9S4,96€ Página 89 

Auditorias do Tribunal de Contas I'} 

Recomendação 1 N.A Não houve auditorias do TC Página 89 

Recomendação 2 N.A Não houve auditorias do TC Página 89 

Parlfue Automóvel 

N.!! de Viaturas s O Página 88 

Gastos com Viaturas , ,701,DO € Página 88 

Gastos Operacionais das Empresas Públicas (artigo 61.' da Lei n' 83-C/Z013) s -1,87% Página 88 

ReduçJo de Trabalhadores (artigo 60.' da Lei n.' 83-C/Z013) 

N2de trabalhadores 5 -4,13% Página 88 

N2 de cargos dirigentes s O Página 88 

Principio da Unidade de Tesouraria (artigo 1Z3.- da Lei 83-C/Z013) 

Não disponibilização de 
Disponibilidades Centralizada, no IGCP s 89,15% serviços pelo IGCP, utilizados 

pela instituição 
Não existência de juros na Banca 

Juros auferidos em incumprimento da UTE e entregues em Receita do Estado , 
Comercial Página 89 
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CAPíTULO VII- PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS 

Nos termos legais e estatutários, o Conselho de Administração propõe que o resultado líquido negativo 

obtido no exercício de 2014, no valor de 3.183.067,56 euros, seja transferido para a conta de resultados 

transitados. 
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CAPíTULO VIII- DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
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BALANÇO em 31 de dezembro de 2014 

CONTAS RUBRICAS 

ATIVO 

Ativo não corrente 

43-+453-+455-459 Ativos fixos tangíveis 

44(excepto 441)+454+455-459 Ativos intangíveis 

4113+4123+ ... +455-459 Outros ativos financeiros 

Ativo Corrente 

32+33+34+35+36+39 I nventá ri os 

211+212+217·219 Clientes 

228·229 Adiantamentos a fornecedores 

24 Estado e outros entes públicos 

232+238·239+ ... +278·279+22 Outras contas a receber 

281 Diferi mentos 

11+12+13 Cai xa e depósitos bancários 

Total do ativo 

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO 

CAPITAL PRÓPRIO 

51·261· 262 Capital realizado 

552 Outras reservas 

56 Resultados Transitados 

59 Outras variações no capital próprio 

818 Resultado líquido do período 

Total do Capital Próprio 

PASSIVO 

Passivo não corrente 

29 Provi sões 

Passivo corrente 

221+222+225 Fornecedores 

218+276 Adiantamentos de clientes 

24 Estado e outros entes públiCOS 

25 Financiamentos obtidos 

231+238+2711+ .. +278+21 Outras contas a pagar 

282 Diferi mentos 

Total do passivo 

Total do capital próprio e do passivo 

Notas 

6.1 

5.1 

3.4 

9 

15.3 

15.3 

14.2 

15 .4 

10.1 

4 .1 

20 .1 

20 .1 

20 .1 

20 .1 

12.1 

15.3 

15.3 

14.2 

8 

15.5 

10.1 

DATAS 

31-12·2014 31-12-2013 

79.568 .273,46 70.412 .940,12 

205.913,16 503.790,56 

401,06 329,21 

79.774.587,68 70.917.059,89 

17.231.004,03 15 .261.206,99 

63 .733 .457,39 52.875.074,19 

70.140,10 66.840,50 

145.633,31 75 .633,31 

28.435.428,01 23.426.629,19 

1.527,50 15.712,34 

18.193 .033,41 18.583.830,08 

127.810.223,75 110.304.926,60 

207 .584.811,43 181.221.986,49 

67 .279.540,00 50.279.540,00 

65 .723 .188,76 65 .723 .188,76 

(146 .265.966,65) (128.422 .951,06) 

43 .192.409,55 43 .967 .491,08 

29.929.171,66 31.547.268,78 

(3 .183.067,56) (29.846.171,34) 

26.746.104,10 1.701.097,44 

7.381.740,29 5.704.460,64 

7381.740,29 5.704.460,64 

110.122.917,10 95 .726.646,81 

972.133,41 1.086.747,41 

7.359.570,25 7.421.207,91 

0,00 16.957 .698,95 

54.933.559,99 52.544.384,46 

68 .786,29 79 .742,87 

173.456.967,04 173.816.428,41 

180.838.707,33 179.520.889,05 

207.584.811,43 181.221.986,49 
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DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS 
Período findo em 31 de dezembro de 2014 

CONTAS RENDIMENTOS E GASTOS 

+71+72 Vendas e seniços prestados 

+75 Subsídios à exploração 

·61 Custo das mercadorias wndidas e das matérias consumidas 

·62 Fornecimentos e seniços externos 

·63 Gastos com o pessoal 

·651 +7621 1m paridade de dividas a receber (perdas/rewrsões) 

·67+763 Provisões (aumentos/reduções) 

+78 (excep.785)+ ... +798 Outros rendimentos e ganhos 

·68 (excep. 685)- ... -6988 Outros gastos e perdas 

Resultado antes de depreciaç., gast. financ. e impostos (EBITDA) 

· 64+761 Gastos/ rewrsões de depreciação e de amortização 

Resultado operacional (antes gastos financ. e impostos) (EBIT) 

PERioDOS 
Notas 

2014 2013 

11 .1 403.371.064,82 368.435.710,30 

13.1 606.858,88 772.340,68 

9.1 (133.678.916,42) (1 44.674.353,74) 

16.1 (58.711 .559,55) (53.016.571 ,69) 

17.2 (218.215.320,46) (220.666.475,32) 

15.1 1.717.063,80 488.812,70 

12.1 (1 .677.279,65) 130.319,05 

18.2 17.980.862,41 32.647.004,99 

18.1 (8.192.189,68) (5.029.524,64) 

3.200.584,15 (20.912.737,87) 

5.1/6.1 (6.310.346,80) (8.611 .457,63) 

(3.109.762,65) (29.524.1 95,50) 

·6911·6917·6921·6981 Juros e gastos similares suportados 8 (42.301,05) (285.438,12) _ ._._ ..... _--_ .. __ ... - ......... _ ... -..................... _ ..... _._ ............ _. __ ....... __ ._ .. _---_ ..... _---... --_ ............................ __ .... __ .. _ .. - .. _ ......... _ .... - ... __ .. ... 

811 Resultado antes de impostos (EBT) (3.152.063,70) (29.809.633,62) 

812 Imposto sobre o rendimento do período 141 (31.003,86) (36.537,72) 

818 Resultado IIquído do penodo (3.1 83.067,56) (29.846.171 ,34) 
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DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DAS ALTERAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO NO PERíODO DE 2013 

capital Próprio atribuído aos detentores do caprtal da 8rfl)reSa 

DESCRIÇÃo NOTAS Resultados 
Total do Capital 

Outrasvari~6es Resultado liquido Pr6prio Capital realizado Outras reservas 
transitados no capitalpr6prio do perlodo 

POSiÇÃO NO IlIIclO DO P~OOO OE 2013 1 50.279.540.00 65.723.188,76 -95.513.821,59 47.023.254,99 -32.909.129,47 34.603.032,69 

ALTffiAÇOes NO P~OOO 

o."tras alterações reconhecidas no capital 
-32.909.129,47 -3.055.763,91 32.909.129,47 -3.055.763,91 

pr6prio 

Subtotal 2 0,00 0,00 -32.909.129,47 -3.055.763,91 32.909.129,47 -3.055.763,91 

RESlL TADO L!QUDO DO ~ODO 3 -29.846.171 ,34 -29.846.171,34 

RESlLTADO INTEGRAL 4=2+3 -29.846.171,34 -29.846.171,34 

OPffiAçOes COM OET8IITORES OE CAPITAL 
NOP~OOO 

Subtotal 5 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0 ,00 

POSiÇÃO NO AM DO P~ODO 0E2013 6=1+2+3+5 50.279.540,00 65.723.188,76 -128.422.951,06 43.967.491 ,08 -29.846.171,34 1.701 .097,44 

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DAS ALTERAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO NO PERíODO DE 2014 

capital Próprio atribui::io aos detentores do captai da errpresa 

DESCRIÇÃO NOTAS Resultados 
Total do Cap~al 

Capital realizado Outras reservas 
Outnas variaçOes Resultado liquido Pr6prio 

transitados no capit81 próprio do pet1odo 

POSiÇÃO NO IlIIclO DO P~OOOO OE 2014 6 20.1 50.279.540,00 65.723.188.76 -128.422.951 ,06 43.967.491 ,08 -29.846.171 .34 1.701 .097,44 

AL TffiAÇOes NO P~ODO 

outra. a~eraçoe. reeonnee"'a. no eapita 

Dr60ri0 
20.1 -17.843.015,59 -775.081,53 29.846.171 ,34 11 .228.074,22 

Sublol.1 7 0,00 0,00 -17.843.015,59 -775.081,53 29.846.171,34 11 .228.074,22 

RESlL TADO L!QUDO DO ~ODO 8 -3.183.067,56 -3.183.067,56 

RESlL TADO INTEGRAL 9=7+8 8.820.088,19 8 .820.088,19 

OPffiAçOes COM OET8IITORES OE CAPITAL 
NOP~OOO 

Realizações de capital 20.1 17.000.000,00 17.000.000,00 

Subtotal 10 17.000.000,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 17.000.000,00 

POSiÇÃO NO AM DO P~OIlO OE 2014 11:0=6+7+8+10 20.1 67.279.540,00 65.723.188,76 -146.265.966,65 43.192.409,55 -3.183.067,56 26.746.104,10 
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DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA 
Período findo em 31 de dezembro de 2014 

RUBRICAS 

FIYlIQl2 ~~ ,"ªixª ~U ªtivi~ª~~l2 QI2~rn,"iQ!lªil2 - mét2~Q ~i!:!lt2 
Recebimentos de clientes 
Pagamentos a fomecedores 
Pagamentos ao pessoal 

Caixa gerada pelas operações 
Pagamento I recebimento do imposto sobre o rendimento 
Outros recebimentos I pagamentos 

Fluxos de caixa das atividades operacionais (1) 

FIYlIQl2 ~~ ,"ªillª ~ªl2 ªtivi~ª~~l2 ~~ inv~lilim~!lt2 
Pagamentos respeitantes a: 
Ati\Os fixos tangi\eis 
Recebimentos provenientes de: 
Subsidios ao in\estimento 
Juros e rendimentos similares 

Fluxos de caixa das atividades de investimento (2) 

FlyxQl2 ~~ caixa dal2 ªtivi~a~~l2 ~~ fi!lªn,"iªm~nt2 
Recebimentos provenientes de: 
Doações 
Pagamentos respeitantes a: 

._ .~u.!~.~.~Jl.éI.~.!~.s_.~i~J.'.a.~s_._ .... _ ....... _._._ .•...... _._ .....•..•.. _ .•.. _ ......... _._ ..•..•....... _ .... _ .... _._._._._ .......•..• 
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3) 

Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3) 
Caixa e seus equivalentes no início do período 
Caixa e seus equivalentes no fim do período 

NOTAS 

_._""'-" ... _._._ .. 

PERíODOS 

2014 2013 

391 .972.878,83 392.462.317,96 
·177.544.958,92 ·174.678.649,60 
·218.015.840,58 ·224.567.932,78 

-3.587.920,67 -6.784.264,42 
·112.472,27 ·36.660,10 

5.386.398,45 14.891 .609,33 
1.686.005,51 8.070.684,81 

·2.098.858 26 ·945.78236 

133.775,87 46.331,48 
51 .29456 551 .33063 

-1 .913.787,83 -348.120,25 

11 .275,85 

._._ ... _::!.6}~Q:!'~.~.~ ... _._ ._._:~~.ºê,_4~. 
-163.014,35 -532.832,58 

·390.79667 7.189.731,98 
18.583.83008 11 .394.09810 
18.193.033,41 18.583.830,08 
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ANEXO 

31 de Dezembro de 2014 

o presente Anexo, relativo ao período económico que termina a 31 de Dezembro de 2014, procede à 

compilação das divulgações que a Instituição considera que devem ser relatadas, face ao exigido pelo 

normativo que lhe é aplicável, designadamente as NCRF. 

1.ldentificação da Instituição 

Designação da entidade: CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DE COIMBRA, EPE 

Sede social : Av. Bissaya Barreto, 3000 - 075 Coimbra 

Endereço eletrónico: casec@huc.pt 

Página na internet: www.chuc.min-saude.pt 

Natureza da atividade : Atividades dos estabelecimentos de saúde com internamento 

2.Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras 

2.1.Referencial Contabilístico 

O Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE, é uma entidade pública pertencente ao setor 

empresarial do Estado da área da saúde e apresenta contas no exercício de 2014 de acordo com o Sistema 

de Normalização Contabilística (SNC), conforme Despacho nQ 1507/2014 de 16 de janeiro de 2014, 

publicado no DR 2~ série nQ 21 de 30 de janeiro, sendo o exercício de 2014 o do 1Q ano da aplicação do 

referencial contabilístico SNC na instituição. 

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com todas as normas que integram o Sistema de 

Normalização Contabilística (SNC). Deve entender-se como fazendo parte daquelas normas as Bases para a 

Apresentação de Demonstrações Financeiras, os Modelos de Demonstrações Financeiras, o Código de 

Contas e as Normas Contabilísticas de Relato Financeiro (NCRF). 

Sempre que o SNC não responda a aspetos particulares de transações ou situações são aplicadas 

supletivamente e pela ordem indicada, as Normas Internacionais de Contabilidade adotadas ao abrigo do 

Regulamento (CE) nQ 1606/2002, do Parlamento Europeu e do Conselho, as Normas Internacionais de 

Contabilidade (IAS) e as Normas Internacionais de Relato Financeiro (IFRS) emitidas pelo Internacional 

Accounting Standards Board (IASB) e respetivas interpretações SIC-IFRIC. 
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2.2.Pressuposto da continuidade 

As demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações, a partir 

dos registos contabilísticos da Instituição, mantidos de acordo com os princípios contabilísticos ge ralmente 

aceites em Portugal. 

2.3.Regime do acréscimo 

A Instituição regista os seus rendimentos e gastos de acordo com o regime do acréscimo, pelo qual os 

rendimentos e gastos 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 

rendimentos e gastos são registados nas rubricas de "Devedores e credores por acréscimos" e 

"Diferimentos" . 

2.4.Classificação dos ativos e passivos não corre~tes 

Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis a mais de um ano a contar da data da demonstração da posição 

financeira são classificados, respetivamente, como ativos e passivos não correntes . Adicionalmente, pela 

sua natureza, os "Impostos diferidos" e as " Provisões" são classificados como ati vos e passivos não 

correntes. 

2.5. Passivos contingentes 

Os passivos contingentes não são reconhecidos no balanço, sendo os mesmos divulgados no anexo, a não 

ser que a possibilidade de uma saída de fundos afetando benefícios económicos futuros seja remota. 

2.6.Passivos financeiros 

Os passivos financeiros são classificados de acordo com a substância contratual independentemente da 

forma legal que assumam. 

2.7.Comparabilidade 

As políticas contabilísticas e os critérios de mensuração adotados a 31 de Dezembro de 2014 são 

comparáveis com os utilizados na preparação das demonstrações financeiras em 31 de Dezembro de 2013, 

apesar de os normativos contabilísticos serem diferentes (POCMS em 2013 e SNC em 2014). Mas, na 

conversão dos valores das Demonstrações Financeiras, foram utilizados critérios idênticos, pelo que a 

comparabilidade entre os valores dos dois exercícios está assegurada. 

2.S.Eventos subsequentes 

Os eventos após a data do balanço que proporcionem informação adicional sobre condições que existiam 

nessa data são refletidos nas demonstrações financeiras . 
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Caso existam eventos materialmente relevantes após a data do balanço, são divulgados no Anexo. 

2.9.Derrogação das disposições do SNC 

Não existiram, no decorrer do período a que respeitam estas demonstrações financeiras, quaisquer casos 

excecionais que implicassem a derrogação de qualquer disposição prevista pelo SNC. 

3.Principais políticas contabilísticas 

As principais políticas contabilísticas aplicadas na elaboração das demonstrações financeiras são as que 

abaixo se descrevem. Estas políticas foram consistentemente aplicadas a todos os períodos apresentados, 

salvo indicação em contrário. 

3.1.Moeda funcional e de apresentação 

As demonstrações financeiras são apresentadas em euros. O euro é a moeda funcional e de apresentação. 

As transações em moeda estrangeira são transpostas para a moeda funcional utilizando as taxas de câmbio 

prevalecentes à data da transação. Os ganhos ou perdas cambiais resultantes dos 

pagamentos/recebimentos das transações bem como da conversão de taxa de câmbio à data de balanço 

dos ativos e passivos monetários, denominados em moeda estrangeira são reconhecidos na demonstração 

dos resultados na rubrica "Outros rendimentos e ganhos" ou "Outros gastos e perdas. 

3.2.Ativos fixos tangíveis 

Os ati vos fixos tangíveis, encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido de depreciações 

acumuladas. 

Em 2014 procedeu-se à centralização do tratamento dos ficheiros relativos ao imobilizado de todos os 

Hospitais que integram o CHUC, EPE através de uma única aplicação informática. Daqui resultou um 

ajustamento dos valores contabilísticos relativos à aquisição e às depreciações acumuladas, de modo a que 

os valores da contabilidade coincidissem com os dos Mapas de Depreciações e Amortizações, cujos efeitos 

são referidos na nota 20.1. 

As depreciações são calculadas, após o início de utilização dos bens, pelo método da linha reta, numa base 

de duodécimos, de acordo com as taxas previstas na Portaria nº 671/2000 (ClBE), regra geral, coincidentes 

com os períodos de vida útil estimada e que são os seguintes: 

Descrição 
Anos de vida 

útil 

Edifícios e outras construções 3-149 
Equipamento básico 3-14 
Equipamento de transporte 6-10 

Equipamento administrativo 4-8 
Outros ati vos fixos tangiveis 1-149 
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Os custos com reparação e manutenção que não aumentem a vida útil destes ativos são registados como 

gastos do período em que ocorrem. 

Os ativos fixos tangíveis em curso representam ativos em fase de construção, encontrando-se registados ao 

custo de aquisição deduzido de eventuais perdas por imparidade. Estes ati vos são depreciados a partir do 

momento em que estejam prontos para utilização. 

As mais ou menos valias resultantes da alienação ou da retirada de ati vos fixos tangíveis são determinadas 

pela diferença entre o preço de venda e o valor líquido contabilístico na data de alienação/retirada, sendo 

registadas na demonstração dos resultados nas rubricas "Outros rendimentos e ganhos" ou "Outros gastos 

e perdas", consoante se trate de mais ou menos v·alias. 

3.3.Ativos intangíveis 

Os ativos intangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das amortizações 

acumuladas (modelo do custo) . Estes ati vos só são reconhecidos se for provável que deles advenham 

benefícios económicos futuros para a Instituição, sejam controláveis pela Instituição e se possa medir 

razoavelmente o seu valor. 

Os gastos internos associados à manutenção e ao desenvolvimento de software são registados na 

demonstração dos resultados quando incorridos, exceto na situação em que estes gastos estejam 

diretamente associados a projetos para os quais seja provável a geração de benefícios económicos futuros 

para a Instituição. Nestas situações estes gastos são capitalizados como ativos intangíveis. 

As amortizações são calculadas, após o início de utilização, pelo método da linha reta, de uma forma 

consistente, decorrente da aplicação de taxas de amortização, previstas na Portaria 671/2000 (ClBE), 

correspondentes, regra geral ao número de anos de vida útil estimado, o qual se situa entre os 3 e os 7 

anos. 

3.4.lnvestimentos financeiros 

Os Investimentos Financeiros do C.H.U.C. são registados ao custo na rubrica "Outros ativos financeiros", 

sendo o valor de 329,21 € respeitante a Certificado de Renda Perpétua, que garante ao CHUC uma renda 

trimestral de 18,15€ e os valores relativos ao Fundo de Compensação de Trabalho ascendem a 71,85 €. 

3.5.lmposto sobre o rendimento 

A Instituição encontra -se sujeita a Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC) à taxa de 23%. 

Como tem prejuízos fiscais, o IRC autoliquidado corresponde à tributação autónoma sobre os encargos e às 

taxas previstas no artigo 88º do Código do IRC. No apuramento da matéria coletável, à qual é aplicada a 

referida taxa de imposto, são adicionados e subtraídos ao resultado contabilístico os montantes não aceites 

f iscalmente. Esta diferença, entre resultado contabilístico e fiscal, pode ser de natureza temporária ou 

permanente. 
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De acordo com a legislação em vigor, as declarações fiscais estão sujeitas a revisão e correção por parte das 

autoridades fiscais durante um período de quatro anos (cinco anos para a Segurança Social). exceto quando 

tenham havido prejuízos fiscais, ou estejam em curso inspeções, reclamações ou impugnações, casos estes 

em que, dependendo das circunstâncias, os prazos são alargados ou suspensos. Assim, as declarações 

fiscais da Instituição dos anos de 2011 a 2014 poderão ainda estar sujeitas a revisão . 

A Instituição não procede ao registo contabilísti.co de impostos diferidos, correspondentes às diferenças 

temporárias entre o valor contabilístico dos ativos e passivos e a correspondente base fiscal , conforme 

disposto na NCRF 25 - Impostos diferidos, porque consideramos que não é provável que sejam gerados 

lucros fiscais futuros em relação aos quais as diferenças temporárias possam ser utilizadas. 

3.6.lnventários 

As mercadorias respeitam a um apartamento sito em Leiria doado por um utente do anterior CHC que se 

encontra valorizado pelo VPT à data da doação (2011). acrescido dos custos com registos . 

As matérias-primas, subsidiárias e de consumo encontram-se valorizadas ao custo de aquisição, utilizando

se o " custo médio ponderado" como método de custeio . 

Nos casos em que o valor realizável líquido destes bens é inferior ao custo, reconhecem-se perdas por 

imparidade. 

A Instituição utiliza o sistema de inventário permanente na contabilização dos inventários. 

3.7.Clientes e outras contas a receber 

As contas de " Clientes" e "Outras contas a receb~r" não têm implícitos juros e são registadas pelo seu valor 

nominal diminuído de eventuais perdas por imparidade, reconhecidas nas rubricas "Perdas por imparidade 

acumuladas", por forma a que as mesmas reflitam o seu valor realizável líquido. 

3.S.Caixa e equivalentes de caixa 

Esta rubrica inclui caixa e depósitos à ordem e a prazo em Instituições Financeiras. Os descobertos 

bancários são incluídos na rubrica "Financiamentos obtidos" , expressa no "passivo corrente" . 

3.9.Provisões 

A Instituição analisa de forma periódica eventuais obrigações que resultam de eventos passados e que 

devam ser objeto de reconhecimento ou divulgação. A subjetividade inerente à determinação da 

probabilidade e montante de recursos internos necessários para o pagamento das obrigações poderá 

conduzir a ajustamentos significativos, quer por variação dos pressupostos utilizados, quer pelo futuro 

reconhecimento de provisões anteriormente divulgadas como passivos contingentes. 
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3.l0.Fornecedores e outras contas a pagar 

As contas a pagar a fornecedores e outros credores, que não vencem juros, são registadas pelo seu valor 

nominal, que é equivalente ao seu justo valor. 

3.11.Financiamentos obtidos 

Os empréstimos são registados no Passivo pelo valor nominal recebido. Os encargos financeiros são 

registados na Demonstração dos Resultados de acordo com o Regime do acréscimo. 

Os financiamentos obtidos são classificados como passivos correntes, a não ser que a Instituição tenha o 

direito incondicional para diferir a liquidação do passivo por mais de 12 meses após a data de relato. 

3.12. Locações 

Os contratos de locação são classificados ou como (i) locações financeiras, se através deles forem 

transferidos substancialmente todos os riscos e vantagens inerentes à posse do ativo sob locação ou como 

(ii) locações operacionais, se através deles não forem transferidos substancialmente todos os riscos e 

vantagens inerentes à posse do ativo sob locação. 

A classificação das locações, em financeiras ou operacionais, é feita em função da substância económica e 

não da forma do contrato. 

Os ativos tangíveis adquiridos mediante contratos de locação financeira, bem como as correspondentes 

responsabilidades, são contabilizados pelo método financeiro, reconhecendo o ativo fixo tangível, as 

depreciações acumuladas correspondentes, co~forme definido nas políticas 3.2. acima e as dívidas 

pendentes de liquidação, de acordo com o plano financeiro contratual. Adicionalmente, os juros incluídos 

no valor das rendas e as depreciações do ativo fixo tangível. são reconhecidos como gasto na demonstração 

dos resultados do período a que respeitam . 

Nas locações consideradas como operacionais, as rendas devidas são reconhecidas como gasto na 

demonstração dos resultados numa base linear durante o período do contrato de locação. 

3.13.Rédito e regime do acréscimo 

O rédito compreende o justo valor da contra prestação recebida ou a receber pelas vendas e prestações de 

serviços decorrentes da atividade normal da Instituição. O rédito é reconhecido líquido do Imposto sobre o 

Valor Acrescentado (IVA). abatimentos e descontos. 

A Instituição reconhece rédito quando este pode ser razoavelmente mensurável, seja provável que a 

Instituição obtenha benefícios económicos futuros e os critérios específicos descritos a seguir se encontrem 

cumpridos. O montante do rédito não é considerado como razoavelmente mensurável até que todas as 

contingências relativas a uma venda estejam substancialmente resolvidas. A Instituição baseia as suas 

estimativas em resultados históricos, considerando o tipo de cliente, a natureza da transação e a 

especificidade de cada acordo. 
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Os rendimentos são reconhecidos na data da prestação dos serviços. 

Os juros recebidos são reconhecidos atendendo ao regime do acréscimo. 

3.14.Subsídios 

Os subsídios são reconhecidos ao seu justo valor; quando existe uma garantia suficiente de que o subsídio 

venha a ser recebido e de que a Instituição cumpre com todas as condições para o receber. 

Os subsídios não reembolsáveis, relacionados com ativos fixos tangíveis e intangíveis são inicia lmente 

reconhecidos nos capitais próprios, sendo posteriormente reconhecidos na demonstração dos resultados 

de cada período, proporcionalmente às depreciações e amortizações dos ati vos subsidiados. 

Os subsídios reembolsáveis são contabilizados como passivos na rubrica de "Financiamentos obtidos". 

Os subsídios à exploração destinam-se à cobertura de gastos, incorridos e registad os, com o 

desenvolvimento de ações de formação, comparticipação nos custos das viaturas de emergência médica e 

reanimação (VMER), serviço de transporte inter-hospitalar pediátrico (TlP) e desenvolvimento de projetos 

de melhorias da gestão integrada do medicamento conducentes a maior eficiência dos Serviços 

Farmacêuticos, sendo os mesmos reconhecidos em resultados à medida que os gastos são incorridos, 

independentemente do momento de recebimento do subsídio. 

4.Fluxos de caixa 

4.1.Desagregação dos valores inscritos e dos movimentos havidos na rubrica de caixa e em depósitos 

bancários: 

Contas Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final 

Caixa O 4.509.868.275 4.509.868.275 O 

Depósitos à ordem 14.424.424 422.868.129 423.255.276 14.037.277 

Outros depósitos bancários 4.159.406 17.277.579 17.281.229 4.155.756 

Total caixa e depósitos bancários 18.583.830 4.950.013.983 4.950.404.780 18.193.033 

4.2.0utras Informações 

Dos valores disponiveis em caixa e seus equivalentes no final do exerci cio de 2014, não estão diponiveis 

para uso por pertencerem aos doentes do foro psquiátrico o valor de 4.912.120,20€. 
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5.Ativos intangíveis 

5.1.Quantia escriturada e movimentos do período em ativos intangíveis: 

Conta 442 Conta 443 Conta 446 
Descrição Projetos de Programas de Outros ati vos TOTAL 

desenvolvimento computador intangíveis 

Vida útil definida 

Valor bruto no início do p e ríodo 434 3.562.395 305.231 3.868.059 

Amortizações acumuladas 434 3.058.604 305.231 3.364.269 

Saldo no início do período O 503.791 O 503.791 

Variações no período 

Total dos aumentos 79.685 79.685 

Aqui sições em 1ª mão 79.685 79.685 

Total das diminuições 160.888 160.888 

Amortizações do período 160.888 160.888 

Abates O O 

Outras transferências e regularizações -216.674 -216.674 
Saldo no fim do período 205.913 205.913 

V a lor bruto no fim do período 3.419.826 3.419.826 

Amorti zações acumuladas no fim do p e ríodo 3.213.913 3.213.913 

o valor relativo a "Outras transferências e regularizações" refere-se à regularização contab ilistica para 

acerto dos valores da contabilidade com os da aplicação informática de gestão do imobilizado. 

6.Ativos fixos tangíveis 

6.1.Quantia escriturada e movimentos do período em ativos fixos tangíveis: 

Conta 431 Conta 432 Conta 433 Conta 434 Conta 435 
Conta 437 

Descrição Terrenos e Rec. Edificios e Out. Equipamento Equipamento Equipamento 
Outros Ativos 

TOTAL 

Naturais Construções Básico de transporte Administrativo 
Fixos 

Tangíveis 

Valor bruto no início do período 248.563 91.850.765 145.788.927 1.301.400 22.835.517 2.372.111 264.397.283 

Depreciações acumuladas no início do período 33.522.543 134.500.378 1.289.078 22.725.318 1.947.026 193.984.343 

Saldo no Infcio do período 248.563 58.328.222 11.288.549 U .322 110.199 425.085 70.4U.940 

Variações no períOdO 

Aumentos do período 762.008 2.030.296 66.088 229.233 8.252 3.095.8n 

Aquisições em lI! mão 762.008 1.768.065 61.788 226.088 8.252 2.826.201 

Outros aumentos 262.231 4.300 3.145 269.676 

Diminuições do períOdO 720.955 5.033.246 22.358 352.457 31.358 6.160.373 

Depreciações do período 720.955 5.022.332 22.358 352.457 31.358 6.149.458 

Abates 10.914 O O 10.914 

Outras transferências e regularizações -248.563 9.993.608 1.864.326 11.824 n2.639 ·174.004 12.219.830 

Saldo no fim do período 68.362.883 10.149.925 67.8n 759.615 227.974 79.568.273 

Valor bruto no fim do período 92.147.952 140.877.955 1.258.135 22.165.374 2.244.508 258.693.925 

Depreciações acumuladas no fim do período 23.785.069 130.728.030 1.190.259 21.405.759 2.016.534 179.125.651 

Tal como referido na nota anterior, o valor relativo a "Outras transferências e regularizaçãoes" 

(12.219.830€J, respeita à regularização contabilistica para acerto dos valores da contabilidade com os da 

aplicação informática de gestão do imobilizado. 
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7.Locações 

A instituição possuía uma viatura ligeira de passageiros, em regime de contrato de aluguer operacional que 

terminou no decorrer do exercício de 2014. 

8.Financiamentos obtidos 

No início do ano a instituição tinha financiamentos obtidos do Fundo de Apoio ao Sistema de Pagamentos 

do SNS no valor total de 16.957.698,95 €. 

Pelo Despacho nQ 14181- A/2013, de 1 de Novembro, publicado no Diário da República, II série nQ 213 de 4 

de Novembro de 2013, foi determinado o aumento do capital estatutário no valor de 17.000.000,00 € , 

realizado através da entrega do número de unidades de participação, detidas pelo Estado no Fundo. 

O valor do custo dos emprestimos nos gastos em 2014, foi de 42.301,05€. 

9.lnventários 

9.1.Quadro de apuramento do custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas: 

Descrição Mercadorias 
Matérias primas 

Total 
subs. e consumo 

Inventári os iniciais 88. 144 15.173.063 15.261.207 

Compras 136.353.697 136.353.697 

Reclassificação e regularização de inventários -704.984 -704.984 

Inventários finais 88.144 17.142.860 17.231.004 

Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas 133.678.916 133.678.916 

9.2.Decomposição da rúbrica "Inventários": 

Descrição 2014 2013 
Variação 

Valor % 

Mercadorias 88.144 88.144 ° 0,0 

Matérias primas subs. e de consumo 17.142.860 15.173.063 1.969.797 13,0 

Totais 17.231.004 15.261.207 1.969.797 12,9 
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10. Diferimentos 

10.1. Divulgação dos elementos que constituem a rúbrica "Diferimentos" 

Descrição 2014 2013 
Variação 

Valor % 

Gastos a Reconhecer (50) 1.528 15.712 -14.185 (90,3) 

Segu ros 1.528 15.712 -14.185 (90,3) 
Rendimentos a reconhecer (Se) 68.786 79.743 -10.957 (13,7) 

Rendas 6.525 -6.525 (100,0) 

Outros 68.786 73.218 -4.432 (6,1) 

Valor líquido -67.259 -64.031 -3.228 5,0 

ll .Rédito 

ll.l.Quantia de cada categoria significativa de rédito reconhecida do período, conforme quadro: 

Descrição 2014 2013 
Variação 

Valor % 

Prestação de serviços 403.371.065 368.435.710 34.935.355 9,5 

Contra to Progra ma . SNS 378.477.017 342.309.636 36.167.381 10,6 

Outras Entidades Responsáveis 24.894.048 26.126.074 ( 1.232.027) (4,7) 

Juros 51.295 35.994 15.300 42,5 

Totais 403.422.359 368.471.705 34.950.655 9,5 

12.Provisões 

12.1.Saldos à data do balanço e movimentos do período 

Processos 
Outras 

Descrição Impostos judiciais em 
provisões 

Total 

curso 

Saldo no início do período 2.594.237 3.103.610 6.613 5.704.461 
Variações no período 

Aumentos do período O 1.453.183 404.642 1.857.826 
Refo rço 1.453.183 404.642 1.857.826 

Diminuições do período O 180.546 O 180.546 
Uti I i za ções 180.546 180.546 

Saldo no fim do período 2.594.237 4.376.248 411.255 7.381.740 
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13.Subsídios. 

13.1. Natureza e extensão dos subsídios reconhecidos nas demonstrações financeiras. 

2014 2013 
Descrição Valor imputado no Valor imputado no 

período período 

Subsídios ao investimento 1.178.533 1 .579.836 
Para ati vos fixos tangíveis 1 .177.380 1.526.345 

Edifícios e outras construções 453.083 626.703 
Equipamento básico 720.634 890.158 
Equ ipamento administrativo 3.551 9.484 
Outros ati vos fixos tangíveis 112 O 

Para ativos intangíveis 1 .154 53.491 
Programas de computa d or 1 .154 53.491 

Subsídios à exploração 606.859 772.341 

Totais 1 .785.392 2.352.177 

14.lmpostos e Contribuições 

14.1.Divulgação dos seguintes componentes de gasto de imposto sobre o rendimento: 

Descrição 2014 2013 

1 Resultado antes de impostos -3.152.063,70 -29.809.633,62 

2 Imposto corrente 31.003,86 36.537,72 

3 Imposto diferido 

4 Imposto sobre o rendimento (4=2+3) 31.003,86 36.537,72 

5 Tri butações autónomas 31.003,86 36.537,72 

6 Taxa efetiva de imposto (6=4/1) - -

14.2.Decomposição dos saldos com o Estado, conforme quadro seguinte: 

2014 2013 
Descrição Saldos Saldos credores Saldos Saldos 

devedores devedores credores 
IRC a Pagar O 22.111 O 32.105 
IRC a Recuperar O O O O 
PEC a recuperar 140.000 O 70.000 O 
Retenções de IRS - Trabalho dependente O 2.667.179 O 2.859.651 
Retenções de IRS - Trabalho independente O 62.324 O 55.133 
Pensões O 9.789 O 4.606 
IVA - A pagar O 97.349 O 158.084 
Contribuições para a Segurança Socia l 5.633 4.500.819 5.633 4.311.630 

Totais 145.633 7.359.570 75.633 7.421.208 
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iS. Instrumentos financeiros 

lS.l.Perdas por imparidade em ativos financeiro~, conforme discriminação no quadro seguinte: 

Descrição Saldo inidal Reforço Reversão Utilização Saldo final 

Dividas a receberde cl ientes 23.715.911 1.717.064 21.998.847 

Totais 23.715.911 O 1.717.064 O 21.998.847 

lS.2.Discriminação das dívidas de cobrança duvidosa: 

Descrição 2014 2013 

Relativos a processos de insolvência e recuperação e 

processos de execução 4.449 

Reclamadas judicialmente 2.730.831 2.093.737 

Em mora: 21.381.930 22.806.375 

Há mais de 6 e at é 12 meses 488.645 480.451 

Há mais de 12 e até 18 meses 1.646.950 2.808.732 

Há mai s de 18 e até 24 meses 456.989 485.127 

Há mais de 24 meses 18.789.346 19.032.065 

Totais 24.117.209 24.900.111 

lS.3.Categorias (naturezas) de ativos e passivos financeiros, perdas por imparidade, rendimentos e gastos 

associados, conforme quadro seguinte: 

Mensurados ao Imparidade Quantia 
Descrição 

custo acumulada escriturada 

Ativos financeiros : 

Clientes 85.732.305 21.998.847 63.733.457 

Clie ntes c/c 61.615.096 61.615.096 

Clientes de cobrança d uvidosa 24.117.209 21.998.847 2.118.362 

Adi antame ntos a fornecedores 70.140 70.140 

Outras contas a rece be r 28.435.428 28.435.428 

Passivos financeiros : 

Fornecedores 110.122.917 110.122.917 

Fornecedores c/c 108.488.169 108.488.169 

Fornecedores - Fatu ras em reco e conto 1.634.748 1.634.748 

Adiantame ntos de clie ntes 972.133 972.133 

Outras contas a pagar 54.933.560 54.933.560 

Ganhos e perdas líquidos de : 

Passivos financeiros 438.255 438.255 

Rendimentos e gastos de juros de : 

At ivos fina ncei ros 51.295 51.295 

Passivos fi n a ncei ros -53.796 -53.796 
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lS.4.Decomposição da rubrica II Outras Contas a Receber" 

Descrição 2014 2013 
Variação 

Valor % 

Adiantamentos ao pessoal 391.211 36.433 354.778 973,8% 

Devedores pi acréscimos de rendimentos 26.532.017 21.592.385 4.939.632 22,9% 

Outros clientes 5.353.940 4.088.647 1.265.293 30,9% 

ACSS, lP_CP _2012_CHUC 11.523.466 11.523.466 O 0,0% 

ACSS, IP JP _2013_CHUC 165.636 165.636 O 0,0% 

ACSS, lP_CP _2014_CHUC 2.909.993 2.909.993 

Entidades do SNS - SPA 111.492 64.822 46.670 72,0% 

Entidades do SNS - EPE 575.061 815.025 -239.964 -29,4% 

Entidades do SNS - ARS 5.382.474 4.464.281 918.193 20,6% 

Outras instituições do Ministério da Saúde 689 1.801 -1 .112 -61,7% 

Região Autónoma dos Açores 477.454 468.706 8.748 1,9% 

Região Autónoma da Madeira 31.812 O 31.812 

Outros Devedores 1.512.200 1.797.812 -285.612 -15,9% 

Totais 28.435.428 23.426.629 5.008.799 21,4% 

As rubricas de acréscimos de rendimentos relativas à faturação a efetuar à ACSS, no âmbito dos Contratos 

Programa, no valor total de 14.S99.09S€, resultam da diferença entre os proveitos contabilizados por 

acréscimo e ainda não faturados relativos aos Contratos Programa de 2010 a 2014 (1.346.308.761€) e os 

montantes recebidos como adiantamentos aos m!,!smos Contratos Programa (1.331.706.666) . 

lS.S.Decomposição da rubrica II Outras Contas a Pagar" 

Descrição 2014 2013 
Variação 

Valor % 

Remunerações a pagar 8 2.987 -2.979 (99,7) 

Descontos para outras entidades 26.645 O 26.645 

Outras operações com o pessoal 90 90 O 0,0 
Fornecedores de Investimentos 1.546.220 666.107 880.113 132,1 

Credores por acréscimos 34.177.048 34.114.135 62.913 0,2 
Remunerações a liquidar - Encargos cl férias e Subo Férias 20.365.705 20.278.936 86.769 0,4 

Horas extraordinárias 5.063.497 5.082.678 -19.181 (0,4) 
Noites e suplementos 1.232.835 1.337.087 -104.252 (7,8) 

Encargos si remunerações 6.332.293 6.340.942 -8.649 (0,1) 
Outras 358.142 358.142 

Outros acrésci mos de gastos 824.577 1.074.492 -249.915 (23,3) 
Outros Credores 19.183.548 17.761.065 1.422.483 8,0 

Totais 54.933.560 52.544.384 2.389.176 4,5 

15.6.Quantias de aumentos de capital realizados no períOdo 

Por Despacho dos Secretários de Estado da Saúde e do Tesouro, de 1 de novembro de 2013, com efeitos a 1 

de janeiro de 2014, foi determinado um aumento do capital estatutário do CHUC em 17.000.000€, realizado 

através da entrega do número de unidades de participação detidas pelo Estado no FASP. 
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l6.Fornecimentos e serviços externos 

l6.l.Decomposição dos Fornecimentos e Serviços Externos, conforme quadro seguinte: ! 
Descrição 2014 2013 

Variação 

Valor % 

Subcontratos 18.667.803 12.727.019 5.940.785 46,7 

Trabalhos especializados 11.930.370 11.781.885 148.485 1,3 

Conservação e reparação 9.581.340 9.563.074 18.265 0,2 

Eletricidade 4.641.019 4.896.792 (255.773) (5,2) \ 
Limpeza, higiene e conforto 4.506.188 4.599.624 (93.436) (2,0) 

Combustíveis 3.195.536 3.204.641 (9.105) (0,3) 

Vigilância e segurança 2.393.403 2.388.047 5.356 0,2 

Água 1.705.239 1.765.736 (60.497) (3,4) 

Comunicação 721.556 793.405 (71.850) (9,1) 

Honorários 565.632 524.690 40.941 7,8 

Livros e documentação técnica 356.165 337.413 18.752 5,6 

Outros serviços 145.313 122.414 22.899 18,7 

Rendas e alugueres 87.628 119.710 (32.081) (26,8) 

Publicidade e propaganda 26.370 12.763 13.607 106,6 

Deslocações e estadas 106.720 96.026 10.694 11,1 

Serviços bancários 42.813 45.690 (2.877) (6,3) 

Seguros ' 19.092 14.713 4.378 29,8 

Transportes de mercadorias 18.353 21.800 (3.447) (15,8) 

Contencioso e notariado 880 165 715 433,3 

Material de escritório 141 963 (822) (85,4) 

Totais 58.711.560 53.016.572 5.694.988 10,7 

l7.Gastos com o Pessoal 

17.1. Pessoal ao serviço da instituição e horas trabalhadas: 

2014 2013 

Descrição Nº médio de Nº de horas Nº médio de Nº de horas 

pessoas trabalhadas pessoas trabalhadas 

Pessoas ao serviço da empresa 

Pessoas remuneradas 7199 14194650 7509 13526826 

Pessoas não remuneradas 164 331936 143 290576 
Pessoas ao serviço da empresa por tipo horário 

Pessoas a tempo completo 

(das quais pessoas remuneradas) 7059 7190 

Pessoas a tempo parcial 

(das quais pessoas remuneradas) 140 319 

Pessoas ao serviço da empresa por sexo 

Masculino 1972 3888297 2057 3705511 

Feminino 5227 10306353 5452 9821315 
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17.2.Gastos com o pessoal: 

Descrição 2014 2013 
Variação 

Valor % 

Remunerações dos órgãos sociais 335.754 339.083 (3 .329) (1,0) 
Remunerações do pessoa l 173.457.848 179.162.504 (5 .704.656) (3,2) 
Benefícios pós emprego 1.048.804 753 .108 295.696 39, 3 
I nde mnizações 618.932 77.097 541.835 702,8 
Encargos sobre as rem unerações 40.813.028 38.642.764 2.170.264 5,6 
Seguros de aci dentes no traba lho 608.385 532.833 75.552 14,2 
Outros gastos com o pessoal 1.332.568 1.159.086 173.483 15,0 

(dos quais: formação) 43.563 17.763 25.800 145,2 

Totais 218.215.320 220.666.475 (2.451.155) 1,1 

IS. Outros gastos e perdas e outros rendimentos e ganhos 

lS.1.Decomposição da rubrica "Outros gastos e perdas", conforme quadro seguinte: 

Descrição 2014 2013 
Variação 

Valor % 

Impostos 17.957 2.982 14.975 502,2 

Perd as e m inve ntários 2.452.540 56.948 2.395.592 4.206,6 

Gasto s e perd . e m inv. não fin anc. 477.559 226.374 251.185 111,0 

Outros gastos e pe rdas 5 .232.637 4 .423.543 809.095 18, 3 

Juros suporto (excepto f inanci am .) 11.495 319.678 -308.183 (96,4) 

Totais 8.192.190 5.029.525 3.162.665 62,9 

lS.2.Decomposição da rubrica "Outros rendimentos e ganhos", conforme quadro seguinte: 

Descrição 2014 2013 
Variação 

Valor % 

Re ndime ntos suplementare s 6 .229.888 12.045.818 -5.815.930 (48,3) 
Descontos de p .p . obtidos 438.255 515.309 -77.054 (15,0) 

Ganhos e m inventários 1.747.556 6 .556.516 -4 .808.959 (73,3) 

Outros 9 .513.869 13.493.368 - 3.979.499 (29,5) 

Juros obtidos 51.295 35.994 15.300 42,5 

Totais 17.980.862 32.647.005 -14.666.143 (44,9) 
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19.Divulgações exigidas por diplomas legais 

19.1.Informação por atividade económica 

Descrição CAE_86100 Total 

Prestações de serviços 403.371.065 403.371.065 

Compras 136.353.697 136.353.697 
Fornecimentos e serviços externos 58.711.560 58.711.560 

Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas 133.678.916 133.678.916 

Matérias primas, subsidiárias e de consumo 133.678.916 133.678.916 
Número médio de pessoas ao serviço 7.199 7.199 
Gastos com o pessoal 218.215.320 218.215.320 

Remunerações 173.793.602 173.793.602 
Outros gastos 44.421.718 44.421.718 

Ativos fixos tangíveis 

Quantia escriturada líquida final 79.568.273 79.568.273 
Total das aquisições 2.826.201 2.826.201 

19.2.lnformação por mercado geográfiCO 

Descrição 
Mercados geográficos 

Total 
Interno Comunitário 

Prestações de serviços 403.371.065 403.371.065 
Compras 133.268.866 3.084.831 136.353.697 
Fornecimentos e serviços externos 58.711.560 58.711.560 
Aqui sições de ati vos fi xos tangíveis 2.826.201 2.826.201 
Aquisições de ativos intangíveis 79.685 79.685 
Rendimentos suplementares: 6.229.888 6.229.888 

AI uguer de equi pamento/i nstalações 100.317 100.317 
Outros rendimentos suplementares 6.129.570 6.129.570 

19.3.0utras divulgações exigidas por diploma legal 

-O Conselho de Administração informa que a Instituição não apresenta dívidas ao Estado em situação 

de mora, nos termos do Decreto-Lei nº 534/80 de 7 de Novembro. 

-Dando cumprimento ao estipulado no Decreto-lei nº 411/91, de 17 de Outubro, o Conselho de 

Admin istração informa que a situação da Instituição perante a Segurança Social se encontra 

regularizada, dentro dos prazos legalmente estipulados. 

-Não foram concedidas quaisquer autorizações nos termos do Artº 397º do CSC (Negócios entre os 

Administradores e a sociedade), pelo que nada há a indicar para efeitos do nº 5, alínea e) do Artº 66º 

do Csc. 

_Relativamente ao Artº 66º-A do CSC, devemos informar que : 
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.Não existem quaisquer operações, comerciais ou financeiras, não incluídas no balanço; 

.Os honorários faturados no período de 2014 pelo Revisor Oficial de Contas referem-se a Revisão Legal 

de Contas (15.140,41€) . 

20.0utras Informações 

20.1. Outras divulgações consideradas relevantes para melhor compreensão da situação financeira e dos 

resultados 

Decomposição e movimento dos itens de capital próprio 

Descrição Saldo inicial Aumentos Diminuições Saldo final Notas 

Capital 50.279.540 17.000.000 67.279.540 a) 
Reservas 65.723.189 65.723.189 

Outras reservas 65.723.189 65.723.189 

Resultados transitados -128.422.951 12.003.156 29.846.171 -146.265.967 b) 

Outras variações nos capitais próprios 43.967.491 403.452 1.178.533 43.192.409 c) 
Subsídios 29.844.895 133.776 1.178.533 28.800.137 
Doações 14.122.596 269.676 14.392.272 

Totais 31.547.269 29.406.608 31.024.705 29.929.172 

a)Conforme referido na nota 15.6, verificou-se um aumento de 17.000.000€ no capital. 

b)O valor negativo dos resultados transitados aumentou em 17.843.015,59€, o que se deve à transferência 

do prejuízo obtido em 2013 (redução de 29.846.171,34€), parcialmente compensado pela correção dos 

valores do imobilizado para que ficassem em conformidade com os do respetivo inventário (impacto 

positivo de 12.003 .155,75€). 

c)As outras variações no capital próprio registaram uma diminuição global de 775.081,53€, que deve à 

imputação a rendimentos do período de valores relativos a subsídios ao investimento (-1.178.533,32€), ao 

recebimento de subsídios ao investimento (+133.775,87€) e a doações de equipamentos (+ 269.675,92€). 

20.2.Acontecimentos após a data do balanço que não deram lugar a ajustamentos: 

Não ocorreram quaisquer acontecimentos após a data do balanço que alterem o conteúdo ou os valores 

destas demonstrações financeiras . 

As demonstrações financeiras foram autorizadas para emissão pelo Conselho de Administração a em 7 -05-

2015 . 
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Coimbra, de 07 Maio de 2015 

.. 
(Dr. Ant;;r?[o Pedro Araújo Lopes ) 

(Enf. onlo Manuel Marques) 

L· 
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