EIXO C: EXCELÊNCIA
ASSISTENCIAL
OBJETIVO C1: MODELO
ORGANIZACIONAL

C.1.3. DESLOCALIZAÇÃO DE
SERVIÇOS DOS HUC PARA
OUTROS HOSPITAIS DO CHUC.
OTIMIZAÇÃO DE ESPAÇOS
FÍSICOS DO CHUC.
REORGANIZAÇÃO DA
RESPOSTA DE AMBULATÓRIO
DE ADULTOS DO CHUC

SIGLAS
ARSC Administração Regional de Saúde do Centro
BO Bloco Operatório
CAP Centro de Ambulatório Polivalente
CHUC Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE
CMS Centro de Medicina do Sono
CRI Centro de Responsabilidade Integrada
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HDo Hospitalização Domiciliária
HG Hospital Geral dos Covões
HUC Hospital Universitário de Coimbra
MCDT Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica
PIIC Programa de Incentivo à Criação de Cuidados e à Valorização
dos Percursos dos Utentes no SNS)
POSEUR Programa Operacional – Sustentabilidade e Eficiência no Uso
de Recursos
RCR Reabilitação Cardiorrespiratória
SU Serviço de Urgência
UCA Unidade de Cirurgia de Ambulatório
UHD Unidade de Hospitalização Domiciliária
UNIESA Unidade de envelhecimento saudável e ativo
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Decorridos dez anos sobre a decisão legal de proceder à criação do Centro
Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC), entendemos que é o tempo
próprio para consolidar as alterações que se mostraram ajustadas a uma
melhoria das respostas e, numa perspetiva global e integrada, redesenhar
adequadamente a missão do Centro Hospitalar, aproveitando o melhor
possível as potencialidades de cada um dos seus polos e desenhando uma
nova missão para estes espaços, tendo em vista as novas necessidades dos
doentes, quer as já identificadas quer as que se antecipam para o futuro.
Tudo isto tendo como pressupostos:
1 a
 obrigatoriedade de assegurar que o CHUC se mantém como hospital
dotado de respostas adequadas para as situações de doença de elevada
complexidade e servido por recursos humanos e tecnológicos de elevada diferenciação;
2 o
 dever e a obrigação de manter o CHUC como Hospital capacitado para
responder à procura oriunda do distrito de Coimbra e, para algumas especialidades médicas e cirúrgicas, como único Hospital com resposta adequada a nível da Região Centro, a par do dever de se manter como único
Hospital nacional com resposta para algumas áreas assistenciais ou integrado em redes de resposta nacional para diversas áreas assistenciais;

BASES
GERAIS DE
INTERVENÇÃO
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3 a
 premência de não descurar o desenho atempado de novas formas de
resposta geradas pela evolução demográfica, nomeadamente o aumento da esperança de vida e o envelhecimento da população, com o consequente aumento da incidência das doenças crónicas e degenerativas
e do cancro, mas também para o aumento das doenças decorrentes da
modificação dos estilos de vida, designadamente o aumento da prevalência de doenças como a diabetes, os acidentes vasculares cerebrais e
o enfarte do miocárdio, bem como a reabilitação de base hospitalar;
4 a
 obrigação de incorporar novos recursos postos ao serviço da prestação de cuidados hospitalares e de novas formas de organização e gestão
testadas ou em desenvolvimento para responder, da melhor forma, às
exigências contemporâneas e futuras de um Centro Hospitalar, geral,
polivalente, central e universitário;

BASES
GERAIS DE
INTERVENÇÃO
5 o
 dever de introduzir coerência na localização das funções hospitalares que assegura, combatendo a fragmentação e as redundâncias das
ofertas – dar a cada polo integrante do CHUC, uma missão coerente, de
modo a:
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• potenciar o desenvolvimento do seu capital humano;
• otimizar o uso das instalações e dos recursos tecnológicos;
• garantir mais transparência no que concerne aos diferentes graus
de complexidade e de diferenciação das ofertas assistenciais;
• assegurar mais qualidade, eficácia e segurança dos cuidados
prestados aos doentes;
• gerar níveis mais elevados de eficiência na gestão dos recursos.

HOSPITAL GERAL:
UMA NOVA
MISSÃO COERENTE
E INTEGRADA

ENQUADRAMENTO
E OBJETO DO PLANO
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O plano de intervenção
que aqui se desenha
tem em conta uma
resposta coerente
à necessidade de
evolução da oferta de
cuidados, a dar pelo
CHUC, adequando
essa oferta à procura
decorrente das razões
enunciadas.

O presente plano de intervenção aborda apenas a nova missão assistencial
a instalar no Hospital Geral dos Covões (HG), como polo do CHUC: uma
oferta específica, não redundante, de cuidados assistenciais, para servir
áreas em expansão de procura essenciais no futuro próximo da prestação
de cuidados de saúde hospitalares por este Centro Hospitalar.
Esta nova missão será implementada progressivamente, dado haver necessidade de acautelar um conjunto de condições relacionadas com a requalificação da maioria dos espaços do HG, para se adequarem às especificações
da nova missão.
Esta evolução deve ocorrer como missão assistencial coerente e integrada
no todo dos cuidados hospitalares prestados pelo CHUC, sendo este aspeto
vital para garantir as respostas sedeadas no HG.
É também essencial para que, por esta via e razão, o HG reganhe a relevância e atração que tradicionalmente detinha para a cidade e para a Região
Centro.

ENQUADRAMENTO
E OBJETO DO PLANO

11

A relevância da ambulatorização dos cuidados hospitalares é hoje inquestionável, assumindo uma importância cada vez maior na gestão das situações de doença, face à tipologia dos doentes e aos avanços terapêuticos,
médicos e cirúrgicos, e dos recursos tecnológicos postos ao serviço da
Medicina. Por exemplo, a cirurgia de ambulatório já corresponde, atualmente, a mais de 60% das respostas cirúrgicas de um grande hospital.
Por isso, uma organização hospitalar adequada à contemporaneidade e ao
futuro impõe uma extensa carteira de serviços destinada a abranger uma
fatia significativa dos doentes, numa tipologia de respostas que não passa
apenas pelo internamento convencional pela cirurgia convencional, antes
exige a disponibilização de novas técnicas, novos meios e novas formas
de atuar, seja na área médica, seja na área cirúrgica (de que são exemplo
o gestor do doente crónico, a cirurgia de ambulatório, a cirurgia minimamente invasiva e de alta resolutividade, ou mesmo as consultas de elevada
resolutividade).
A localização destas respostas no HG irá induzir a sua transformação,
atribuindo-lhe um papel relevante, pioneiro e insubstituível na prestação
contemporânea e futura de cuidados de saúde no âmbito do CHUC – um
verdadeiro hospital do futuro, ao mesmo tempo que permite adequar a
estrutura física e os circuitos de doentes no polo HUC.

ENQUADRAMENTO
E OBJETO DO PLANO
O NOVO HOSPITAL GERAL DOS COVÕES INTEGRARÁ:
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Um centro de cirurgia eletiva
de alta resolutividade com
as vertentes de ambulatório
convencional
Uma vertente de internamento
com 192 camas
Um centro geriátrico integrado
(CGI)
Um Centro de
Responsabilidade Integrada
(CRI) da medicina do sono
Um Centro de
Responsabilidade Integrada
(CRI) de implantes cocleares
Unidade domiciliária

Um centro de ambulatório
polivalente (CAP)
Uma unidade de epilepsia e
neurofisiologia (UEN)
Uma unidade de diálise
ambulatória
Uma unidade partilhada de
MCDTs
Uma Unidade de Reabilitação
Cardiorespiratória
Resposta de cardiologia na
vertente de hemodinâmica
eletiva e MCDT’s
Polo B SU – modelo a definir em
articulação com a ARS Centro

SITUAÇÃO EXISTENTE E
DESENVOLVIMENTO DO
PLANO DE INTERVENÇÃO
O Hospital Geral dos Covões (HG) é constituído por um conjunto de edificações de diferentes idades, que apresentam necessidades prementes
de requalificação, particularmente as mais antigas para poderem alojar
funções hospitalares.
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As funções enunciadas neste documento localizar-se-ão: a) no edifício
principal as áreas de internamento; b) num edifício a construir dedicado
ao ambulatório; c) no edifício de audiologia (CRI dos Implantes Cocleares);
d) no edifício do antigo infantário (CRI Medicina do Sono).
Os espaços onde funcionam o Bloco Operatório (BO), a Unidade de Cirurgia de Ambulatório (UCA) e a Unidade de Recobro, já dispõem de condições adequadas às funções que aqui estão localizadas e às que se irão
adicionar no futuro, sem necessidade de investimento relevante, devido a
intervenções recentes.
Também os edifícios da audiologia e do antigo infantário não requerem intervenções major para acolherem condignamente as funções assistenciais
que aí serão ou já estão localizadas. Já o edifício das consultas externas é
exíguo (1.200 m2), não havendo capacidade de ampliação, para além da
circunstância da localização constituir uma condicionante ao circuito do
doente em ambulatório.

SITUAÇÃO EXISTENTE E
DESENVOLVIMENTO DO
PLANO DE INTERVENÇÃO
Já os espaços atualmente afetos ao internamento, localizados no edifício
principal, necessitam de remodelações profundas, para incorporarem as
especificações técnicas contemporâneas exigidas para um espaço de internamento, com exceção das áreas atualmente atribuídas à cirurgia E, por
terem sido objeto de requalificação recente.
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A remodelação e requalificação do edifício principal é uma das condições
críticas para o êxito deste plano. De relevar que a remodelação das áreas de
internamento tem um impacto assinalável ao nível das lotações praticadas,
sendo previsível uma lotação global na ordem das 190 camas.
Os montantes financeiros a mobilizar para a requalificação do edifício principal apontam para 5 milhões de euros, com uma forte componente na
melhoria da eficiência energética do edifício (financiado pelo POSEUR).
No que concerne ao parque de MCDTs existente, embora já tenha melhorado substancialmente fruto de investimentos recentes, ainda carece de
modernização e adequação às respostas a instalar no edifício principal,
com destaque para a necessidade de substituição do equipamento de
ressonância magnética.

CARTEIRA
DE SERVIÇOS
HOSPITAL GERAL
DOS COVÕES

1. CENTRO DE CIRURGIA ELETIVA DE ALTA
RESOLUTIVIDADE COM AS VERTENTES DE
AMBULATÓRIO CONVENCIONAL
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Permitirá ainda reduzir
as listas de espera e
responder à tipologia de
doentes que este centro
de cirurgia se destina
dentro dos “tempos
máximos de resposta
garantidos”.

É inequívoco que o Hospital Geral possui uma importante capacidade instalada na área cirúrgica, constituída por BO dotado de sete salas operatórias e uma área de recobro adequada e demais áreas de apoio e a UCA
que é constituída por duas salas operatórias, recobro, pernoita, e demais
áreas de apoio.
Trata-se de um potencial que permitirá aumentar a produção da cirurgia
de ambulatório, a produção de cirurgia convencional e ainda disponibilizar
capacidade cirúrgica no polo HUC, para cirurgia de maior complexidade.
O que se pretende é especializar este Centro numa área da cirurgia do
ambulatório e numa área da cirurgia de alta resolutividade (com pós-operatórios máximos de três dias), tornando-o referência, a nível Nacional e
Internacional.
A Unidade de Cirurgia de Ambulatório deve ser dotada de todas as condições
necessárias, que lhe permita responder a todas as tipologias e à totalidade
da procura do CHUC. Naturalmente, isso obrigará a uma utilização flexível
das salas operatórias bem como das restantes áreas de apoio.

1. CENTRO DE CIRURGIA ELETIVA DE ALTA
RESOLUTIVIDADE COM AS VERTENTES DE
AMBULATÓRIO CONVENCIONAL
A Unidade de Cirurgia de alta resolutividade será coordenada pelo serviço de
Cirurgia Geral e utilizada pelas especialidades de Cirurgia Geral, Ortopedia e
ORL.

17

Será oferecida uma vertente de internamento com o número de camas adequado e dotado das respetivas condições de segurança, face à produção
estimada para esta nova missão.

2. CENTRO DE
AMBULATÓRIO POLIVALENTE
O centro de ambulatório polivalente será alojado num novo edifício de
ambulatório, contíguo ao edifício principal.
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2. CENTRO DE
AMBULATÓRIO POLIVALENTE
Este centro irá responder a cerca de 35% da atividade total de ambulatório de adultos do CHUC. Com este investimento, o polo HG vê reforçada
substancialmente a sua capacidade atual de resposta, com aumentos de
250% na consulta externa e 150% no hospital de dia.
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Por outro lado, o polo HUC reduz a atividade de ambulatório em 20%,
beneficiando de uma reorganização dos espaços físicos afetos atualmente
ao ambulatório e de uma maior funcionalidade dos circuitos de utentes,
para além de descongestionar o fluxo diário de pessoas a essa unidade
hospitalar.
O Centro de Ambulatório terá uma capacidade de 100 gabinetes de consulta e uma área de 4.000 m2, contíguo ao edifício principal e ainda uma nova
área de apoio logístico a este polo hospitalar, num valor de investimento
total de cerca de 10.000.000 € (c/IVA).

2. CENTRO DE AMBULATÓRIO
POLIVALENTE (CAP)
UNIDADES FUNCIONAIS A INTEGRAR O CAP
UNIDADE DE DIA DE DIABETES
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UNIDADE DE EPILEPSIA E
NEUROFISIOLOGIA
UNIDADE DE DIALISE
AMBULATÓRIA
UNIDADE POLIVALENTE DE
ENDOSCOPIA E FIBROSCOPIA
UNIDADE DE AMBULATÓRIO DE
APOIO GERIÁTRICO

UNIDADE DE NUTRIÇÃO E
TRATAMENTO DA OBESIDADE
UNIDADE DE ESTOMATERAPIA
E TRATAMENTO DE FERIDAS
COMPLEXAS
UNIDADE DE PREVENÇÃO DE
QUEDAS
UNIDADE DE EDUCAÇÃO PARA
A SAÚDE, GESTÃO DO REGIME
TERAPÊUTICO E PROMOÇÃO E
GESTÃO DO EXERCÍCIO FÍSICO

CONSULTAS DE ESPECIALIDADES MÉDICAS E CIRÚRGICAS
HOSPITAIS DE DIA
UNIDADE PARTILHADA DE MCDT’S

3. CENTRO
GERIÁTRICO INTEGRADO
O centro geriátrico integrado pretende constituir-se como resposta inovadora e pioneira em Portugal, na investigação, formação, tratamento e
prevenção de situações de doença associadas ao envelhecimento.
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Primordialmente, destina-se a acrescentar vida aos anos que os progressos
científicos e clínicos têm vindo a acrescentar à vida.
Sendo certo que a esperança média de vida dos portugueses, à nascença,
está hoje ao nível dos países europeus mais desenvolvidos, já o mesmo se
não pode afirmar sobre os anos de vida livres de doença, a partir dos 65
anos. Nestas idades, há uma “carga de doença” excessiva que constitui
um enorme encargo evitável para o SNS e que posiciona mal Portugal, na
comparação com os países com idêntica esperança média de vida.
O estabelecimento de um centro geriátrico integrado no HG constitui uma
forma que antevemos como eficaz e eficiente para responder a esta necessidade. Neste sentido, o CHUC está em fase de iniciar o investimento com
a criação da UNIESA (financiado por verbas do Programa de Incentivo à
Criação de Cuidados e à Valorização dos Percursos dos Utentes no SNS).

3. CENTRO
GERIÁTRICO INTEGRADO
O CENTRO GERIÁTRICO INTEGRADO
IRÁ INCLUIR AS SEGUINTES UNIDADES:
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A. CENTRO

REGIONAL DE ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL E ATIVO UNIDADE DE ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL E ATIVO
B. UNIDADE

DE PROMOÇÃO DA AUTONOMIA
C. ASSOCIAÇÃO

HEALTHY AGEING COLAB.

3. CENTRO
GERIÁTRICO INTEGRADO
A. CENTRO

REGIONAL DE ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL E ATIVO UNIDADE DE ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL E ATIVO
• Unidade

de internamento de envelhecimento saudável e ativo - UniESA.
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Destina-se a doentes com mais de 65 anos:
• com pluripatologia, descompensação de doenças crónicas, dependência
nos autocuidados, com necessidades de reabilitação e promoção da
autonomia nos autocuidados.
• Intervencionados ao membro inferior, com défice no autocuidado e com
patologias associadas que após a intervenção cirúrgica necessitam de
orientação da especialidade de medicina interna.

3. CENTRO
GERIÁTRICO INTEGRADO
B. UNIDADE

DE PROMOÇÃO DA AUTONOMIA
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A Unidade de Promoção da Autonomia, como o próprio nome indica, visa
potenciar as capacidades de cada pessoa, fazendo com que ela se mantenha autónoma nas diversas atividades de vida diária, até ao limite do que
o estado da arte possibilita.
Esta unidade adaptará a capacidade das pessoas aos desafios de uma vida
saudável, personalizando as intervenções a desenvolver com base num
plano de vida saudável e ativa.
Promover e estimular a autonomia durante o processo de envelhecimento
é sinónimo de autossuficiência, diminuição drástica da procura dos serviços
de saúde e aumento da qualidade de vida. Significa mais felicidade.

3. CENTRO
GERIÁTRICO INTEGRADO
C. ASSOCIAÇÃO

HEALTHY AGEING COLAB
O CHUC, a Universidade de Coimbra e o Instituto Pedro Nunes, conjuntamente com outras entidades públicas e privadas, estão a criar condições
para a constituição da Associação Healthy Ageing CoLab.
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O objetivo é a criação de uma associação científica e técnica de direito
privado, sem fins lucrativos, cuja atividade tem por objeto a promoção e o
exercício de iniciativas de inovação e formação avançada, orientadas para
a área do envelhecimento, promovendo novas formas colaborativas entre
os setores público e privado que sejam ao mesmo tempo, potenciadoras
da criação de valor e de emprego qualificado, bem como a prossecução de
atividades de investigação e desenvolvimento (I&D) com vista à inovação
e à transferência de conhecimento e de tecnologias para acelerar a transformação do sistema de saúde Português na área do envelhecimento.

4. CENTROS DE
RESPONSABILIDADE INTEGRADA
A. CRI

MEDICINA DO SONO (CRI-CMS)
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O CMS tem oferecido, ao longo de 30 anos, uma resposta integrada às patologias relacionadas com o sono. O Centro teve origem nos Serviços de
Pneumologia do Hospital Geral (HG) e dos Hospitais da Universidade de
Coimbra (HUC), com o apoio direto da Neurologia, Psiquiatria e Psicologia.
Possui também estreitas relações com as especialidades de Estomatologia
e de Otorrinolaringologia.
Com a transformação do CMS em CRI pretende-se estimular as equipas
para um projeto que visa melhorar os níveis de acesso aos doentes dentro
dos tempos máximos de resposta garantidos definidos na lei, melhorando
o desempenho da instituição e consequentemente do SNS na resposta às
necessidades de doentes com patologia do sono.
Sendo o primeiro e o grande Centro de Medicina do Sono público do país,
pretendem-se manter os altos padrões de prática clínica e capacidade de
realizar os mais recentes e complexos exames numa matriz internacional e
simultaneamente expandir as parcerias de investigação translacional com
a Universidade de Coimbra.

4. CENTROS DE
RESPONSABILIDADE INTEGRADA
B. CRI

IMPLANTES COCLEARES
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A Unidade Funcional de Implantes Cocleares (UFIC) é o único Centro de Referência Nacional Público e o principal centro em Portugal de (re)habilitação
auditiva devolvendo a audição a surdos profundos de todo o Continente e
Regiões Autónomas.
Num percurso de mais de 35 anos, a UFIC realizou mais de 1.300 implantes
cocleares a adultos e crianças com surdez profunda.
A criação de um Centro de Responsabilidade Integrada de Implantes Cocleares irá permitir um modelo organizativo e gestionário mais flexível com
o objetivo continuar a potenciar os resultados e a qualidade da prestação
de cuidados de saúde aqui prestados, aumentando a produtividade dos
recursos aplicados e contribuindo para uma maior eficácia e eficiência.

5. UNIDADE DE REABILITAÇÃO
CARDIORESPIRATÓRIA
Esta unidade tem por missão conduzir a implementação de um programa
de reabilitação cardiorrespiratória (RCR), em conjunto com o Aces Baixo
Mondego. O projeto obteve financiamento pelo Programa de Incentivo à
Criação de Cuidados e à Valorização dos Percursos dos Utentes no SNS
(PIIC).
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O período pandémico que vivemos não permitiu concluir o processo de implementação do programa, estando nesta fase a concluir-se os trabalhos
para que o seu início ocorra ainda durante o ano 2021.
O programa assenta no conhecimento científico, com evidência clínica dos
seus resultados, na melhoria da morbilidade e mortalidade, na qualidade
de vida, na maior reintegração socioprofissional, na redução do número de
reinternamentos e de custos hospitalares com ganhos de eficiência.
Habitualmente os programas são estruturados em três fases: Fase hospitalar (fase 1), Fase Ambulatório Precoce (fase 2) e Fase de manutenção
(fase 3).

5. UNIDADE DE REABILITAÇÃO
CARDIORESPIRATÓRIA
Será na fase 1 que se orientam os doentes que seguem para as fases seguintes do programa, em regime de ambulatório, cabendo aos cardiologistas e
pneumologistas identificar e estratificar o nível de risco de complicações, e
referenciá-los para as equipas de reabilitação cardiorrespiratória.
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A equipa de Reabilitação Cardiorrespiratória será liderada pelo Serviço de
Medicina Física e Reabilitação, e integra uma equipa multidisciplinar que
envolve especialistas de cardiologia, pneumologia, fisiatras, enfermeiros
especialistas em reabilitação e fisioterapeutas na área do exercício e assistentes operacionais, com o apoio de psiquiatras, psicólogos, nutricionistas,
e ainda de assistentes técnicos.
Segundo o estudo de base à candidatura ao PIIC, na área de influência do
CHUC foram identificados 814 doentes/ano elegíveis para integrar o RCR,
dos quais 604 da Cardiologia e 210 da Pneumologia.

6. UNIDADE
DOMICILIÁRIA
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A Unidade domiciliária
criada em 8/7/2021,
engloba duas vertentes:
a vertente inovadora da
hospitalização domiciliária
destinada a doentes
com necessidades de
internamento no seu
domicílio; e uma resposta
consolidada no CHUC
designada por serviço
domiciliário que responde
às necessidades dos
doentes cuidados no seu
domicilio em regime de
ambulatório.

As alterações aos tradicionais padrões de prestação de cuidados de saúde
em situações clínicas que exigem respostas hospitalares tende a enquadrar
a hospitalização domiciliária como uma resposta possível enquanto abordagem sustentada de prestação de cuidados de saúde.
A hospitalização domiciliária (HDo) em Portugal é um objetivo prioritário do
programa da saúde, sendo de implementação obrigatória pelos hospitais
do SNS por força do Despacho do Secretário de Estado da Saúde n.º9323A/2018, de 3 de outubro.
Neste contexto, tem vindo a incentivar-se a criação de respostas de hospitalização domiciliária no SNS, alternativas ao internamento hospitalar,
centradas nas necessidades dos doentes, salvaguardando uma resposta
segura, eficiente e adequada às situações de doença que assegurem a continuidade para os cuidados de saúde primários, ou outras respostas na
rede do SNS, no sector social ou na comunidade.
Conforme o modelo adotado, a UHD poderá reduzir o tempo de internamento e/ou evitar a admissão com recurso ao alojamento hospitalar, baseando-se em programas de alta precoce de doentes que se encontram
nas enfermarias ou internando no domicilio através do serviço de urgência,

6. UNIDADE
DOMICILIÁRIA
todos com critérios de internamento ou sua manutenção, mas que reúnam
condições para que tal se faça no domicilio.
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Com data de início prevista para setembro de 2021, a Unidade de hospitalização Domiciliária (UHD) irá desenvolver, numa primeira fase, a sua atividade no concelho de Coimbra e eventual área limítrofe com trajetos até 15
minutos, centrando-se em doentes referenciados de unidades de internamento com forte pressão, como medicina interna e ortopedia.
A vertente prioritária será a de transferências precoces do internamento,
sendo que na primeira fase de implementação será o este o modelo preferencial, sendo outro tipo de admissões de carácter excecional.
A UHD é uma unidade que desenvolve um trabalho interdisciplinar em
equipa e em coordenação com os demais recursos sócio sanitários do SNS
nomeadamente, os cuidados primários e terciários, pelo que contará com
equipas multidisciplinares e miltiprofissionais.
A sua lotação será progressiva e dependente dos recursos existentes e da
procura expressa, iniciando-se com um mínimo de 10 camas, que será aumentada em múltiplos de 5 até um limite de 100 camas.

CARACTERIZAÇÃO
DA RESPOSTA DE
ADULTOS NO CHUC

CARACTERIZAÇÃO DA
RESPOSTA DE ADULTOS NO CHUC:
ESTRUTURA FÍSICA/PRODUÇÃO (POLOS HUC E HG)
ESTRUTURA
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PRODUÇÃO

LINHA PRODUÇÃO

U.M.

HG

HUC

U.M.

HG

HUC

INTERNAMENTO

CAMAS

192

1223

DOENTES SAÍDOS

7015

39390

CONSULTAS

GABINETES

50

234

CONSULTAS

102612

589975

BLOCO OPERATÓRIO - C. AMBULATÓRIA

SALAS

4

7

CIRURGIAS

5952

12726

BLOCO OPERATÓRIO - C. CONVENCIONAL

SALAS

4

26

CIRURGIAS

1353

10827

BLOCO OPERATÓRIO - CIRURGIA URGENTE

SALAS

1

2

CIRURGIAS

390

4430

HOSPITAL DIA

CADEIRÕES

9

119

SESSÕES

20366

63816

EPISÓDIOS

37820

170585

URGÊNCIA
DADOS REFERENTES AO ANO 2019

CARACTERIZAÇÃO DA
RESPOSTA DE ADULTOS NO CHUC:
ESTRUTURA FÍSICA/PRODUÇÃO INTERNAMENTO (POLOS HUC E HG)
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LOTAÇÃO POR DEPARTAMENTO

DOENTES SAÍDOS

DIAS INTERNAMENTO

LOTAÇÃO

TAXA DE OCUPAÇÃO

DEMORA MÉDIA

CARACTERIZAÇÃO DA
RESPOSTA DE ADULTOS NO CHUC:
ESTRUTURA FÍSICA/PRODUÇÃO AMBULATÓRIO (POLOS HUC E HG)
GABINETES DE CONSULTAS

35

CARACTERIZAÇÃO DA
RESPOSTA DE ADULTOS NO CHUC:
ESTRUTURA FÍSICA/PRODUÇÃO AMBULATÓRIO (POLOS HUC E HG)
N.º CONSULTAS EXTERNAS
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CARACTERIZAÇÃO DA
RESPOSTA DE ADULTOS NO CHUC:
ESTRUTURA FÍSICA/PRODUÇÃO AMBULATÓRIO (POLOS HUC E HG)
N.º SESSÕES HOSPITAL DIA
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REORGANIZAÇÃO
DO AMBULATÓRIO
DE DOENTES
ADULTOS NO CHUC

IMPACTOS NA CIRCULAÇÃO
DE UTENTES, PROFISSIONAIS…
Tendo por base os dados de produção por hospital e definidos pressupostos para visitas (fator: 1,3) e acompanhantes (fator: 0,7), e considerando
a presença dos profissionais de saúde e os prestadores de serviços, a circulação média diária de pessoas no período diurno é expressivo no HUC
(11.892) e no HG (2.160).
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Está identificado que os circuitos de ambulatório no polo HUC caracterizam-se por um elevado volume de procura sendo desejável uma maior
distribuição de atividade de ambulatório entre os dois polos.

IMPACTOS NA CIRCULAÇÃO
DE UTENTES, PROFISSIONAIS…
POLO HG
AUMENTO DA CAPACIDADE EM 2,5
VEZES
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-> + 67% CIRCULAÇÃO DE PESSOAS
ANTES

APÓS

POLO HUC
REDUÇÃO EM 20% PARA
REAFECTAÇÃO DE ÁREAS
-> - 10% CIRCULAÇÃO DE PESSOAS
ANTES

APÓS

ALTERAÇÕES À
ESTRUTURA FÍSICA | CHUC
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POLO HG

POLO HUC

Reforço da capacidade instalada de
ambulatório:
• gabinetes de consulta e de
técnicas - aumento de 50 para
100
• Hospital dia – aumento de 15
para 30 cadeirões

Requalificação das áreas de
ambulatório no Polo HUC,
reduzindo a capacidade instalada:
• gabinetes de consulta e de
técnicas – redução de 218 para
160
• Hospital dia – redução de 74
para 55 cadeirões

ALTERAÇÕES À
ESTRUTURA FÍSICA | CHUC
HG
INDICADORES ESTRUTURA

Gabinetes
consulta

Cadeirões

Departamento de Cabeça, Pescoço e Pele

5

0

Departamento de Cirurgia e Gastrenterologia
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Departamento de Coração e Vasos

HUC

Camas

Salas
cirúrgicas

2

0

32
1

6

22

0

REFORÇO

Gabinetes
consulta

Camas

Salas
cirúrgicas

Cadeirões

AJUSTE

++

33

2

102

2

-

+++

13

7

177

1

--

+

13

7

153

4

11

0

45

3

++

3

8

2

0

+

+++

40

18

238

0

--

15

3

94

0

-

31

18

334

3

--

6

3

57

0

53

8

110

18

Departamento de Ginecologia, Obstetrícia,
Reprodução Humana e Neonatologia
Departamento de MCDT
Departamento de Medicina Interna e
Especialidades Médicas

10

5

Departamento de Nefrologia e Urologia e
Transplantação Renal

3

4

Departamento de Neurologia, Neurocirurgia,
Ortopedia e Medicina Física e Reabilitação

3

0

78

0
0

50

0

+++

Departamento de Oncologia
Não integrados em departamento

4

0

9

+

TOTAL (REF: 2019)

50

15

184

9

218

74

1312

31

APÓS INVESTIMENTO

100

30

184

9

160

55

1312

31

-

INDICADORES
DE AVALIAÇÃO
DO INVESTIMENTO

PRESSUPOSTOS
A. INVESTIMENTO:
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O Centro de Ambulatório terá uma capacidade de 100 gabinetes de consulta e uma área de 4.000 m2, contíguo ao edifício principal e ainda uma
área de 1.000 m2 de apoio logístico a este polo hospitalar, num valor de
investimento total de 10 Milhões de euros c/IVA.
B. PRODUÇÃO E RENDIMENTOS:
Aumento do número de consultas externas em 5,2% (+36 mil consultas/
ano):
• POLO HG: aumento de 250% - 104 para 260 mil consultas/ano
• POLO HUC: redução de 30% - 590 para 472 mil consultas/ano
Aumento das sessões de hospital de dia em 4,5% (+3.800 por ano):
• POLO HG: aumento de 20 mil para 30 mil sessões
• POLO HUC: redução de 38 mil para 30 mil sessões
• Aumento da cirurgia de ambulatório em 3% nos dois polos (+3.800)
• Variação de 4,4% o número de doentes padrão (+1.859) ao preço do
GDH (3.013,52€)

PRESSUPOSTOS
MAPA INVESTIMENTOS

VALOR

VALOR RESIDUAL 2028

10,000,000 €

8,130,000 €

8,000,000 €

7,200,000 €

PROJETO

400,000 €

-€

MOBILIÁRIO

300,000 €

150,000 €

1,300,000 €

780,000 €

INVESTIMENTO TOTAL
EDIFÍCIOS
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EQUIPAMENTOS MÉDICOS

PRESSUPOSTOS
C. VARIAÇÃO DE GASTOS:
Assume-se que atualmente as ineficiências geradas pelos circuitos existentes na resposta em ambulatório a doentes adultos agudos no CHUC apresenta um valor de gastos que excede em 2% o valor da receita arrecadada.
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No período pós-investimento consideramos um ganho de eficiência de 4%
face à situação atual, com os gastos a situarem-se 2% abaixo dos rendimentos gerados por estas atividades
D. AVALIAÇÃO DO PROJETO
Considerou-se um fator de atualização dos cash-flows futuros de 4%.
Considerou-se no cálculo do VAL o valor residual do investimento no ano
2028 (8.130.000 €).

PRODUÇÃO VS RENDIMENTOS
Com base nos pressupostos anteriormente definidos, as alterações propostas têm expressão direta na produção com um aumento de 4,9% face aos
doentes padrão de ambulatório de utentes adultos registado em 2019. Em
termos de valor o aumento anual é superior em mais 4,2 milhões de euros.
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Prevê-se ainda que estas alterações resultem num aumento de produtividade
com reflexos na eficiência da gestão do ambulatório de adultos no CHUC.

PRODUÇÃO
ANTES E DEPOIS

DOENTES PADRÃO

RENDIMENTOS
ANTES E DEPOIS
MILHÕES DE EUROS

INDICADORES DE AVALIAÇÃO
CASH-FLOWS DO PROJETO
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2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

INVESTIMENTO

-400,000 €

-2,000,000 €

-7,600,000 €

VARIAÇÃO RENDIMENTOS

-€

-€

2,213,230 €

4,426,461 €

5,480,962 €

6,546,008 €

7,621,704 €

DOENTES PADRÃO

31,960

31,960

32,660

33,361

33,694

34,031

34,371

VARIAÇÃO GASTOS

-1,371,378 €

-1,412,519 €

-706,260 €

719,136 €

1,438,273 €

1,481,421 €

1,525,863 €

VARIAÇÃO CASH-FLOWS

-1,771,378 €

-3,412,519 €

-6,093,029 €

5,145,597 €

6,919,234 €

8,027,428 €

9,147,568 €

CASH-FLOW ACUMULADO

-1,771,378 €

-5,183,897 €

-11,276,926 €

-6,131,329 €

787,905 €

8,815,333 €

17,962,901 €

FLUXOS ATUALIZADOS
(Taxa: 4%)

-1,771,378 €

-3,281,268 €

-5,633,348 €

4,574,417 €

5,914,590 €

6,597,961 €

15,359,455 €

INDICADORES DE AVALIAÇÃO
INDICADORES AVALIAÇÃO DO PROJETO
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VAL - VALOR ATUAL LÍQUIDO

21,760,430 €

TIR - TAXA INTERNA DE RENTABILIDADE

37%

PAY BACK (anos)

2.71

Os indicadores de avaliação do projetos são
reveladores do retorno do investimento e dos
ganhos de eficiência que decorrem da reorganização
dos fluxos de doentes entre os dois polos
hospitalares do CHUC.

