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MENSAGEM DO PRESIDENTE DO CONSelHO DE ADMINISTRAÇÃO

o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) resultou da fusl!lo de 7
unidades hospitalares, sendo considerado o maior hospital do país. Este processo de
fusão, após 4 anos do seu inicio, entrou 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, mas 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 claramen te reconhecida no Sistema de Saúde Português, que contribui
indubitavelmente para a sustentabilidade e qualidade do Serviço Nacional de Saúde.
O processo de Internacionalização do CHUC pretende por um lado, transpor a marca CHUC para mercados
internacionais principalmente em áreas de e"celência e por outro lado pretende a sua afirmação científica e
tecnológica com vista à integração em netwarks internacionais que consolidem prestígio e acrescentem
valor ao desenvolvimento do conhecimento gerado.
A partiCipação do CHUC como instituição líder da Região Centro na Conferência de Rostock, Alemanha, foi
consolidada com o estreitamento de relações entre as instituições de investigação do Estado de Pomerania
Ocidental e da Região Centro.
A candidatura do CHUC e da Universidade de Coimbra ao M8 Alliance foi aprovada por unanimidade no
decorrer da Assembleia geral do M8 Alliance em Outubro de 2015 em Berlim.
Portugal passou a ser o 59 pais da Unil!lo Europeia com uma instituiçl!lo nesta associaçllo de Universidades e
Hospitais mundiais, responsável pela organização da Cimeira Mundial de saude.
A criação do consórcio "Centro Académico e Clínico CHUC/UC" ocorrida em Julho de 2015 deu uma nova
capacidade de relacionamento entre a Universidade de Coimbra com as suas faculdades e Institutos e o
Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, sendo virtuosas as e"pectativas criadas a curto e a médio
prazo, podendo através desta nova organização consolidar-se a crescente criação de "valor".
A entrada em funcionamento do laboratório Central, a conclusão do projecto de

~hospital

Amigo do

Ambiente", a renovação e instalação de modernos equipamentos de Radioterapia adquiridos através de
candidaturas a fundos europeus e a requali ficaçllo de vastas áreas do hospital geral, as obras de ampliação

e requalificaçllo da urgência, o novo projecto de cardiologia de Intervenção hibrida e a futura construção da
maternidade do CHUC demonstram a forma como o processo de fusão decorre tranquilamente e de acordo
com a estratégia definida.
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No presente relatório fica demonstrado que, apesar das fortes restrições econÓmico·financeiras que não
permitiram alcançar alguns dos objectivos pretendidos o CHUC soube apesar disso prosseguir o caminho da
sustentabllidade económica, sem descurar a qualidade dos serviços prestados ao utente.
O aumento de encargos com medicamentos coadjuvantes para a o tratamento da hepatite C e o
tratamento de doentes com patologias raras, com custos muito elevados, associado ao aumento de
consumo de produtos na área da hemodinámica penalizaram os resultados do CHUC no ano 20 15.

A

actividade clrurgica efectuada no exterior do hospital (5IGIC) tambem trouKe elevados custos para o CHUC.
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-financeiro da

Insti[uiç~O,

numa

conjuntura que se mantém altamente restritiva em termos económicos.
Considerando que o utente está no centro do processo, o CHUC continuará a apostar na qualidade dos
serviços prestados, re forçando a sua marca, sem subestimar o papel primordial que 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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CAP[TULO I - ENQUADRAMENTO DO CHUC, EPE

1, Apresentação do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra
O Decreto-Lei n.V 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 t odos os direitos e obrigações.
Segundo o Decreto-Lei que lhe deu origem, "a fusão dos hospitais pretende melhorar continuamente a
prestação de cuidados 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
H

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 tom 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.v 17003/2011, de 20 de
dezembro, do Gabinete do Ministro de Estado e das Finanças e do Ministro da Saúde, sendo constitufdo
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 António
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, SRQC n.1? 145, representada pelo Dr. Manuel Duarte Domingues, ROC n.v 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. V 1325.
O CHUC procura coadunar duas dimensões fundamentais da sua atividade assistencial: garantir a
efetividade dos tratamentos e a eficácia do at endimento, 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
dinicas de ponta, fazem parte da sua missão o ensino médico pré e pós-graduado, a investigação, a
realização de

est~gios

curriculares nas áreas de administração, enfermagem, técnicas 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
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populaç~o

da Região

Centro do Pais, 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 Cardlaca,
Cirurgia Plástica e Queimados, Cirurgia Maxilo-Facial, Transplantaç.ao 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 especificas, por forma a
garantir o acesso dos cidadãos aos cuidados de saúde de que necessitem. Em todas elas, o CHUC apresentase como um hospital de Hfim 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 princlplos 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 influencia que lhe está atrlburda pelas redes de
referenciação hospitalar, sem prejulzo 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, considerase a atual, resultante da soma das áreas das instituições agora fusionadas. A ativldade do CHUC responde à
população da sua área de influência e abarca também a referenciaçllo diferenciada no 1!mbito regional,
nacional e internacional, com especial predisposição para a Comunidade de Palses de Ungua Portuguesa.
A área de influencia 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 reestruturaçllo da Saúde Mental em curso no Pais.
O polo HUC para além de funciona r em dois ediffcios 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, inaugurada 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.
Deslocalizada da área prÓxima do campus hospitalar situa-se a MaternIdade Dr. Daniel de Matos onde
funciona o Serviço de Obstetrfcia A e a Neonatologia A.
Também distantes se encOntram o palo HG (Hospital Geral) com a vertente assistencial de adultos,
localizado em S. Martinho do Bispo, o palo MBB (Maternidade Bissaya Barreto) onde funciona o Serviço de
Obstetrícia B, Ginecologia B e Neonatologia B, situada dentro da cidade e sediada num ediflcio construido
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para o efeito inaugurado em 1963 e o palo HP (Hospital Pediátriço), reçentemente 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 palo HSC, situado na periferia de Coimbra, a 7 Km da çidade, integrado na freguesia de Castelo
Viegas, dedicado à saúde mental.
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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. 1I 3 do artigo 35. 11 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

•

Medicina Nuclear

•

Cirurgia Geral:

•

Patologia Clínica

• Cirurgia A

•

Radioterapia

- Cirurgia B

•

Serviço Sangue e Medicina Transfusional

- Cirurgia C
•

Cirurgia Vascular

UGI MATERNO-FETAL

•

urologia e Transplantação Renal

•

Ginecologia:
- Ginecologia A

UGI CIRÚRGICA 2

- Ginecologia B

•
•

Cirurgia Maxilo-Facial

•

Dermatologia

- Neonatologia A

•

Estomatologia

- Neonatologia B

•

Neurocirurgia

•

Ortopedia

- Obstetrícia A

•

Otorrinolaringologia

- Obstetrfcia B

Cirurgia Plástica e Queimados

•
•

•

M edicina da Reprodução
Neonatologia:

Obstetrícia:

UGI MeDT
•

Anatomia Patológica

•

Imagem Médica

•

Medicina Física e Reabilitação
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UGI M~DICA 1

•

Oncologia Pediátrica

•

Endocrinologia

•

Ortopedia Pediátrica

•
•

Hematologia Clínica

•

Pediatria Ambulatório

Medicina Interna:

•

Pediatria Médica

. Medicina Interna A

•

Urgência Pediátrica

- Medicina Interna B

•

Unidade Cuidados Intensivos Pediátricos

•
•

Oncologia Médica
Reumatologia
NAo INTEGRADOS EM UGI'S

UGt M~DtCA 2

•

CRI Cirurgia Cardiotorácica

•

Cardiologia:

•

CRI Oftalmologia

- Cardiologia A

•

CRI PSiquiatria

- Cardiologia B

•

Serviço de Pedopsiquiatria - Palo HP

Imunoalergologia

•

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

•

Blocos OperatóriOS Centrais

•

Serviço Anestesiologia

•

Serviço Apoio Domiciliário

•

Serviço Saúde Ocupacional

•

Unidade Cirurgia Ambulatório (UCA)

•
•
•

Infecciologla
Pneumologia:
- Pneumologia A
- Pneumologia B

UGI M~DICA 3
•

Centro Medicina do Sono

•

Gastrenterologia

•

Nefrologia

•

Neurologia

UGI URG~NCIA E CUI DADOS INTENSIVOS
•

M edicina Intensiva

•

Serviço de Urgência Geral:
- Urgência Geral A
- Urgência Geral B

DEPARTAMENTO PEDI ÁTRICO
•

Cardiologia Pediátrica

•

Centro Desenvolvimento Criança

•

Cirurgia Pediátrica

•

Genética Médica
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CAPITULO 11- GOVERNO DA ENTIDADE

No presente caprtulo 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. M i ssão, Visão, Valores e Objetivos
1 .1 M issão, 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 palas 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 equilfbrio no tratamento;
d) Rigor, integridade e responsabilidade;
e) Elevados padrões de humanização, de qualidade e de competência técnica e cientffica dos serviços
prestados;
f) Espirito 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 cHnicas 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 n1l0 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 sinerg1camente, no sentido vertical e horizontal, os diferentes nlveis 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 nlvel
nacional;
f) Otimizar a coordenação das atividades docentes e asslstenciais de forma a rentabilizar os recursos

humanos e financeiros;
g) Desenvolver programas de melhoria da eficiência, tendentes a garantir o equiUbrlo económicofinanceiro.
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
concretiza~o

das metas estabelecidas. O CHUC cumpriu em 99,8% os objetivos a que se propôs em termos

de produção para o ano 2015.
O CHUC tem vindo a desenvolver mecanismos de monitorização intern a 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 2015

1.Atividade Assistencial
No presente capítulo apresenta-se o movimento assistencial realizado nos anos de 2013, 2014 e 2015,
assim como as variações entre os anos 2014 e 2015.
Internamento
Desde que foi criado o CH UC, foram fusionados vários Serviços Clinicos, pelo que a lotação praticada foi
diminuindo fruto desse processo e do preconizado no Piano de Desenvolvimento Estratégico do CHUC
2012-2016. Assim, a lotação praticada de agudos em 31 de Dezembro de 2015 era de 1.826 camas de
agudos (-10 camas do que no final do ano 2014). O número de camas de Doentes de Reabilitação
Psicossocial - Psiquiatria cresceu de 10 para 22 camas pela transformação da Unidade de Casos Diffceis de
Psiquiatria de Agudos em Estrutura de Reabilitação Psicossocial, o número de camas de Residentes Psiquiatria e Forenses manteve-se em 70 camas e 110 camas respetivamente.
O número de Doentes Saídos (agudos) manteve-se praticamente inalterado, apresentando um decréscimo
na ordem dos 0,02% que representa menos 12 doentes, num total de 61.755 Doentes Saldos. O indicador
Doentes Sardas/Cama (agudos) apresentou um acréscimo de 1,1%. A Ta)(a de Ocupação apresentou um
acréscimo, passando de 7S,7 % em 2014 para 76,6% em 2015.
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Rel.ltóno e COnl.lS lOIS

o numero de Doentes Sa rdos (Agudos, Forenses e Residentes) distribuiu-se pelas várias Especialidades
existentes no CHUC, conforme apresentado no quadro que se segue :
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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 2015:

Proveniência dos Doentes para Intemamento por Distrito
OWC - Os 11>+ no ano de 2015

Da observação do gráfico verifica-se que 55,8% dos doentes internados no CH UC provêm do Distrito de
Coimbra, 38,4% dos restantes Distritos da Região Centro, havendo 4,5% de doentes provenientes do resto
do PaIs.
Atlvidade Cirúrgica
Nesta linha de atividade, no ano 2015 e face ao ano anterior, verificou-se um acréscimo de 4,9% do totai de
Doentes Operados Programados, com um contributo superior da cirurgia ambulatória (7,2%). O número de
Doentes Operados Urgentes apresentou um decréscimo de 0,5%.
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Os Doentes Operados em Cirurgia de Ambulatório representam 53,1% do totai de doentes operados
programados, tendo o CHUC vindo a desenvolver todos os esforços no sentido de aumentar esta Rácio.
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.
No Centro Hospitalar a percentagem de GDH's cirúrgicos de ambulatório no total de GDH's cirúrgicos
programados situou-se nos 77,1% (não atingi ndo os 78,5% contratualizados), tendo em conta os vários
procedimentos ambulatorizáveis realizados e que geram GDH's cirúrgicos de ambulatório.
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R"lató"o" Contas 201S

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
Ambula tório.
Evolução do número de Doentes Operados
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Transplantes
Sendo o CHUC um Centro Hospitalar com um elevado grau de diferenciação, não se pode deixar de relevar
uma área tão especifica como a dos Transplantes, pelo que no quadro que se segue é apresentada a
atividade de transplantação. dos últimos três anos, por tipo de órgão transplantado:
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lista de Espera para Cirurgia
No quadro seguinte é apresentado o numero de Doentes Inscritos para Cirurgia à data de 31 de Dezembro
de 2015, no qual se pode observar que cerca de 89,3% dos doentes Inscritos são referentes a pedidos
efetuados há menos de 9 meses.
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Fonte de dldo •. SICA

Consultas ElCternas Médicas

Para o mesmo numero de valências em funcionamento, a atividade de Consultas EKternas Médicas no ano
2015 apresentou um total de 916.857 consultas, representartdo um acréscimo de 2,3% face ao ano anterior,
tendo as Primeiras Consultas registado um acréscimo de 1,7% e as Consultas Subsequentes crescido 2,5%. A
Taxa de Acessibilidade da Consultas Externas Médicas no ano 2015 situou-se nos 23,4%, mantendo-se
praticêlmente estável face ao ano anterior (23,5% no ano 2014).
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Rfliltóflo t ConUi 201S

No quadro seguinte é apresentada a atividade das Consultas Externas Médicas por Especialidade:
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Nesta área de atividade deu-se continuidade ao processo de altas das consultas externas tendo o Centro
Hospitalar no seu todo, atingido uma taxa de 15,2%, ultrapassando os 15% contratualizados do objeUvo
associado ao Contrato-Programa do ano 2015: "'Peso das consultas externas com registo de altas no total de
consultas externas".
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Relalór,o e Conlas 2015

o quadro que se segue apresenta os Doentes em lista de Espera para Consulta Externa em 31-12-2015:
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A lista de Espera para a Consulta Externa diz respeito quer a pedidos de fora referenciados via Consulta a
Tempo e Horas, quer a referenciados Internamente.
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
Cuidados de Saúde Primários e outros hospitais), no sentido de cumprir as redes de referenciação, bem
como, através da criação de teleconsultas em várias especialidades.
RHATOftIO~CONTA!:.

ANO 2015

I PAGI/IIA"20

CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO OE COIMBRA, E.P.E.

RtLlIóno t COnl.lS ZOiS

Urgência
A constituição do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra implicou uma redefinição do perfil
assistencial eKistente, tendo como objetivos ganhos de eficiência, complementaridades e sinergias,
suportados por uma filosofia de gestão pela qualidade centrada nos cidadãos.
No ano de 2015 o CHUC registou 283.637 Atendimentos de Urgência, distribuídos da seguinte forma pelos
três tipos de urgência: 192.348 atendimentos de Urgência Geral ou Polivalente, 30.278 atendimentos de
Urgência Obstétrica e 61.011 atendimentos de Urgência PediátriC<l, verificando-se um acréscimo de 0,3% no
total de atendimentos de urgência. Embora se verificasse um acréscimo no total de atendimentos, a
Urgência Geral apresentou uma diminuição de 0,8%, relativamente ao ano anterior. De realçar o acréscimo
de 7,4% da Urgência Obstétrica. Este efeito é acompanhado de acréscimos semelhantes em toda a
atividade desta Especi<llidade, que resulta num aumento de partos.
O CHUC apresentou, no ano de 2015, uma média diária de 806 Atendimentos de Urgência, sendo 556 na
UrgênCia Geral, 83 na Urgência Obstétrica e 167 n<l Urgência Pediátrica.
A tabela que se segue mostra a evolução do N.!! Total de Atendimentos de Urgência por Tipo de urgência
nos últimos 3 anos:
N.' TOTAL DE ATENDIMENTOS
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Do total de 283,637 Atendimentos de Urgência realizados no CHUC no ano de 2015, 35.858 tiveram como
destino

° internamento, represent<lndo cerca de 12,6%, variando est<l proporção consoante ° tipo de

urgência.
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o CHUC utiliza o Sistema Triagem de Manchester na Urgência Geral cujo objetivo é fazer a triagem baseada
em prioridades clínicas. São aspetos imprescindíveis deste sistema, a identificação de critérios de gravidade
de forma objetiva e sistematizada, que indicam a prioridade cUnlca com que o doente deve ser atendido,
sem tecer presunções sobre o diagnóstico. O Protocolo de Triagem de Manchester baseia·se em critérios
clínicos internacionalmente certificados que permitem classificar o risco clínico de cada situação a t r i b U i n d o : r
lhe uma cor, assim, a cor Vermelha representa os doentes Emergentes, a cor laranja representa os doente
Muito Urgentes, a cor Amarela é atribulda aos doentes Urgentes, a cor Verde é dedicada aos doentes
Poucos Urgentes e a cor Azul representa os doentes Não urgentes. ~ ainda atribuída a cor Branca a casos
que não se adequam às situilções anteriores.
Conforme se pode verificar no quadro seguinte, no ano de 201S houve um ilumento dos casos Pouco
Urgentes e Não Urgentes, uma diminuição dos casos Muito Urgentes e Outros casos. Os casos Emergentes
e Urgentes mantiveram sensivelmente, a proporção do ano anterior.
O quadro que

se segue ilpresenta a proporção

do número de atendimentos de Urgencia Gerill na Triagem

de Manchester nos últimos 3 anos.
URGtNCIA GERAL

CHUC

ANO 2013

ANO 2014

ANO 2015

•

Emergente

0,8%

0,7%

0,7%

•

Mu lto Uriente

15.7"

16.3"

16.2"

Urgente

57.8%

58,6"

58,6%

•

Pouco Urgente

23,4"

22,5%

23,4"

•

N:io Uriente

0.2%

0,3"

0.4%

Outros Cuos

2,t"

1,6%

0,7%

Font~ d~

d.do • . Al.UtT AOW Ipolo HUC ~ pala HGI

o gráfico seguinte mostra que as situações cllnicas urgentes representam mais de 50% do total de
atendimentos de urgência no CHUC.
Triagem de Manchester - Comparação 2014/2015
Ur.ln<ll G~II
Mavlmutopor Pl"larldldn
(fllll"'" d. ""'n chntet)
ANO 2014

U.,~nd.

c;.,.1
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Partos
No ano de 2015 realizaram-se 4.949 partos no CHUC, o que corresponde a uma média de 14 partos por dia,
verificando-se um acréscimo de 4,7% (+224 partos) face ao ano anterior, contrariando a evoluçao
decrescente verificada nos últimos anos no nosso Pafs.
A ta)(a de Cesarianas sitou-se nos 28,1% no ano 2015.
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Fonte de dldos : Rel .. tÓl'lo do MovImentO Aulne Mll1 do CtiUC MO 2015 e IIIOS Interiores

No ano de 2015, mantiveram-se em funcionamento as duas Maternidades do CHUC, em polos distintos
geograficamente, a Maternidade Dr. Daniel de Matos (polo MoM) e a Maternidade Bissaya Barreto (polo
MBB), estando já efetuados os estudos técnicos no sentido da construção de uma Matern idade única, os
quaiS foram entregues à Tutela.

Hospit al de Ola
No ano de 2015 realizaram-se no CHUC 101.879 Sessões de Hospital de Dia tendo-se verificado um
aumento de 10,9% (10.008 sessões) em relação ao ano de 2014.

o

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

apresentando no ano de 2015 um acréscimo de3,8% que corresponde a mais 852 Doentes Tratados face ao
ano anterior.
Hospit al de Ola
Sessões/Doentes Tratados
Evolução 2013-2015
120.000
10U7'.l

100.000
",.000
_ Mo2013

60.000

_ MolOl4

40.000

Mo2015
l!M38
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No ano 2015 foram realizadas 19.916 sessões em Hospital de Dia de Quimioterapia, tendo-se verificado um
acréscimo de 2,4% em relação ao ano anterior. O número de Doentes Trata dos acompanhou a variação das
sessões, na mesma ordem de grandeza.
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O Hospital de Dia de Hemodiálise, realizou 6.380 sessões em ambulatório, tendo-se verificado um
acréscimo de 5,94% no número de sessões no ano de 2015 face ao ano anterior, o equivalente a mais 358
sessões.
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Radioterapia
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.

No ano 2015 foram realizados 23.265 Tratamentos de Radioterapia que correspondem a um acréscimo na
ordem dos 2,8% (Radioterapia Externa + Braquiterapia), para o qual contribuiu quer o acréscimo de 2.4%
dos tratamentos quer de Radioterapia EKterna, quer o acréscimo de 53,4% de Braquiterapia,
correspondendo a um aumento de 529 e 110 t ratamentos respetivamente, conforme se pode observar no
quadro que se segue:
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No ano 2015, deu·se continuidade ao desenvolvimento de dosimetria cilnlca 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 2015 o Serviço de Radioterapia efetuou em conjunto com o Serviço de Oftalmologia
tratamentos de Braquiterapia ao Globo Ocular.
No inicio do 2.i semestre de 2015 foi adquirido um acelerador linear que velo permitir a realização de
tratamentos complexos de Radioterapia neste Centro Hospitalar.
MCOT'S
A área de atividade dos Meios Complementare s 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 Diagn6stico 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 produçl!o são, malorltarlamente, os MCOT's.
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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.
o quadro que se segue apresenta os exames realizados pelos Serviços de Apoio Clrnico no anO 2015:
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Na área de MCDT's, com a criação do laboratório Central do Serviço de Patologia Clrnica, houve uma
centralização dos recursos dos laboratórios de Patologia Clrnica, 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.
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Os diferentes palas, apesar de separados fisicamente, e de terem uma identificação diferente dos doentes
pela e)(istência de dois sistemas informáticos distintos (BDGH e SONHO), estão completamente unificados
na área de MCDrs, incluindo o histórico clínico dos doentes com registos nos diferentes palas.

DEPARTAMENTO PEDIÁTRICO E SERViÇO DE PEDOPSIQUIATRIA
O Departamento Pediátrico, a funcionar no Palo 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 Pais 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 e)(cepção das
especialidades de Ginecologia e de Obstetrfcia, bem como nalgumas doenças crónicas, são, agora, assistidos
no palo 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.
Int ern amento
No ano de 201$ o Departamento Pediátrico apresentou 3.979 Doentes Saldos das várias especialidades com
internamento, verificando-se um decréscimo de 2,7% face ao ano anterior,
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Co nsultas Ext ern as M édicas
A atividade de Consulta Externa Médica no ano de 2015 apresenta um acréscimo de 1,4% face ao ano
anterior, para o qual contribuiu essencialmente o acréscimo de 3,5% verificado nas Consultas
Subsequentes. uma vez que as Primeiras Consu ltas tiveram um decréscimo de 3.7%.
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A Taxa de Acessibilidade da Consulta Externa no Polo HP no ano 2015 situou-se nos 27,3%, apresentando
uma diminuição face ao ano anterior (-1,6 p.p.).
No quadro seguinte é apresentada a atividade de Consulta Externa por Especialidade/Serviço/Unidade nos
últimos 3 anos do Departamento Pediátrico e do Serviço de Pedopsiquiatria:
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Atividade Cirúrgica
Nesta linha de atividade, no ano 2015, continuou a desenvolver·se a Cirurgia de Ambulatório com
consequente manutenção do número de Doentes Operados em Cirurgia de Convencional, representando a
Cirurgia de Ambulatório 60,4% do total de Doentes Operados Programados.
Os Doentes Oper<ldos com caráter urgente apresentam um acréscimo de 0,1%, conforme se pode verificar
no quadro que se segue:
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Hospital de Dia
No ano de 201S houve um decréscimo de 6,3% do número de Sessões de Hospital de Dia face ao ano
anterior.

HOSPITAl DE DIA
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Urgência Pedlátrica
Esta linha de atividade apresentou no ano de 2015 um total de 61.011 Atendimentos de Urgência
Pediátrica, o que corresponde em média a 167 atendimentos/dia.
Do total de 61.011 Atendimentos de Urgência realizados no ano de 2015, 1.980 tiveram como destino o
internamento, representando 3,2% de doentes internados.
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2.Acesso
A lei n.1I 15/2014, de 21 de março, veio proceder à consolidação dos direitos e deveres do utente dos
serviços de saúde, concretizando a Base XVI da lei n. 1I 48/90, de 24 de agosto, bem como veio definir os
termos a que deve obedecer a Carta dos Direitos de Acesso aos Cuidados de Saude pelos Utentes do SNS,
cujos principais objetivos passam por garantir no Serviço Nacional de Saúde a prestaç30 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.
A Portaria n.1I 87/2015, de 23 de março, define os Tempos MáKimos de Resposta Garantidos (TMRG), para
todo o tipo de prestações de saude sem carácter de urgência e divulga a "'Carta dos Direitos de Acesso aos
Cuidados de Saúde pelos Utentes do SNS" (cujos termos haviam primeiramente sido definidos pela lei n.1I
41/2007, de 24 de agosto, entretanto revogada pela lei n.1I15/2014, de 21 de março).
Conforme o disposto na alinea f) do artigo 27.11 da lei n.1I 15/2014, de 21 de março, foi elaborado e
divulgado um Relatório circunstanciado sobre o acesso aos cuidados prestados, o qual foi enviado á tutela e
disponibilizado no website deste Centro Hospitalar.

Apresentam-se alguns dos resultados constantes no Relatório do Acesso do ano 2015 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 2015 deu-se continuidade ao procedimento de alerta, por sms próKimo da data (já conhecida dos
utentes) no sentido de os relembrar da Consulta EKterna, o que fez reduzir em cerca de 3% as faltas dos
utentes.
- Os resultados apresentados referentes aos tempos de re sposta do CHUC em 2015 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 unico Polo do CHUC em função da fusão dos Serviços, sendo
apresentada a LlC na página 18 e a l EC na página 20 deste documento.
- Tanto a Contratualizaç30 Externa como a Contratualização Interna têm em consideração indicadores
relacionados com o acesso a cuidados de saude.
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3.Ensino, Investigação e Formação
3.1. Ensino
3.1.1. Internato Médico
Todos os Serviços de Ação Médica e de Apoio Clinico do CHUC mantiveram no ano 2015 a idoneidade
formativa.
No presente relatório é apresentado apenas um resumo referente ao Internato Médico no ano 2015.
Neste ano, o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra foi o principal Centro Hospitalar do Pais no que
respeita ao numero 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 NQ 251/2011, de 24 de Junho e Portaria n.1:I
224-B/2015, de 29 de julho).
No ano de 2015, estagiaram 747 Médicos Internos no CHUC, sendo 114 do Ano Comum (primeiro ano do
internato médico) e 633 da formação especifica (43 dos quais em vagas protocoladas/preferenCiais, quatro
militares e cinco Internos Bolseiros). Dos Médicos Internos do CHUC, 70 realizaram estágios em instituições
portuguesas e estrangeiras. Estes estágios realizados fora do CHUC justificam-se, na maior parte dos casos,
pela sua ineKistência neste Centro Hospitalar, e noutros, pela mais-valia que representam na formação dos
Médicos Internos, com repercussão futura na qualidade do Serviço Nacional de Saude Português.
No referido ano, 23 internos de formação específica frequentaram programas doutorais e 72 terminaram a
formação específica.
Ao longo do ano de 2015, o CHUC recebeu 517 Médicos Internos colocados em outras 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 re sponsáveis de estágio, no ano 2015, foi de
aproKimadamente 589. O tempo necessário para a orientação de cada Médico Interno é determinado por
cada orientador da EspeCialidade, devendo alocar, pelo menos, duas horas semanais a esta atividade.
3.1.2. Restantes Carreiras
O Centro hospital e Universitário de Coimbra proporcionou estágios a estudantes das mais diversas áreas,
destacando-se os cursos e mestrados em Enfermagem; os cursos ministrados nas Escolas Superiores de
Tecnologias da Saúde, como sejam, Cardiopneumologia, Fisioterapia, Anatomia Patológica e Tanatologia,
Análise Clínicas, entre outros; o curso de Psicologia; o curso de Administração Pública Empresarial; Nutrição
Clínica, entre tantos autos.
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3.2 Investigação
Para além da vertente assistencial em que o CHUC desenvolve, com reconhecida qualidade, atividades
c1lnicas de ponta, fazem parte da sua missão, a investigação.
Resultante da atividade de Investigação no ano 2014, foram publicados 276 artigos com fator de impacto,
em revistas cientificas, dos quais 144 de primeiro autor e 132 de artigos em co-autoria.
Unid ade de Inovação e Desenvolvimento (UID)
Em dezembro de 2015 o CHUC passou a integrar o f/ THealth que consiste num consórcio de mais de 50
parceiros principais (core partners) e 90 parceiros associados (associore partners) de empresas lideres,
centros de investigação e universidades de 14 países da UE.
o objetivo da E/T Hea/rh é contribuir para o aumento da competitividade da industria europeia, melhorar a
qualidade de vida dos cidadãos europeus e contribuir para a sustentabilidade do sistema de saúde.
A parceria Irá promover o empreendedorismo e desenvolver

inova~o

para uma vida saudável e um

envelhecimento ativo, dotando a Europa de novas oportunidades e recursos. Este objetivo será atingido
através da definição de produtos, conceitos e serviços, incluindo programas educativos que irão acarinhar
talentos e preparar a força de trabalho de amanhã. Adotando uma abordagem de investidor, a ElT Health
irá conduzir a integração dos negÓCios; investigação e ensino superior, estimular a inovação, e ser um
catalisador de novas soluções para a Europa.
A E/r Heo/rh tem como objetlvo, entre outros:
• Apoiar e fazer crescer 90 novos produtos / serviços anualmente até 2018;
• Em 2018 criar 70 novas empresas por ano;
• Ter 1 000 000 estudantes a participar nos seus programas de ensino em linha por ano até 2018;
• No seu primeiro ano completo de operação (2016), a E/T Health espera Incubar aproximadamente 80
novas ideias de negócio, aumentando para 140 em 2018.

o iET irá financiar a E/T Heo/th, com cerca de 80 milhões de euros anuais para o financiamento de novas
colaborações, educação e projetos.
Importa destacar que Portugal se encontra dividido em duas regiões /nnoStors: Centro/Norte e Sul. A região
Centro/Norte conta com 05 parceiros BIAL. Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE, Instituto
Pedro Nunes e Universidade de Coimbra.
Não será demais realçar, a relevância da participação ativa do CHUC neste consórcio de forma a maximizar
todas as suas potencialidades enquanto centro de investigação e prestador de cuidados de e:o:celência a
n{ver europeu.
Importa agora assinalar a atividade a nrvel de investigação que teve o envolvimento da UIO e das suas
estruturas internas durante o ano de 2015:
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A. Ensaios Cllnlcos
o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUCl é um centro de referência nacional e internacional
para a realização de ensaios clínicos.
Na consequênCia da criação do CHUC, tornámo·nos no centro, a nfvel nacional, com maior número de
estudos a decorrer. Estamos conscient es do nosso potencial de crescimento e envidaremos todos os
esforços para melhorar a nossa performance.
A participação nos ensaios clínicos para o CHUC apresenta a seguintes van tagens:
•
•
•
•

Permitir aos doentes o acesso precoce e g ratuito a terapêuticas inovadoras;
Melhorar a qualidade assistencial;
Melhoria das boas práticas;
Mais eficiência e maior sustentabilidade;

• Prestfgio.

Apresentam-se de seguida os dados quantitativos referentes à actividade relacionada com a eKecução dos
ensaios dlnicos no CHUC, entre 2013 e 2015.
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As principais áreas terapêuticas são as seguintes, Cardiologia, Doenças Auto-imunes, Doenças Infecciosas,
Neurologia, Oncologia, Oftalmologia, Psiquiatria, Pneumologia e Transplan tação.
8. Projetos d e Investigação
No que se refere aos Projetos de Investigação, que não ensaios clínicos, em 2015 foram submetidos à UID
104 projetos, tendo 63% sido aprovados pelo Conselho de Administração.
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C. Projetas co-financiados
Esta é uma área na qual o CHUC tem apostado mais recentemente, tendo tido sucesso na aprovação dos
seguintes projectos:
• Hor;zon 2020;
GRANT AGREEMENT NUM SER - 634886
Comparing the effectiveness and safety of additional low-dose glucocorticoid in treatment
strategies for elderly patients with rheumatoid arthritis -GLORIA ('oetion')
Duração: 60 meses
Financiamento total: 6.001.715,00€
Financiamento CHUC: 421.516€
12 parceiros

• Portugal 2020 (2016-2017):
SISTEMA DE INCENTIVOS À INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO TECNOlÓGICO

I

PROJETOS

DEMONSTRADORES EM CO-PROMOÇÃO
InTerCell - Demonstração da Capacidade de Produção Industrial de Terapias Celulares Inovadoras
Duração: 18 meses
Financiamento total: 1.92Q.409,4S€
Financiamento CHUC: 314.332,S9(
3 parceiros

3.3 Formação
O Serviço de Formação 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 politica 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 eKecutar formação dirigida prioritariamente

ii

profissionais do sector da

saúde. Afigura-se Importante que no CH UC se desenvolvam condições para implementar uma pOlitica e
estratégias de formação profissional contínua certificada, consonante com a missão e as pOliticas de
desenvolvimento, inovação e mudança da instituição. Permitindo-se, portanto, aos seus profissionais
adquirirem e atualizarem conhecimentos e competências, nos domlnlos cientifico, técnico, tecnológico e
relacional, e adotarem comportamentos e atitudes adequados, com a finalidade de melhorarem o seu
desempenho na prestação de serviços/cuidados de saúde e de obterem uma maior satisfação/valorização
pessoal e profiSSional.
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
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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,
este Serviço 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 logrstica) para o desenvolvimento do processo de diagnóstico de necessidades de formação,
com vista à organização e promoção de intervenções formativas adequadas.
o Serviço de Formação é acreditado pela ACSS e desenvolveu a sua actividade nos diversos domfnios 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; Selecção e afetação

RH

dos

ao

processo

formativo

(formandos/formadores);

Desenvolvimento/execução

de

intervenções/actividades formativas; Acompanhamento e avaliação de intervenções formativas; Apoio
técnico, nas áreas da formação, a outros serviços (consultadoria); Co·organização de actividades formativas,
no ãmbito de parcerias; Certificação de actividades formativas de outros organizadores.
A actividade formativa de 201S foi suportada, exclusivamente, com financiamento da instituição;
desenvolveu-se de acordo com as orientações definidas pela Instituição (estratégicas, intermédias e
operacionais), pela Direcção·Geral de Saúde, pela ACSS e presentes no Plano Nacional de Saúde e na
Estratégia Nacional para a Qualidade; o processo de diagnóstico de necessidades de formaç1lo; o previsto
para o cumprimento da legislação em vigor.
O Plano Institucional Anual de Formação contemplou diversas áreas de intervenção, tai s como Enquadramento na organização; Cuidados de emergência; Cuidados continuados; Gestão; Cultura e
comunicação organizacional; Competências relacionais; Segurança do doente; Saúde e segurança dos
profiSSionais; Prevenção e controlo da infeção e a resistênciil antimicrobiana: Planos de segurança
institucionais; Sistemas e tecnologias de informação e comunicação; Sistemas de Informação e
Documentilção Direito; Estiltistica; Áreas técnico-profissionais especificas, tendo como objetivos:
•

A valorização, o aperfeiçoamento, a adequação de competências técnico-cientificas e relacionais

•

Melhoramento do desempenho profissional;

•

A ilctualização dos procedimentos e técnicas usadas nos serviços;

•

O ensino pôlra a sôlude ocupacionill, a segurança e a higiene no local de trôlbalho;

•

O desenvolvimento de competências de gestão dil qualidade e segurança;

•

A diminuição do risco clínico e não clínico e a promoção da segurança do doente;

•

A actualização/desenvolvimento de competências nos sistemas e tecnologias de informação e
comunicação em uso na instituição;

•

A promoção da cultura e identidade organizacional;

•

A valorização do papel do profissional de saúde no trabalho em rede com a comunidade
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o plano de f ormação executado em todos os pólos do CHUC foi dirigido aos profissionais do CHUC,
concretizou·se em 65 cursos e 191 acções, tendo a partidpaç30 de 3.669 formandos num volu me de
formação total de 26.3 18,25 horas.
No "quadro" Local de realização e organização - Curso/ação/duração" consta o nll de cursos e acções
realizados nos pólos do eHue.
De referir, ainda, que por falta de número suficiente de Inscritos não se realizaram três cursos
atempadamente planeados e publicitados (Pólos HG, 1 e Pólo HUe,2), tendo ficado prevista a respetiva
realização no ano 2016.

Parti cipantes - Grupo Profissional
N t Formando$

Volume
Formaçlo

Pessoa l Assistente Opetaclonal

'OS

2.177.0

Pessoal Assistente Técnico

266

907.5

Pessoal de En fermagem

2.2 18

15.270,8

Pessoal de Informõ1tica

2

',5

Pessoal Dirigente

27

75,0

Pessoal Docente

12

4l,5

Pessoal Médico

530

5.922.0

Pessoal Técnico Diagnóstico Terapêutica

197

1.497,5

Pessoal Técn iCO Superior

lO'

346,0

8

74,5

3.669

26..318,3

Grupo ProfISSiOnal

Pessoal Técnico Superior de Saude
Total$

l ocal de realização e o rganização - Curso/ ação/duração
'~I

RuI' tOO/o r . n 0<10

N' (ul'SOS N' Aq:6ts

HG !HP!M98!HSC

'UC
Totais

"
49

126

"

'"

AcWes

,,-

OS

Cursos não realizad os - Curso/ acção/polo/duração
OI!!sIpaçIo de cursos
~ rulludos

N t Cuno

Medicina do Sono

28

Hepatite B

39

Prevenç~oda

Gri pe

53
ToUIs

NI

,

,
,
,

,ue

""..".
,

'ue

2

'G

8
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Registe-se, ainda, os seguintes factos:
•

O Serviço de Formação articulou-se com os núdeos de formação de enfermagem (pólos
HG/HP/MBB) e dos técnicos de radiologia do CHUC para o desenvolvimento e coordenação, por
aqueles, das acções de formação que propuseram;

•

Em 18 de Maio de 2015, estabeleceu-se com o Conselho Português de Ressuscitação - entidade
que em Portugal representa o Europeon Resuscitatian Cauncil (ERC) - um "Protocolo para
Certificação e Formação", relativo aos cursos de "Suporte Imediato de Vida

Pediátrico~,

modelo

ERC; Com esta formação deu-se cumprimento ao previsto no Despacho n.9 10319/2014, de 11 de
Agosto de 2014, quanto à formação naquela área dirigida aos profissionais do Serviço de Urgência
do pólo Hospital PediátrIco (médicos e enfermeiros), de acordo com as necessidades identificadas
pelo respectivo responsável;
•

Em 16 de Novembro de 2015, obteve-se o certificado de entidade acreditada pelo Instituto
Nacional de Emergência Médica (lNEM) para proporcionar formaç~o em "Suporte Básico de Vida e
Desfibrilhação Automática Extern a" e "Suporte Básico de Vida", até 14-11-2020, na sequência de
pedido do CHUC (10/04/2013) de certificaç;lo àquele Instituto, de acordo com o previsto na
Portaria n9 158/2012 de 22 de Maio. Refira-se que decorrente daquele pedido a Instituição Já está
a realizar formação certificada, desde 2013, nas valências "Suporte Avançado de Vida" (certificação
até 11-12-2017) e "Suporte Imediato de Vida~ (certificação válida até 03-01-2018);

•

No inrcio de Novembro de 2015, contratou-se a "Confederação Nacional de Agricultura", entidade
formadora externa, certificada pela Direcção Regional de Agricultura e Pescas (DRAPj, para
proporcionar o curso "Aplicação de produtos fitofarmacêuticos" (35 horas), em tempo, aos
profissionais do sector dos jardIns dos Serviços Hoteleiros, por forma

a responder à

obrigatoriedade dos aplicadores de fitofarmacêuticos a partir de 26 de Novembro de 2015,
deverem dispor de habilitação comprovada por certificado de aproveitamento na avaliação final de
acção de formação sobre aplicação de produtos fitofarmacêuticos. O curso (35 horas) foi
homologado pela DRAPC e permitiu ao profissional obter o cartão de aplicador obrigatÓrio (válido
por 10 anos) para a aquisição e aplicação destes produtos qulmicos, de acordo com a legislação
aventada;
•

Estabeleceram-se colaborações com o Gabinete da Qualidade, o Serviço de Gestão e Recursos
Humanos, o Serviço Social, o Serviço de Imunoalergologia, a Direcção do Internato Médico, o
Serviço de Hematologia, o Serviço de Saúde Ocupacional, o Serviço de Sangue e Medicina
Transfusional, a Comissão de Controlo da Infeção Hospitalar - Grupo coordenador local (PPC!RA),o
Núcleo de Enfermeiros de Reabilitação (NERCHUC), grupos de trabalho em projectos da Direcção
de Enfermagem, a Unidade Hospitalar de Gestão de Inscritos para Cirurgia, o Serviço de

Urg~ncia

do Pólo HP, Serviço de Doentes, Gabinete Jurídico e de Contencioso, a Comissão de Internos, entre
outros;
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Contou-se com o apoio, no âmbito das respectiva s esferas de competências, do Serviço de
Aprovisionamento, dos Serviços Financeiros, do GCIRP e dos Serviços de Inform ática.

~

3.4. Centro de Simulação Biomédlca
O Centro de Simulação Biomédlca (CSB) manteve em 2015 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

I

CRM - ação formativa inserida no programa do Centro

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

Curso de Gestão de Eventos Criticos / CRM em Medicina interna;

•

Curso para Executivos;

•

Cursos de Gestão da Hemorragia Massiva;

•

Cursos de Via Aérea Dificil;

•

Cursos de SBV, SIV e SAV;

•

Emergências em Obstetricia e Manobras Obstétricas;

•

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

•

O Plano Pedagógico Nacional para o Internato de Anestesiologia - quatro módulos (1,2,3 e 4).

No conjunto, a atividade do CSB permitiu a presença de 1209 participantes (432 médicos, 57 enfermeiros,
498 alunos do ensino básico e superior e 222 formandos com licenci(lturas divers(ls).
Em particular, na formação pré-graduada, o CSB manteve uma atividade regular, em continuidade com o
ano de 2014, nas seguintes áreas:
•

Formação a alunos da Faculdade de Engenharia Biomédica da UC em estágios de 2-3 meses, em
permanência, com a presença de 2-3 estudantes dos dois últimos anos da licenciatura;

•

Desenvolvimento do Protocolo com a FMUC do Programa de Simulação Médica para os anos
clínicos a 17 de novembro - 2014/2015 com a Pneumologia, MediCina Intensiva; Medicina Interna,
Cardiologia e Neurologia. A Pediatria realizou, em paralelo, ações similares.

Na área da formação pós-graduada, realizou -se:
•

Protocolo com a BOX4 para Médicos Dentistas;

•

Formação médica n(ls áreas do Internato de Formação Especifica, nomeadamente, de
Anestesiologia, Orurgia, Medicina Interna, Obstetrfcia e Pediatria (Cursos de Instrutores em
Simulação Médica);

•

Curso de Pós-graduação em Medicina da Dor (FMUC);

•

Protocolo com o Centro Português do Comité Europeu para a Educação em Anestesiologia (CEEA)
na realização de um Curso de Gestão de Eventos Criticos em Anestesiologia Obstétrica;
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CSB continuou a promover os Cursos designados por "El<ecutivos" e destinados a profissionais de
saúde com cargos de responsabilidade na área da gestão (Curso de Auditoria Clínica);

•

Plano Pedagógico Nacional para o Internato de Anestesiologia realizou os quatro módulos
previstos;

•
•

Curso de Gestão de Eventos Críticos para a Medicina Interna;
No ambito das 1. l s Jornadas de Anestesiologia do Centro, o (SB associou-se com a realização de
três wor/cshops.

o Investimento do CSB, no ano de 2015, foi direcionado para a aquisição de um simulador obstétrico de
alta-fidelidade (Victoria da Gaumard) e para a reabilitação do Piso O do edifício onde se encontra o CS6.
Produção Científica - Apresentação em Congressos e outros eventos científicos:

• Simulaçõo em Obstetrícia - o formar desde 2009 ... Sara Jordana Mota; Margarida Gil Pereira; Isabel
Santos Silva; Fernando Jorge Costa; António Augusto Martins; Joana Carvalhas
Comunicação livre - Reunião Cientifica da Sociedade Portuguesa de Obstetrícia e Medicina Materno-Fetal Coimbra, novembro, 2015

• Simulaçáa na formoçáo em Anestesio/agia Obstétrico - Margarida Pereira
Participação em mesa redonda -III Update em Anestesio/agia Obstétrica - Coimbra, dezembro, 2015.
Mais informações sobre o Centro de Simulação Biomédica podem ser consultadas no sitio da Internet
www.simcoimbra.org

3.5. Serviço de Documentação
Ao Serviço de Documentação (SO) do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC), compete
facultar, nilS melhores condições de utiliZilÇão, 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 nrveis elevados de
eKperiência e conhecimento dos seus profissionais, ocupando um valor estratégico na instituição.
O trabalho do ano, conduziu, na prática, a grandes avanços no que toca a melhoria dos serviços que o
Serviço de Documentaçllo presta a todos os seus utilizadores reais e potenciais, trabalho que é alicerçado
num projeto desenvolvido em colaboraçllo com toda a equipa.
A intervenção do Serviço de Documentação manifesta-se nas seguintes vertentes: Seleção e aquisição de
publicações; Tratamento técnico dos recursos bibliográficos; Organização do fundo documental; Pesquisa
bibliográfica; Empréstimo inter-bibliotecas e fornecimento de artigos; Repositório do CHUC - RIHUC;
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Difusão seletiva da informação; Apoio à produção científica; Avaliação da produção cientIfica - bibliometria;
Formação e sensibilização de utilizadores; Marketing.
Neste relatório são apresentadas, em srntese, as principais atividades desenvolvidas por alguns dos setores
mencionados:

A. RIHUC - Repositório Institucional do CHUC (http://ri huc.huc.m ln-saude.ptj):
o RIHUC foi constituído com o obJetivo de armazenar, centralizar, divulgar e dar acesso à produção
intelectual da instituiç:lo 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, 58 Comunidades e 100 Coleções. Em 2015, foram depositados no RIHUC
117 documentos, tendo chegado aos 1.658 documentos digitais depositados de tipologia diversa: Artigos;
Comunicações e Conferências; livros e Caprtules de livros; Relatórios Técnicos/Cientfficos.
Os documentos dispon[veis no RIHUC foram objeto de 2.991.189,2 downloads em 2015 e 626.479
pesquisas.
Ao disponibilizar, 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
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 1.541 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 cientifica para o serviço de documentação.
B. Sector de Refe n~ncl a e Pesquisa da Inform ação:
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 máKimo de 24 - 48 horas).
Foram efetuadas 1.484 pesquisas temáticas no ano 2015 (1.590 em 2014), 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 em 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 identificaç:lo e utilização das
fontes de informação, numa perspectiva Informativa, pedagógica e fomentadora de uma malar autonomia
e auto-suficiência do utilizador.
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C. 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-occess, e ainda, quando necessário,
solicita a documentação a outras bibliotecas nacionais e estrangeiras. A resposta foi o mais eficaz e
eficiente possivel, tentando responder às solicltaç3es dentro de um prazo má)(imo de cinco dias. O Sector ~
de fornecimento de documentos e empréstimo satisfez 23.504 pedidos de artigos cientlficos.
Desse total de 23.504 artigos, 20.649 foram satisfeitos recorrendo ao fundo documental do Serviço de
Documentação. O que prova a adequação da nossa coleçllo às necessidades dos nossos utilizadores.
Com o objetivo de tornar os utilizadores mais autónomos na procura e downlood dos artigos foi dada
formação direta e individual a 1167 utilizadores.
D, 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 2015 e foi divulgada seletivamente por 25B utilizadores, num total de
3.382 Boletins de Sumários eletrónicos que permitem difus:io da Informaç:io constante nas publicações
periódicas adqUiridas pelo Serviço de Documentação.
E. Apoio à produção científica e Bibliometrla :
Com este serviço pretende-se apoiar e dinamizar a produção/divulgação cientifica desta instituição,
ajudando a comunidade hospitalar a publicar artigos (preparação e submissão do manuscrito, peer-review,
ronkings) 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, guide/ines, conselhos, revisões, e também através de cursos, tendo sido ministradas 23 acções de
formação neste âmbito.
Efetuaram-se 18 estudos bibliométricos da produção científica de alguns médicos em particular, de Serviços
deste Centro hospitalar, e de toda a institulçl:lo, d!!termlnando a qualidade da produção cientifica (número
de artigos publicados em revistas com Fator de Impacto e número de citaç3es obtidas).
A assinatura do "Membership Agreement" com o BM) Cose Reports permitiu que os colaboradores da nossa
instituiç1lo, publicassem 29 casos clfnlcos nesta revista internacional de relevo, sem terem de assumir
pessoalmente a ta)(a de autoria (outhor pays) , facilitando assim, o aumento da produção científica e a
visibilidade nacional e Internacional do CHUC.
H

Com a assinatura do ""BioMedCentral payment membership ogreemen t também se aumentou a produçl:lo
cientifica do CHUC, pois permitiu que fossem publicados artigos em revistas com Fator de Impacto sem que
os autores pagassem a ta)(a de publicação (custo de processamento do artigos de cerca de (1.600 /artigo),
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F. PlumX CHU C
o CHUC passou a dispor de uma ferramenta para monitorizar em tempo real a sua produção científica. Foi o
primeiro Hospital a nlvel internacional a dispor de uma ferramenta de avaliação das novas métricas
alternativas e complementares às métricas tradicionais. As métricas podem agora ser recolhidas e aplicadas
à Investigação em torno do seu uso, captura, menções em redes sociais cientificas, além das citações,
dando uma visão multo mais abrangente e holística do Impacto.
Através desta ferramenta é possível não s6 divulgar os artigos científicos, mas também vídeos, livros,
capítulos de livros e avaliar em tempo real o impacto que têm na comunidade cientffica.
o acesso a esta ferramenta pode ser feito através do seguinte endereço eletrónico: https:l!plu.mx/chuc/g,I
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H. Gabinet e da Integridade e Rigor na Investigação e Publicação Científica do CHUC
A Diretora do Serviço de Documentação foi nomeada pela Conselho de Administração para integrar o
Gabinete da Integridade e Rigor na Investigação e Publicação Cientifica do CHUC (GRlP) que tem como
objectivo incentivar um ambiente de investigação saudável que promova a integridade na investigação
dado que as violações aos princípios da Integridade cientffica causam danos ao avanço do conhecimento
científico, à sociedade e às Instituições, no caso concret o ao 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 C), pela Cirurgia Vascular e pela
Urologia e Transplantação Renal.
Por Despacho do Conselho de Administração de 27/08/2015 e em cumprimento dos Normativos do SIGIC
bem como do estipulado na Circular Normativa n.!! 6/2015, de 08/04/205 da DG5, foi iniciado o processo de
fusão das duas Unidades de Tratamento Cirúrgico da Obesidade, polo HUC e palo HG, em apenas uma
unidade CHUC e autorizada a criação de um Centro de Elevada Diferenciação no Tratamento Cirúrgico da
Obesidade.

UGI CIRÚRGICA 2
Esta UGI é constitufda pelos Serviços de Cirurgia Maxilo-Facial, Cirurgia Plástica e Queimados, Dermatologia,
Estomatologia, Neurocirurgia, Ortopedia, Otorrinolaringologia.
O Serviço de Cirurgia Plástica, para além da atividade dedicada à própria especialidade e à Unidade de
Queimados, colaborou com os Serviços de Ortopedia (UTAl - tumores ósseos), Unidade de Patologia
Séptica Osteoarticular e apoio regular também aos Serviços de Ginecologia A e B, Neurocirurgia,
Transplantes, Cirurgia Cardiotorácica, Medicina Intensiva, Urologia, Cirurgia Geral e URGUSi
O Serviço de Dermatologia promoveu a articulação com os restantes polos do CHUC no sentido de levar a
Dermatologia a todos eles. Foi criada também uma consulta interna de Dermatologia para doentes
hospitalizados.
No Serviço de Estomatologia é de destacar a promoção da dinamização das relações com outros Hospitais e
Centros de Saude, nomeadamente via estabelecimento de protocolos com estas instituições, com destaque
para a deteção precoce de patologia oral e do cancro oral nas consultas hospitalares do Serviço de
Estomatologia-CHUC, bem como para a higiene, profi!a)(ia e tratamentos hospitalilresjustificados.
No Serviço de Ortopedia, durante o ilno de 2015, foi efetuilda a consolidação da cirurgia artroscópica do
ombro e punho. Deu-se, aindil, continuidilde ao projeto de milteriovigilânciil, iltrilvés de uma comissão que
elabora e controla os implantes utilizados, recebe alertils internos e externos de eventuais reacçõe s e
efeitos ildversos e elaboril recomendilções sobre o modo de actuar perilnte estils situilções.

UGI MÉDICA 1
AUGI Médicil 1 é constituídil pela Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo (SEDM); Hematologia Clinica;
Medicina Interna; Oncologia Médica e Reumatologia .
O Serviço de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo do CHUC efetuou a proposta de concentração da
Consulta do Pé Diabético no Hospital Geral, com envolvimento direto dos seguintes serviços:
Endocrinologia, Medicina Interna B e Cirurgia C;
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o SEDM tem continuado a procurar parcerias com a Universidade de Coimbra, numa dimensão
translacional, sempre que possível. Nesse ãmbito tem desenvolvido estudos em diabetes, com a Faculdade
de Ciências, o Centro de Neurociências e Biologia Celular e outros Serviços do CHUC. EPE. O Serviço está
envolvido num estudo de grandes dimensões com outras Instituições públicas e privadas que inclui o CHUC,
EPE. na área da Diabetes, com fundos do QREN designado NA CONSORTIUM FOR TH E DISCOVERY OF NOVEl
BIOMARKERS lN DIABETES (DIAMARKER)".
Foram efetuadas várias ações de Formação de NElos para a Diabetes (Programa Nacional para a Diabetes)" .
o SEDM tem vindo a colaborar ainda com a Universidade da Beira Interior, em estudos de Biologia
Molecular nas áreas de Patologia HipofiSária, Diabetes M elllitus e Diferenciação Seltual.
O SEDM tem procurado, sempre que possível, integrar estudos científicos multicêntricos internacionais. De
entre eles destacamos: o ERCUSYN - European Register on Cushing's Syndrome [Estudo promovido pela
agência "Public Health Executive Agency" (PHEA) sob os auspícios da Comissão das Comunidades Europeias
com o fim de estabelecer um registo Europeu de doentes com Sindroma de Cushing, no sen tido de
uniformizar procedimentos de diagnóstico e abordagens terapêuticas!; o NChanging teeth surfaces to inibit
adhering biofilms on DMT1 patients" e "Avaliação do rndice de Carie em diabéticos tipo 1", ambos em
colaboração com Faculdade de M edicina Dentária da

ue.

O Serviço de Hematologia Clínica, no ano 2015, colaborou na elaboração e envio ao CA do Relatório do
Grupo de Trabalho relativo à relocalização dos Serviços de Hematologia Clínica e da Unidade de Ortopedia
Oncológica, em conjunto a UGI Cirúrgica 2; solicitou a colocação de uma Unidade de Tratamento de Ar
(UTA), para tratamento de ar com filtros HEPA, na enfermaria de Hematologia - Piso S; solicitou a colocação
de Sistema Automatizado HORIBA ABX, para realização de hemogramas e esfregaços de sangue periférico
no laboratório de Hematologia do Hospital Pediátrico, em regime de cedência a titulo precário; Propôs a
transferência do Laboratório do Serviço de Hematologia Clínica (Recursos humanos e equipamentos) para o
Serviço de Patologia CI(nica.
Na área da investigação, os médicos do Serviço de Hematologia Clínica publicaram 1S artigos e 21 resumos
em revistas indexadas com coeficiente de impacto, apresentaram 14 Publicações em Actas de encontros
cientificos, para além de terem participado numa ampla variedade de eventos cientificos nacionais e
internacionais, com comunicações orais, posters, entre outros.
O Serviço de Medicina Interna A efetuou as propostas de reforço pontual da escala de NResidência de
Medicina Interna" em perlodos de sobrecarga do internamento de doentes em outros serviços do CHUC e
de implementação de nova escala de Urgência externa do Serviço de M edicina Interna A: Ainda no ano
2015, foi criada e implementada a Consulta de Avaliaçllo Geriátrica.
Na área da investigação, os médicos do Serviço de Medicina Interna A publicaram 18 artigos para além de
terem participado numa ampla variedade de eventos cientfficos nacionais e internacionais, com
comunicações orais, posters, entre outros.
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o Serviço de Medicina Interna a, no decorrer do ano 2015 assistiu à realização de obras de requalificação
para a enfermaria a-A deste Serviço; de concentração da Consulta do Pé Diabético no Hospital Geral, com
envolvimento direto dos seguintes serviços: Endocrinologia, M edicina Interna a e Cirurgia C; efetuou as
propostas de reforço da escala ao Serviço de Urgência do Polo HG, do Serviço de Medicina Interna B e da
implementação de

nova escala de Urgência ext erna do Serviço de Medicina Interna B.

No Serviço de Oncologia Médica, no ano 2015, foi elaborado o plano e concretizadas as obras no Hospital
de Dia de Oncologia, criando condições frsicas para a transferência do Hospital de Dia de Hematologia,
sediado no Hospital Geral.
No Serviço de Reumatologia tentou resolver -se o problema da lista de Espera para Consulta (lEC);
Iniciaram, por solicitação do CA do CHUC, os trabalhos organizativos visando a constituição de uma Stern
Cell C/inic no CHUC.

Deram continuidade, com sucesso, ao Ensaio Europeu Do-Health, em colaboração com a FMUC; viram
aprovado pela União Europeia o Ensaio GLORIA, de que são co-autores e viram aprovado pelo Portugal

2020 o Projecto Intercel/;
Conclurram, no ano 2015, a reativação do Estudo SAOl- Osteoporose em Santo António dos Olivais, tendo
sido possível reavaliar 1340 pessoas das 1700 inicialmente estudadas em 1999-2001;
Lançaram três estudos de rndole nacional através do Reuma.pt - 12T M onitor Portugal; Estudo REFINE descontinuação de terapêutica Biológica; Estudo RAIO - Rheumatoid Arthritis Impact of Disease;
Iniciaram a análise de 2800 amostras de soro, recolhidas de dadores selecionados aleatoriamente a nível
nacional para avaliação dos níveis séricos de Vitamina D.
Foram agraciados com quatro subsldios para investigação no IImbito da Sociedade Portuguesa de
Reumatologia.
Publicaram, ao longo do ano 2015, 25 artigos em revistas internacionais indexadas com revisão interpares.
Têm projetos de Investigação ativos nas seguintes áreas: Artrite precoce e pré-artrite; Artrite Reumatóide;
Esclerose sistémica progressiva; Espondilite Anquilosante; Fibromialgia; lupus Eritematoso Sistémico;
Osteoporose e Srndrome de Sjôgren.

UGl M~DICA2
Esta UGI é composta pelOS serviços de cardiologia A, cardiologia B, Imunoalergologia, Infecciologia,
Pneumologia A e Pneumologia B.
Deu-se continuidade à monitorização da evolução dos registos no SI -Vida, sIstema de informação para a
infeção do vIH/Sida, sob a responsabilidade do Serviço de Infecciologi3;
Promoveu-se a articulação com os Serviços de Cardiologia para implementar as consultas remotas, sem a
presença do doente, de dispositivos implantáveis;
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Deu-se inicio à dinamizaç;jo do Projeto de Criaç:lo de Centro de Reabilitação cardiorrespiratória (CRCr),

41(-.

conjuntamente com o Serviço de Med icina física e Reabilitação e os Serviços de Cardiologia e de
Pneumologia;
Prepararam em conjunto com o serviço de Cardiologia B, a candidatura a Centro de Referência de M~

T .

cardiologia de Intervençilo Estrutural.

UGI MÉDICA 3
A UGI Médica 3 é constituída pelo Centro de Medicina do Sono, pelos Serviços de Gastrenterologia, de
Nefrologia e de Neurologia.
No Serviço de Gastrenterologia, em Março de 2015, terminou o Programa de Recuperaç;jo da lista de
Espera para Colonoscopia (PRLEC), a decorrer desde o ano 2014.
O Serviço de Gastrenterologia possui. atualmente, um lugar de destaque no campo da Investigação
cientifica (realce para a interligação com o Centro de Gastrenterologia e Hepatologia da faculdade de
Medicina da UC) e na esfera educacional pré-graduada e formati .... a pós-graduada. O que contribui de forma
significati .... a para o prestigio. não apenas do próprio Serviço mas também deste Centro Hospitalar.
O Centro de Medicina do Sono integra um consórcio de in.... estigaç;jo. juntamente com as faculdades de
Economia, e de Ciências e Tecnologias da Uni .... ersidade de Coimbra e Departamento de Psicologia da
Universidade de Aveiro, com vista ao esclarecimento das repercussões do sono na população_No ano 2015
foi local de formação de médicos em formação pré carreira de Pneumologia, Psiquiatria. e de estagiários de
Psicologia clínica_ Manteve-se em 2015 a formaçilo de Técnicos de Cardiopneumologia, sendo estes
médicos, psicólogos e técnicos oriundos do CHUC. de Gaia. de Braga, Vila Real, Setúbal.
Pneumologistas seniores, pro .... enlentes de todo o Pais, complementaram a sua formação com .... ista à
aquisição da competência em Medicina do Sono. O Centro de Medicina do Sono do CHUC, foi nesta
matéria, como noutras, a referência nacional para formação diferenciada_
O Centro de M edicina do Sono mante.... e a sua intensa atividade cientifica em congressos nacionais e
internacionais sob a forma de conferências, mesas redondas. palestras e apresentação de posters e
comunicações orais.

UGI MATERNO-FETAL
Medidas com impacto em 2015:
A. Concentração: no Serviço de Obstetrfcia B, Unidade de Puerpério 39/49 Piso, concentrou -se o
Internamento no Piso 3, entre os meses de Julho e de Outubro de 2015.
Esta medida enquadrou-se na necessidade de gest;jo eficiente de recursos humanos de enfermagem, face
ao elevado absentismo decorrente de licenças de parentalidade e de gravidez de risco, concomitante com
período de férias em época alta.
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Ao longo deste período a vigilância e segurança das utentes e recém·nascidos foi sempre assegurada, quer
com a concentração de profissionais no mesmo espaço físico, quer pelo aumento do número de
enfermeiros por turno, sempre que necessário recorrer ao Piso 4, quando a taxa de ocupação assim o
obrigava.
Esta metodologia foi diariamente monitorizada, com a avaliação do grau de satisfação das utentes e dos
profissionais envolvidos.
B. Reorganização: procedeu-se à reorganização da Cirurgia de Ambulatório da MBS, com implementação de
fluxograma de admissão de utentes e aumento da eficiência dos recursos humanos de enfermagem
alocados a este procedimento. Neste sentido, com a diminuição da lotação de Ginecologia e deslocação do
espaço de vigilância pós-cirurgia para uma área autónoma na estrutura física da unidade de internamento,
foi aumentado o número de camas disponfveis para a cirurgia de ambulatório, aumentando a vigilância e
segurança das utentes durante este período crítico.

C. Inovação: continuou a dar-se desenvolvimento a um conjunto de procedimentos na área de
criopreservação da fertilidade, nomeadamente, com O inicio da atividade de transplantes de tecido ová rico.
De igual modo, no âmbito da Unidade de Reconstrução Genito-Urinária e Sexual (URGUS), o Serviço de
Ginecologia tem continuado a participar ativamente num conjunto de procedimentos inovadores, visando a
melhoria da qualidade de vida destes doentes.
D. Intervenção: Atendendo ao ponto em análise, não podemos deixar de reiterar a importância e urgência
da con strução da nova maternidade do CHUC, enquanto medida estruturante - melhoria das amenidades e
criação de um ambiente favorável à efetividade de comportamentos relacionais, especificos desta área de
cuidados, rentabilidade de profissionais de elevada diferenciação, e o impacto que terá ao nível dos custos
de exploração.
Qualquer projeto de arquitetura a aprovar, deverá necessariamente respeitar o programa funcional
elaborado pelo grupo de trabalho, o qual, conforme referido no relatório produzido para o efeito, terá
impactos muito significativos na redução dos custos de exploração.
E. Formação e Investigação: ao longo do ano de 201S, os Serviços que constituem aUGI MF participaram
num conjunto de atividades de formação e de investigação, que se sumarizam:
. Participação em comissões/grupo/núcleos. Atividade na Unidade Coordenadora Funcional (UCF) materna
e neonatal e nas UCF interhospitalares. Atividade no âmbito do " Hospital Amigo dos Sebés"- Grupo do
Aleitamento Materno da MSS. Núcleo Hospitalar de Apoio a Crianças e Jovens em Risco (NHAOR) .
. Participação em registos nacionais. Registo anual no SINAS para a ERS.
Registo Nacional do multo baixo peso (RN MBP) para a Secção de Neonatologia da SPP. Registo de
Infecções nosocomiais do recém -nascido para a DGS. Registo do Aleitamento materno para a OGS. Registo
Nacional da mortalidade perinatal e neonatal alargada para a DGS. Registo Nacional de Anomalias
Congénitas (RENAC) para o INSA. Registo Nacional da mortalidade materna e perinatal para a OGS. Registo
on- , ine das interrupções de gravidez para a DGS. Registo das complicações das interrupções de gravidez
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para a DGS. Registo nacional das malformações congénitas para o INSA e a DGS. Registo do aleitamento
materno para a DGS. Registo Nacional de Diabetes promovido pela SPD.
Resumo da actividade cientifica: comunicações orais e Posters em reuniões nacionais - 95; Comunicações
orais e Posters em reuniões internacionais - 41; Publicações em revistas indexadas - 23; Publicações em
revistas não indexadas - 7; Palestras IConferências em Reuniões Científicas - IS, Capltulos de livros - 4.
Ao longo do ano de 2015 aUGI MF teve nos seus serviços 27 médicos internos de formação específica em
Ginecologia e Obstetrícia e 5 em Pediatria, (valência de Neonatologia).
F. Conclusões: ao longo do ano de 2015, o quadro analítico manteve o pressuposto da manutenção da
diferenciação e do acesso da população, em condições equitativas e ajustadas às suas necessidades.
Considera-se como essencial o reconhecimento de que o futuro planeamento dos serviços deverá prever
condiç3es estruturais e de organização propIcias ao bom desempenho na prestação de cuidados de saúde e
indutoras da maior qualidade, garantindo, designadamente, uma dimensão crlUca que permi ta aos
profissionais a aquisição de experiência e o incremento das capacidades técnicas.
Sob todos os pontos de vista, é estrategicamente Indispensável a rápida Integração dos Serviços das
Maternidades num único ediflcio do polo HUC.

UGI DA URG~NCIA E CUIDADOS INTENSIVOS
Esta UGt é composta pelos Serviços de Urgência A e B, pelo Serviço de Medicina Intensiva e pela VMER
Nesta UGl deu-se início ao tratamento com ECMU de doentes no Serviço de Medicina Intensiva.

UGI MCDT'5
A UGI de MCDT's é composta pelos Serviços de Anatomia Patológica, Medicina Flsica e Reabilitação,
Medicina Nuclear, Imagem Médica, Patologia Clínica, Radioterapia e Serviço de Sangue e Medicina
Transfusional.
No ano de 2015, os principais objetivos da Unidade de Gestão Intermédia de Meios Complementares de
Diagnósticos e Terapéutica do CHUC foram o aumento do leque de serviços prestados (ex.: introdução de
novas análises nos Serviços de Anatomia Patológica e de patologia Clínica, criação da UGOC no Serviço de
Patologia Cllnica, implementação da colaboração da Neurorradiologia de Intervenção com a Via Verde do
AVC), a continuação da renovação de instalações e equipamentos (ex.: elaboração do projeto de renovação
das instalações da Anatomia Patológica, elaboração do projeto de mudança de instalaçi5es da
Neurorradiologia e renovação do equipamento da Radioterapia), mantendo a qualidade e a segurança
como obJetivos principais.
No Serviço de Patologia Clinica assistiu-se à transferência do laboratório de Citogenética para este Serviço
(uma área até então integrada no Serviço de Hematologia Clfnica); Implementaram-se novas tecnologias
diminuindo o número de análises compradas ao exterior.
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No Serviço de Radioterapia, em 2015 criaram-se as condições para que o Serviço de Radioterapia passasse a
produzir tratamentos clfnicos por IMRT e o utras técnicas espeCiais de Radioterapia para além dos
tratamentos simples. Estas condições foram criadas no :lmbito do investimento nos seguintes
equipamentos: Acelerador Unear, Equipamento de Braquiterapla e Equipamento de TC.
O Serviço de Sangue e Medicina Transfusional realizou ações de promoção da dádiva de sangue, com
especial incidência na comunidade e na Instituição; e deu inicio à preparação da implementação da
requisição eletrónica de sangue e derivados e de análises realizadas pelo laboratório de Imunohemoterapia
no polo HUC, através do sistema de informação eletrónica SISAS.

CENTRO DE RESPONSABILIDADE INTEGRADO -OFTALMOlOGIA
No ano 2015 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 int ernacional; 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 Oftalmologiêl dos CHUC continuasse a ser uma organização rentável de molde a manter uma constante
atualização de equipamentos, uma constante atualização científica dos seus membros e a atribuição de
incentivos ao seu pessoal.
O CRI de Oftalmologia do CHUC, na v<lnguarda da assistência oftalmológica, teve como objetivos especificos
principais para o ano de 2015:
•

Iniciar o tratamento de retinoblastoma, nomeadamente na quimioterapia intra-arterial, tornandose o único Centro Nacional de Referenciação desta patologia.

•

Realizar a braquiterapia do globo ocular, único Serviço que realiza esta técnica no pais (os doentes
deixaram de ser enviados para o estrangeiro, nomeadamente para a Suíça).

CENTRO DE RESPONSABILIDADE INTEGRADO DE PSIQU IATRIA E SAÚDE MENTAL:
No CRI de Psiquiatria e Saúde Mental foi adotada uma organização por patologias, criando equipas que se
dedicam ao aprofundamento do estudo d as mesmas, sejam elas o "Primeiro Surto Psicótico

N
,

a

"'Gerontologla", as" Doenças Afetivas", entre outras.
No ano 2015, foi criada a Consulta do Jovem Universitário através do estabelecimento um protocolo com a
Universidade de Coimbra, mais especificamente com os Serviços Sociais (SASUC), permitindo que
psiquiatras do CHUC se desloquem às instalações da Universidade para realizarem consultas e prestarem
consultoria à equipa de psicólogos dos SASUC.
Assistiu -se ao reforço das equipas e Unidades de Saúde Mental Comunitária (USMC), no ano 2014, e)(istiam
quatro USMC em funcionamento - Leiria Norte (Figueiró dos Vinhos), Tábua, Miranda do Corvo e
Cantanhede e em 2015, foram criadas mais duas: Oliveira do Hospital e Arganil.
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de Investigação e Ensino, a Unidade de

Avaliação de Qualidade e o Centro de Estudos e Investigação em Saude Mental Publica, que nos permitem,
por um lado, avaliar a performance clínica e, por outro, investigar e planear acções futuras que se adequem
aos fins deste CRIP e ao Centro de Prevenção e Tratamento do Trauma PSicogénico que, em articulação com
um conjunto de entidades da sociedade civil, desenvolve trabalho de prevenção e de apoio a pessoas
portadoras de afeções traumáticas resultantes da

vlolaç~o

dos direitos humanos nos seus vários contextos,

da violência familiar e social, do tráfico de seres humanos e de outras violências não Intencionais, tais
como, 05 acidentes de viação e/ou catástrofes naturais.
O CRI de Psiquiatria e Saude Mental está a desenvolver um projeto que permita dar resposta, com recurso à
Telemedicina, aos Centros de Saúde e USF's sobre a violência familiar.
A nfvel de ativldade assistencial importa referir que o CRIP dispõe de 110 camas de Psiquiatria Forense, mas
o numero de doentes não é da responsabilidade do CRIP uma vez que se trata de doentes internados
mediante sentença judiCiai e à ordem do Ministério da Justiça.

SERViÇO DE PEDOPS1QUIATRIA
A organização dos serviços de saude mental infantil e Juvenil, com autonomia técnica e administrativa, foi
definida no Decreto-lei n.ll 35/99, e posteriormente no Decreto-lei nll 304/2009 (Artig01711), sendo o
Departamento de Pedopsiquiatria do CHC definido como serviço regional de $ilude mental, em conjunto
com os dos Hospitais de D. Estefânia (Lisboa), e Maria Pia (Porto). de forma a poder cumprir com as
responsabilidades definidas no seu regulamento interno, onde "para além das valências especializadas de
âmbito regional, se incluem os cuidados de saúde mental para as áreas geodemográficas em que eles n30
estão disponiveis~.
A importância de um funcionamento autónomo para os serviços de saude mental infantil foi reafirmada em
2005, pela Direção Geral de Saúde, na Circular Normativa NII06/DSPSM de 17/06/2005, onde se clarifica
(face ao anteriormente publicado no Decreto-lei n.!! 35/99) a necessidade de que o desenvolvimento e
expansão progressiva dos serviços de saúde mental infantil seja feito com autonomia técnica e
administrativa, "nomeadamente quanto às modalidades da sua ligação aos serviços de psiquiatria /
pediatria".
Em termos de consulta externa médica, está organizado nas seguintes áreas: pedopsiquiatria (geral);
pedopsiquiatria de ligação; perturbação do comportamento alimentar; psico-oncologia, a par da consulta
externa n30 médica, a cargo do grupo de pSicólogos.
Dispõe ainda de unidade de dia (hospital de dia). coordenada por um médico, e que integra psicólogo,
enfermeiro, educadora de infâncfa e um terapeuta ocupacional.
O serviço é frequentemente solicitado para consultas Internas - aos doentes internados nos serviços do
Hospital Pediátrico.
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o Serviço de Pedopsiquiatria pretende em breve vir a ter uma unidade de internamento, pelo que
apresentou uma candidatura ao prémio EDP Solidária - Saúde, uma iniciativa da Fundação EDP.

UNIDADE OE TRANSPLANTAÇÃO HEPÁTICA PEDIÁTRICA E OE ADULTOS
A transplantação hepática em Portugal, iniciada nos Hospitais da Universidade de Coimbra há 23 anos,
apresentou ao longo deste período uma evolução crescente, tanto no que concerne ao número de
transplantes como no que diz respeito à qualidade dos serviços prestados.
Desde o início do programa de transplantação, em 1992, e até 31 de Dezembro de 201S foram realizados
1176 transplantes hepáticos, dos quais 940 em receptores adultos e 236 em receptores pediátricos.
O CHUC desempenhOU e continua a desempenhar um papel importante na Transplantação Hepática a nfvel
nacional. Desde o inrcio do programa de transplantação sempre existiu a ambição de desenvolver e criar
novas competências, como são exemplos,

ii

transplantação pediátrica, o transplante de dador vivo

pediâtrico e de adulto ou transplante sequenci aI.
Desde 2012, com a restruturação e criação da UTHPA, houve um incremento na qualidade dos serviços
prestados, com uma taxa muita baixa de compUcações e re -transplante precoces, sendo a trombose arterial
precoce, residual.
Durante o ano de 20 15 houve um esforço acrescido na formação de novos colaboradores e a
implementação da técnica de transplantação alargada ao tratamento de outras patologias, nomeadamente
de metástases hepáticas de carcinoma colorretal.
Em 2015, relativamente ao ano transacto houve um acréscimo no volume de consultas, intervenções
cirúrgicas e internamentos.
Na UTHPA, o ano de 2015 foi marcado pela comemoração dos vinte anos do primeiro transplante hepático
sequencial do mundo, realizado em Coimbra.
A filosofia de funcionamento da unidade é focalizada nas necessidades dos doentes, colocando-os no
centro de todo o processo. Deste modo, os cuidados são baseados numa relação contínua dos profissionais
de saúde, com disponibilidade diária de 24 horas. Os cuidados são adequados de acordo com as
necessidades dos doentes no que diz respeito à acessibilidade, equidade, segurança, continuidade de
cuidados e Qualidade clínica. A UTHPA é constitufda por dois polos, adultos e pediátricos.
A natureza e particularidade da atividade em transplantação hepática exige uma equipa multidísciplinar,
congregando diversas especialidades médicas e cirúrgicas.
O modelo de gestão do serviço é baseado no modelo de governação clínica que privilegia a qualidade dos
cuidados de saúde integrando uma gestão eficiente dos recursos disponíveis.
Reuniões Cllnicas em que participam profissionais da UTHPA.
Reunião Multidisciplinar:
São realizadas com a periodicidade semanal reuniões em separado no Polo de Adultos e no Polo Pediátrico,
onde participam colaboradores das diversas

~reas

e onde são analisados em detalhe os casos clínicos dos
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doentes internados e são discutidos e aprovadas as situações para ingresso na lista de espera para
transplante, entre outros assuntos.
Reuniões Temáticas:
A partir de Outubro de 2015, a UTHPA iniciou a organização periódica de reuniões clinicas temáticas,
contando com a colaboraçi!lo de médicos de outros serviços. Foram abordadas os seguintes temas:
•

Transplante Hepático por Metástases Hepáticas de Carcinoma Colorret al

•

Dadores de Coração Parado

•

Otimização da lista de Espera para Transplante Hepático

Reuniões conjuntas com a Imagiologia:
Tendo em conta o volume de doentes transplantados com indicação para terapêutica eletiva no âmbito da
radiologia de intervenção.
Reunião Multidisciplinar de Patologia Hepatobiliopancreática:
No CHUC é realizada com a periodicidade semanal uma reunião multidisciplinar onde são abordados os
doentes com patologia hepatobilio/pancreática. Na discussão participam médicos vocacionados para a
Hepatologia, das áreas da Cirurgia Geral e Medicina Interna (inclUindo da UTHPA), Radiologistas,
Oncologistas, Gastrenterologistas e Anatomo-patologistas). Nesta reunião, os casos clínicos são submetidos
a uma re-avaliação radiológica e é discutida a melhor estratégia diagnóstica e terapêutica para cada doente.
Atividade de Investigação:
A UTHPA é um dos dois Centros de Transplantação a nível internacional que disponibiliza os dados dos
resultados em transplantação hepática ao European tiver Transplant Registry. Estes dados são analisados e
tratados pela entidade que promove esta iniciativa e são uma fonte importante de referencia de resultados
em transplantação hepática a nível internacional.
Existe capacidade para investigação e produção cientffica que, no entanto, é algo limitada em privilégio da
atividade assistencial .

DEPARTAMENTO PEDIÁTRICO
Este

Departamento

é

composto

pelos

seguintes

Serviços:

Cardiologia

Pediátrica,

Centro

de

Desenvolvimento da Criança, Cirurgia Pediátrica, Genética Médica, Oncologia Pedlátrica, Ortopedia
Pediátrica, Pediatria de Ambulatório, Pediatria Médica, Unidade de Cuidados Intensivos Pediátricos e
Urgência Pediátrica.
Ao longo de 2015 reforçou-se a necessidade de organização dos cuidados às crianças com doenças crónicas
identificando o médico assistente de uma consulta e serviço especifico sendo que todas as outras
intervenções cllnicas (médico consultor) devem ser realizadas a pedido e com resposta ao médico
assistente hospitalar da criança e com alta do médico consultor. Este modelo já foi aplicado em 2015 às
situações de obesidade, dislipidemia e hiperten5ao arterial.
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Para as situações particularmente complexas foi desenvolvido um modelo de consulta multidisciplinar com
a programação de um dia fixo em que a criança com doença crónica particularmente complexa pode ter
acesso no mesmo dia ao seu "médico assistente" e aos "médicos consultores" de outras espeCialidades e
5ubespecialidades com personalização de cuidados (é sempre o mesmo especialista a assegurar 05
cuidados) .
Em fevereiro de 2015 a redistribuição dos espaços especificamente para realização de cirurgia ambulatória
ou outros procedimentos médicos sob anestesia permitiu atenuar a redução da atividade cirúrgica
decorrente da intervenção no espaço do bloco operatório central e ganhos de qualidade com a utilização de
espaço especifiCO minimizando a partilha de espaços entre internamento e procedimentos em ambulatório:
• Potenciaram-se os ganhos de concentração com a utilização de espaços contrguos para outros
procedimentos habitualmente realizados em ambulatório e que implicam procedimentos
anestesiológicos e recobro, nomeadamente com utilização de um único espaço para o recobro de
todas as crianças, possibilidade de redistribuição das atividades e a alocação de um tempo
completo em substituição de dois meios tempos de apoio anestesiológico (para estes
procedimentos e para o Serviço de Imagem Médica) e com integração dos recursos humanos que
anteriorm ente tinham atividade independente (bloco operatório central e exames especiais) com
potencial futuro melhor aproveitamento dos mesmos por gerar conhecimentos e práticas mais
abrangentes;
• O número de doentes intervencionados, comparando períodos homólogos de 2014 e 2015, permitiu
um aumento do número médio de doentes operados por sala, uma antecipação da hora de infcio
médio de sala em 30 a 90 minutos e uma melhor utilização do tempo atribuído e com a redução do
tempo médio de turn-over.
Ainda no 810co Operatório do HP-CHUC foram reorganizados os tempos operatórios, foram elaboradas as
"Normas gerais do Bloco Operatório de Cirurgia de Ambulatório e de Exames Especiais" e foi dada especial
atenção à concretização em tempo real do procedimento Cirurgia Segura. A avaliação global e as propostas
de melhoria foram discutidas em reuniões tendencialmente mensais com todos os serviços utilizadores do
bloco operatório do HP-CHUC.
Em outubro de 2015 foi reiniciado o transplante hepático pediátrico com dador vivo, concretizado pela
primeira vez no Hospital Pediátrico no dia 31 d e outubro.
Também em 2015 se iniciou a realização de provas de Tilt no Departamento Pediátrico.
Em outubro de 2015 o CHUC foi reconhecido como Centro de Referência para Onco-oftalmologia (único em
Portugal) com referênda expressa a um tumor pediátrico (retinoblastoma) e como Centro de Referência
para a Epilepsia Refratária (incluindo a vertente pediátrica). Ainda no ano 2015, foram apresentadas
candidaturas para Centro de Referencia para Cardiopatias Congénitas,

Doenças Hereditárias do

Metabolismo e Oncologia Pediátrica.
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o Hospital Pediátrico continuou a disponibilizar o programa de preparação para cirurgia programada
"Hospital Sem Medo" a crianças e familiares.
Desenvolveu-se o processo de acreditação ACSA - DGS do Serviço de Cuidados Intensivos Pediátricos,
estando já agendada visita de auditoria para Abril de 2016.
Foi reconhecida pelo prémio Missão Continente a candidatura apresentada pela Unidade de Cuidados na~
Comunidade de Celas, em parceria com o Departamento Pediátrico, com o nome "Pais e filhos - uma
parceria incrível".
Em suma, no decorrer do ano 20 15, todos os Serviços do CHUC promoveram a operacionalização das linhas
de orientação estratégica do Conselho de Administração em matéria de contençllo de custos com pessoal,
privilegiando a utilização otimizada dos recursos humanos e>eistentes em cada serviço em cada uma das
linhas de atividade desenvolvidas nos varios polos.
Todos os Serviços participaram no processo de Contratualização Interna para o ano 2016 e todas as UGI's,
CRl's e o Departamento Pediátrico realizaram reuniões periódicas com os Serviços que as constituem, para
análise de custos e produção, envolvendo ainda Serviços de suporte à prestação e cuidados, como sejam,
os, Serviços Farmacêuticos) e com os Serviços de apoio à gestllo e loglstica (Serviço de Aprovisionamento,
Serviços Financeiros; Serviço de Gestão de Doentes; Serviço de Gestão de Recursos Humanos; GPCG, entre
outros), e posteriormente reuniram periodicamente com o Conselho de Administração para avaliação do
desempenho e da Contratualização Interna do ano 2015.

Pie - PLANO DE INTERVENÇÃO EM CIRURGIA
Na sequência da publicação da Portaria n.1! 179.A/201S, de 12 de Junho, a qual determina a implementação
do Plano de Intervenção em Cirurgia (PIC), a decorrer entre 1 de julho e 31 de dezembro de 2015, com o
objectivo de melhorar o acesso dos utentes à prestação de cuidados de saúde cirúrgicos em áreas de
intervenção consideradas prioritárias, o CHUC adoptou este programa nas seguintes especialidades:
Ortopedia (Cirurgia da Hérnia discai e Cirurgia da Artoplastia da Anca), Oftalmologia (Cirurgia da Catarata),
Neurocirurgia (Cirurgia da Hérnia discai) e Urologia (Cirurgia da Próstata em patOlogia neoplásica).
CANDIDATURAS AOS CENTROS DOS REFER~NCIA
o Despacho

n.~

10601/2011, de 24 de Agosto, do Ministro da Saúde, criou o Grupo Técnico para a Reforma

Hospitalar, que no seu Relatório veio definir oito Iniciativas estratégicas, com a e>etensão, profundidade e
densidade exigidas a uma reforma estrutural do sector hospitalar do Serviço Nacional de Saúde. Uma
dessas iniciativas incluiu a identificação, recon hecimento e implementação de Centros de Referência.
O Despacho n.1! 4319/2013, de 25 de Março, do Secretário Adjunto do Ministro da Saude, veio constituir um
Grupo de Trabalho para proceder à definição do conceito de Centro de Referência, estabelecer os critérios
para a sua criação e reconhecimento pelo M inistro da Saúde, propor o seu modelo de implementaç30,
financiamento e concepção da forma de integração na Rede Hospitalar Portuguesa. Tal desiderato ficou
plasmado na Portaria n.lI 194/2014 de 30 de Setembro.
RElATÓIlIOECONTAS ANO 2015

I PAGINA 54

CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO OE COIMBRA, E.P.E.

RelillÓfIO e Contas 2015

o Despacho n." 235-A/2015, de 7 de Janeiro, do Secretário Adjunto do Ministro da Saúde, definiu as áreas
de intervenção prioritárias que deveriam ser reconhecidas como Centros de Refer~ncia para 2015.
Por seu turno. o Despacho n." 8182-A/2015, de 23 de Julho, do Secretário Adjunto do Ministro da Saúde,
veio estabelecer as condições para a apresentação de candidaturas à obtenção de reconhecimento pelo
Ministério da Saúde de Centro de Referência, a serem formalizadas junto da Direcção-Geral da Saúde.
Assim, na sequencia dos Avisos publicados no Diário da República n." 148, Série II, Suplemento 1, de 31 de
julho. e Portaria n." 194/2014, de 30 de setembro, o CHUC apresentou 16 candidaturas:
O Serviço de Urologia e Transplantação Renal do CHUC candidatou-se em Setembro de 2015 aos três
Centros de Referência a seguir identificados:
•

Aviso n.1I 8402-G/2015: Centro de Referência para a área de Oncologia de Adultos - Cancro do
Testículo;

•

Aviso n.1I 8402-J/2015: Centro de Referência para a área de Transplantaçllo Renal Pedlátrica;

•

Aviso n.1I 8402-L/2015: Centro de Referência para a área de Transplante de Rim - Adultos;

Os Serviços de Cirurgia Geral do CHUC efetuaram candidatura aos seguintes Centros de Referencia:
•

Aviso n.1I 8402-F/201S: Centro de Referência Oncologia Adultos - cancro do Esófago; candidatura
efectuada pelo Serviço de Cirurgia B;

•

Aviso n.1I 8402-0/2015: Centro de Referencia Oncologia Adultos - Cancro do Reto; candidatura
efectuada pelo Serviço de Cirurgia C;

•

Aviso n.1I 8402-P/2015: Centro de Referência Oncologia Adul tos - Cancro Hepatobilio/Pancreático;
candidatura efetuada pelo Serviço de Cirurgia A;

O Centro de Responsabilidade Integrado de Cirurgia Cardlotoráclca candidatou-se ao Centro de Referência
para a área de Transplante de Coração (Aviso n. 1I 8402-H/2015) e à Transplantação Cardíaca Pediátrica
(Aviso n.1I 8402-E/2015);
O Serviço de Ortopedia do CHUC candidatou -se ao Centro de Referência para a Área de Oncologia de
Adultos - 5arcomas das Partes Moles e Ósseos (AvisO n.1I 8402-1/2015);
O Serviço de Neurologia do CHUC candidatou-se ao Centro de Referência para a Área de Oncologia da
Epilepsia Refratária (Aviso n. 1I 8402-N/2015);
O Centro de Responsabilidade Integrado de Oftalmologia candidatou-se ao Centro de Referencia para a
área de Onco-Oftalmologia (Retinoblastoma e M elanoma Ocular) (Aviso n.!! M02 -C/201S);
O Serviço de Oncologia Pediátrica do CHUC candidatou-se ao Centro de Referência para a Área de
Oncologia Pediátrica (AvisO n.!! 8402-0/2015);
O Serviço de Cardiologia A do CHUC candidatou-se ao Centro de Referência para a Área da Cardiologia de
Intervenção Estrutural (Aviso n.!! 9657/2015);
O Serviço de Cardiologia Pediátrica do CHUC candidatou -se ao Centro de Referência para a Área das
cardiopatias Congénitas (Aviso n." 9658/2015);
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o Centro de Desenvolvimento da Criança do CHUC candidatou-se ao Centro de Referência para a Área das
Doenças Hereditárias do Metabolismo (Aviso n. 1 9764/2015);
A Unidade de Transplantação Hepática Pediátrica e Adultos do CHUC candidatou -se ao Centro de
Refer~nc1a para a área de Transplante Hepático (AvIso n. 1 8402 -A/2015).

No ano 2015 o CHUC foi reconhecido pelo Ministério da Saúde como Centro de Referência nas seguintes
áreas: Epilepsia Refratária: Onco-Oftalmologia e Transplante Hepático, conforme despacho n.1 11297/2015
de 8 de outubro, publicado no DR n.1 197, 2.' série.
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S. Contributo dos Serviços de Apoio 11 Prestaçllio de Cuidados
Serviço de Est erilização
O Serviço de Esterilização do CHUC é uma unidade orgânico-funcional de apoio clínico com autonomia
técnica, recursos humanos e materiais próprios, imprescindfvel e fundamental nos cuidados de saude e
procedimentos técnicos de e"celência. 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 (OM) reutilizáveis com
necessidade de uso estéril no Hospital, de acordo com a qualidade definida e requerida, eICigências
Institucionais e legais;

•

Assegurar a recolha e distribuição dos DM aos serviços utilizadores nas quantidades estabelecidas
e nos prazos determinados;

•

Promover as ações necessári as 11 correta circulação, armazenamento e utilização de OM;

•

Promover as ações necessárias 11 correta circulação e tratamento de DM;

•

Colaborar com a Comissão de Controle de lnfeção Hospitalar (CCI H) na prevenção e luta contra a
infeção Hospitalar;

•

Colaborar na formação básica e pós-básica de profissionais de saúde e na formação continua.

Dos valores definidos para o serviço identificam-se:
•

Segurança - dos utilizadores dos DM esterilizados.

•

Confiança - pela eICistência de um Sistema da Qualidade orientado para o controlo e melhoria
contínua dos processos.

•

~tica - dos profissionais, pela eICigencia e rigor colocado no cumprimento das boas práticas

constantes no Manual de Procedimentos e dos requisitos aplicáveis.
•

Eficiência - Na rentabilização dos meios flsicos, humanos, materiais e tecnológicos.

Os dados da produção (litros) do ano 2015, dizem respeito 11 esterilização dos três polos anteriormente
referidos, por agrupamento de serviços: Blocos Operatórios, Serviços com internamento, Serviços de
Ambulatório, Urgências e clientes eICternos. Nos Serviços com Internamento considera-se a produção de,
litros esterilizados para 1826 camas de internamento no CHUC.
A produção em 2015 ascendeu aos 11.256.198 litros o equivalente a 208.448,1 (UE) Unidades de
Esterilização, conforme se pode observar no quadro que se segue:
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PRODUÇÃO DO SERViÇO DE ESTERILIZAÇÃO

CHUC 2015

ANO 2015

N.II litros de Mioter.,,1
Esterllltado CHUC

Unidade
Ester lliUlçJo (UE)

Paio HUC

7.181.460

132.990,00

Polo HG

2.190.944

40.573,00

Polo HP

1.883.794

34.885,10

TOTAL

11.256.198

208A48,10

Unidade de Esterlllzaçao !UE)
Norma NP EN 285

Serviço de Saúde Ocupadonal
O Serviço de Saúde Ocupacionai (SSO) tem natureza muitidisdplinar, desenvolvendo atividades
eminentemente preventivas relacionadas com os fatores extrlnsecos ou intrfnsecos que influenc.iam o
ambiente de trabalho e que Metam a segurança e a saúde de todos os profissionais do CHUC.
No ano 20 15, no âmbito das suas c.ompetências 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 apresen ta 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 2015:
s ..... lço '"

s.~

Ocupoclorwol • Ano 2015
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Para além das atividades referidas, realizaram-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
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doença nos profissionais do CHUC, designadamente, o registo e acompanhamento de acidentes de trabalho
por agentes biológicos; realização de testes de tuberculina, imunização anti-tetllnica, anti-gripe e antihepatite Bi controlo de marcadores virusaisi visitas aos Serviços para avaliação de riscos; ações de Educação
para a Saúde; colheitas de produtos biológicos, administração de terapêutica, entre outras.

~rvlço

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 con stitulda por 57
profissionais de Serviço Social e 4 Assistentes Técnicos (1 em tempo parcial).
O Serviço Social ellerce as suas funções primordiais de apoio psicossocial aos doentes e fam llias 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 pluridiscipl1nares de prestação Indireta de cuidados, como
comissões, equipas e grupos de trabalho, designadamente: Equipa de Gestl:lo 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.
Cumprindo a sua missão, o Serviço Social procurou re sponder às necessidades psicossociais dos utentes que
condicionam o tratamento, a cura e a reabilitação, contribuindo para a sua reintegração social, envolvendo
todos os sujeitos no seu processo de mudança_
Atendendo à grande diversidade de serviços e às diferentes problemáticas sociais associadas a casulstica é
muito diferenciada. À semelhança dos anos anteriores, evidenciou-se a intervenç:ío desenvolvida junto de
grupos mais vulneráveis, nomeadamente grávidas e menores em risco, crianças em contellto familiar
desfavorável, sem abrigo, idosos, doentes do foro mental, doentes oncológicos, vftimas de violência
doméstica e de tráfico de seres humanos, doentes infectados pelo VIH/sida e outros doentes com patologia
crónica. Com o objectivo de melhorar a qualidade de vida dos doentes e famnjas e na defesa dos seus
direitos, o Serviço Social colaborou de forma pró-activa com e em diferentes Associações de Doentes.
O Serviço Social manteve um relacionamento de grande prolCimidade 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 assegurou, ainda, o atendimento e funcionamento do Gabinete do Cidadão (GC) com as
respectivas funções.
Durante o ano de 2015, com a colaboração do Serviço de Formação, desenvolveu várias actividades, no
âmbito da formação, destinadas aos Assistentes Sociais e realizou as loiS Jornadas do Serviço. Vários
Assistentes Sodais apresentaram comunicações em eventos cientlficos externos.
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o Serviço Social colaborou, também, na formaç3o de Assistentes Sociais, proporcionando campos de
estagio e respectiva orientação técnica, indispensáveis à formação Iniciai e, sempre que solicitado,
colaborou noutras iniciativas, promovidas pelas universidades.
Os quadros que se seguem apresentam um resumo da actividade realizada no ano 2015:

SetVlçoSodal doOlUC IInte .... mtlnto, ArrIbulltórto. U..'ndl) ' ''''' 2015
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Equipa de Gest ão de Alt as (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
<IS Unid<ldes da Rede de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI).
No ano de 2015, for<lm referenciados para a RNCCI 1918 doentes pelo CHUC, sendo 1695 do pOlo HUC e
223 do polo HG. Foram referenciados para a RNCCI a partir do polo Sobral Cid 10 doentes e 1 doente pelo
palo HP.
No período correspondente ao <lno de 2015, ocorreram 1467 sinalizações de doentes com provável
necessidade de futura referendação, 1077 sinalizados pelo polo HUC e 390 doentes sinalizados pelo HG
Foi dado destaque a outras atividades realizadas no decorrer do ano 2015:
Reuniram sem<ln<llmente à terça-feira para tratar dos assuntos pendentes e orientações organizacionais.
Colaboraram com os Serviços com internamento, para resolução de

problemas e)(istentes

que

envolvessem os doentes propostos para a RNCCt e/ou os doentes com reinternamento provenientes d<l
RNCCI.
Articularam-se com as diferentes estruturas da RNCCl (ECR, ECL's, 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 d<l 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". No ano 201S foram organizadas/realizadas - 3
ações de formação, 2 no polo HUC e 1 no Polo HG.
Sempre

que

oportuno,

foram

realizadas

visitas

aos

Serviços

com

internamento

para

esclarecimento/informação sobre o procedimento de sinalização/referenciação.

Unidad e de Nutrição e Diet ética
A Unid<lde de Nutrição e Dietética é uma Unidade funcional de ação terapêutica, promoção da saúde e
segurança alimentar. A sua finalidade é, entre outras, a confeção, conservação e distribuição de refeições a
doentes e pessoal do CHUC nas melhores condições sanitárias e dietéticas, além da garantia de uma boa
administração e gestão do Serviço.

É também da competência da UNO a investigação e elaboração de estudos sobre alimentação, mais
especificamente sobre a alimentação hospitalar, bem como o apoio a iniciativas cientificas diversas, no
campo da nutrição e alimentação.
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Os Técnicos da UNO têm competência para organizar e coordenar acções de educação dirigidas a doentes e
pessoal do CHUC ou de outros Serviços de Saúde, bem como a alunos ou funcionários de escolas, ou outros
técnicos, no que diz respeito aos temas de Nutrição CI(nica, nomeadamente, regimes e hábitos alimentares.
Desde Agosto de 2012 foi integrado no Sistema Informático do Hospital (SGIM) com a possibilidade de
marcação do Aconselhamento e Avaliação Nutricional pelos Técnicos do Serviço (Pólo HUC) no atendimento
aos doentes por marcação, como é feito para as Consultas Médicas (de acordo com a Portaria n.1I 306A/2011, do DR de 20 de Dezembro). Assim, é passiveI actualmente um melhor seguimento dos doentes com
os seguintes objetivos: avaliação e aconselhamento nutricional com abordagem personalizada e onde são
utilizados métodos terapêuticos baseados na reeducação alimentar, na elaboração de um plano alimentar
adequado e implementação de e)(erclcio físico.
Esta abordagem inicia-se com uma primeira consulta, que tem a duração média de 60 minutos, onde se
realiza uma completa avaliação alimentar, clinica, antropométrica (altura, peso, perfmetros cintura/anca),
da composição corporal, e nível de actividade tisica.
Os doentes alvo para estas intervenções são, fundamentalmente na área de: Obesidade; Diabetes; Doenças
Cardiovasculares, Dislipidémias, Distúrbios do tracto Gastrointestinal Alto/Bai)(o; Distúrbios de Frgado e
Sistema Biliar; Alergias/Intolerâncias alimentares; Anemia; outros.
Na UNO do Pólo HUC e)(iste um Sector Técnico Sanitário e de Investigação equipado com um laboratório
onde se realizam, diariamente, análises qu(micas e microbiológicas.
O laboratório faz a análise da qualidade dos alimentos e das Dietas hospitalares, que devem chegar ao
Doente em condições de completa segurança, devendo veicular os nutrientes e a energia necessilirios ao
metabolismo vital.
O Laboratório de Bioquimica Nutricional controla e determina por rotina:
- A qualidade higieno-sanitária da alimentação fornecida ao doente -

Às refeições conservadas nas

câmaras de frio, do pÓlo HUC, são efectuadas análises microbiológicas rigorosas, antes da sua distribuição,
no sentido de detetarqualquer anomalia na higiene do processo e no tempo de conservação, através da
pesquisa de microrganismos patogénicos que possam ser responsáveiS por tO)(infecções alimentares.
Efetua-se, como rotina, no pÓlo HUC, o con trolo das operações de lavagem e desinfeção das instalações,
onde são manipulados todos os alimentos até à produção final das dietas e o controlo da hlgienlzação das
mãos dos funcionários manipuladores.
Iniciou-se, também, a partir de IS de Outubro de 2013, o controlo da qualidade higiénica das dietas
normais dos pÓlos H. Geral e H. Pediátrico efetuando-se também, o controlo higiénico da Sopa de legumes
passada do H. P. através de análise microbiológica.
A 10 de Dezembro de 2013 é estabelecido, igualmente, o controlo da qualidade higiénica das dietas
normais fornecidas aos doentes dos pÓlos H. Sobral Cid e da Maternidade Bissaya Barreto, através de análise
microbiológica.
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- A qualidade bromatol6gica - Através de um controlo químico do teor de proteína e gordu ra de regimes
específicos da alimentação do doente -

como a Sonda, Sopa Enriquecida, Dietas Hipoproteicas,

Hipogluddicas e Hipolipldicas e Sopa de legumes passada do pÓlo H. Pediátrico - de modo a evitar passiveis
erros na pesagem e contabilização de nutrientes específicos, garantindo a segurança da sua distribuição nas
condições que o Doente necessita;
- O teor de fibra diet ética e a estrutura dos polissacáridos nas diferentes dietas servidas aos doentes.
Este laboratório, dá apoio à Consulta de Nutrição Clínica do Hospital e aos trabalhos de Investigação
nutricional a decorrer e para os quais é solicitado.
ANÁLISES REALIZADAS EM 2015
Controlo da Qualidade Microbiológica das Dietas Hospitalares .......... 5 540
Controlo das Operações de l avagem e Desinfecção das Instalações ... 580
Controlo do Teor Proteico das Dietas Hospitalares ........................... 1 700
Controlo do Teor lipfdico das Dietas Hipolipídicas ........................... 1460
Controlo da Higienização das M ãos dos Funcionários....

...390

TOTAL .......................... .... 9 670
O laboratório segue as orientações estabelecid as em Regulamento CE 852 / 04 de 4 de Abril, pelo que foi
introduzida a metodologia HACCP de forma a permitir uma abordagem sistemática e estruturada sobre o
processo produtivo. Este processo, utilizado pela empresa SUCH na execução das dietas hospitalares
preconizadas pela Direcçl'lo do Serviço de Alimentação e Dietética, actual UN O, permite deste modo que a
obtenção dos produtos finais (dietas), com elevada segurança, seja uma realidade, dado o tipo de
consumidores especiais existentes num estabelecimento hospitalar.
Este sistema aplka-se em todas as fases de produção das refeições desde a entrada dos alimentos no pólo
HUC, até à produção final da dieta para consumo, pelo que após a análise dos potenciais perigos, se
identificam os pontos crlticos de controlo (PCC's) e respectivos limites, estabelecendo procedimentos para
os monitorizar e verificar (registos), bem como as respectivas acções corretivas.
São elaboradas fichas de controlo da qualidade afjxadas nos locais e pontos a vigiar que são preenchidas
com data e assinatura do técnico, do Sector Técnico Sanitário e de Investigação da UNO, treinado para o
efeito, que procede à respectiva verificação e registo, arquivando-se a respectiva documentação após
análise e, indicação das medidas corretivas de procedimentos ao SUCH, se necessário.
Durante o ano 2015 decorrente da atividade do Serviço, foram apresentados 23 trabalhos/posters, em
acções de formação.

RELATORIO [CONTAS ANOZ0l5' PAGINA 6l

CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO OE COlMaRA, E,P,E.

RelalórlO e ConlaS lOIS

6. Contribut o de outros Serviços
Serviç o de Aud itoria Interna
Em linha com a estratégia definida e aprovada no Plano Anual de Auditoria Interna (PAAI) aprovado para
2015, por deliberação do Conselho de Administração (CA) em 18/12/2014, apresentam-se, sucintamente as
atividades realizadas durante o ano de 201S, incluindo as não programadas, extrafdas do Relatório Anual de
Auditoria Interna (RAAI), elaborado no âmbito do cumprimento da alínea d) do n.i 2 do artigo 17.11 do
Decreto-Lei n.i 244/2012, de 9 de novembro.
A. Ações de auditoria
Foram conclufdas as seguintes auditorias:
•

Avaliação do Sistema de Controlo Interno - processamen to de revertências de medicamentos e
outros produtos farmacêuticos;

•

Auditoria aos episódios de urgência e internamento com complicações decorrentes de
intervenções realizadas pelos hospitais de destino no âmbito do SIGIC - 2014;

•

Auditoria ao Serviço de Cirurgia Plástica e Queimados - vertentes 51GIC e Material de Consumo
CI{nico;

•

Auditoria de acompanhamento 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.

No final de 2015 encontravam-se em fa se de conclusão as seguintes auditorias:
•

Auditoria ao Serviço de Formação Complementar e Comunicação do Palo HSC- CHUC;

•

Auditoria ao cumprimento da lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso;

•

Avaliar se a admissão de utentes é efetuada de forma a obter registo adequado à faturação,
cobrança e contabilização das taxas moderadoras nas várias unidades do CHUC;

•

Auditoria ao Inventário dos Serviços Farmacêuticos (2014/ 2015);

•

Auditoria ao Inventário do Setor da Logfs tica (2015).

B. Plano de Prevenção de Riscos de Gestão (PPRG)
Os trabalhos relacionados com o PPRG, mantiveram em 2015 um destaque muito significativo nas
atividades desenvolvidas pelo SAI, nomeadamente:
•

Relatório anual de execução do PPRG do CHUC-2014;

•

Relatório de execução do PPRG -1.11 quadrimestre de 2015;

•

Apresentação de proposta de revisão do PPRG, em vigor desde dezembro de 2013;

•

Apresentação da matriz de riscos e controlos do SAI, a Incluir no futuro PPRG do CHUC;

•

Apresentação de uma proposta ao CA para a realização de uma ação pedagógica no âmbito do
PPRG.
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C. Sistema de Comunicação de Irregularidades
Nos termos do regulamento sobre comunicação de irregularidades no CHUC, aprovado pelo CA em
dezembro de 2013, procedemos ao acompanhamento e reportes semestrais previstos no citado
regulamento.
No domfnlo da avaliação dos processos de controlo interno e de gestão de risco foram elaborados os
seguintes programas de trabalho: abates de imobilizado, material de consumo - Bloco OperatÓrio e bens à
consignação. Procedeu-se igualmente à revisão do questionário a aplicar no ambito da Gestão de doentes postos de cobrança de valores do CHUC.
D. Gestão Operacional do Serviço de Auditoria Interna
•

Plano Anual de Auditoria Interna de 2016;

•

Relatório Anual de Auditoria Interna de 2014;

•

Contributo do SAI no âmbito no Relatório e Contas do CHUC de 2014;

•

Contributo no âmbito no Relatório do Governo Societário do CHUC de 2014;

•

Apresentaçl:lo ao CA de documento pedagógico elaborado com base na slstematizaçl:lo das
conclusões e recomendações com interesse geral de aplicação no CHUC apresentadas pela IGAS,
na sequênCia do Despacho n.2 53/2013, de 29 de março de 2013 do Ministro da Saúde;

•

Elaboração e implementação de procedimentos internos, destes se destacando os referentes às
instruções e recomendação Grupo Coordenador do Sistema de Controlo Integrado do Ministério
da Saúde (GCCI) e planificação e acompanhamento da execução do PPRG;

E. Reporte
Internamente, consolidou-se a regularidade do relato ao CA, previsto nas Normas Internacionais para a
Prática Profissional de Auditoria Interna e manteve-se o reporte semestral no lImbito do Sistema de
Comunicação de irregularidades.
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,
F. Outras atividades e proJetos que não estavam previstos no PAAI
•

Apreciação do Relatório IGAS n,lI 146/2015 - Auditoria às Farmácias Hospitalares Direcionada à
Utilização Racional do Medicamento;

•

Análise da informação relativamente aos Relatórios e Comentários Suplementares elaborados pelo
consórcio CFNBDO, no âmbito da auditoria financeira aos el'erdcios de 2012/2013 e 2014;

•

Parecer emitido no âmbito da Recomendação n .1I 3/2015, de 1 de julho de 2015 do CPC sobre
Planos de Corrupção e Infrações Conel'as e do relatório do projeto HPrevenir a Corrupção no Setor
Público - Uma el'periência de 5 anos", do Conselho de Prevenção da Corrupção;
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•

Trabalhos desenvolvidos no âmbito do Processo n.!! 9/2014-AUD -IGAS - Ação de levantamento do
controlo operacional, abrangendo a atividade de auditoria interna;

•

Processo n.1I 111/2014 - INS - Inspeçôes direcionadas à avaliação da inscrição em Cirurgias
Plásticas / Reconstrutivas e Relatório IGAS n.1I 332/2014 - avaliação interna do cumprimento da
recomendação n.l' 7 e proposta de monitori2ação interna;

•

Apreciação do pedido de parecer sobre procedimento de cedência de toners no âmbito de
contratos de printing solicitado pela UIG TSI/GD, da qual resultou um pedido de elementos
adicionais.

Direção de Enferm agem
A,Sistema de informação e documentação em enfermagem atividades desenvolvidas no ano 2015
O projeto de implementação dos Sistemas de Informação e Documentação em Enfermagem no CHUC teve
continuidade no ano de 201S, uma ve2 informatizadas todas as enfermarias, veio a abranger
progressivamente o setor Ambulatório, ultrapassando assim os objetivos iniciais.
•

As estratégias desenvolvidas durante o ano em análise tiveram como alvo principal a melhoria de

processos já iniciados em anos anteriores. Destas destacam-se:
•

Reuniões em cada Serviço do CHUC, com uma agenda centrada na análise da documentação
realizada pelos enfermeiros no âmbito da tomada de decisão clfnica em enfermagem, Indicadores
do Serviço, Scores resultantes dos Auditorias à documentação e sugestões de melhoria a
implementar por Serviço.

•

Auditorias à documentação com inclusão de critérios preditivos da evolução da qualidade. Foram
concretizadas três Auditorias: fevereiro; julho; outubro, tendo-se verificado melhoria na
documentação, e)(pressa no aumento do score má)(imo e mfnimo por serviço.

•

A plataforma construida no CHUC para produção de Indicadores Sensfveis aos Cuidados de
Enfermagem, permite çonstatar uma evolução assinalável nas diferentes Taxas.

PoIos HUC e MOM

Indicador

Ano 2014

Ano 2015

2,20%

0, _

Taxa de Efetividade Oiagnóstica do Risco de Queda

57,80%

89,20%

Taxa de Efetivldade na Prevençllo de Complicações - Queda

92,20%

97,70%

Taxa de Incidência Úlcera de Pressllo

2.70%

0,91%

Taxa de Efetlv1dade Dlagnóstlca do Risco de Úlcera de Press30

67.3%

74.1%

Taxa de Efe l ividade na Prevenção de Complicações - Úlcera de
Pressllo

83.8%

93,10%

Taxa de Incidência Queda
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Foi ainda desenvolvida formação formal no .âmbito dos Sistemas de Informação e Documentação em
Enfermagem, tendo como destinatários os novos enfermeiros admitidos no CHUC, e os Elos ao grupo SmE
que entretanto foram nomeados.
Foram desenvolvidas atividades inerentes à documentaçl:lo Informatizada da tomada de decisl:lo clínica em
enfermagem nos seguintes novos serviços:
•

Orurgia de Ambulatório do Palo Maternidade Bissaya Barreto;

•

Bloco Operatório do Palo Maternidade Blssaya Barreto;

•

Hospital de Dia da Gastro B / Polo HUC;

•

Hospital de Dia do Serviço de Medicina Transfusional do Palo HUC;

•

Unidade de Cuidados Cirúrgicos Intermédios;

•

Consulta Externa do Palo Hospital Geral;

•

Consulta Externa do Serviço de Pneumologia do Polo Hospital Geral.

Colaboraram na organização da Plataforma única SONHO / SClínico no ex: CHC e ex: CHPC, planeando as
atividades necessárias para assegurar continuidade de cuidados aos doentes intemados no ex: CHPC.
Foi realizado upgrade à Aplicação Glintt, com o objetivo de resolver problemas de segurança identificados.
De referir que o upgrade realizado resolveu alguns problemas existentes e gerou novas situações problema
não resolvidas até ao momento.
Destacam-se ainda outras atividades nas quais a coordenadora do Projeto participou :
•

Reuniões da Comissão de Informática do CHUC;

•

Reuniões com coordenadores de outros projetos em desenvolvimento no CHUC;

•

Reunil5es com a equipa de implementação do Sistema de Gestão Integrada do Circuito do
Medicamento;

•

Reuniões na SPMS, visando novos desenvolvimentos nos Sistemas de Informação em Enfermagem.

B. Domlnio da Conceção de Cuidados - Referenciais de Cuidados no CHUC
A reflexão sobre as práticas, é sem dúvida, uma estratégia para a mudança facilitadora da melhoria da
qualidade de cuidados. A capacidade de analisar os mesmos é tanto mais iluminada pelo conhecimento
cientifico, quanto mais consistência e abrangência tiver nos enfermeiros que tomam decisl5es sobre os
cuidados.
Esta convicçàO, motivou a organização de formação, no âmbito dos Referenciais de Cuidados (ampliando a
realizada para chefes e formadores), para Elos aos diferentes projetos Institucionais, em desenvolvimento
no CHUC. Assim, por decisi'io do Enfermeiro Diretor foram organizadas e desenvolvidas 12 Ações de
Formação com a duração variável 6h30 a lOhoras cada, dirigidas a quatro Elos por serviço

I Unidade de

internamento, tendo como formadores os Facil itadores do Projeto SI DE .
• Foi, também, estrategicamente decidido que o programa de Acolhimento aos novos enfermeiros
integraria quatro horas de formação sobre Referenciais.
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Até ao momento, foram abrangidos nas diferentes tipologias de ações de formaçiio aproximadamente 600
enfermeiros do CHUC.
Com a consciência das dificuldades intrínsecas a um processo de mudança com este cariz
cuidados, foi realizado em outubro de 2015 o diagnóstico da situação sobre

ii

I

conceção de

expressão dos Referenciais de

Cuidados na documentação da tomada de decisão cilnlca em enfermagem, de forma a possibilitar

ii

definlçiio e Implementação de estratégias por Serviço I Unidade Auditadas.
C. Melhoria continua da qualidade dos cuidados de enfe rmagem hospitalares (MAQCEH)
A necessidade de Implementar sistemas de melhoria continua da qualidade é fulcral para a evolução dos
cuidados oferecidos aos cidadãos que procuram o CHUC. Os valores que advogamos centram efetivamente
a prestaçAo de cuidados de saude no utente e famflia, tendo como prindplos melhorar a acessibilidade, a
qualidade no atendimento, o desempenho dos profissionais, a eficiência na utilização dos recursos, o
desenvolvimento profissional da equipa de saude e a satisfaç:io dos utentes.
Na persecuçiio desses desideratos, estabelecemos, desde 2012, o cicio de melhoria contínua de Deming:
avaliaç:lo, Identificação de oportunidades de melhoria, Introduçao de medidas corretivas, reavaliaçiio e
sucessivamente, nunca parando as melhorias. De acordo com o Plano Estratégico da Direção de
Enfermagem procedemos anualmente a essa avaliação aos doentes dependentes e Internados nos serviços
do CHUC, recorrendo à check list da DGS o MAQCEH. Esta ferramenta possibilita a comparação entre os
cuidados prestados e as normas de boa prática previamente estabelecidas.
A avallaçiio sistemática da Qualidade dos Cuidados nos serviços de Internamento do CHUC, registou uma
evoluç:lo contínua e significativa do fndice Global entre 2013 e 2015, de 79,6% de critérios atingidos para
86,3%.
O resultado da introdução das medidas corretivas traduz-se ainda numa diminuiçiio drástica no numero de
serviços que não alcançaram o percentual preconizado de 75,0% de critérios atingidos, tendo evoluído de
30% para apenas 1,9% (o que corresponde a um só caso).
~ ainda de ressaltar que 68,0% dos serviços melhorou o Indlce de qualidade global e que 31,37%

alcançaram um Indice de qualidade excelente, superior a 90,0%.
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.
D. Acredltaçao dos contextos da prática cllnlca segundo o regulamento Idoneidade formativa da ordem
dos enfermeiros
O processo para acreditaçao dos contextos de prática cllnica, além da necessária Idoneidade formativa que
pretendemos obter para os serviços do CHUC, comporta inumeras vantagens no domínio da melhoria da
qualidade dos cuidados nas vertentes de estrutura e processo, com impacto nos resultados.
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o citado processo, iniciado em 2013, prosseguiu em 2015 çom mais 36 serviços a iniçiarem o perçurso para
o Reçonhecimento da Idoneidade Formativa dos Contextos da Prática Cllnica (RIFCPCj - totalizando 66
serviços em dezembro de 2015.
Mantivemos a regularidade no açompanhamento de todos os serviços, realizando em média 1 reunião de
acompanhamento por cada grupo de serviços.
Este projeto, insçrito no Plano Estratégico do Serviço de Enfermagem, tinha como meta que 75% dos
serviços do CHUC obtivessem açreditação de idoneidade formativa pelos referenciais da OE. Considerando
o universo de 75 contedos da prátiça do CHUC com condições para açreditação em 31 de dezembro de

2015, o conjunto dos 66 serviços em processo de R1FCPC correspondeu a 88 ,0%. A meta definida fo i assim
ultrapassada.
Dos 66 Serviços, os três primeiros foram auditados pela OE e foi proposta a sua acreditação, Neurocirurgia enfermaria A, Pediatria Médica e Cirurgia C - enfermaria Mulheres. Devemos no entanto referir que todos
os serviços que estão neste processo têm as çondições para acreditação pela OE, assim que auditados.
OIs1r1bul(Jo dos 5eMo;OS do CHU C
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E. Controlo e alívio da dor
O grupo institucional que acompanha o projeto institucional para o HControlo e alivio da dor no CHUC"
concretizou em 2015 a 6. - fase, con sistindo em:

•

3.1 Apresenta~o do desenvolvimento do projeto no auditório dos HUC em Março de 2015 .
Programada e realizadas auditorias (Quadro 1) nos meses de Maio-Junho de 2015 (52 serviços,

54,16%, num total de 289 processos auditados) ;
•

Colaboração com a DGS, na coordenação de um grupo de trabalho para a elaboração da Norma
Dor, através do Chief Nursing Officer_ O grupo de trabalho é constituído por quatro enfermeiros
que Integram o projeto Dor dos CHUC (Enfas Glna Reis - coordenadora, Elsa Santos, Florbela
cavaleiro e Dulce CarvalhO). A norma foi cons trurda e enviada em maio de 2015, após reunillo na
DG5.

•

Aprovação pelo Conselho de Administraçllo do procedimento normalizado " Procedim ento para o
alívio e controlo da dor - CHUC" (agosto de 2015) e enviado aos Enfermeiros Chefes do CHUC,
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com informação da sua divulgação junto das equipas e em breve a disponibilizar na Intranet em
Conselho de Administração, Direção de Enfermagem.

•

Realização de um Workshop sobre "Estratégias não Farmacológicas para o Controlo da Dor (Curso
n.1! 40), inserido na Semana Europeia de luta contra a Dor (2015), em colaboração com o Serviço
Formação. Este evento foi realizado no dia 16 de outubro de 201S no auditório do Serviço de
Ortopedia (polo HUC), com a duração de sete horas, para 34 participantes.

•

No desenvolvimento das atividêldes do projeto demos resposta aos e-mails e solicitêlções dos
enfermeiros de referência do projeto e enfermeiros chefes dos diferentes serviços do CHUC, para
esclarecimentos e dúvidas. 05 coordenadores fizeram deslocações a diferentes serviços dos vários
polos do CHUC.

Os resultados obtidos com as estratégias desenvolvidas evidenciêlm, nêl mêlioriêl dos itens, uma melhoria,
como se constata no quadro seguinte.
Resultados das auditorias
M..1D2014
n . :!40

NOYl!mbro 2015
n _ :!SI

MaIo201S
n_ 289
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F. Investigação em Enfermagem
Durante o ano de 201S, o grupo de assessoria ético-deontológica reuniu com uma periodicidade mensal,
mantendo um trabalho regular com os enfermeiros de ligação aos serviços no sentido de fortalecer e
melhorar a qualidade da tomada de decisão ética.
Neste sentido, respondeu a todas as solicitações dos enfermeiros por e-mail ou telefone, garantindo a
confidencialidade das questões colocadas e sempre numa perspetiva pedagógica, assegurando deste modo
assessoria ético-deontológica efetiva.
N

Programou e realizou formação aos enfermeiros "'elos de ligação aos serviços, com a colaboração do Prof.
José Carlos Martins (ESEnfC) e Dr. Paulo Marti ns (HUC-CHUC). Nesta formação foram abordados os temas:
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Decisões de fim

de vida e

Enquadramento ético-deontológico no contexto assist encial. A taxa de adesão à formação foi superior a
90% e a avaliação situou-se entre 4 e 5 numa escala de 1 a 5.
Manteve o trabalho de colaboração com a UI&DE da Escola Superior de Enfermagem de Lisboa, para a
tradução, retroversão e validação do "Nursing Ethics Decision M aking Algorithm" de Janet Matthews. O
trabalho mereceu aprovação pela comissão de ética do CHUC e está numa fase de experiência piloto.
O grupo considera que o desenvolvimento de competências neste domínio é fundamental para que as
equipas se sintam mais capazes de responder às múltiplas situações conflituantes que surgem no
quotidiano da prestação de cuidados por isso, compromete-se continuar a dar respostas às questões
colocadas pelos enfermeiros, recentrando muitas ve zes os problemas, pois nem todos têm sempre uma
resposta puramente ética, envolvendo aspetos do domfnio da Qualidade e Segurança e ou mesmo legal.

Gabinete de Comunicação, Informa ção e Relações Públicas
Compete ao Gabinete de Comunicação, Informação e Relações Publicas (GClRPI. entre outras atividades,
organizar e gerir a comunicação interna e externa, assessorar o Conselho de Administração relativamente à
imagem pública da instituição, coordenar edit orialmente 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 2015 destacam-se as seguintes atividades: recepção e triagem de informação para divulgação no
Boletim de Direcção; gestão de conteudos 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, fo rmato 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
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e organização de sessões solenes, conferências, exposições e outros eventos de carácter científico
e cultural que no ano 2015 se cifraram em 60 iniciativas, das quais se destacam:
o Comemoração dos 50 Anos do Programa Nacional de Vacinação;
o lançamento dos livros: "Risco Cardiovascular em Idade Pediátrica" , " Um Sopro no Coração"
e " A Assistência Médica em Coimbra";
o Comemoração do Dia Internêlcional dêl Mulher;
o Comemoração do Dia Mundial da Voz;
o Comemoração do Dia internacional do Enfermeiro;
o Comemoração dos 35 anos de transplantação renal;
o Assinatura de protocolos com várias instituições;
o Comemorêlções do mês da Diabetes;
o Comemorando os Direitos Humanos - refugiados/migrantes, desafios actuais;
o Visita do Ministro da Saúde ao CHUC;
o Visitêl do Secretário de Estêldo da Sêlúde ao CHUC.
Exposições:
•

Encerramento da Exposição "Fêlrmácia: A Arte Milenar de Curar';

•

Exposição "Arte e Medicina";

•

VIH/SIDA Diga Sim à Prevenção, Diga Não à Discriminação - Inauguração da Exposição de Trabalhos
efectuados por alunos dos Agrupamentos de Escolas do Concelho de Coimbra;

•

Exposição " 100 anos de Ortopedia em Coimbra".

Gabinete de Gestão de Projectos e Investimentos (GGPI)
No ambito das competências que lhe estão cometidas, o GGPI acompanhou e monitorizou, durante o ano
de 2015, os projetos que constam do quadro que se segue. Foi concretizada no ano em questão a execução
dos valores apresentados em relação a cada um dos projetos referidos:
~
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Gabinete Jurídico e de Contencioso
As competências do Gabinete Jurídico e de Contencioso passêlm, entre outras, por prestar assessoria
jurfdica ao Conselho de Administração e demais Órgãos de Gestão, elaborar estudos, pareceres e
informações de natureza Jurfdlca sobre matérias relevantes para a atividade deste Centro Hospitalar;
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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 2015, houve lugar à instrução de 78 processos/inquéritos disciplinares, sendo 44 novos no
ano 2015 e os restantes que transitaram do ano anterior, conforme apresentado na fi8ura que se segue.
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Na área de Contencioso, a faturação no ano 2015 referente aos processos tratado s ascendeu a
4.819.615,75 euros.

Gabinet e de Planea mento 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 n(vel dos Serviços, dando conhecimento ao Conselho de Administração dos desvios verificados.
No ano 2015 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, em articulação com o Serviço de
Gestão de Doentes - polo HUC e MDM .
Deu-se continuidade à promoção da boa integração na a p I i ca çã o

GH Reporting, dos dados

estatisticos dos Serviços produtores de MCOT's que possuem bases de dados de registo informático
departamentais, situação ainda não concluída no ano findo, contando para o efeito com o apoio de uma
Especialista em Informática e em articulação com o Serviço de Gestão de Doentes - palo HUC e MDM.
Foi efetuado o planeamento da atividade assistencial do hospital para o ano 2016, o qual servirá de suporte
11 elaboração do Plano Estratégico e consequente Contrato-Programa dos CHUC, EPE para o referido ano,
atendendo a que o mesmo não foi elaborado no ano 2015.
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Foi compilada e centralizada uma série de dados/informações que permitiram dar resposta aos mais
variados pedidos com origem, quer Interna (vários serviços, vários profissionais do CHUC e Internos em
formação no CHUC; quer externa, tais como, o Ministério da Saúde (MS), a Administração Central do
Sistema de Saúde (ACSS), a lnspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS), a Direcção Geral da Saúde
(DGS), o Tribunal de Contas (TC), o Insti tuto Nacional de Estatlstica (INE), 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 (SONHO e Gestão Hospitalar), dar que se tenha acompanhado o desenvolvimento
de uma aplicação informática agregadora dos dados de movimento assistencial e custos diretos,
denominada CHUC TB, não apenas com a visão global do Centro Hospitalar, mas descendo ao detalhe de
cada UGI, CRiou Departamento e ainda ao nfvel de cada Serviço ou Unidade. Esta aplicação informática
permite que cada UGI/Serviço acompanhe o seu desempenho face às metas contratualizadas internamente,
sendo o mesmo visível para a gestão de topo deste Centro Hospitalar.

Núcleo de Inter nacionalização do CHUC
Principais projetos desenvolvidos:
A. Protocolos internacionais:
•

(Abril) Protocolo CHUC - Hospital Albert Einstein (S. Paulo, Brasil) - dia 21 de Abril, no âmbito de
uma reunião bilateral entre o Sr, Vice-Primeiro-Ministro de Portugal e o Sr. Vice-Presidente do
Brasil, Michel Temer, onde se inclui o Protocolo de colaboração CHUC com o Hospital Albert
Einstein;

•

(Novembro) Consórcio CHUC /Universidade de Coimbra;

•

(Dezembro) Protocolo CHUC /Centro Berkeley (Brasil);

B. Reuniões e Acompanhamento de visitas de entidades nacionais e estrangeiras:
• (Fevereiro) Grupo Mello Saúde - Visita ao Centro de Simulação Biomédica do CHUC;
• (Março) Secretário de Estado Negócios Estrangeiros e Cooperação e Embaixador Alemão em Portugal;
• (Abril) Prof. Doutora Tatiliana Kashiwabara - encaminhada pelo Centro de Direito Biomédico da UC,
recebemos a visita da Prof' de Pediatria -IMES /lpatinga - M .G. e alguns dos seus alunos aos quais
foi realizada uma apresentação e visita;
•

(Março) Apresentação da Estratégia de Internacionalização do CHUC à CCORe.

c. Cooperação do CHUC com países da CPLP no âmbito da formação profissional:
•

Estágio de Nutricionistas do Hospital Slrio-Ubanes de S. Paulo;

•

Encaminhamento do pedido de estágio de médicas Angolanas (Cllnica da Sagrada Esperança,
Luanda);

•

Encaminhamento do pedido de estágio de médicas de S. Tomé e Príncipe;
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Encaminhamento do pedido de estágio de farmacêuticas da Universidade Federal de S. Paulo.

D. Doente internacional
No 1!mblto dos protocolos assinados com as caiKas de seguros alemães nenhum doente foi, com o nosso
conhecimento, referenciado para o CHUC.
•

Apresentação ao CA de Proposta de subscrição da plataforma Archimedicx (tradução e revisão do
contrato);

•

Encaminhamento de doente angolano para o Serviço de Imunohemoterapia.

E. Organização de Eventos:
"Comemorando os dos Direitos Humanos - Refugiados/Migrantes- Desafios Actuais ~
F. Apresentação de propostas:
•

NFAST - Resolução de Situações Crfticas - Definição e implementação de soluções em situações
criticas" II Accenture para o M inistério da Saúde Angolano com o objetivo de, no seguimento do
trabalho realizado no ano anterior, identificar as unidades de saúde onde a mortalidade materna
e/ou

infantil

tenha sofrido um aumento relevante ou onde estes indicadores sejam

particularmente elevados e, após diagnóstico da situação ln loco, desenvolver ações para a
resolução/ correção das causas (ex.: correção de práticas clínicas, colocação em funcionamento e
correto manuseamento de equipamentos, reformulação de espaços e circuitos, entre outros);
•

Proposta ao Governo dos Emiratos Árabes Unidos, realizada no seguimento da missão empresarial
liderada pelo AICEP: proposta de prestação de cuidados de saúde nos EAU por equipas clinicas do
CHUC (nas áreas da cirurgia cardiotoráccica, transplante renal e hepático) e de formação com
recurso II Simulação biomédica (nos EAU e no Centro de simulação Biomédica do CHUC);

•

Enquadramento da possibilidade de atuação no Hospital do Moxico, na área da formação,
capacitação e estágios: Consultoria de gestão técnica e Formação Biomédica Avançada e estágios
(proposta conjunta com o SUCH);

•

Programa de reabilitação de antigos combatentes de guerra, com envolvimento de Serviço de
Psiquiatria e Medicina Física e Reabilitação, no ambito do protocolo de colaboração com a SUCH.

G. Organização do CHUC International
Apresentação ao CA de:
•

Proposta de circuitos dos pedidos de est ágio de profissionais de saúde estrangeiros (exceto
médicos e enfermeiros)

•

Proposta de Certificado internacional do CHUC para estágios observacionais de profissionais de
saúde estrangeiros (exceto médicos e enfermeiros)

•

Proposta de centralização de informação sobre estagiários estrangeiros, no CHUC International

Missões Internacionais em parceria:
Participação na Missão da CCDRC a Rostock üulho):
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Portugal foi o país parceiro da U I Conferência Federal de Economia da Saúde, que teve lugar em Rostock
(Alemanha) e na qual foram discutidos temas como "Desfrutar de saúde", "Nutrição para a saúde",
"longevidade saudável" ou "o impacto da cultura sobre a saúde". A delegação de 30 especialistas de
economia e ciências foi chefiada pelo ministro da Saúde, Dr. Paulo Macedo, e pelo Embaixador Português
em Berlim, luis de Almeida Sampaio. O sucesso da conferência foi comprovado pelo grande número de
discussões realizadas durante a conferência e pelas novas interações que foram iniciadas nacional e
internacionalmente.
Candidatura do Consórcio CHUC-UC ao M8 Alliance (Outubro):
Portugal, representado pelo consórcio Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) e Universidade
de Coimbra (UC), foi hoje admitido na Aliança M8. A candidatura de Portugal, que foi aceite por
unanimidade no decorrer da Assembleia -Geral da Cimeira Mundial de Saúde, em Berl im em Outubro.
A Aliança M8 é uma rede de Centros Médicos de Saúde Académicos, Universidades e Academias Nacionais
que tem como missão principal a melhoria da saúde a n{vel global e tinha até hoje 17 membros de 13 pafses
diferentes. Promove a investigação translaclona1. bem como a Inovação na abordagem da prestaç:lo de
cuidados, almejando o desenvolvimento de sistemas de saúde eficazes na prevenção da doença.
Esta rede é a base académica de excelência e na qual está assente a organizaç:lo da Cimeira Mundial de
Saúde, um fórum anual que promove os diálogo entre cientistas, sociedade civil e decisores políticos sobre
a saúde global.
Participação na Missão da DGS a Moçambique (Novembro) :
O reconhecimento da necessidade de continuar a ser dada atenção ao setor da saúde realçando a
componente qualitativa das respostas e a criação de capacidades neste setor, de acordo com as estratégias
e prioridades apresentadas por Moçambique, tem conduzido ao aprofundamento da cooperação bilateral
em Saúde, traduzido na assinatura, em abril de 2014, de vários protocolos, que visam promover a
capacitação técnica e a formação nas áreas prioritárias identificadas e a sua inclusão no próximo programa
estratégico de cooperação, sendo agora necessário a sua operacionalização através da elaboraç:lo de um
Plano de Ação, plurianual e multidisciplinar.
Áreas: Assessoria técnico-científica para a elaboração de um plano estratégico de intervenção na área "A
adolescente" com uma componente de saúde sexual e reprodutiva, saúde materna e Infantil, doenças
In fecio sas e saúde mental (situações de violências intencionais e trauma); Acompanhamento e
supeNisllo/auditoria dos processos na implementação do projeto acima mencionado, em duas áreas
geográficas especificas (uma rural e outra urbana) a designar; Formação e capacitaç:lo de médicos em
várias especialidades com especial enfoque em psiquiatria e saúde mental, obstetrlcia, neonatalogia, entre
outras; Estágios profissionais de curta duração, de diversos profissionais de saúde (médicos, gestores,
enfermeiros, técnicos de diagnóstico e terapêutica, administr<ltivos, etc.) no CHUC em seNiços a designar;
Expansão do programa de consultas em telemedicina para outras especialidades (para além da cardlologla-
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adultos e pediátrica); Possibilidade de colaboração com profissionais docentes em programas de
licenciatura, mestrado ou doutoramento a desenvolver.
Serviços Hoteleiros
Os Serviços Hoteleiros são, por excelência, uma área transversal a toda a atividade hospitalar que prestam
um particular contributo nas áreas de controlo da infeção hospitalar, segurança do doente, saúde e
segurança no trabalho e qualidade.
A dinamica 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
externos (fornecedores, autoridades locais, edilidade, etc.). Assim, a condição de proximidade com os vários
interloçutores internos e externos revela-se de fundamental importância para o sucesso da atuação deste
Serviço.
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 comerc:ial (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, MBS e HSC.
O re forço da equipa com novos elementos permitiu ocupar as lacunas de pessoal existente por ausências
definitivas quer por aposentação, criando equipas mais esUveis. Os Serviços Hoteleiros estão sempre
confrontados com a dimensão do CHUC (que integra seis unidades hospitalares ativas e três unidades
desativadas) e a sua dispersão geográfica, o que cria alguns constrangimentos á área, nomeadamente no
que respeita ao sector de transportes que se vê permanentemente solicitado para transportar doentes,
funcionários e bens, e que é detentor de uma frota automóvel obsoleta, sempre em reparação e pouco
adequada às exigências atuais.
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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Pese embora as dificuldades havidas, os objetivos propostos para o ano de 2015 foram na sua maioria
cumpridos gerando poupanças adicionais nos cu stos operacionais. Podemos destacar:
•

A consolidação da centralização dos serviços hoteleiros;

•

A normalização de procedimentos na área;

•

A redefinição dos circuitos;

a

A manutenção de sistema de auditorias Internas;

•

A redução dos custos;

•

A colaboração permanente com outros sectores/serviços do CHUC.

Serviço de Aprovisionament o
A. Setor de Aquisições -Investimentos e Serviços
Durante o ano de 2015, 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 lmoblllzado, quer se
tenha tratado de empreitadas de obras publicas, quer de equipamento básico e equipamento
administrativo e informático, bem como a organização de todos os procedimentos respeitantes à parte da
aquisição de serviços cuja responsabilidade lhe está atribulda.
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o montante financeiro total executado na área do imobilizado foi de 10.370.759,82(, no ano em causa.
Na área dos serviços e no mesmo ano, realizaram-se aquisições no valor total de 39.289.883,26(.
8. Setor de Aquisições de Consumíveis
Neste Sector de Aquisições, tal como nos anos anteriores, e embora tenha já sido ultrapassada a questão do
ficheiro de artigos CHUC, a persistente situação de extrema escassez de recursos humanos agravada pela
não substituição ou substituição muito atrasada no tempo dos elementos em prOlongada situação de
ausência por baixa médica, vem impedindo a organização dos procedimentos de aquisição adequados aos
montantes previsivelmente envolvidos, tendo como consequência a multiplicação de Ajustes Directos para
procurar suprir as necessidades imediatas do hospital.
Embora se esteja já a iniciar a organização dos adequados e formalmente correctos procedimentos globais
CHUC, a maior celeridade neste processo ficará sempre a depender dos recurso s disponrveis.

C. Setor de Aquisição de Medicamentos e Reagentes
No que diz respeito ao Sector de Aquisições de Medicamentos e Reagentes, no ano 2015, as regras de
contratação pública plasmadas no Código dos Contratos Públicos e à lei dos Compromissos e Pagamentos
em atraso mantiveram-se, não tendo havido qualquer alteração legislativa significativa em relação ao ano
2014, pelo que a sua atividade pautou-se por dar cumprimento aos principios de direito que a ela estão
consignados.
As aquisições de reagentes pautaram-se por algumas alterações significativas que tiveram impacto no
volume de compras e por consequênCia nos consumos, e que passamos a descrever:
•

O crescente recurso à introdução de novos reagentes conducentes a tornar o CHUC, EPE
autónomo, realizando internamente MCDT's que antes eram requisitados a entidades externas,
como o Instituto Ricardo Jorge e o Centro de Histocompatibilldade, de acordo com deliberação do
Conselho de Administração;

•

A introdução de novos reagentes por forma a dar cumprimento às recomendações da Direcção
Geral de Saúde, com grande impacto no ano 2015;

•

O impacto do Programa de Financiamento para a Hepatite C no consumo de reagentes, uma vez
que os doentes em tratamento têm que proceder periodicamente à monitorização da carga virai,
implicando esta monitorização um maior consumo de reagente s no Serviço de Sangue e Medicina
Transfusional. Este impacto foi de mais 8S% no valor dos consumos.

•

A alteração na organização dos processos de compra (concentração num único processo por firma
fornecedora para todo o espaço CHUC -

concentração das quantidades) e consequente

harmonização de preços;
•

A abertura de concursos públicos para todos os reagentes não exclusivos de equipamentos;
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A criação da Unidade de Gestão Operacional de Citometria, em meados do ano 2015, no Serviço de
Patologia Clinica, com a consequente ampliação da oferta de M CDT"s na área da citometria de
fluxo, dando resposta quer às necessidades internas quer às solicitações de entidades externas ao
CHUC, EPE, no diagnóstico de doenças oncológicas. Esta unidade, embora tenha iniciado a sua
atividade apenas no 2Q semestre do ano 2015, teve um impacto económico assinalável.

•

A preparação, durante o ano 2015, dos documentos e processos de autorização conducentes ao
Inicio de concurso público internacional, com validade plurianual para 5 anos, destinado à
aquisição de reagentes com colocação de equipamento para o laboratório Central - Core, do
Serviço de Patologia Clrnica, e que terá um impacto significativo na despesa com reagentes,
estimando-se economias de escala na ordem dos (5oo.ooo,00/ano.

•

O aumento do número de anâlises efetuadas no Serviço de Anatomia Patológica, nomeadamente
no que diz respeito à imuno/SISH/CinTec/HPV (âreas de maior encargo económico), à
imunohistocitoquimica

(explicado p ela

complexidade das

peças operatórias e patologia

diferenciada, assim como pela intervenção cada vez maior da anatomia patológica em facultar
elementos de carâcter prognóstico e de orientação terapêutica). o aumento de pedidos de testes
de tipificação HPV pelo Serviço de Ginecologia (decorrente de guidelines e do consenso nacional
nesta ârea) e a implementação de técnica nova, CinTec.
Face ao exposto, tem-se verificado ao longo dos anos que o valor orçamentado par.. esta rúbrica se tem
mantido sem que se atenda à Inovação tecnológica, à abertura de novos serviços e áreas de atividade q ue
dignificam o CHUC, EPE como instituição de prestigio a nrvel nacional e internacional, como centro de
referência em inúmeras áreas, mas que por sua vez trazem custos associados.

D. Setor de logística
A gestão do setor de logística no espaço CHUC continuou a ser um desafio dur.. nte todo o ano de 2015. A
dispersão dos armazéns e consequentemente da equipa pela impossibilidade de concentrarmos os bens
num só espaço físico que não chegou a ser criado no espaço CHUC tem dificultado muito as tarefas
inerentes a este sector.
A existência de um armazém central, que comporte todos 05 bens armazenáveis do CHUC continua a ser
um objetivo do CHUC, sendo indispensável para obtenção dos resultados pretendidos para o sector.
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 Integra.
Neste momento, fruto da organização implementada, o consumo dos bens nos polos HG, MBB e HSC é
dado apenas no momento da retirada do bem do armazém avançado, contrariamente ao que continua a
acontecer no palo HUC e HP em que o registo de consumo é efetuado quandO O bem sai dos armazéns.
No ano de 2015 deveria ter-se dado inicio à criação de armazéns avançados nos HUC contudo tal não foi
possível por motivos alheios ao sector de logística.
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Um passo muito positivo foi a criaçao da base de dados de consumo dfnlco em abril, que ao unificar todos
os artigos, contribuiu para a normalização dos pedidos.
Foram criados alguns serviços pilotos para se iniciar com os pedidos eletrónicos de roupa lavada e artigos
de con sumos administrativos e hoteleiros contudo, por falta de equipamentos informáticos o projeto foi
interrompido.
Serviço de Gestl o de Doentes
Para além das tarefas inerentes à atividade normal da UIG/SGD, salientamos os seguintes processos:
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Grupo de Coordenação local (GCl) do Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistência aos
Antlmicrobianos (PPCIRA)
O Grupo de Coordenação local (GCl) do Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistência
aos Antimicroblanos (PPClRA) no ano de 2015 continuou a desenvolver as suas atividades de acordo com as
estratégias propostas pelo PPClRA, incidindo as suas atividades nas seguintes grandes áreas: vigilância
epidemiológica, elaboração e monitorização do cumprimento de normas e recomendações de boas
práticas, formação e informação e apoio/consu ltadoria.
A. Vigilância Epidemiológica
•

Realizada

vigilância

diária

dos

microrganismos

multirresistentes

e

epidemiologicamente

importantes;
•

Dado infcio ao Programa Nacional de Vigilllncia das Infeções Nosocomiais da Corrente Sangufnea
(INCS);

•

Dado inicio ao Programa de HEUCS Cuidados Intensivos;

•

Dada continuidade ao Programa de HElICS Neonatologia.

B. Elaboração e MonitOrização do Cumprimento de Normas e Recomendações de Boas Práticas
•

Criado um portal de ambiente CHUC para divulgação e uniformização dos normativos desta área,
Integrados nos vários separadores: apresentação, procedimentos, protocolos, legislação aplicável e
impressos;

•

Foram elaborados, aprovados pelO Conselho de Administração e divulgados no portal interno do
CHUC, no separador procedimentos, o s documentos:
• PE - Ol.(Xl · Higienização de brinquedos e objetos lúdicos;
• PE -02.00· Higienização dos sistemas de dispensa semi·automático de medicamentos Pyxis·;
• PE -03.00· Utilização de EPI - Gripe sazonal;
• PG -0 1.00 · Higiene das mãos;

•

Dada continuidade à "Campanha Nacional das Precauções Básicas de Controlo da

Infeção~,

conforme cronograma proposto pela OGS, tendo sido conclulda a LI fase, com a elaboração do
"RA - 01.00 Relatório de Avaliação do Cumprimento das Precauções Básicas do Controlo da
H

Infeção

•

Dado inicio à 2 .• fase da campanha com a realização de nova auditoria à adesão ao

cumprimento das PBCl, seguido da introdução dos dados na plataforma nacional e envio de
relatórios aos serviços;
•

Dada continuidade ti "Estratégia Nacional para a Melhoria da Higiene das Mãos" tendo sido
realizada observação e monitorização das práticas, introdução de dados n(l plataforma nacional e
elaboração de relatórios;
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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.

C. 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. As

~Precauções

Básicas de Controlo de Infeção" foram o

tema fulcral de formação em 20 15.
D. Consultadoria e Apoio
•

Elaborado o plano geral de atuação perante um "caso suspeito" de doença por MERS-Cov
(definição de circuitos, formação e treino aos profissionais, colaboração na alteração e adaptação
de

estruturas

físicas,

escolha

dos

equipamentos

de

proteção

individuai

adequados,

acompanhamento e divulgação sistemática das orientações da DGS);
•

Iniciado Plano de Ação dirigido ao aumento do número de casos de Enterobacteriaceae produtoras
de carbapenemases (CPE) no CHUC;

•

Dada colaboração ao serviço de aprovisionamento na definição de características de materiais e
equipamento cllnico e não cllnico, com Implicações na prevenção e controlo das infeções;

•

Articulação célere e apoio sistemático com os serviços clínicos e não dlnicos, em situações
urgentes na área da prevenção e controlo da infeção e resistência aos antimicrobianos;

•

Dada colaboração aos Enfermeiros Chefes na preparação da candidatura para a certificação da
idoneidade formativa dos serviços, pela Ordem dos Enfermeiros, no que concerne às
recomendações de boas práticas no controlo de infeção.
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CAPfTULO IV - RECURSOS HUMANOS

o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra desenvolve uma politica de recursos humanos assente no
rigor e na adequaçllo 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.
Em cumprimento da alinea h) do art. 911 da Constituição, O CHUC, enquanto entidade empregadora,
promove ativamente uma polftica de igualdade de oportunidades entre homens e mulheres no acesso ao
emprego e na progressão profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e
qualquer forma de discriminação. No ano de 2015 não se registaram variações significativas na distribuição
dos efectivos por género ou na estrutura etária . Cerca de 72,8% dos trabalhadores pertencem ao género
fem inino e 27,2% ao género masculino. Representando assim o género feminino uma clara maioria dos
recursos humanos da Instituição. Adicionalmente, em termos remuneratórlos, não existe qualquer tipo de
discriminação.
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Tendo como referência de análise o final dos anos de 2014 e 2015 constata-se que os efectivos do Centro
Hospitalar e Universitário de Coimbra registaram um crescimento de 2,10%. respeitante a um acréscimo de
148 trabalhadores. Este acréscimo é justificado, quase na sua totalidade, pela contratação de 76
trabalhadores da carreira de enfermagem e 70 assistentes operacionais já que nos restantes grupos
profissionais os acréscimos são muito reduzidos e, nalguns casos, verifica-se, inclusive, uma redução do
nümero de efetivos.

TIpo de vinculo

N._
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.
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T....
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Como é natural, atendendo ao regime juridico do CHUC, o quadro de efetivos com contrato de trabalho em
funções pübllcas, por tempo indeterminado, tende a decrescer. Observamos uma reduçAo de 122 efetivos
em 2015, Já que a admissão de pessoal verificada no decurso de 2015, com excepção dos médicos internos,
tive por base o regime de contrato Individual de trabalho e que, no ano em apreço, registou um acréscimo
de 280 efetivos.
_

G<\opo .... of\s>ionII/ Cw<elr.

20 1S

Ueahloscom ldMIe lfecthlos com ldMIe

.",,

>."
•

OIII •• nte ·
MedIco

Ucnlco S4Jp. llor Sa lid.
T.O.T.
T" nlco S4Jp. llo, ··
Info<",' du
Eduudo< ~ InU nel .

Alslsttolte TKnlco
Alsls ttolteOpet.d OMI
,~ .

...

'"
'"
"
'"
"
"
"m

En"' ....... '"

2011

"
'"
"
"•

...

."

'"

• •128

2.6 1!i

Fonte de dados. S.G. Recursos Huma l'lOS
• Superio r e Intermédio
• • In<:iu ldos Administradores Hospitillilres e Capelles

~ evidente pela leitura do quadro anterior que se assiste a um envelhecimento gradual do conjunto dos

trabalhadores do CHUC atendendo a que o rejuvenescimento que se verifica com as contratações de novos
colaboradores é menor proporcionalmente ao conjunto de efetlvos do próprio organismo. A média de
Idades era, em 2014 de 43,9 anos sendo de 44.3 em 2015.
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ReblÓllo p Contn 2015

cAPfrULO VI- CUMPRIMENTO DAS ORIENTAÇÕES LEGAIS

1. Objetlvos de gestão
O Contrato-Programa para o ano 2015, 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 periodo, no âmbito da prestação de serviços e cuidado s de saúde.
Salienta-se que os princlpios do enquadramento económico e de ativldade global no exercício de 20 15,
enquanto referência do plano de desempenho e do Contrato-Programa para 2015, foram estabelecidos por
orientação da ACSS através do documento "Metodologia para a definição de preços e fixação de objetivos

N
,

com data de julho de 2014. No mesmo documento, o fndice de Case-Mix do CHUC diminuiu face ao ano
anterior, implicando um menor financiamento a nível do Internamento, o qual representa cerca de 50% do
valor total do ContrOlto-ProgrOlma do OIno 2015.
No quadro que se segue apresenta-se o acompanhOlmento da produção reOllizOIdOl em sede de ContratoProgrOlmOl do OIno 2015, seguido do acompanhamento dos objetivos de qualidade e eficiência a ele
OIssociados.

RElATóRIO ~ CONTAS ANO 2015 I PAGINA 88

CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DE COIMBRA, E.P.E.

Re"'ÓftO t Q)ntn 2015

Acompanhamento da produção contratualizada em sede de Contrato-Programa - Ano 2015
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Ava liação do IIrau de cumprimento dos objetivos associados ao Co ntrato·Pros rama do Ano 2015
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Relollófloe CO"liI~ 2015

2.Gestl!io do risco financeiro
O Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, não tem situações que se enquadrem no Despacho n.!!
101/2009 - SETF, de 30 de Janeiro.
2.1. Cumprimento dos limites máximos de ac réscimo 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.!! 6 e n.!! 7 do Anexo à Re solução n.!! 34/2008 de 22 de
Fevereiro, modificada pelo Despacho do Ministro das Finanças n.!! 9870/2009 de 6 de Abril, no balancete de

31 de Dezembro de 201 5, verificou·se que o PMP do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, se fixou
em 205 dias, tendo havido uma diminuição de 16 dias em relação a 2014.

PMP
Prazo (dias)

2014

2015

Varo a bsol.

221

20S

·16

Var.%

-7,2%

4.Atrasos nos pagamentos
Mapa da pOSição a 31-12-2015 dos Pagamentos em Atraso, nos termos do Dl 65-A/2011, de 17 de Maio.

Ofvldas Vencidas (Q

()"90dias

Oivldas vencidas de acordo com o Art. V I Ol65-A/2011
90-120 dias

120-240 dias

Aq. de Bens e Serviços 4S.2S8.047,80

9 .883.931,39

28.371.365,00

776.676,72

258 .704.25

212.834,71

46.034.724,52

10.142.635,64

28.584 .199,71

Aq. de Capital
Total

240-360 dias

> 360dlas

14.844A69,12 12.799.193,45
119.657,35

20.803,45

14.964.126,47 12.819.996,90
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201S

S.Remuneraçiles
Dos Órgãos Sociais:

0__
.~ O

U,

R-.ao ........... __ ..t... . _

"o"

... . . - - .. _ _ ..._ _ _ ..... _ _ _

................

,- ,

_.~

ow

- _.- _.
~

-

MembrodoCA
( N,,",~ )

Va iO!' ........... 1

ii_~"I'; ' N~
~•..p_"D"

RoI~D

~tónl_o_ ~n:o..l'n,jJD I.~

f!.»f,

br.l<n~.P:lI!dro_fJI,I.I!II~o

-......-,.

-

_ _o

!ll!<!i'lLYo;ol4!.>loJ''i\.,.....,' .M•. <

0ut010.

GUIO UlUI

I----....:::.:;------j """ ........

'"
Não foram atribuídos prémios de gestão, conforme previsto no art.1I 37.11 da lei 0.11 66-B/2012.
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Do Audito r Ext~rno/Fiscal Único

N~ .

17.098,61

1.958,21

15.140,41

Nota: A todas as remullefaçôes dos OIg30$ sociais aplicam·se as reduçOes remunerat6rlas previstas nas. Lei n.G 12Al20l0. de 30 de Junho e Lei n.G 82-M014. de 31 de dezembro.

Dos resta ntes trabalhadores:
Foi aplicada a redução remuneratória nos termos da l ei n. o 82 . B/2014, de 31 de dezembro. E ainda nos
termos do n038 da referida l ei, não houve valorizações remuneratórias e não foram atribuldos
complementos de reforma conforme o nO.3 do art.o 78.i, da lei n. 082·B/2014.

6. Artigo 32i do Estatuto do Gestor Publico

-

-".

.-

-

-_.._. _o CHUC cumpriu no exercício do ano 2015 o disposto no artigo 32,0 do Estatuto do Gestor Público,
conforme republicaç:lo pelo Decreto-l ei n. i 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. NlIo tendo sido realizadas Quaisquer despesas n1l0 documentadas
conforme o n. i 2 do artigo 16.1! do Decreto -lei n. i 133/2013.

1. Contratação Publica

o recurso a prestação de serviços de valor superior ou igual a 125.000€ ocorreu em 2015 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, Elet ricidade, Seguros, etc.).
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o eHUe, EPE "SNe, no 'mblto d, con"",<'o públ;" pelo, "sulnte, dlplom .. les,'so
• Dl 18/2009, de 29 de Janeiro (Código dos Contratos Publicos), republicado pelo DL 278/2009, de 2 de
Outubro, com as alterações previstas no DL 149/2012, de 12 de Julho, estabelecendo a disciplina aplicável à
contratação pública e ao regime substantivo dos contratos publicos que revistam a natureza de contrato
administrativo.
• legislação comunitária, que é aplicável para além dos limiares da Directiva 2004/18/CE e da
Directiva 2004/17/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, diplomas que são revogados pelas
novas Directivas 2014/24/UE e 20l4/25/EU.
- lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso (lCPA), lei 8/2012, de 21 de Fevereiro.
- Restante legislação vigente, apllcãvel à contratação publica.
Aos Sectores de Aquisições de Medicamentos e Reagentes do CHUC, EPE, de Aquisições de Consumlveis e
de Aquisições de Investimentos e Fornecimentos de Serviços compete, genericamente, adquirir os
medicamentos, outros produtos farmacêuticos e reagentes, os consumlveis e os investimentos e serviços
necessários ao cumprimento das funções da Instituição, designadamente, à prestação de cuidados de saude
aos doentes.
Os procedimentos de contratação pública levados a cabo pelos três sectores de aquisições do CHUC, EPE
conformam-se ainda, e sobretudo, com os princípios da contratação publica: igualdade, concorrência e
transparência, Imparcialidade e publicidade, tutela da confiança, proporcionalidade, boa-fé, legalidade
procedimental, prossecuç:lo do Interesse público e respeito pelos interesses legalmente protegidos e
justiça.
No exerclcio de 201S não foram celebrados atos ou contratos com valor superior a S M(.

8. Racio nalização de Polít ica de Aprovisionamento de Bens e Serviços / Sist ema Nacio nal de Compras
Públicas
No exercicio do ano 2015 o CHUC, EPE recorreu ao Catálogo de Aprovisionamento Publico dos Serviços
Partilhados do Ministério da Saúde, EPE, no que diz respeito às aquisições de medicamentos, e utiliza a
plataforma de contrataç:lo publica VORTAl para a maioria dos seus processos de aquislç:lo_

9.

Plano de redução de cu stos

Neste domlnio importa referir que no perlodo a que se refere este Relatório, continuaram a ser aplicadas e
Implementadas as medidas elencadas no documento elaborado pelas três instituições hospitalares que
deram origem ao CHUC.
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'"C

Met ..

C,""Me

Rtbt6r,o e

Con~s

201S

2015/2014

2015 Exec.

2014 exec.

2013 Exec.

2012Exec.

lSO.J26.oSS

133.618 .916

144 .614.354

144.825.845

16.641 .139

VOlr. "
12,45"

4.-0.01 .

63.353.126

51.661.146

52.910.811

5Ul i .nl

4.614.310

1,91%

~t~s/Est8dM

em ronhll
(Om 20 14

34A66

106.720

96.D26

63.341

_12 .254

_61,10%

Ajudas de roSt O

... m ronhll
(Om 20 14

10.023

51.321

40.696

52.314

12.696

22,15"

camunlmç6es

tm lin lla
com 2014

'"

GIo,to, «1m o pessoal
Total
olume de nelódos
Pe5.D dos GOl~tol/VN

61 5.191

121.556

193.40S

164,041

-45.165

-6,34"

211 .511.038

218.215.320

220.666A15

211.021.211

· U4.182

..o.Z",

431.260.220

4 10.562.982

4 18.311.710

415.333.850

ZO.691.238

39L883.879

403.371.065

368.435.710

36L906.856 -I1AI 7.186

1

"'.

101.78%

113,S4"

U4,16"

Numero RH

7341

1199

15<l9

7611

N.! Efetlvo$

734l

""
,

1504

"66

,

N.! CarlOS de Direç10

,

,

...,..

-UIII%

o

N.' Efetill'os/CaI'lDS

'

....

6,36"
8,12"

2,06"

02,06"

DirecJo
Vlónuras

O

N.' dOI viaturas

menor
qUI 2014

GIostO$ com as viM,.."

qwZOu

menOr

"

"

"

110.893

116.658

181.360

,.

-,

-7,58%

,.

-15.165,30

-8,4S"

Numa análise às variações das rubricas do quadro em anexo, constata-se que existe um aumento dos gastos
de 2014 para 2015 em 5,04%. Para o agravamento deste indicador contribuíram os seguintes factores:
- Aumento dos consumos de produtos fa r macêut icos devid o aos medicamentos complementares para
a hepatite C e medicament os onerosos para patologias raras;
- Aumento do consumo de material de consumo cllnico, justificado pela regularização de encomendas
de anos anteriores, designadamente cardioversores e outro material de hemodinâmlca;
- Aumento dos encargos com a activid ade cirúrgica realizada no exterior (SIGIC), com impacto
significativo na rubrica de subcontratas;
-Aumento dos encargos com pessoal face à reposição dos cortes salariais e respectivo impacto sobre
os encargos com remunerações e trabalho eKtraordinário.

Redução do número de efet ivos e de cargos d irigentes.

Tendo como referência de análise o final dos anos de 2014 e 2015 constata-se que 05 efect ivos do Centro
Hospitalar e Universitário de Coimbra registaram um crescimento de 2,06 %, respeitan te a um acréscimo de

148 trabalhadores. Este acréscimo é Justificado, quase na sua totalidade, pela contratação de 76
trabalhadores da carreira de enfermagem e 70 assistentes operacionais já que nos restantes grupos
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Ret.tÓflo e

Con~§

2015

profissionais os acréscimos são muito reduzidos e, nalguns casos, verifica-se, inclusive, uma reduçl!lo do
numero de efetivos.
Nl!Io houve alterações quanto ao numero de Cargos de Direçl!lo por imposição legal.

10.

Principio da Unidade de Tesouraria

No CHUC está instituído O principio 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 2015 representam a maioria (96%) da dos movimentos financeiros da instituiçl!lo.
No quadro abaixo, discriminam·se os saldos bancários iniciais e finais da instituição no perfodo de 1 a 31 de
Dezembro de 2015. No perfodo em apreço não foram auferidos quaisquer juros na banca comercial.

1 JANEIRO A

InstltulçJo de crédito

:u DEZEMBRO DE 2015

SANTANDER TOnA

13.515.490,20 (
49.017,41
60.663,58
463.810,69

DEPOSITOS À ORDEM

18.193.033,41

14.088.981,88

0,00

27,05

0,00

27,05

MG

EM CAIXA
TOTAl2

Saldo Final

16.670.067,35
12 3.362,60
383.586,19
1.016.017,27

IGCP
SES

TOTAll

Saldo Inkial

TOTAL EM CAIXA

TOTAL GERAL

18.193.033,411

14.089.008,93

11. Auditorias conduzidas pelo Tribunal de Contas

Em 2015 não houve auditorias conduzidas pelo Tribunal de Contas na instituição, tendo sido submetidos a
visto 10 contratos no valor total de 9.968.299,66(.

12.

Cumprimento das recomendações do ac10nista -Aprovação de contas 2014

O Relatório de Gestão e Contas do exerclcio de 2014 do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE.
Até 31 de Dezembro de 2015 nlio foi objecto de Despacho Conjunto dos Ministérios das Finanças e da
Saude.
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13. Cum pri mento dos deveres especiais d e Info rma ção
Foram cumpridas as orientações emanadas pelo Despacho do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde n.1I
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 emilnadas pelo Despacho do Ministro de Estildo e das Finilnças n.1I14277/2008, de
14 de maio, o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, reportou para a OGTF trimestrillmente, de
modo analítico, um Relatório de Execução Orçamental do trimestre acompanhado do respetivo parecer do
Fiscal Único.
No ano de 201S foram elaborados os Relatórios de Execução Orçamental, tendo sido remetidos à Direção
Geral do Tesouro e das Finanças e de forma desmaterializada atrilvés do Sistema de Recolha de Informação
Económica e Financeira (SIRIEF).
Com periodicidade mensal são divulgados na plataforma WOn-Une" SIRIEF, gerida pela Direcção Geral do
Tesouro e Finanças, os elementos económico-financeiros da instituição.
O Centro Hospitalar reporta mensalmente na plataforma da DGO (SIGO) a execução orçamental da
instituição, são efectuados ainda reporte nesta plataforma as alterações orçamentais, mapas de
compromissos e pagamentos em atrilso, contratos plurianuais e encargos com pessoal. A DGO possui ainda
mais uma plataforma "Serviços On Une", aonde são executados reportes de fundos disponíveis (LCPA),
previsões mensais de execução orçamental, Unidade Tesourariil do Estado e Plano de Liquidação de divida .

RElATOfIIO [CONTAS· ANO 2015 I PÁGINI\. QlIJ

CENTRO HQSlJITALAR E UNIVERSITÁRIO DE COIMBRA. E.P.E.

Info rm ação Divulgada a 31

d~ D ~ ze mbro

Relato/lo t Co"tas 2015

de 2015 no slte do SEE

l"formaçJo iii to"star"o Slfe do SEE

~

,..-

=

S

;~

S

, do
S

,d..

S

=

S

31.~

S

31.~

N.A
N.A

•••

S

s;;d.I

S

~

, , d.Bom '

S
S

RELATOtItO l CONTAS- ANO 201:> I PÁGINA 99

CENTRO HOSPITAlAR E UNIVERSITÁRIO OE COIM BRA. E.P.E.

Relilltónoe Contas 2015

Ficha Síntese quanto ao cumprimento das orIentações legais

--

C\"" P~ " OMo d ..

,

a. <Il mpll mutoao.

~

OrIont.o\õo. 1... 1.

OD)o~"' ... ,od.dOl

•

.oOl_lOn

~-

.'N_

9II,n",mpn " 'M"

pj lln.1I9

."

"r•• U

'A
U

Aln ... _ha ...

•

•

_ r .........'
._O(lo o. ",n,..

•
,
,

do Adonl,t.o 'p"",,{.io d, "'.,.. 10"

,

,

' Ud .
... dut;eu .. mu. ''' ~''

10 11lH~110 1J

... 1015

... duç6t ....... . . "'M ..

'"'U'" ,,,, 1011

• prclblçlo d... lorilOç60 . .......

"tó, ... '0' 1<""'"

",,,

,

,

n' o do<u",,""d ..

,

,

I ~IO 10"m .Mlouldo.

do . .... :IS"

,
,

' J,I •• gj

"_"",l(I

'111",9)

50 .. ",10""16..

"".. "

~.","n."t6ri ..

Nl o

"",o. .,,0'

".1"0"

liqui do, .... ..... . 0•• I~",o. II .. ,no. (lOlI.lOllo 101' )

d .... ... d. "' .r.'.... çl o . ..... 1

.,

,

PJII •• 11

••,•

no_ "m"" do.'" 1)' d. lol U-C/lOll

,
,

.. ", •..

~ •• n",

'ial •• 91

.-

pol ~ lI ..

•• 1• • ",,,...
pl l.... "'doU ..

do TC

•

•

5o"'utillloçlo

H.ln. 11

50m ... mbol •• ,

PJII". 1I7

•

50 .. D. 'o ....

PJJln, 'I

•
•

pjJlo. "

'A
lQ·'.!I6a.l'».M

"I'.' 96

u

,

,

•
•
,
•

,

.,

,

,

,
d. 111t • • " '"' '''" .m ~.~It.o do Elt.o do

•

•

H I I• • 95

-IS.16S.oo (

1111"' 'IS
PI"., 95

~."'~

,....
•

I H/lOI1)

, ,

0'1 ' .' "

,

...
-~,

PJ .. ". 95
HIi".95

, ,

...

IGOI.u,lIõ"do,

p.I'

i",~ .. I,1O

.,

RElATORIO E CONTAS ANO 2015 I PAGINA 100

>

CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITARIO DE COIMBAA, E.P,E.

Rtt.tollo t COIlII1 2015

CAPfTULO VII- PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS
Nos termos legais e estatutários, o Conselho de Admlnlstraç:lo propõe que o resultado liquido negativo
obtido no exercício de 2015, no valor de 32.563,809,72 euros, seja transferido para a conta de resultados
transitados.

RHATOiUQ E CONTAS ANO 21)15 I PAGINA 10\

(ENTRO HOSPITAlAR E UNIVERSITAAIO OE COIMBRA. E.P.E.

CAPfTUlO VIII - DEMONSTRAÇOES FINANCEIRAS

Rl'1.uÓno e Conus lOIS

CENTRO HOSPITAlAR E UNIV€RSITÁRIO OE COIMSAA, E.P.~ .

ftelaló"o ~ Conus lOIS

BALANÇO em 31 de dezembro de 2015
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DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
Período find o em 31 de dezembro de 2015
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DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DAS ALTERAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO NO PERfoDO DE 2014
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DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA
Período findo em 31 de dezembro de 2015
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ANEXO
31 de Dezembro de 2015

o presente Anexo, relativo ao período económico que t ermina a 31 de Dezembro de 2015, procede à
compilação das divulgaç3es que a Instituição considera que devem ser relatad<ls, face ao exigido pelo
norm<ltivo que lhe é aplicável, design<ldamente as NCRF.

l .ldentificação da instituição
Designação da entidade: CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DE COIMBRA, EPE
Sede social: Av. Bissaya Barreto, 3000 -075 Coimbra
Endereço eletrónico: c3§ec@huc.p t
Página na internet: www.chuc.min-saude.pt
Natureza da atividade: Atividades dos estabelecimentos de saúde com internamento

2.Referencial contabilrstico de preparação das demonstrações financeiras
2.1.Referen cial Contablllstico
o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE, é uma entidade pública pertencente ao setor
empresarial do Estado da área da saude e apresenta contas no exercicio de 2015 de acordo com o Sistema
de Norm<llização Contabilística (SNC), conforme DespachO nll 1507/2015 de 16 de janeiro de 2015,
publicado no DR 2i!! série n9 21 de 30 de janeiro, sendo o exercfcio de 2015 o do 21! ano da aplicação do
referenci<ll contabillstico SNC na instituição.
As demonstraç3es financeiras foram preparadas de acordo com todas as normas que integram o Sistema de
Normalização Contabilística (SNC). Deve entender-se como fazendo p<lrte daquelas normas as Bases para a
Apresentação de Demonstrações Financeiras, os Modelos de Demonstrações Fin<lnceir<lS, o Código de
Contas e as Norm<ls Contabilisticas de Relato Financeiro (NCRF).
Sempre que o SNC não responda a aspetos particulares de transações ou situações são aplicadas
supletivamente e pel<l ordem indicada, as Norm<ls Internacionais de Contabilidade adotadas ao abrigo do
Regulamento (CE) nl! 1606/2002, do P<lrlamento Europeu e do Conselho, as Normas Internacionais de
Contabilidade (IAS) e <IS Normas Intern<lcionais de Relato Financeiro (IFRS) emitidas pelo Internacional
Accounting 5tandords Boord (IASB) e respetivas interpretações SIC-IFRIC.
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2.2.Pressuposto da continuidade
A!. demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações, a partir

dos registos contabilísticos da instituição, mantidos de acordo com os princípios contabilísticos geralmente
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. A!. 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~ .

2A.Classificação dos ativos e passivos não corrente s
Os ativos realiláveis e os passivos exigfveis 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 ativos e paSSivos não
correntes.

2.S.Passivos contingentes
Os passivos contingentes não são reconhecidos no balanço, sendo os mesmos divulgados no anexo, a não
ser que a pOSSibilidade de uma sarda de fundos afetando benefícios económicos futuros seja remota.

2.6.Passlvos fin anceiros
Os passivos financeiros são classificados de acordo com a substância contratual Independentemente da
forma legal que assumam.

2.7.Comparabilid ade
A!. políticas contabillsticas e os critérios de mensuraç:io adotados a 31 de Dezembro de 2015 são

comparáveis com os utilizados na preparação das demonstrações financeiras em 31 de Dezembro de 2013,
apesar de os normativos contabillsticos serem diferentes (POCMS em 2013 e SNC em 2015). Mas, na
conversão dos valores das Demonstrações Financeiras, foram utilizados critérios Idênticos, pelo que a
comparabilidade entre os valores dos dois exercfcios está assegurada.
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2. 8 . Ev~ ntos s ubs~qu e nt es

Os eventos após a data do balanço

qu~

proporcionem informação adicional sobre condições que e"istiam

nessa data s1l0 refletidos nas demonstrações financeiras.
Caso existam eventos materialmente relevantes após a data do balanço, são divulgados no Anexo.

2.9. Derrogaçllo das dis posições do SNC
Não e"istiram, no decorrer do perlodo a que respeitam estas demonstrações financeiras, quaisquer casos
e"cecionais que implicassem a derrogaç.llo de qualquer disposição prevista pelo SNC.

3.Principais políticas contabilísticas
As principaiS politicas contabilísticas aplicadas na

~Iaboração

das

d~monstrações financ~iras

são as que

abai"o se descrevem. Estas politicas foram consistentemente aplicadas a todos os perlodos apresentados,
salvo indicação em contrário.

3.l .Moed a fun cional e de apresentação
As demonstrações financeiras são apresentadas em euros. O euro é a moeda funcionai e de apresentação.

As transações em moeda estrangeira 5110 transpostas para a moeda funcional utilizando as ta"3S de cambio
prevalecentes

à

data

da

transação.

Os

ganhos

ou

perdas

cambiais

resultantes

dos

pagamentos/recebimentos das transações bem como da conversão de ta"a de cambio à data de balanço
dos ativos e passivos monetários, denominados em moeda estrangeira são reconhecidos na demonstração
H

dos resultados na rubrica NOutros rendimentos e ganhos ou "Outros gastos e perdas.

3.2.Atlvos fi xos ta nglvels

Os ativos ti"os tangfveis, encontram-se registados ao custo de aqulsiç1lo, deduzido de depreciações
acumuladas.
As depreciações são calculadas, após o Inicio de utilização dos bens, pelo método da linha reta, numa base

de duodécimos, de acordo com as ta"as previstas na Portaria nll 671/2000 (CIBE), regra geral, coincidentes
com os perlodos de vida útil estimada e que são os seguintes:
Os custos com reparaç.llo e manutenção que n.llo aumentem a vida útil destes ativ05 são registados como
gastos do perlodo ~m que ocorrem.
Os ativos fi"os tangiveis em curso representam ativos em fase de construção, encontrando-se registados ao
custo de aquisiç1l0 deduzido de eventuais perdas por imparidade. Estes ativos são depreciados a partir do
momento em que estejam prontos para utilizC\ção.

.
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As mais ou menos valias resultantes da alienação ou da retirada de ativos fixos tangiveis são determinadas
pela diferença entre o preço de venda e o valor liquido contabilfstico 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 valias.
Descrição
Edificios e outras construções
Equipamento básico
Equipamento de transporte
Equipamento administrativo
Outros ati vos fixo s tan iveis

Anos d e vida
útil
3-149
3-14
6-10
4-8

1-149

3.3.Ativos Intangíveis
Os ativos intangfveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das amortizações
acumuladas (modelo do custo). Estes ativos só são reconhecidos se for provável que deles advenham
beneficios 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, eleceto na situação em que estes gastos estejam
diretamente associados a projetos para os quais seja provável a geração de beneficios económicos futuros
para a Instituição. Nestas situações estes gastos são capitalizados como ativos intangíveis.
As amortizações são calculadas, após o inIcio de utilização, pelo método da linha reta, de uma forma
consistente, decorrente da aplicação de taxas de amortização, previstas na Portaria 671/2000 (OSE),
correspondentes, regra geral ao número de anos de vida útil estimado, o qual se situa entre os 3 e os 7
anos.

3.4.lnvestime ntos fl nancelros
Os Investimentos Financeiros do C.H.U.C. são registados ao custo na rvbrica "'Outros ativos financeiros",
sendo o valor de 329,21 ( respeitante a Certificado de Renda Perpétua, que garante ao CHUC uma renda
trimestral de 18,lSt: e os valores relativos ao Fundo de Compensação de Trabalho ascendem a 71,8S t:.

3.S.lmposto sobre o rendimento
A Instituição encontra-se sujeita a Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC) à talea de 23%.
Como tem preJufzos fiscais, o IRC autoliquidado corresponde à tributação autónoma sobre os encargos e às
taxas previstas no artigo 88Q do Código do IRC. No apuramento da matéria coletável, à qual é aplicada a
referida talea de imposto, são adicionados e Subtrardos ao resultado contabllfstlco os montantes não aceites
fiscal mente. Esta diferença, entre resultado contabilistico e fiscal, pOde ser de natureza temporária ou
permanente.
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Oe acordo com a legislação em vigor, as declarações fiscais estão sujeitas a revisão e correção por parte das
autoridades fiscais durante um perfodo de quatro anos (cinco anos para a Segurança Social), exceto quando
tenham havido preju[zos 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 2012 a 2015 pOderão ainda estar sujeitas a revisl'lo.
A Instituição não procede ao registo contabilístico de impostos diferidos, correspondentes às diferenças
temporárias entre o valor contabillstico dos ativos e passivos e a correspondente base fiscal, conforme
disposto na NCRF 2S - 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.lnventárlos
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, utilizandose o "custo médio ponderado" como método de custeio.
Nos casos em que o valor realizável liquido destes bens é inferior ao custo, reconhecem-se perdas por
imparidade.
A Instituição utilila o sistema de inventário permanente na contabilizaçl'lo dos inventários.

3.7.Clientes e outras contas a receber
As contas de "ClientesNe "Outras contas a receber" nl'lo têm impllcitos juros e são registadas pelo seu valor
nominal diminuído de eventuais perdas por imparidade, reconhecida s nas rubricas NPerdas por imparidade
N
acumuladas , por forma a que as mesmas reflitam o seu valor reali závellrquido.

l .S.Caixa e equivalentes de caixa
Esta rubrica inclui caixa e depósitos à ordem e a prazo em Instituições Financeiras. Os descobertos
bancarias são incluidos na rubrica "Financiamentos obtldosN, 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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Os rendimentos são reconhecidos na data da prestaç30 dos serviços.
Os Juros recebidos s:lo reconhecidos atendendo ao regime do acréscimo.

3.13.Subsidlos
Os subsídios 5110 reconhecidos ao seu justo valor, quando existe uma garantia suficiente de que o subsidio
venha

a ser recebido e de que a Instituiç1lo cumpre com todas as condições para o receber.

Os subs(dios n1l0 reembolsáveis, relacionados com ativos fixos tangíveis e intangíveis são inicialmente
reconhecidos nos capitais próprios, sendo posteriormente reconhecidos na demonstração dos resultados
de cada per(odo, proporcionalmente às depreciações e amortizações dos ativos subsidiados.
Os subsldios reembolsáveis s1l0 contabilizados como passivos na rubrica de NFinanciamentos obtidos~.
Os subsIdias à exploração destinam-se à cobertura de gastos, incorridos e registados, com o
desenvolvimento de ações de formaç1l0, comparticipação nos custos das viaturas de emergência médica e
reanimação (VMER) e serviço de tran sporte inter-hospitalar pediátrico (TlP).

4.Fluxos de caixa
4.1.Desagregação dos valores Inscritos e dos movimentos havidos na rubrica de cahea e em depÓSitos
bancários:

Ano 2015
Contas
Caixa

Saldo Inldal

Débitos

Créditos

27

Depósitos à ordem
Outros depósitos bancários
Total cahca e depósitos bancários

14.037.2n

Saldo Finai
27

426.329.564

426.2n.859

4.155.756

8.407.518

12.563.274

18.193.060

434.737.082

438.841.133

14.088.982

14.089.009

Ano 2014

Contas
Depósitos à ordem
Outros depósitos bancârios
Total caixa e depósitos bancários

Saldo Inicial

Créditos

Débitos

Saldo Final

14.424.424

422.868.129

423.255.276

14.037.2n

4.159.406

17.2n.S79

17.281.229

4.155.756

18.583.830

440.145.708

440.536.505

18.193.033

4.2.0utras Info rm ações
Dos valores disponíveis em caixa e seus equivalentes no final do exercicio de 2015, não estão diponiveis
para uso por pertencerem aos doentes do foro psqulátrlco o valor de 4.783.36S.69€.
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5.Ativos intangíveis
5.l.Quantla escriturada e movimentos do perlodo em atlvos Intanglvels:
Q

o valor relativo a "Outras transferências e regularizações refere-se à regularização contabilistica pa ra
acerto dos valores da contabilidade com os da aplicação informática de gestão do imobili zado.
Ano 2015

C ont .. 44 3
P .. o .......... . . d e

O ... <: d~o

T O TA l..

co "'pu~ a d or

Vid a

~ tll

d e finida

Va l or bruto n O I nicio do pe r/o d o

3.41 9.826

3.41.9.826

Amor t lzaç~es

3.21.3.91.3

3 .2 13. 9 1 3

ac u m ul a d a s

S a ldo no l " lClo do perlodo

205.913

205. 913

Tot a l d os aum e nto s

153.861

153.861

1.43.382

1 4 3.382

Aqulslçee s e m

1.e m ão

10.479

Out r os a um e n tos
Tot a l da s dln-olnulçOes
Amort l zaçOes do p er/odo

339. 71 9

338. 254

338. 2 54

1 . 465

1 . 465

199. 537

199. 537

219. 592

219 . 5 9 2

Abate s
Outra. t r ansferê nci a s
S aldo no fln-o do p o rrodo

10. 4 79

339. 719

Ga .. a ntlas d e p .. s slvos/tltul a rldad e r es trtngld ..

O

Va l or b r u to n o fim do perrodo

3.572.223

3.572.223

Arno r1: lzaçOes acu n-o ul ada s n o f lrn d o pe rro d o

3.352.630

3.352.630

Ano 2014

~~ '<'o

CO"I •• 42
p roJel os de
d ese nvolvi
me nlo

Conl. 441
Pro, remas de
compulador

Conl" 44 6
Oulros et lvos
Inu nlllll.ls

TOTAL

Vid a útil d e finid a
Valor bruto no Inldo do perlodo

4 34

3.562.395

305.231

3.868.059

Amortl~a ções

434

3 .058.604

305.231

3.364.269

acumuladas

Sél ldo no In icio do perlodo

503.791

503.791

79.685

79.685

79.685

79.685

160.688

160.888

160.888

160.888

· 216.674

(216.674)

205.913

205.913

Va lor bru to n o fim do pe rfo d o

3.419.826

3.419.826

Amortizações acum ul a d as n o fim do perfod o

3.213.913

3 . 213.913

Total dos aumentos
Aqu isições em li mao
Outros aumentos
Tota l d ai diminulç6e l
Amortizações do per/odo
Abates
Outras trande rê nclas
Saldo noflm do periodo
G a ranti as de p a sslllos /tltularidade restringida

O
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6.Ativos fixos tangíveis
6.1.Quantia escriturada e movimentos do período em ativos fixos ta ngíveis:
M.

""

~~'"

Vila. bru,o no Inldo 00 periodo
DePfed~. oa."",I.d., no Inldo 00 perloOo
''''!>I~dl,,*' oa.mulld.. no Inicio
Saldo .... '.. Ido do pe;"lodo
Aumtn,os do",,_
Aquisi<;6e' em l' mio
OUtro. lumen,os
IlImlnulo;llon do perlodo
DeprullÇÕ*'Oo periodo
Abo,es
Outr.. ".,,,., lnd ..

...

Saldo .... flmdo
V.lar bMO no fim do periodo
o.l>",d~. oa.m"'ldo. no lim cio pe riodo

...u

....

ViIorbMo no lflltlo dOIPf(Ioojo
OtPf~1 KUmuI~ no InIdo do ptrlodc

SoI6o no lok!o dOIpe!lodo
AllrnrIllOS do pt!lodo
Aqui~ÇI5o, om 11 rnSo

COO •••U _

• Duo. Con.on,0ç60.

92.141.952
23.785.069

........

Coo ...,..

Coo'H))

........
_
.
Coo',.JS

[QoIpofMOIodt

•

•

Com,(no..,..
(~~"':'

m..

l*ltn.9SS

LlS3.115

UO<na.olO

Ll90.lS9

12.165.S1(
24.619.612

,"<""
2.016.5)(

258.69J.925
18l.339.564

1O.lJI9.9ZS

g.~

~~

-U5t.l9I!;

ll7.!J74

1 114.157

6..247.7'6l

~

~~ ,

!U71145

1114.157

6..059.001

63<4J1

9.771912

,-~

5.417.110
4.561.»5

~m

,.'"

!>31.n7
UII

"'m

~m

=~

"'"

19.199
IOLII 4

U56..lS1

17li<;ZSS

Ull.6;!g

1.563.705

".,,,

m",

·79.E!i14

....n."

745.184

1l.705.6S9

95.1.66.381

146.129.751

26.ULl40

~414..0'11

c-.Ul

- ....

N.....

14563,00

,,~

291.016

"""
"~d

Il.II59.153

6.9010.241

17.966.Il10

lfi1.4 1L417

l lõ.99L!iti;t

~~""

..'"'" ....'"
_ou

DoJII~<IOptri<>do

.-\li7.tl
.24563,00

'"

too!I.o'

.

1IS. 188. 926, ~

:l3.Sll.~l.1Jl

Bt~m.16

....

tl.1A5oI'J,1I

1.0lQ.l'95,!II

UJUOO, LI
Ll8'1,Ol8,XI

...,,"
ll.Rl!ll

6l7lS,)'/

~

""",.

'/n!l5(,!oI

5.QlLll~J9

1l.~1,1il

9.9'n6lll,1l

9l.1i1.952,U
2111S.0i'l,1O

2El.lll,l.l

c-.UI

1O.914,J.I
L86U2S,61

lUli,91

• uu,...

g " ,•

lilll11.!I5(,15

USI.u:s.41

wns.mcm

'''"''''

CaIIto .l1 o.u...

,

•

,,"00
2l..l!il.12

.........

1 . 0l(I.~

57.719

9L8!iO.~.19

",,",,"

IllmlnuIç6t. do pt""""

,~'"

~.~

,,..'"

U ..~

"'"
- ," "a.,.

,...

U~

_
. .._.
-- -- --

'_,110<. eo..m_

Outrot. ........ nll!<

Dum! lIlInII.tfndlol
looWo noflm doi pt""""
VII", bM~nofi", do lItriOdo
OtoreàlO;6t:l iICUn'kIIj<jn nofimdCI peOO6o

........

U.13S.Si1.00
2l.7l5.1lJ,00
UQ.I!l9.00

mm-

l.mlll.lI

Mm.1S3.U

l~l.~15

19198UO,J.I

"""'"

JO.m.9J9.11

"''''
'"'"
a ""'"
....
="
226.(11,16

~"".

l~1'Il,'16

mU9.38

· 114.1XI4,0

"."'.

ll.U'U1l,!l!i
1L405.158,81

m.

W<914,Ol
2.14tSOl,14
l.01U3I,1l

.......
lt2li.lIXI,71

:l6'H75,il

ur.o.m,16
6.149.l58,0
\0,9\',1':1
1l.119.m,!ioi

,••u".

15&6919<' ,66
119. IlS.6SUO
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7.lnventários

7.l.Quadro de apuramento do custo das m ercadori as vendidas e das maté rias consumidas:

Ano 2015

.. ...

Miltérlas prim as
subI. e consumo

Mereadorlõll$

~

88.144

Invent.1rlos Iniciais
Compras

17.142.860

17.231.004

154.821.395

154.821.395

3.074.452

3.074.452

24.712.653

24.800.797

150.326.055

150.326.055

Re cl assificação e re gul<lrlz<lção de inventários

88. 144

Inve ntários fin<lis
Custo das me rcad orias vendid<ls e matérias consumidas

Total

Ano 2014
DescrlçJo

Miltérlils prlmõll$
wbs.. conwmo

I'JIIoorcadorlas

88.144

InventáriOS iniciais
Compras

15.173.063

15.261.207

136.353.697

136.353.697

Reclasslflcaçao e regularização de Inventários

(704.984)

(704.984)

17.142.860

17.231.004

133.678.916

133.678.916

88.144

Inventários finais
Cu sto das me rcadorias vendidas e matérias consumidas

Tot al

7.2.Decomposição da rubrica "Inventários"

Oow,,",

Mercadorias
Subtotal
Matérias primas subs. e de consumo
Totai s

2015

,.,,,
88.'"

2014

,.,,,
88.,,,

V...

'"°
°

• 0,0
0,0

24.712.653

17. 142.860

7.569.793

",2

24.800.797

17.23LOO4

7.569.793

<l,9
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a.Diferimentos
8.1. DIvulgação dos elementos que constituem a rúbrlca "'DlferlmentosH

VarlaçJo
oescrlçao

2015

2014

Re n dimentos a reconhecer

68.786

68.786

Outros rendim . diferidos

68.786
68.786

Totai s

Valor

"

100,0

68.786

O
O

68.786

O

100, 0

100,0

9.Rédito
9.1.Quantia de cada categoria significativa de rédito reconhecida do período, conforme quadro:

Descrição
Prestação de serviços
Co ntrll tO PrOl ra ma • SNS
Ou l ras fn l lda du Res pon dvels

Subtotals
Juros
Subtotais
Totais

2015

Varlaç.ao

201.

Valor

.

391.883.879

403.371.065

(1 ' .0487. '85)

(2.8)

369.766.901

378.4n.017

(8.710.116)

(2,3)

22.116.978

24.894.048

(2.777.069)

(11 .2)

391.883.879

403.371.065

(11.487.185)

(2,8)

19.449

51.295

(31 .8-4e)

(62,1)

19.449

51.295
403.422.359

(31.6046)

(62,1)

(11 .519.031)

(2,9)

391. 903.328
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2015

10. Provisões
IO.I .Saldos à data do balanço e movimentos do pe riodo

2015

Descrição

Impostos

Processos
judiciais e m

'""0
2.594.237

Saldo no Inldo do pe rlodo

4.376.248

Outras
provisões

411.255

701.302

Aum e ntos do pe rlodo

701.302
2.594.237

2.594.237

Dimi nuições do pe ríodo

2.594.237

Util izações

2.594. 237
5.0n.5SO

Saldo no fim do perlodo

7.381.7<1<

701.302

701.302

Reforço

Total

411.255

5.488.805

2014

Desc riçã o

Impostos

2.594.237

Saldo no Inido do perlodo
Aum entos do pe ríodo

Processos
judiciais e m
cu rso

6.613

5.704.461

1.453.183

404.642

1.857.826

2.594.237

Saldo no fim do pe rlodo

•

-

4.376.248

1.857.826
180.54<

180.546

Utilizações

,

404.642

lBO.S46

Dim inuições do perlodo

Tot al

3.103.610

1.453.183

Reforço

Out ras
provisões

18O. 54f

411.255

7.381.740
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11.Subsídios do Governo e apoios do Governo
ll.l .Natureza e elCtensão dos subsídios reconhecidos nas demonstrações fin anceiras.

20 15

Descrição
S u bsidias ao Inv estime n to
P ara ati vos fi xo s t anglvei s
Edi fíc ios e outras constru ções
Equipamento b á s ico
Eq u ip a m e n to a dmini s trativo
Outros a ti vo s f i>c os ta n gfvels
Pa ra atlvos In ta n glvels
P rog ra m as d e c o mputad o r
S u bsld ios à e>cp lo raçã o

2014

V a lo r Impu ta d o n o
p e rlo d o
3 .968. 6 11
3 .964.726
],.5 2 5.719
2. 4 26.6 7 4
11.957

Va lo r Imputado no
perfodo
1 . 178. 533
1 . 177. 380
4 53.083
720.634
3.551

377

3.885
3 .885
657.274

1 12
1 . 154
1 . 1 54
606.859

657.274

606.8 5 9

De s u b s ldos à exp lo raçl'l o
Tot a is

4 .625.885

1 .7 8 5.392

12.lmpostos e Contribuições
l2.1. Divulgação dos seguintes componentes de gasto de imposto sobre o rend ime nto:

2015

De scrição

1
2
3

•
5
6

Resulta do antes de impostos
Imposto co rrente
Imposto d ife rido
Im posto sobre o rendime nto (4: 2+3)

201.

·32.065.310
32.298

-3.152.064

32.298
32.298

31.004
31.(0 4

0%

-1%

Tributações a utó no mas
Taxa e fe tiva de imposto (6=4/1)

31.004

l2.2. Decomposlção dos saldos com o Estado, conforme quadro seguinte:

"'<'<>

0..

1'"."".,"00 pot (o"u

Sitldos
devedores
210.1XXl

,."

$;tIdos ue do ll!! s

devedore
210.1XXl
29.S32

IRC.,.""

PEC.'""" peru
A ~Ô<!>

de'RS· T,.bolho d ~ d...,te

RIOlOnÇÔ<!> de IRS· Trabo lho

2.784.888
62.261

Ind ~d"" le

Totitls

22.111

O
2. 667. 179
62.324

>.7n

,.""

S.633

97.349
4.500.819

115.63'

7.616.080

IV... ·Ap.""

p".' ~u •• nç. SoeI,1

".DOO

cred,;mu

49.629
4.687.993

Pe ns6es
CQntrlbulç~

. ,.... ,." ..,....
5.633
145.633

7.:!59.S70
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13.lnstrumentos financeiros
13.1 . Perdas por 1m paridade em ativos financeIros, conforme discriminaçilo no quadro seguinte:

...

"'''''

~Idolnldll

OMd.s ii 'ete~rde dlentes
TotaiS

21.998.847
ZL998.841

. ...

"'-

~

Utlll~

~Idoflnal

2.917.Sl1

24.911;'378

1.917.S31

24.91f>.378

"',,,,,,,
~d(Jlni(iill

OewiçJo

Refor<;o

Row""

Utilil~

~dofi~

Dividn ii rece~,dedientes

23.7LS.911

1.717.1);4

21.99&847

Totll'!

2171S.9U

1.717.064

21.99&841

13.2.Discriminaçào das dívidas de cobrança duvidosa:

Descrf ç50
Relativos a processos de Insolvência e recuperaçkl e
processos de el(eC\lç.liD

"'"

201'

1.661.194
2.929.726
20.325.219

4.449
2.730.831
21.381.930

623.183

488.64'

Há mais de 12 e até 18 meses

1.580.499

1.646.950

Há mais de 18 e até 24 meses

362033

456.989

Reclamadas Judicialmente
Em mol1l:
Há mais de 6 e até 12 meses

Há mais de 24 meses
Totai s

17.759.563

18.789.346

24.916.198

24.117.209
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13.3.Cate go ri as (naturezas) de at ivos e passivos financeiros, perdas por imparidade, rendimentos e gastos
associados, conforme qu a dro seg uInte:

Ano 2015
Descrlçlo

Me nsurados
cu sto

i>O

Impandad e
acumulada

Quantia
eso;rlturada

Atlvos fi nancei ros:
Clie ntes
Clientes c/c
Clientes de cobrança d uvidosa
Adiantamentos a fornecedores
Ou t ras contas a recebe r

91.223.760
66.307.561
24.916.198

24.916.198

66.307.561
66.307.561

24.916.198

99.992
33.405.054

99.992
33.405.054

139.343.087

137.655.963
137.655.963

pass ivos flnance lrQ"
Fornecedores
Fornecedores c/c
Fornecedores - Fa turas em recoe conf.
Adiantamento, d e clientes
Outras contas a pagar
Ga nh os e pe rdas IIquldos de:
Ativos financeiros
Passivos financeiros
Re ndime ntos e 8a5t os d e juros de:
At iv05 fi nanceiros
Passivos financeiros

137.655.963
1.687.124
1.015.147
68.286.415

1.015. 147
68.286.415

2.917.351
513.086

2.917.351
513.086

2.766
(3.182)

2.766
(3.182)

Ano 2014
Descrição

Mensurados ao
custo

Imparidade
acu mul ada

Quanti a
escriturada

Atlvos finance iros:
Clientes

85.732.305

Clientes c/c

61.615.096

CHentes de cob rança duvidosa

24.117.209

Adiantamen tos ii fornecedores
Outras cont<lS a receber

21.998.847

63.733.457
61.615.096

21.998.847

2.118.362

70. 140

70.140

28.435.428

28.435.428

110.122.917

108.488.169

108.488. 169

108.488.169

passivos finance iro s;
Fornecedores
Fornecedores c/c
Fornecedores - Faturas em rec. e co nf.
Adiantamentos de clientes
Outras cont as a pagar

1.634.748
972.133

972.133

54.933.560

54.933.560

438.255

438.255

51.295

51.295

(53.796)

(53.796)

Ganh os e p e rdas liquIdas de:
Passivos financei ros
Rendim e ntos e gastos d e Juros de :
Ativos financeiros
Passivos financeiros
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13.4.Decomposição da rubrica " Outras Contas a Receber"

Desa1çJo
Adian tame ntos ao pess.oal
De\lodotes pI acrésci mos de t endlmentos
OUlro. dlenle.
ACSS, lP_CP_ 2012_CHUC
ACSS, lP_CP_2013_CHUC
ACSS. lP_CP_2014_CHUC
ACSS. lP_CP_ 2015_CHUC
En t idades do SNS - SPA
Entidade. do SNS - EPE
En t idades do SNS _ ARS
Outras Instituições do Minis tério dO) S~údc
Regi30 Autónoma do" Açor"'''
R"'lllIo Autónoma da Madei ra
Oulros De\ledore.
TOlal:s

• ns

V..-laçIo

>o..
Valor

",.,

31.831.364
12.187.164
11.S23.466
165.636
1.897.558
1.232
112.699
165.0S4
5.302.023

°

391.211
26. 532.017
5.353.940
11.523.466
165.636
2.909.993
111.492
S75.061
5.3&2.474

'"

%

(355.849)
5.349.347
6 .833.224

(0,9)
O,,

°
°

0,0

",

0,0
(0, 3)

(1.011.435)
1.232
1.207
(410.007)
(8D.451)

0,0
(0,7)
(0.0)
(1,0)

'''''

464.645
61 .888
1.488.328

4n .454
3 1.812
I.S12.200

(12.809)
30.076
(13.871)

(0.0)

ll.40S.0S4

28.43s'428

4 .969.626

O,,

0"
(0,0)

As rubricas de acréscimos de rendimentos relativas à faturação a efetuar à ACSS, no âmbito dos Contratos
Programa, no valor total de 13.587.891.41(, resultam da diferença entre os proveitos contabili2ados por
acréscimo e ainda não faturados relativos aos Contratos Programa de 2011 a 2015 (1.117.717.189.30i) e os
montantes recebidos co mo adiantamentos aos mesmos Co ntratos Programa (1.104. 129.297.89).

n ,S,Decomposição da rubrica" Outras Contas a Pagar"

~""""
Re munaraçZia$ O) pagar
Oe.contos par.. oulra. entldMl ...
Oulno. operaçÕes com O pusoal
fornecedores de InvUllm .. nlo,
Credor... por .crttd mOJ
Remun .. r'"Ça..~ a IIquldar - (nCl'i0$ c/f~r1as
Hor .. , .. x1r.>Ofd l n~r1a.

NoI tue supl ementos
EnearlOS si remune.açOes
OUltas
OUltOS :>Cl~<dmo< d .. g3.10.
OUlrOI Cr.. dores
Tou';'

v.rI~

>O..

>O"

,.""•

.

•

V.lor

.

•

26.64S

'"
8401 .617

12.378.205
19.491.153

1. S46.220
34.177.048
20.365.705
5.063.497
1.2n.8l5
6.332.293
358..142
824.Sn
19.183.548

68.Z86.415

54-933.560

2.390.S38
46.377. 4S7
21.346.798
4.692.747
1.735.790
6.223.917

0,0
0,0
0,0

",'

12.2OD.409
981.(1513
-370.750
502.95S
-108.376
· 358.142

35,7

(100,0)

11.553.629

1.401,2

"O
(7.3)

'"
'Ln

307.605

,,'

13.152.855

N,'

13.6.Quantias de aumentos de capital realizados no período

No exercicio de 2015, por Despacho Conjunto da Mlnstra de Estado e das Finanças e do Ministro da Saúde
n.1I 10314 - e/201S, de 15 de setembro de 2015, foi determinado um aumento do capital estatutário do
CHUC em 4.000.000€.
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14.Fornecimentos e serviços externos
14.1.Decomposlção dos Fornecimentos e Servlços Exte rnos, conforme quadro selulnte:

Descrição

2015

Variação

2014

Valor

Subcontratos
Trabalhos especializados
publicidade e propaganda
Vigilância e segurança
Honorários
Conservação e reparação
Serviços bancários
livros e documentação técnica
Material de escritório
ArtIgos para oferta
Eletricidade
Combustíveis
Água
Deslocações e estadas
Transportes de mercadorias
Rendas e alugueres
ComunIcação
Seguros
Contencioso e notariado
limpeza, higiene e conforto
Outros serviços

22.148.286
11.895.961
24.369
2.371.531
456.669
10.592.656
36.826
387.749
1.086
1.363
4.603.065
3.470.416
1.770.334
34.466
62.135
111.444
675.791
34.806
491
4.601.372
109.137

18.667.803
11.930.370
26.370
2.393.403
565.632
9.581.340
42.813
356.165
141

Totais

63.389.953

"

18,6
(0,3)
(7,6)
(0,9)
(19,3)
10,6
(14,0)
8,9
671,7

4.641.019
3.195.536
1.705.239
106.720
18.353
87.628
72 1.556
19.092
880
4.506. 188
145.313

3.480.482
(34.409)
(2.COO)
(21.872)
(1(11.962)
1.011.317
(5.987)
31.583
946
1.363
(37.954)
274.881
65.095
(72.254)
43.782
23.81S
(45.765)
15.714
(389)
95.184
(36.176)

58.711.560

4.678.393

8,0

°

(0,8)
8,6
3,8
(67,7)
238,6
27,2
(6,3)

82,3
(44,2)
2,1
(24,9)
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lS.Gastos com o p essoal
lS.l.Pessoal ao serviço da instituição e horas trabalhadas:

2015

"'~'"
PesSOM ~ se .... lço d. e mp.esa
Pes.soas remuneradas
Pe»oas nao remuneradas
Pes$Oas ao se .... lço da e mpresa por tipo horMo
Pessoas a tempo completo
(das quais pessoas remuneradas)
Pessoas ~ tempo parcial
(das quais pessoas remuneradas)
Peuoas ~ se .... lçoda e mpre sa pOrH~O
Ma~nno

Feminino

201.

NI mf dlo de

NI de hor.

NI mf dlo de

~-

t f1lb&lhMl.

~-

14258316
318528

7199

158

"46

1""","

705'

101

171011

''''

1996
5351

10384681

38736"

1912
5227

".,

Nl deho ••
trltNot..d.

14194650
331936

".

388829'

10306353

15.2.Gastos com o pessoal:

~-""
... "' ......~. d<>$ó •• lo. s _.I.
..."n .. n ... ~. do p . ...,.1
kn"flcl"'I"»"mp''''o
!M"mnl.IOÇOc!.
[nu"o.... br • • • 'em ..",.noç6e.
Se.".oo d •• cid.",.. no ... belho
OutrOS ••.,os ...... " o . .soel
(do» Qu.l" fo,m..,"")
To, .I.

~~

v .n IOÇ&o

~u

V ~O'

3:l8.7112
17$.1DO.X16

:lOIl. ll7

'. ~
<10.001 .683
616.791
S92.1S6

335.7S4

'.~

•
O••

'.-

173._4$7.B411
1.000&._

1.1I-62 .• SII

IIAO.M'1

leo.~l

618.'32

11i1.$.7J9)

1".51
12.01

.-

<IO,SU.OU

1111 :J.oIS)

17'10.4 131

155.1i)

.~

-~
1.332.568
"3.563

IM.lil

:U7.5lI ... ~

:ua.:l lS.':ro

1:»6·_ '
100I.D1)

,.-

(0.5)
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16.0utros gastos e perdas e outros rendimentos e ganhos
16.1.Decomposlç!lo da rubrica "Outros gastos e perdas", conforme quadro seguinte:

Descrl çlo
Impostos
Perdas e m Inventários
Em 5 . Ent Cont., Assoe. e Emp. ConJ .
Gastos e perd . em Inv. nllo fi nane.
Outros gastos e perdas
Juros supo rt o {excepto finan cia m .
To t a is

Va rl aç1io
Va lo r
11.375

2015

20 14

29.332
1.554.054
1
2L5
8.954.129
3.182

17.957
2.452.540
477.559
5.232.637
11.495

(477.345)
3.721.492
{8.313

(100,0)
7 1,1
72. 3\

1 0 .540.913

8.192 .190

2.348.723

>8, 7

(898.486)

"

63,3
(36,6)

1

16.2.Decomposiç!lo d a rubrica "Outros re ndimentos e ganhos", conforme quadro seguinte:

Descrição
Rendimentos suplementares
Descontos de p.p. obtidos
Ganhos em inventários
Outros
Juros obtidos
Totais

2015

2014

12.529.995
513.086
4.628.506
8. 159.483
19.449

6.229.888
438.255
1.747.556
9.513.869

25.850.519

17.980.862

51.295

Variação
Valor
6.300.107
74.831
2.880.950
(1.354.386)
(31.846)

101,1
17,1
164,9
(14,2)
(62, 1)

7.869.657

43,8

"
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17.Divulgações exigidas por diplomas legais
17.1.lnformação por atividade económica

Ano 2015
Descrição
Pre stações de se rviços
Compras
Fornecime ntos e serviços exte rnos
Custo das me rcadorias ve nd idas e matérias consumidas
Mat é rias primas, subs id iárias e de cons umo
Número médio de pessoas ao serviço
Gastos com o pessoal
Remune rações
Outros gastos
Ati vos fi xos tangíveis
Quantia escriturada líquida fin al
Total das aquiSições
(das quais edifícios e outras construções )

CAE_86100
391.883.879
154.821.395
63.389.953
150.326.055
150.326.055
7.347
217.581.038
176.159.098
41.421.940
81.869.353
81.869.353
9.773.922
3.114.157

Total
391.883.879
154.821.395
63.389.953
150.326.055
150.326.055
7.347
217.581.038
176.159.098
41.421.940
81.869.353
81.869.353
9.773.922
3.114.157

Ano 2014
Descrição
Prestações de serviços
Compras
Fornecimentos e serviços externos
Custo das mercadorias vendidas e maté rias consumidas
Mat é rias primas, subsidiárias e de consumo
Número médio de pessoas ao serviço
Gastos com o pessoal
Remunerações
Outros gastos
Ativos fi xos t anglveis
Quantia escriturada líquida final
Total das aquiSições
(das quais edifícios e outras construções)

CAE_86100
403.371.065
136.353.697
58.711.560
133.678.916
133.678.916
7.199
218.215.320
173.793.602
44.421.718
79.568.273
79.568.273
2.826.201
762.008

Total
403.371.065
136.353.697
58.711.560
133.678.916
133.678.916
7.199
218.215.320
173.793.602
44.421.718
79.568.273
79.568.273
2.826.201
762.008
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17.2.lnform ação por m ercado geográfico

Ano 2015
Mercados geoarMlcos

"'~""

TOI,l1
Inte rno

Comunltirlo

0,00

Vendas
Prestações de serviços
Compras
Fornecimentos e serviços e"ternos
Aquisições de atlvos fi"os tangíveis
Aquisjç~s de ati vos Intansíveis
Re nd imentos suplement ares:
Aluguer de equipamento
Outros rendimentos suplementares

391.883.S79
149.799.279
63.389.953

39L883.S79
154.821.395
63.389.953

5.022.117

9.n3.922

9.m .922

143.382
12.529.995
137.680
12.392.315

143.382
12.529.995
137.680
12.392.315

Ano 2014
Mercados geogriflCOS
Descrlçlo

Total
Interno

Vendas
Prestações de serviços
Compras
Fornecimentos e serviços e"ternos
AqulsiçOes de ati vos fl"05 tangíveis
Aquisições de ativos Intangíveis
Rendimentos suplementares:
Aluguerde equipamento
Outros rendimentos suplementares

Comunitirlo

0,00
403.371.065,00
133.268.866,37
58.711.559,55
2.826.201,00
79.685,00
6.229.887,53
100.317,43
6.129.570,10

3.084.831,07

403.371.065,00
136.353.697,44
58.711.559,55
2.826.201,00
79.685,00
6.229.887,53
100.317,43
6.129.570,10

17.3.0u tras divulgações e"igidas po r diplom a legal

. 0 Conselho de Administração informa que a Instituição não apresenta dívidas ao Estado em situação
de mora, nos termos do Decreto-lei n9 534/80 de 7 de Novembro .
• Dando cumprimento ao estipulado no Decreto-lei n9 411/91, de 17 de Outubro, o Conselho de
Administração informa que a situação da Instituição perante a Segurança Social se encontra
regularizada, dentro dos prazos legalmente estipul ados.
• Não foram concedi das quaisquer autori2ações nos termos do Artll 39711 do

esc (Negócios entre os

Administradores e a SOCiedade), pelo que nada há a Indicar para efeitos do n 9 5, allnea e) do Artll 669
do esc.
. Relativamente ao Artll 6611-A do esc, devemos Informar que:
. Não e"istem quaisquer operações, come rci ais ou financeiras, não inclufdas no balançoi
. Os honorários faturados no perlodo de 2015 pelo Revisor Oficiai de Contas referem -se a RevlQo
legal de Contas (15.140,41€).
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lS.Outras informações
18.1, Outras divulgações consideradas relevante s para melhor compreensão da situação financeira e dos
re sultados.
Decomposição e movimento dos Itens de capital próprio

o....rlçIo
OplUlI rulludo
Outras reservas
Ru",ltadOs TranSlt.ldos
OulfU variações no capital própriO

"".S

$lIdo Inldlol

A"' .....ntos

67.279. 540,00

4.00J.OO'J,00

Dimln",lç6ou

$lIdo FI""
11-21'3.540,00

65.7211l18,:ni

65. 721l88, 7ú

1146.265.966,65)

29.846.171.34

33.029.238,90

1149449.0304,21)

43.1.92.409,55

5.06L880,76

4.021316,57

44.230.973,74

Z9.!I29.171,66

J&.908.0S2.lD

11.052.5SS,41

lL184.668,.Z9

a)Conforme referido na nota 13.6, verificou-se um aumento de 4.000.000( no capital.
blQ valor negativo dos resultados transitados aumentou em 3. 183.067,56(, o que se deve à transferência
do prejufzo obtido em 2014.
clAs outras variações no capital próprio registaram um aumento global de 1.038564.19(, que deve

à

imputaç1'o a rendimentos do período de valores relativos a subsfdios ao investimento (-3.968.611,21(), ao
recebimento de subsfdios ao investimento (+4.970.955,10€) e a doações de equipamentos e numerário (+
216.220.30€).
A002014

Otse:riçllo
CapItal

$lido Iniciai
50.279.540
6S.nl.189
65.723.189

RUf!rvas

o..uu re .......

Resultados transItados
Outrz; vilrh.o;:&!s nos apItais próprios
S~b.rdio.
o...~lin

TOlaiS

1128.422.$51,061

43.961.491
29.844.895
14.122.596
31.547.269

Aumentos

Dimlnulç6H

17.(00.(00

SaIdoO n...r

67.279.540
65.723.189
65.723.189

"-1m""

29.846.171

4O:l.452

U78.533

133.n6

1.178.533

269.676
29.406.608

3L024.70S

(146.265.966.65

4:l.192.409
28.800.U7
14.392.2n
29.929. 172

18.2.Acontecimentos após a d ata do balanço que n30 dera m 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 12-05·
2016.

IIUAlO!tIOt CONTAS ANO lOlS

I PAúI!'f1\ 125

Ct:NTRQ HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DE COIMBRA, E.P.E.

Coimbra, de 12 Maio de 2016

o Conselho de Administraç:!o

(ausente em férias)
(Dr. José Martins Nunes)

,.

nuel Marques)

o Contabilista Ce rtificado

José dos S ntos Martin s Cardoso

fI~l,itórlo ~

CGnus 2015

