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MENSAGEM DO PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
O ano de 2013 finda a comissão de serviço do primeiro conselho de administração do
Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC). Nomeado em 13 de Dezembro
de 2011 e decorrido o período legalmente previsto para o exercício de funções, nos
termos do Código das Sociedades Comerciais, o conselho de administração teve a
enorme tarefa de planear, organizar e executar as medidas decorrentes dos
pressupostos que estiveram na génese da fusão, o Decreto-Lei 30/2011, de 2 de
Março. Num contexto difícil para o País, com o início da implementação do
Memorando celebrado entre o Estado Português e as três entidades financiadoras,
denominadas de troika, o conselho de administração estabeleceu desde logo como
desiderato a orientação estratégica prevista no preâmbulo do referido Decreto-Lei, o
qual estabelecia a promoção da reestruturação do parque hospitalar numa lógica de integração e
complementaridade, concentração de recursos – financeiros, tecnológicos e humanos – e de
compatibilização de desígnios estratégicos.
Concretizada em Dezembro de 2011, a fusão dos Hospitais da Universidade de Coimbra, EPE, o
Centro Hospitalar de Coimbra e o Centro Hospitalar Psiquiátrico de Coimbra deu origem ao maior Centro
Hospitalar do País com mais de 7.000 funcionários, a segunda empresa da região centro no volume de
vendas e o maior centro hospitalar em actividade assistencial.
A nível económico os hospitais que integram o CHUC orçavam, em 2011 e em termos de proveitos,
num montante superior a 451 milhões de euros.
No entanto e com o objetivo de estabelecer os princípios de sustentabilidade económica, o
conselho de administração encetou um conjunto de medidas com enorme impacto nos orçamentos de
2012 e 2013, sem deixar de ter presente a qualidade e a sustentabilidade da oferta de cuidados de saúde
hospitalares em Coimbra e na região.
A conceção e elaboração do Plano de Desenvolvimento Estratégico do CHUC 2012 – 2016 assentou
em eixos estratégicos, suportados nos seguintes objetivos:
a)
Ganhos de qualidade a nível assistencial, técnico e de conhecimento, pela concentração de
recursos e de massa crítica;
b)

Ganhos de eficácia e de eficiência, pela eliminação de redundâncias;

c)

Ganhos de sustentabilidade na prestação de cuidados;

d)

Ganhos de economia de escala face à dimensão da nova unidade.

O primeiro período do projeto CHUC, terminado em 2013, mantém o desiderato do equilíbrio orçamental,
através do EBITDA 0 ou positivo em 2016. Até lá, pretende o conselho de administração continuar a
aprofundar com seus colaboradores, fornecedores e outros agentes institucionais a melhoria da prestação
assistencial aos doentes que recorrem ao centro hospitalar, com os investigadores no sentido de criar uma
plataforma de investigação de nível internacional e, por último, contar com os alunos que procuram o CHUC
para desenvolver as suas capacidades e adquirirem competências.

José Martins Nunes
Presidente do Conselho de Administração
Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE
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CAPÍTULO I – ENQUADRAMENTO DO CHUC, EPE

1. Apresentação do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra
O Decreto-Lei n.º 30/2011, de 2 de março criou, entre outros, o Centro Hospitalar e Universitário de
Coimbra, E.P.E. (adiante designado por CHUC), em resultado da fusão e concomitante extinção dos
Hospitais da Universidade de Coimbra, E.P.E., do Centro Hospitalar de Coimbra, E.P.E. e do Centro
Hospitalar Psiquiátrico de Coimbra, tendo estabelecido que o novo centro hospitalar criado, sucede às
unidades de saúde que lhe deram origem, em todos os direitos e obrigações.
Segundo o Decreto-Lei que lhe deu origem, “a fusão dos hospitais pretende melhorar continuamente a
prestação de 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
hospitalares vem, igualmente, acentuar a importância do ensino universitário e da investigação científica
desenvolvida em algumas das unidades de saúde visadas, potenciando a aposta na colaboração e na
coordenação com as instituições de ensino da área de influência das unidades de saúde que lhes deram
origem, promovendo o seu desenvolvimento, nos termos da legislação aplicável aos hospitais com ensino
universitário.”
O Conselho de Administração do CHUC foi nomeado através do Despacho n.º 17003/2011, de 20 de
dezembro, do Gabinete do Ministro de Estado e das Finanças e do Ministro da Saúde, sendo constituído
pelo seu Presidente, Dr. José Martins Nunes e por quatro Vogais: Dr. Pedro Lopes (Vogal Executivo), Dr.
Pedro Roldão (Vogal Executivo), Prof. Doutor José Pedro Figueiredo (Diretor Clínico) e Mestre António
Marques (Enfermeiro Diretor).
Por seu lado, o Fiscal Único do CHUC foi nomeado através de Despacho do Ministério das Finanças em 8 de
março de 2012, sendo o Fiscal Único Efetivo a Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Manuel
Domingues & Associado, SROC n.º 145, representada pelo Dr. Manuel Duarte Domingues, ROC n.º 824. O
Fiscal Único suplente nomeado pelo mesmo despacho, foi, Pinto Castanheira, Sociedade, SRC, Unipessoal,
Lda, SROC n.º 222, representada pelo Dr. António Pinto Castanheira, ROC n.º 466.
O CHUC procura coadunar duas dimensões fundamentais da sua atividade assistencial: garantir a
efetividade dos tratamentos e a eficácia do atendimento, oferecendo uma resposta assistencial prioritária
aos doentes da sua área de influência e, pelo nível de excelência alcançado na maioria das especialidades,
responder à procura de caráter nacional e de natureza concorrencial.
Para além da vertente assistencial em que o CHUC desenvolve, com reconhecida qualidade, atividades
clínicas de ponta, fazem parte da sua missão o ensino médico pré e pós-graduado, a investigação, a
realização de estágios curriculares nas áreas de administração, enfermagem, 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 população da Região
Centro do País, mas constituindo referência nacional e internacional nalgumas especialidades e técnicas,
nomeadamente, na área dos Transplantes, Cirurgia Cardiotorácica, Queimados, Banco de Ossos,
Oftalmologia, Medicina da Reprodução, Genética Médica, entre outras.
O CHUC assume-se como prestador exclusivo na Região Centro para as valências de Cirurgia Cardíaca,
Cirurgia Plástica e Queimados, Cirurgia Maxilo-Facial, Transplantação e Pediatria.
Para algumas patologias, as relações de complementaridade e de apoio técnico entre as instituições
hospitalares encontram-se regulamentadas por Redes de Referenciação Hospitalar específicas, por forma a
garantir o acesso dos cidadãos aos cuidados de saúde de que necessitem. Em todas elas, o CHUC apresentase como um hospital de “fim de linha”.
A par do cumprimento da missão, o CHUC define objetivos de índole económico-financeira, social e
ambiental atendendo a parâmetros exigentes de qualidade, visando salvaguardar e expandir a sua
competitividade, com respeito pelos princípios fixados de responsabilidade social de desenvolvimento
sustentável, de serviço público e de satisfação das necessidades da coletividade.
O CHUC serve, preferencialmente, a população da área de influência que lhe está atribuída pelas redes de
referenciação hospitalar, sem prejuízo do princípio da liberdade de escolha no acesso à rede nacional de
prestação de cuidados de saúde, consagrado na Lei de Bases da Saúde. Sem embargo do que vier a ser
definido por via legislativa em matéria de delimitação geográfica da área de influência do CHUC, considerase a atual, resultante da soma das áreas das instituições agora fusionadas. A atividade do CHUC responde à
população da sua área de influência e abarca também a referenciação diferenciada no âmbito regional,
nacional e internacional, com especial predisposição para a Comunidade de Países de Língua Portuguesa.
A área de influência na Área da Psiquiatria abrange os concelhos inscritos na Rede de Referenciação de
Psiquiatria e Saúde Mental. O atual paradigma de administração de cuidados em Saúde Mental elege o
cidadão doente como elemento central e razão de ser da existência de hospitais especializados em
Psiquiatria, inseridos no processo de reestruturação da Saúde Mental em curso no País.
A dispersão geográfica dos vários polos do CHUC, ainda que relativamente próximos, obrigam a um
processo de logística algo complexo.
Efetivamente, o polo HUC para além de funcionar em dois edifícios localizados no campus hospitalar: o
Bloco Central, inaugurado em 1987, onde se concentra a grande maioria das valências com a maior parte
das camas de internamento e a Urgência Polivalente; o Edifício de S. Jerónimo, inaugurado em 2002,
dedicado a áreas de ambulatório; possui ainda o Bloco de Celas, localizado nas imediações do Bloco Central,
onde funcionam alguns Serviços como sejam a Ortopedia, a Cirurgia Maxilo-Facial, Estomatologia, a Cirurgia
Plástica e Queimados, e ainda, a Medicina Dentária. Deslocalizada da área próxima do campus hospitalar
situa-se a Maternidade Dr. Daniel de Matos onde funciona o Serviço de Obstetrícia e a Neonatologia.
Também distantes se encontram o polo HG (Hospital Geral) com a vertente assistencial de adultos,
localizado em S. Martinho do Bispo, o polo MBB (Maternidade Bissaya Barreto), situada dentro da cidade e
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sediada num edifício construído para o efeito inaugurada em 1963, e o polo HP (Hospital Pediátrico),
recentemente inaugurado, onde são oferecidos cuidados pediátricos e que desde Fevereiro de 2011 alargou
o seu atendimento à faixa etária dos 14 aos 18 anos.
Por fim, o polo HSC, situado na periferia de Coimbra, a 7 Km da cidade, integrado na freguesia de Castelo
Viegas, dedicado à saúde mental.
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2. Estrutura Organizacional do Centro Hospitalar
Fiscal Único

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Presidente

ÓRGÃOS DE APOIO TÉCNICO

Orgãos Permanentes de Apoio Técnico
- Comissão de Catástrofe e Planeamento
Hospitalar de Emergência
- Comissão de Trauma
- Comissão de Coordenação Oncológica
- Comissão de Enfermagem ou Componente não
Executiva da Direção de Enfermagem
- Comissão de Informática
- Comissão de Normalização de Materiais e
Equipamentos Clínicos
- Comissão de Proteção Radiológica
- Comissão Médica
- Comissão Técnica de Certificação de Condição
para a Interrupção da Gravidez
- Conselho de Transplantação de Órgãos e
Tecidos
- Direção do Internato Médico
- Comissão de Gestão do Património Histórico e
Artístico
Comissões Apoio Técnico Obrigatórias
- Comissão de Controlo da Infeção Hospitalar
- Comissão de Ética
- Comissão de Farmácia e Terapêutica
- Comissão de Qualidade e Segurança do Doente

Vogal Executivo

SERVIÇOS DE ACÇÃO MÉDICA/
SERVIÇOS DE APOIO CLÍNICO

- UGI Cirúrgica 1
- UGI Cirúrgica 2
- UGI Médica 1
- UGI Médica 2
- UGI Médica 3
- UGI Materno-Fetal
- UGI MCDT
- UGI Urgência e Cuidades
Intensivos
- Departamento Pediátrico
- C.R.I Cirurgia Cardiotorácica
- C.R.I. Oftalmologia
- C.R.I. Psiquiatria
- C.R.I. Pedopsiquiatria
- Unidade de Transplantação
Hepática Pediátrica e Adultos
- Bloco Operatório
- Unidade de Cirurgia de
Ambulatório
- Serviço de Anestesiologia
- Serviço de Apoio Domiciliário

Vogal Executivo

Conselho Consultivo

Director Clínico

Enfermeiro-Director

Auditor Interno

ÁREA DE APOIO À GESTÃO E
LOGÍSTICA

ÁREA DE SUPORTE À PRESTAÇÃO
DE CUIDADOS

ÁREA DE FORMAÇÃO,
INVESTIGAÇÃO, INOVAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO

- Serviço de Aprovisionamento
- Serviço de Documentação
- Serviço de Gestão de Doentes
- Serviço de Gestão de Recursos
Humanos
- Serviço de Instalações e
Equipamentos
- Serviço de Tecnologias e
Sistemas de Informação
- Serviços Financeiros
- Serviços Hoteleiros
- Gabinete de Codificação Clínica
- Gabinete de Comunicação,
Informação e Relações Públicas
- Gabinete de Gestão de Projectos
de Investimento
- Gabinete de Planeamento e
Controlo de Gestão
- Gabinete de Qualidade
- Gabinete Jurídico e Contencioso

- Serviço de Assistência Espiritual
e Religiosa
- Serviço de Esterilização
- Serviço de Saúde Ocupacional
- Serviços Farmacêuticos
- Serviço Social
- Unidade de Nutrição e Dietética
- Unidade Hospitalar de Gestão
de Inscritos para Cirurgia
- Unidade Hospitalar de Gestão
do Acesso à Primeira Consulta
- Unidade de Psicologia Clínica
- Gabinete do Utente
- Equipa de Gestão de Altas
- Equipa Intra-Hospitalar de
Cuidados Paliativos

- Serviço de Formação
- Unidade de Inovação e
Desenvolvimento
- Centro de Simulação Biomédica

NÚCLEO DE
INTERNACIONALIZAÇÃO DO CHUC

- M e dic ina Int e ns iv a
- S e rv iç o de Urgê nc ia
- VM ER
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Organização dos Serviços de Prestação de Cuidados:

No ano 2013 foram constituídas as UGI’s (Unidades de Gestão Intermédia) que a seguir se apresentam em
conformidade com o n.º 3 do artigo 35.º do Regulamento Interno do CHUC.
AS UGI’s constituem níveis intermédios de gestão, de grande dimensão, agrupando vários Serviços e
Unidades Funcionais Autónomas segundo critérios de homogeneidade ou afinidade funcional. São
estruturas destinadas a melhorar a conceptualização, o planeamento, a gestão e o controlo das atividades e
objetivos das partes que as integram, na procura de maior eficiência através da utilização e partilha dos
recursos disponíveis.
As UGI’s promovem a realização de reuniões periódicas em conjunto, com o objetivo de analisar
conjuntamente questões transversais aos vários Serviços que as compõem.
Em cada uma delas foi implementada uma gestão integrada dos recursos humanos face aos desequilíbrios
provocados pelo absentismo e também por rescisões de contratos, principalmente de assistentes técnicos e
de assistentes operacionais.

UGI CIRÚRGICA 1

- Neonatologia A

 Cirurgia Geral

- Neonatologia B

- Cirurgia A

 Obstetrícia

- Cirurgia B

- Obstetrícia A

- Cirurgia C

- Obstetrícia B

 Cirurgia Vascular

UGI MCDT

 Urologia e Transplantação Renal

 Anatomia Patológica

UGI CIRÚRGICA 2

 Imagem Médica

 Cirurgia Maxilo-Facial

 Medicina Física e Reabilitação

 Cirurgia Plástica e Queimados

 Medicina Nuclear

 Dermatologia

 Patologia Clínica

 Estomatologia

 Radioterapia

 Neurocirurgia

 Serviço Sangue e Medicina Transfusional

 Ortopedia

UGI MÉDICA 1

 Otorrinolaringologia

 Endocrinologia – Polo HUC

UGI MATERNO-FETAL

 Hematologia Clínica

 Ginecologia

 Medicina Interna

- Ginecologia A

- Medicina Interna A

- Ginecologia B

- Medicina Interna B

 Medicina da Reprodução

 Oncologia Médica

 Neonatologia

 Reumatologia
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UGI MÉDICA 2

 CRI Pedopsiquiatria – Polo HP

 Cardiologia

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

- Cardiologia A
- Cardiologia B
 Imunoalergologia
 Infecciologia
 Pneumologia
- Pneumologia A

 Blocos Operatórios Centrais
 Serviço Anestesiologia – CHUC
 Serviço Apoio Domiciliário
 Serviço Saúde Ocupacional
 Unidade Cirurgia Ambulatório (UCA)

- Pneumologia B

UGI MÉDICA 3
 Centro Medicina do Sono
 Gastrenterologia
 Nefrologia
 Neurologia
UGI URGÊNCIA E CUIDADOS INTENSIVOS
 Medicina Intensiva
 Serviço de Urgência Geral
- Urgência Geral A
- Urgência Geral B
DEPARTAMENTO PEDIÁTRICO
 Cardiologia Pediátrica
 Centro Desenvolvimento Criança
 Cirurgia Pediátrica
 Genética Médica
 Oncologia Pediátrica
 Ortopedia Pediátrica
 Pediatria Ambulatório
 Pediatria Médica
 Urgência Pediátrica
 Unidade Cuidados Intensivos Pediátricos

NÃO INTEGRADOS EM UGI’S
 CRI Cirurgia Cardiotorácica
 CRI Oftalmologia
 CRI Psiquiatria
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CAPÍTULO II – GOVERNO DA ENTIDADE
No presente capítulo são apresentados apenas a Missão e os Objetivos do Centro Hospitalar, sendo os
restantes aspetos relacionados com o Governo da Sociedade tratados em relatório autónomo – Relatório
do Governo Societário – conforme instruções do ofício circular n.º 1887 de 31 de março da Direção Geral do
Tesouro e Finanças

1. Missão, Visão, Valores e Objetivos
1.1 Missão, Visão e Valores
O CHUC tem como missão a prestação de cuidados de saúde de elevada qualidade e diferenciação, num
contexto de formação, ensino, investigação, conhecimento científico e inovação, constituindo-se como uma
referência nacional e internacional em áreas consideradas como polos de excelência.

O CHUC será, em termos de visão, uma organização aberta formada por uma rede de unidades hospitalares,
serviços e tecnologias estruturadas e integradas para proporcionar um atendimento humanizado,
completo, próximo, confiável e transparente à sociedade. Será um centro que se distingue pela qualidade
de cuidados, capacidade de investigação, inovação e docência e pelo impacto positivo na comunidade,
garantindo a eficiência e a sustentabilidade global a médio e longo prazo.

No cumprimento da sua missão, o CHUC e os seus profissionais perfilham os seguintes valores e princípios:
a) Serviço público com primado no doente;
b) Respeito pela dignidade humana, pela diversidade cultural e religiosa e pelos direitos dos doentes;
c) Universalidade do acesso a cuidados de saúde e equilíbrio no tratamento;
d) Rigor, integridade e responsabilidade;
e) Elevados padrões de humanização, de qualidade e de competência técnica e científica dos serviços
prestados;
f) Espírito de equipa;
g) Respeito pelos valores de uma sociedade justa, solidária, humanista e personalista;
h) Respeito pela cultura e pelas tradições fundadoras dos hospitais percursores, assumindo o dever de
acrescentar algo ao capital de cultura herdado, numa perspetiva de desenvolver a cultura colética da nova
instituição;
i) Responsabilidade Social;
j) Respeito pelo ambiente.
O CHUC tem como predicados naturais a abordagem de questões clínicas e diagnósticas de elevada
complexidade.
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1.2 Objetivos
O CHUC conforme o seu Regulamento Interno prossegue os seguintes objetivos:
a) Diagnosticar, tratar e reabilitar os doentes, em tempo clinicamente adequado, com elevados critérios de
qualidade e humanidade nos serviços prestados;
b) Cuidar em regime de internamento apenas casos em que a assistência não possa ser prestada em regime
de ambulatório e/ou domiciliário, viabilizando, sempre que se justifique, a prestação de cuidados noutro
estabelecimento mais apropriado, de acordo com a atuação integrada do CHUC com outras unidade de
saúde;
c) Articular sinergicamente, no sentido vertical e horizontal, os diferentes níveis organizacionais internos;
d) Acompanhar clinicamente os doentes, para além da alta hospitalar, sempre que for necessário;
e) Promover o ensino superior e universitário, a formação e a investigação nas áreas clínicas e de apoio
clínico, como catalisadores para uma prática de excelência, reforçando as sinergias existentes a nível
nacional;
f) Otimizar a coordenação das atividades docentes e assistenciais de forma a rentabilizar os recursos
humanos e financeiros;
g) Desenvolver programas de melhoria da eficiência, tendentes a garantir o equilíbrio 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
concretização das metas estabelecidas. O CHUC cumpriu em 93,0% os objetivos a que se propôs para o ano
2013.
O CHUC tem vindo a desenvolver mecanismos de monitorização interna que abrangem as diversas
vertentes do contrato-programa (produção, qualidade, desempenho económico-financeiro), com o objetivo
de garantir o cumprimento das metas estabelecidas.
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CAPÍTULO III – ATIVIDADE GLOBAL DO ANO 2013

1. Atividade Assistencial
No presente capítulo apresenta-se o movimento assistencial realizado no ano de 2013 e 2012, sendo a
atividade assistencial do ano de 2011 resultante da soma da atividade de cada uma das Instituições
Hospitalares que deram origem ao CHUC, porque apesar da sua criação encontrar base legal no Decreto-Lei
n.º 30/2011, de 2 de Março, o Conselho de Administração foi nomeado e iniciou funções apenas em 13 de
Dezembro de 2011.
Internamento
Na sequência do processo de fusão das três instituições que deram origem ao CHUC, foram fusionados
vários Serviços Clínicos no decorrer do ano 2013, pelo que a lotação praticada foi diminuindo fruto dessas
fusões (- 69 camas de agudos). Assim a lotação praticada em 31 de Dezembro de 2013 era de 1.864 camas
de agudos. Também se verificou uma diminuição do número de camas de Doentes Residentes de
Psiquiatria, passando a lotação de Residentes de 77 camas em 2012 para 70 camas em 2013. O número de
camas afectas a Doentes Forenses manteve-se em 110 camas.
O Internamento apresenta um decréscimo do número de Doentes Saídos (agudos) na ordem dos 2,7% que
representa menos 1.785 doentes num total de 64.177 Doentes Saídos. O indicador Doentes Saídos/Cama
(agudos) apresenta uma variação positiva (0,9%). A Taxa de Ocupação, passa de 79,35 % em 2012 para
76,64% em 2013, fruto essencialmente da diminuição do número de Dias de Internamento.
PRODUÇÃO

ANO 2011

ANO 2012

ANO 2013

Var. %
13/12

Var. Abs
13-12

Lotação

2.280

2.130

2.054

-

-76

Lotação - Agudos

1.968

1.933

1.864

-

-69

312

197

190

-

-7

66.726

65.962

64.177

-2,7%

-1.785

Doentes Saídos /Cama - Agudos

33,9

34,1

34,4

0,9%

0,31

Demora Média (Agudos)

8,45

8,51

8,12

-

-0,39

Doentes Tratados - Residentes/Crónicos

108

194

108

-44,3%

-86

Residentes

28

123

9

-92,7%

-114

Forenses

26

25

35

40,0%

10

Reabilitação Psicossocial

54

46

64

39,1%

18

106.011

95.619

68.676

-28,2%

-26.943

66.395

58.979

28.505

-51,7%

-30.474

36.616

33.990

37.110

9,2%

3.120

3.000

2.650

3.061

15,5%

411

78,53%

79,35%

76,64%

-

2,71

Internamento

Lotação - Crónicos
Doentes Saídos - Agudos

N.º Dias Internamento - Residentes/Crónicos
N.º Dias de Internamento Doentes
Residentes
N.º Dias de Internamento Doentes
Forenses
N.º Dias de Internamento Doentes
Reabilitação Psicossocial
Taxa de Ocupação

Fonte de dados: Relatório de Movimento Assistencial - CHUC - Ano 2013
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Numa análise mais pormenorizada verifica-se que foram as Especialidades Cirúrgicas que mais contribuíram
para o decréscimo do número de Doentes Saídos (-3.7%), tendo as Especialidades Médicas apresentado um
decréscimo inferior (- 0,2%).
O número de Doentes Saídos (Agudos, Forenses e Residentes) teve a seguinte distribuição pelas várias
Especialidades existentes no CHUC:

Nº DE DOENTES SAÍDOS
(S/ Transf. Internas)

ESPECIALIDADE

ANO 2011
Angiologia e Cirurgia Vascular

ANO 2012

Nº de Transferências Internas

ANO 2013

Ano 2011

Ano 2012

Ano 2013

Var. %
13/12

Var. Abs
13-12

902

889

931

72

342

45

4,7%

42

Cardiologia

4.857

4.769

5.037

352

373

161

5,6%

268

Cirurgia Cardiotorácica

1.948

2.016

2.161

51

50

62

7,2%

145

Cirurgia Geral

6.730

6.416

6.358

1.111

2.493

305

-0,9%

-58

Cirurgia Maxilo-Facial

987

894

917

15

23

7

2,6%

23

Cirurgia Pediátrica

973

1.101

1.165

42

63

39

5,8%

64

Cirurgia Plástica e Queimados

665

609

624

39

61

40

2,5%

15

Dermatologia e Venereologia

567

532

522

22

33

11

-1,9%

-10

Endocrinologia

546

690

635

77

92

46

-8,0%

-55

Gastroenterologia

2.118

2.069

1.910

191

233

101

-7,7%

-159

Ginecologia

3.227

3.233

3.095

38

33

20

-4,3%

-138

Hematologia Clínica

1.038

1.026

1.072

201

124

61

4,5%

46

Imuno-alergologia

152

137

128

10

5

11

-6,6%

-9

Infecciologia

950

837

809

71

68

48

-3,3%

-28

Medicina Interna

7.632

8.310

8.580

1.364

1.654

496

3,2%

270

Medicina Nuclear

75

119

127

0

1

0

6,7%

8

1.348

1.367

1.303

141

154

99

-4,7%

-64

Nefrologia
Neonatologia

359

366

328

52

55

158

-10,4%

-38

Neurocirurgia

2.397

2.260

2.077

310

330

203

-8,1%

-183

Neurologia

2.811

2.762

2.791

136

138

83

1,0%

29

Obstetrícia

6.839

6.227

5.894

19

15

22

-5,3%

-333

Oftalmologia

1.784

1.195

1.069

41

64

33

-10,5%

-126

398

752

698

15

34

39

-7,2%

-54

Ortopedia

5.152

5.236

5.380

408

487

371

2,8%

144

Otorrinolaringologia

2.474

2.390

1.843

22

23

18

-22,9%

-547

844

881

1.019

49

56

60

15,7%

138

2.158

2.052

1.975

223

188

74

-3,8%

-77

Queimados

145

126

150

20

31

18

19,0%

24

Reumatologia

187

202

192

12

16

12

-5,0%

-10
-419

Oncologia Médica

Pediatria
Pneumologia

Urologia

3.046

3.278

2.859

156

458

85

-12,8%

U. Cuidados Intermédios

702

699

701

555

561

577

0,3%

2

U.C.I. Coronários

388

394

178

201

-100,0%

-394

U.C.I. Pediatria

140

153

128

257

291

296

-16,3%

-25

U.C.I. Polivalente

209

215

262

570

675

511

21,9%

47
-253

Psiquiatria e Abuso de Substâncias:
Agudos

1.636

1.493

1.240

34

75

64

-16,9%

Alcoologia

342

267

197

0

10

0

-26,2%

-70

Residentes

28

123

9

0

1

0

-92,7%

-114

Psiquiatria Forense

54

25

35

0

0

0

40,0%

10

R.P. - Apoio Moderado

26

46

64

0

0

0

39,1%

18

66.834

66.156

64.285

6.854

9.511

4.176

-2,8%

-1.871

TOTAL

Fonte de dados: Relatório de Movimento Assistencial - CHUC - Ano 2013
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O gráfico que se segue apresenta a proveniência dos doentes para Internamento no CHUC considerando os
10 Distritos com maior afluência.

Da observação do gráfico verifica-se que 55,2% dos doentes internados no CHUC proveem do Distrito de
Coimbra, 38,7% dos restantes Distritos da Região Centro, sendo os restantes 6,1% provenientes do resto do
País.
Atividade Cirúrgica
Nesta linha de atividade, no ano 2013, verificou-se um acréscimo de 1,1% do total de Doentes Operados de
que representa um aumento de 440 doentes em relação ao ano anterior. Para este aumento contribuíram
maioritariamente os Doentes Operados em Cirurgia de Ambulatório com um acréscimo de 9,4%, uma vez
que a Cirurgia Convencional decresceu 6,3%.
Os Doentes Operados com caráter urgente apresentaram uma variação positiva de 0,2%.
N.º DE DOENTES OPERADOS

ANO 2011

ANO 2012

ANO 2013

Var. %
13/12

Var. Abs.
13-12

Programados:

31.739

33.402

33.822

1,3%

420

Convencional

18.241

17.335

16.241

-6,3%

-1.094

Ambulatório

13.498

16.067

17.581

9,4%

1.514

7.651

8.089

8.109

0,2%

20

39.390

41.491

41.931

1,1%

440

Urgente
TOTAL

Fonte de dados: Relatório de Movimento Assistencial - CHUC - Ano 2013

Os Doentes Operados em Cirurgia de Ambulatório representam 51,98% dos doentes operados
programados, o que significa que metade dos doentes são operados em ambulatório. No Centro Hospitalar
a taxa de ambulatorização ronda os 73,6%, tendo em conta que há vários procedimentos médicos
realizados que não contabilizam doentes operados mas geram GDH’s cirúrgicos de ambulatório.
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O CHUC dispõe de uma Unidade de Cirurgia de Ambulatório dedicada, que entrou em funcionamento em
Junho de 2012 e que no ano 2013 alargou o seu funcionamento a todas as especialidades cirúrgica do CHUC
que realizam este tipo de atividade.
No quadro que se segue podemos observar a evolução do número de doentes operados por tipo de
cirurgia.
De realçar que a Obstetrícia mantém a tendência decrescente, conforme evolução nos últimos anos.

CIRURGIA CONVENCIONAL

CIRURGIA AMBULATÓRIA

CIRURGIA URGENTE

TOTAL

ESPECIALIDADES
Ano 2011 Ano 2012 Ano 2013 Ano 2011 Ano 2012 Ano 2013 Ano 2011 Ano 2012 Ano 2013 Ano 2011 Ano 2012 Ano 2013
Angiologia e Cirurgia Vascular

VARIAÇÃO
TOTAL
%
2013/2012

VARIAÇÃO
TOTAL
ABS.
2013-2012
202

508

514

490

179

196

350

271

277

349

958

987

1.189

20,5%

Cirurgia Cardiotorácica

1.753

1.641

1.674

0

2

8

166

190

229

1.919

1.833

1.911

4,3%

78

Cirurgia Geral

2.570

2.444

2.367

1.384

1.540

1.947

1.996

1.923

2.055

5.950

5.907

6.369

7,8%

462

Cirurgia Maxilo-Facial

586

560

606

436

512

588

113

115

86

1.135

1.187

1.280

7,8%

93

Cirurgia Pediátrica

269

350

349

612

715

683

484

626

682

1.365

1.691

1.714

1,4%

23

Cirurgia Plástica e Queimados

909

926

827

518

516

593

31

33

54

1.458

1.475

1.474

-0,1%

-1

Cirurgia Torácica

251

99

-

-

29

6

1

280

105

1

-99,0%

-104

Dermatologia e Venereologia

111

103

88

512

607

648

-

-

3

623

710

739

4,1%

29

Estomatologia

72

82

63

141

151

178

7

9

3

220

242

244

0,8%

2

2.499

2.538

2.427

1.892

2.669

2.433

140

123

103

4.531

5.330

4.963

-6,9%

-367

Neurocirurgia

917

896

783

94

168

214

583

697

654

1.594

1.761

1.651

-6,2%

-110

Obstetrícia

437

411

393

62

107

105

1.571

1.454

1.366

2.070

1.972

1.864

-5,5%

-108

Oftalmologia

1.431

954

839

6.386

7.286

7.893

289

280

289

8.106

8.520

9.021

5,9%

501

Ortopedia

3.159

2.960

2.784

877

926

994

1.027

1.125

1.119

5.063

5.011

4.897

-2,3%

-114

Otorrinolaringologia

1.662

1.578

1.323

132

176

404

285

342

254

2.079

2.096

1.981

-5,5%

-115

Urologia

1.358

1.251

1.098

273

496

542

632

894

862

2.263

2.641

2.502

-5,3%

-139

88

127

130

-

-

1

-

-

-

88

127

131

3,1%

4

18.580

17.434

16.241

13.498

16.067

17.581

7.651

8.094

8.109

39.390

41.595

41.931

0,8%

336

Ginecologia

U. T. Cirurgia da Obesidade
TOTAL

Fonte de dados: Relatório de Movimento Assistencial - CHUC - Ano 2013

Transplantes

Sendo o CHUC um Centro Hospitalar com um elevado grau de diferenciação, não se pode deixar de salientar
uma área tão específica como a dos Transplantes, pelo que no quadro que se segue é apresentada a
atividade de transplantação, dos últimos três anos:

Variação
Abs.
13-12

ANO 2011

ANO 2012

ANO 2013

Var. %
13/12

Ca rdía cos

20

19

30

57,9%

11

Córnea

126

92

125

35,9%

33

Hepá ti cos

49

38

71

86,8%

33

Rena i s

159

119

145

21,8%

26

Autól ogos (Auto-Tra ns pl a nte com
cél ul a s hema topoi éti ca s progeni tora s
peri féri ca s )

31

39

43

10,3%

4

TRANSPLANTES

Fonde de dados: Sector de Estatística do Serviço de Gestão de Doentes - Polo HUC
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Lista de Espera para Cirurgia
No quadro seguinte é apresentado o número de Doentes Inscritos para Cirurgia à data de 31 de Dezembro
de 2013, no qual se pode verificar que cerca de 73,9% dos Doentes Inscritos referem-se a pedidos
efetuados há menos de 9 meses.

N.º DE DOENTES INSCRITOS PARA CIRURGIA EM 31 de
DEZEMBRO 2013
LISTA DE ESPERA PARA CIRURGIA

Pedido marcação
interv. cirúrgica
(menos de 9 meses)

Pedido marcação
interv. cirúrgica
(mais de 9 meses)

TOTAL DE
PEDIDOS

210

237

447

14

1

15

1.805

1.076

2.881

Cirurgia Maxilo-Facial

131

39

170

Cirurgia Pediátrica

471

41

512

Cirurgia Plástica e Queimados

809

139

948

69

1

70

Estomatologia

146

17

163

Ginecologia

644

12

656

Neurocirurgia

796

253

1.049

16

4

20

Oftalmologia

3.183

517

3.700

Ortopedia

2.156

1.338

3.494

Otorrinolaringologia

1.145

205

1.350

573

347

920

79

92

171

12.247

4.319

16.566

Angiologia e Cirurgia Vascular
Cirurgia Cardiotorácica
Cirurgia Geral

Dermatologia e Venereologia

Obstetrícia

Urologia
Cirrugia da Obesidade
TOTAL
Fonte de dados: SICA

A lista de inscritos para cirurgia apresentava em 31/12/2012 14.937 doentes e em 31/12/2013 havia 16.566
doentes em LIC.

Consultas Externas
Para o mesmo número de valências em funcionamento, a atividade de Consultas Externas no ano 2013
apresenta um acréscimo de 0,7% face ao ano anterior, tendo as Primeiras Consultas registado um
decréscimo de 1,0% e as Consultas Subsequentes um acréscimo de 1,3%. A Taxa de Acessibilidade da
Consulta Externa no ano 2013 situou-se nos 23,2%, mantendo-se praticamente estável face ao ano anterior
(23,7% no ano 2012).
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Implementação de rotina mensal de acompanhamento da lista de espera para consulta, com o objectivo de
encontrar soluções alternativas para a diminuição das listas de espera (ex. 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.

No quadro seguinte é apresentada a atividade de Consulta Externa por Especialidade:

ANO 2011
ESPECIALIDADE

Primeiras
Consultas
Consultas Subsequentes

ANO 2012
Total

Primeiras
Consultas
Consultas Subsequentes

ANO 2013
Total

Primeiras
Consultas
Consultas Subsequentes

Total

Var. %
Total
Consultas
13/12

Var. Abs.
Total
Consultas
13-12
-1.437

Anestesiologia

4.115

3.734

7.849

4.455

4.099

8.554

4.642

2.475

7.117

-16,8%

Angiologia e Cirurgia Vascular

2.420

4.379

6.799

2.549

4.730

7.279

2.463

4.893

7.356

1,1%

77

Cardiologia

6.792

24.614

31.406

6.850

25.540

32.390

6.563

25.300

31.863

-1,6%

-527

Cardiologia Pediátrica

1.880

5.341

7.221

4.107

6.709

10.816

4.405

7.457

11.862

9,7%

1.046

Centro de Medicina do Sono

1.452

3.401

4.853

1.687

4.147

5.834

1.582

4.221

5.803

-0,5%

-31

Cirurgia Cardiotorácica

1.490

3.437

4.927

1.377

3.176

4.553

1.487

3.335

4.822

5,9%

269

Cirurgia Geral

8.993

22.734

31.727

9.342

23.102

32.444

8.593

23.218

31.811

-2,0%

-633

Cirurgia Maxilo-Facial

2.130

6.095

8.225

2.105

5.754

7.859

2.240

5.948

8.188

4,2%

329

Cirurgia Pediátrica

2.369

4.188

6.557

2.981

4.451

7.432

3.257

4.701

7.958

7,1%

526

Cirurgia Plástica e Queimados

1.688

6.891

8.579

1.717

6.324

8.041

1.933

6.790

8.723

8,5%

682

Dermatologia e Venereologia

8.161

14.421

22.582

8.494

15.137

23.631

8.811

15.334

24.145

2,2%

514

169

899

1.068

164

1.045

1.209

741

4.055

4.796

296,7%

3.587

Endocrinologia

4.578

14.653

19.231

5.367

16.583

21.950

4.896

17.707

22.603

3,0%

653

Estomatologia

9.955

32.851

42.806

9.510

35.485

44.995

8.967

34.665

43.632

-3,0%

-1.363

Gastroenterologia

4.087

8.889

12.976

4.172

8.425

12.597

3.413

7.767

11.180

-11,2%

-1.417

Genética Médica

2.478

3.734

6.212

2.824

4.068

6.892

3.009

4.303

7.312

6,1%

420

12.961

33.712

46.673

11.315

35.511

46.826

10.680

32.550

43.230

-7,7%

-3.596

Hematologia Clínica

3.257

28.555

31.812

3.340

28.376

31.716

3.154

27.205

30.359

-4,3%

-1.357

Imunoalergologia

1.915

8.697

10.612

1.903

8.947

10.850

2.244

9.402

11.646

7,3%

796

Infecciologia

2.586

8.954

11.540

3.054

9.757

12.811

2.865

9.522

12.387

-3,3%

-424

Medicina Física e Reabilitação

3.101

11.163

14.264

2.741

10.605

13.346

2.881

9.913

12.794

-4,1%

-552

Medicina Interna

7.876

27.092

34.968

6.779

25.135

31.914

7.127

24.294

31.421

-1,5%

-493

Medicina da Reprodução

1.618

5.789

7.407

1.693

6.400

8.093

1.448

6.987

8.435

4,2%

342

Nefrologia

1.506

10.504

12.010

1.687

11.132

12.819

1.615

11.647

13.262

3,5%

443

Neonatologia

1.355

1.148

2.503

982

821

1.803

1.388

2.413

3.801

110,8%

1.998

Neurocirurgia

3.978

9.396

13.374

3.930

9.755

13.685

5.141

8.307

13.448

-1,7%

-237

Neurologia

8.890

23.737

32.627

9.524

26.495

36.019

8.935

26.918

35.853

-0,5%

-166

Neurologia Pediátrica

1.889

9.192

11.081

2.076

10.046

12.122

2.023

10.246

12.269

1,2%

147

Obstetrícia

10.586

23.719

34.305

10.245

26.576

36.821

10.113

26.714

36.827

0,0%

6

Oftalmologia

24.973

56.993

81.966

26.687

57.610

84.297

25.935

59.997

85.932

1,9%

1.635
2.417

Dor Crónica

Ginecologia

Oncologia Médica

1.245

19.917

21.162

1.235

20.640

21.875

1.485

22.807

24.292

11,0%

11.869

33.411

45.280

10.922

33.254

44.176

11.294

32.963

44.257

0,2%

81

Otorrinolaringologia

7.862

25.162

33.024

9.745

29.507

39.252

9.073

27.917

36.990

-5,8%

-2.262

Pediatria

5.176

16.428

21.604

5.697

16.885

22.582

5.234

16.778

22.012

-2,5%

-570

Pneumologia

4.753

16.006

20.759

4.878

16.572

21.450

4.275

15.189

19.464

-9,3%

-1.986

Psiquiatria Total

7.179

43.047

50.226

6.974

41.661

48.635

8.465

47.186

55.651

14,4%

7.016

Na Instituição

6.386

39.809

46.195

5.825

35.762

41.587

6.924

39.007

45.931

10,4%

4.344

-

-

-

238

1.569

1.807

289

2.066

2.355

30,3%

548

793

3.238

4.031

911

4.330

5.241

1.252

6.113

7.365

40,5%

2.124

Radioterapia

1.079

7.879

8.958

1.191

8.269

9.460

1.329

9.867

11.196

18,4%

1.736

Reumatologia

1.137

7.576

8.713

1.230

8.973

10.203

1.378

9.366

10.744

5,3%

541

Sangue e Medicina Transfusional

3.750

15.777

19.527

4.395

18.024

22.419

2.562

19.545

22.107

-1,4%

-312

Urologia

6.072

32.528

38.600

5.824

33.594

39.418

6.115

31.702

37.817

-4,1%

-1.601

1.526

3.705

5.231

643

3.638

4.281

721

4.003

4.724

10,3%

443

Ortopedia

Saúde Mental na Comunidade
Psiquiatria da Infância e
Adolescência (Inst)

Medicina do Trabalho
Outras (Radiologia, Patologia
Clínica e U.C.Int.P.Esp., ...)
TOTAL

2.123

967

3.090

230

32

262

26

12

38

-85,5%

-224

203.019

641.315

844.334

206.621

666.990

873.611

204.508

675.619

880.127

0,7%

6.516

Fonde de dados: Relatório de Movimento Assistencial - CHUC - Ano 2013
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O quadro que se segue apresenta os doentes em lista de Espera para Consulta Externa:

Pedido marcação
Consulta
(espera superior a 4
semanas)

Pedido marcação
Consulta
(espera inferior a 4
semanas)

Total de pedidos de
marcação de
Consulta Externa

Anestesiologia

34

153

187

Angiologia e Cirurgia Vascular

11

167

178

Cardiologia

940

901

1.841

Cardiologia Pediátrica

77

64

141

Cirurgia Cardiotorácica

2

7

9

239

821

1.060

8

186

194

30

89

119

7

206

213

180

1.608

1.788

LISTA DE ESPERA PARA CONSULTA EXTERNA

Cirurgia Geral
Cirurgia Maxilo-Facial
Cirurgia Pediátrica
Cirurgia Plástica e Queimados
Dermatologia e Venereologia
Dor Crónica

5

15

20

Endocrinologia

341

1.448

1.789

Estomatologia

2.244

413

2.657

Gastroenterologia

823

771

1.594

Genética Médica

86

185

271

Ginecologia

1.422

657

2.079

Hematologia Clínica

119

318

437

Imunoalergologia

46

416

462

1

25

26

Medicina Física e Reabilitação

23

202

225

Medicina Interna

681

734

1.415

Nefrologia

122

338

460

Infecciologia

Neonatologia

8

77

85

Neurologia Pediátrica

367

111

478

Neurocirurgia

155

716

871

Neurologia

63

574

637

Obstetrícia

23

314

337

9.509

2.175

11.684

25

18

43

Ortopedia

1.728

1.438

3.166

Otorrinolaringologia

3.077

469

3.546

Pediatria

302

251

553

Pneumologia

927

897

1.824

Psiquiatria Adultos

468

813

1.281

Psiquiatria da Infância e Adolescência

176

Oftalmologia
Oncologia Médica

119

57

Radioterapia

4

20

24

Reumatologia

1.985

107

2.092

Sangue e Medicina Transfusional

150

3

153

Urologia

63

918

981

26.414

18.682

45.096

TOTAL
Fonte de dados: SICA
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Nesta área de atividade procedeu-se à implementação do processo de altas das consultas externas no
sistema informático do polo HUC (Gestão Hospitalar), o que permitiu que, juntamente com os registos já
efectuados na aplicação informática SONHO, o Centro Hospitalar atingisse uma taxa de 8,7%, superando um
dos objetivos associados ao Contrato-programa do ano 2013 – Peso das consultas externas com registo de
altas no total de consultas externas (7,0% contratualizado), revertendo para o CHUC um montante de
615.859,20 euros.
Assistiu-se ainda à implementação de rotina mensal de acompanhamento da lista de espera para consulta,
com o objetivo de encontrar soluções alternativas para a diminuição das listas de espera (ex. 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.
Urgência
A constituição do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra implicou uma redefinição do perfil
assistencial existente, tendo como objetivos ganhos de eficiência, complementaridades e sinergias,
suportados por uma filosofia de gestão pela qualidade, centrada nos cidadãos.
Neste contexto, entendeu o Conselho de Administração que estavam reunidas as condições para, através
da concentração nocturna (Maio de 2012) e da concentração aos fins-de-semana (em Novembro 2013), do
atendimento de Urgência Polivalente no polo HUC-CHUC, cumprir quatro objetivos centrais:
> Racionalizar meios técnicos, logísticos e humanos;
> Extinguir redundâncias e duplicações de serviços e escalas (supervenientes da constituição do
CHUC);
> Melhorar as condições de atendimento a todos os doentes que recorram ao CHUC, em qualquer
horário, minimizando inconvenientes que se verificam no Serviço de Urgência do polo HG-CHUC,
como sejam, reduzir os tempos excessivos de permanência dos doentes associados ao episódio de
urgência.
A concentração noturna da urgência no polo HUC-CHUC garante acesso à Urgência Polivalente a todos os
doentes do CHUC e elimina a redundância até agora existente de dois Serviços de Urgência afastados cerca
de 8km e a cerca de 15 minutos um do outro.

No ano de 2013 o CHUC registou 286.842 Atendimentos de Urgência, designadamente 199.038
atendimentos de Urgência Geral ou Polivalente, 27.527 atendimentos de Urgência Obstétrica e 60.277
atendimentos de Urgência Pediátrica, verificando-se um ligeiro decréscimo de 0,2% no total de
atendimentos de urgência, apresentando a Urgência Pediátrica o maior decréscimo, cerca de 0,7%,
relativamente ao ano anterior.
O CHUC apresentou no ano de 2013 uma média diária de 786 Atendimentos de Urgência, sendo 545 na
Urgência Geral, 75 na Urgência Obstétrica e 165 na Urgência Pediátrica.
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A tabela que se segue mostra a evolução do N.º Total de Atendimentos de Urgência por Tipo de Urgência
nos últimos 3 anos.
N.º TOTAL DE ATENDIMENTOS
TIPO DE URGÊNCIA

Var. %
13/12

Var. Abs
13-12

Ano 2011

Ano 2012

Ano 2013

Urgência Geral

216.679

199.213

199.038

-0,1%

-175

Urgência Obstétrica

30.689

27.635

27.527

-0,4%

-108

Urgência Pediátrica

60.023

60.682

60.277

-0,7%

-405

307.391

287.530

286.842

-0,2%

-688

Total de Atendimentos de Urgência

Fonte de dados: Relatório de Movimento Assistencial - CHUC - Ano 2013

Do total de 286.842 Atendimentos de Urgência realizados no CHUC no ano de 2013, 37.855 tiveram como
destino o internamento, representando cerca de 13,2%.

N.º de Atendimentos de Urgência sem Internamento
Nº DE ATENDIMENTOS
(SEM INTERNAMENTO)

TIPO DE URGÊNCIA

Var. %
13/12

Var. Abs
13-12

Ano 2011

Ano 2012

Ano 2013

Urgência Geral

186.302

168.374

168.639

0,2%

265

Urgência Obstétrica

24.252

21.782

22.033

1,2%

251

Urgência Pediátrica

58.135

58.722

58.315

-0,7%

-407

268.689

248.878

248.987

0,04%

109

Total de Atendimentos de Urgência

Fonte de dados: Relatório de Movimento Assistencial - CHUC - Ano 2013

O CHUC utiliza a Triagem de Manchester na Urgência Geral, que permite chegar a uma rápida identificação
da situação clínica dos doentes, procurando atender em primeiro lugar os casos mais graves.
Na Triagem de Manchester existem cinco cores para definir os níveis de prioridade, vermelho que
corresponde a emergente, laranja que corresponde a muito urgente, amarelo que corresponde a urgente,
verde que corresponde a pouco urgente e azul que corresponde a não urgente.
Como se pode verificar no quadro seguinte, no ano de 2013 houve um aumento nos casos Emergentes,
Muito Urgentes e Urgentes, nos restantes casos: Pouco Urgentes, Não Urgentes e Outros, apresentam
ligeiras diminuições.
Proporção do número de atendimentos de urgência geral na Triagem de Manchester
Triagem por Cor/
Prioridade Clínica

ANO 2012

ANO 2013

Emergente

0,69%

0,77%

Muito Urgente

14,51%

15,74%

Urgente

56,00%

57,78%

Pouco Urgente

25,08%

23,36%

Não Urgente

0,21%

0,22%

Outros Casos

3,50%

2,14%

TOTAL

100,00%

100,00%

Fonte de dados: ALERT ADW
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O gráfico seguinte mostra que as situações clínicas urgentes representam mais de 50% do total de
atendimentos de urgência no CHUC.

Triagem de Manchester – Comparação 2012/2013
Urgência Geral
Movimento por Prioridades
(Triagem de Manchester)
ANO 2013

Urgência Geral
Movimento por Prioridades
(Triagem de Manchester)
ANO 2012

Não Urgente
0,21%

Branco
3,50%

Emergente
0,69%

Não Urgente
0,22%
Muito
Urgente
14,51%

Branco
2,14%

Emergente
0,77%
Muito
Urgente
15,74%

Pouco
Urgente
23,36%

Pouco
Urgente
25,08%

Urgente
57,78%

Urgente
56,00%
Fonte de dados: ALERT ADW

Fonte de dados: ALERT ADW

Estando comprovado, no âmbito da assistência a situações de trauma grave a concentração de recursos e o
aumento de volume de doentes melhorou os resultados.
O CHUC possui uma Urgência Polivalente dimensionada e com capacidades únicas de intervenção
diagnóstica e terapêuticas, necessárias ao tratamento dos doentes politraumatizados.
A reestruturação das Urgências de Adultos do CHUC pretende concentrar a assistência na prestação de
cuidados a doentes graves e críticos, na área do trauma.
Nesta perspectiva foi criado o Centro de Trauma de Nível 1 do CHUC, em Maio de 2012.
Trata-se de uma opção estratégica e de demonstração do potencial das capacidades existentes nesta área
assistencial, evitando-se duplicações de capacidades instaladas, rentabilizando meios importantes e
escassos, e que contribuiu para uma melhoria efetiva da organização da assistência até ao tratamento
definitivo do doente traumatizado grave.

Partos
No ano de 2013 realizaram-se no CHUC 4.823 partos, o que corresponde a uma média de 13 partos por dia,
dos quais 29,3% foram efetuados por cesariana. Quando comparado com o ano anterior, o número de
partos realizados no CHUC apresenta um decréscimo de 7,3%, que corresponde a menos 379 partos,
acompanhando a tendência em Portugal nos últimos anos.
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Número de Partos
ANO 2011

ANO 2012

ANO 2013

Var. %
13/12

Var. Abs.
13-12

Partos Eutócicos

2.524

2.337

2.189

-6,3%

-148

Partos Distócicos

3.182

2.865

2.634

-8,1%

-231

Cesarianas

1.598

1.508

1.411

-6,4%

-97

Outros

1.584

1.357

1.223

-9,9%

-134

5.706

5.202

4.823

-7,3%

-379

28,01%

28,99%

29,26%

-

-

PARTOS

TOTAL
% Partos Cesariana/Total de Partos

Fonte de dados: Relatório de Movimento Assistencial - CHUC - Ano 2013

No ano de 2013, mantiveram-se em funcionamento as duas Maternidades do CHUC, em polos distintos
geograficamente, a Maternidade Dr. Daniel de Matos (polo MDM) e a Maternidade Bissaya Barreto (Polo
MBB), tendo sido foi realizado um estudo no sentido da construção de uma Maternidade única o qual foi
entregue à Tutela.

Hospital de Dia
No ano de 2013 realizaram-se no CHUC 48.808 Sessões de Hospital de Dia (excluindo Hemodiálise e
Quimioterapia), verificou-se uma diminuição de 633 sessões (-1,3%) em relação ao ano de 2012.
O número de Doentes Tratados em Hospital de Dia acompanha a diminuição do número de Sessões,
apresentando no ano de 2013 com um decréscimo de 9,2% que corresponde a menos 1.680 Doentes
Tratados face ao período homólogo.
Hospital de Dia
N.º de Sessões
N.º de Doentes Sessões/Doentes
Tratados
Tratados
Ano 2011
48.699
16.865 Evolução 2011-2012
Ano 2012
49.441
18.279
60000
48699 49441
50000
40000
30000

16865

20000

18279

Ano 2011
Ano 2012

10000
0
N.º de Sessões

N.º de Doentes Tratados

Fonte de dados: Relatório de Movimento Assistencial - CHUC - Ano 2013

No ano 2013 foram realizadas 21.161 sessões em Hospital de Dia de Quimioterapia, tendo-se verificado um
acréscimo de 1,0% em relação ao ano anterior. Relativamente ao número de Doentes Tratados verificou-se
um acréscimo no período em análise que corresponde a um aumento de 374 doentes (15,3%).
O Hospital de Dia de Hemodiálise, realizou 6.019 sessões, tendo-se verificado um acréscimo de 1,8% no
número de sessões no ano de 2013 face a mesmo período do ano anterior, o equivalente a mais 105
sessões.
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Sessões/Doentes Tratados em Hospital de Dia
ANO 2011

ANO 2012

N.º de Sessões N.º de Doentes

N.º de Sessões N.º de Doentes

HOSPITAL DE DIA

Hematologia Clínica

5.482

1.646

5.755

1.637

Imuno-hemoterapia

3.483

734

3.231

780

Doenças Infecciosas (Infecciologia)

1.815

733

1.672

614

Psiquiatria Adultos

6.682

330

5.987

263

907

93

964

69

Pediatria

6.313

2.056

6.416

3.340

Pneumologia

1.513

533

1.871

655

Oncologia (Sessões que não geram GDH
Médicos de Ambulatório)

2.990

1.193

3.132

1.187

Cardiologia

3.147

2.625

3.226

2.670

Endocrinologia

1.585

972

1.720

1.017

Gastroenterologia

3.048

1.862

3.028

1.882

Medicina Interna

2.002

842

2.626

797

Medicina do Sono

1.393

1.208

1.606

1.343

Nefrologia

787

195

690

194

Neurologia

3.023

553

3.178

630

Obstetrícia

99

85

47

44

Otorrinolaringologia

2.000

268

1.947

307

Reprodução Humama

1.002

649

903

553

Reumatologia

1.428

288

1.442

297

Hemodiálise :

5.796

305

5.914

282

Hemodiálise (ambulatório programado)

5.304

131

5.469

168

492

174

445

114

22.453

2.620

20.947

2.449

48.699

16.865

49.441

18.279

Psiquiatria da Infância e Adolescência

Hemodiálise (agudos)
Quimioterapia
TOTAL Hospital de Dia
(exclui Hemodiálise e Quimioterapia)
Fonte de dados: BDGH e SONHO

Radioterapia
O Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra dispõe de um Serviço de Radioterapia que entrou em
funcionamento no ano 2001, onde se realizam tratamentos de Radioterapia Externa e de Braquiterapia,
bem como todos os exames acessórios necessários à sua realização. Tem idoneidade formativa desde o ano
2004.
A Radioterapia é um método terapêutico essencialmente oncológico, que utiliza radiações ionizantes,
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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 2013 foram realizados 23.689 Tratamentos de Radioterapia que correspondem a um acréscimo na
ordem dos 10,5% (Radioterapia Externa + Braquiterapia) para o qual contribuiu essencialmente o aumento
dos Tratamentos de Radioterapia Externa, na ordem dos 1 0 ,3%, que corresponde a mais 2.194
tratamentos. No total trataram-se mais 2.246 doentes conforme se pode observar no quadro que se segue:

Tratamentos/Doentes Tratados em Radioterapia

N.º de
Tratamentos

N.º de
Doentes

N.º de
Tratamentos

N.º de
Doentes

N.º de
Tratamentos

N.º de
Doentes

Var. %
N.º
Tratamentos
2013/2012

20.308

900

21.325

978

23.519

1.074

10,3%

246

60

118

26

170

34

44,1%

52

20.554

960

21.443

1.004

23.689

1.108

10,5%

2.246

ANO 2011
RADIOTERAPIA

Radioterapia Externa
Braquiterapia
TOTAL

ANO 2012

ANO 2013

Var. Abs.
N.º
Tratamentos
2013-2012
2.194

Fonte de dados: BDGH e Serviço de Radioterapia

No ano 2013, deu‐se continuidade ao desenvolvimento de dosimetria clínica para irradiação de
componentes sanguíneos para transfusão com 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 2013 o Serviço de Radioterapia deu-se início aos tratamentos de Braquiterapia ao globo
ocular em conjunto com o Serviço de Oftalmologia.

MCDT’S
A área de atividade dos Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica tem-se desenvolvido quer em
quantidade quer em complexidade de exames/tratamentos, acompanhando a evolução técnica e
tecnológica, estando dotada de equipamentos electromédicos de diagnóstico e terapêutica altamente
sofisticados e diferenciadores, permitindo responder aos casos mais complexos.
O CHUC oferece uma carteira de Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica completa, e sem
desprimor pelas técnicas de Cardiologia, de Gastrenterologia, de Pneumologia, de Oftalmologia, de
Neurologia, de Urologia, entre outras, serão apresentados, num relatório desta natureza, os dados
estatísticos apenas daqueles Serviços cuja unidade de produção são essencialmente os MCDT’s.
Com a criação do CHUC aumentou a capacidade técnica e diminuiu a necessidade de recurso ao exterior
que existia nalguns polos, como sejam o recurso ao exterior de exames de Medicina Nuclear.
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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 Clínico no ano 2013:

MCDT'S

RADIOLOGIA

ANATOMIA PATOLÓGICA

MEDICINA NUCLEAR

SANGUE E MEDICINA
TRANSFUSIONAL

4.647

-21,0%

-1.236

22.873

10,0%

2.075

304.910

0,8%

2.410

88.329

92.211

4,4%

3.882

77.099

69.869

-9,4%

-7.230

ANO 2013

Ecografias

67.234

80.117

Radiologia de Intervenção

4.333

5.883

Ressonância Magnética

20.249

20.798

305.837

302.500

TAC

92.882

Outros

54.497

RX Convencional

Autópsias

183

192

200

4,2%

8

Citológicos

59.849

57.333

40.164

-29,9%

-17.169

Histológicos

31.384

34.009

32.157

-5,4%

-1.852

Outros

21.198

31.135

33.440

7,4%

2.305

4.335.291

5.885.862

6.071.632

3,2%

185.770

Hematológicas

656.136

850.262

865.559

1,8%

15.297

Imunológicas

137.419

279.115

313.799

12,4%

34.684

Microbiológicas

115.229

433.405

415.652

-4,1%

-17.753

Outras

6.647

10.436

10.094

-3,3%

-342

Actos Diagnóstico

10.419

9.388

9.555

1,8%

167

Actos Terapêuticos

108

76

82

7,9%

6

1.868

2.096

2.075

-1,0%

-21

PET
MEDICINA FÍSICA E
REABILITAÇÃO

Var. Abs.
13-12
14.913

ANO 2012

Bioquímicas
PATOLOGIA CLÍNICA

95.030

Var. %
13/12
18,6%

ANO 2011

Técnicas Diagnósticas

1.272

1.898

3.491

83,9%

1.593

Técnicas Terapêuticas

465.691

445.782

419.691

-5,9%

-26.091

Análises

503.969

336.262

332.301

-1,2%

-3.961

56.339

54.736

51.599

-5,7%

-3.137

970

2.085

1.844

-11,6%

-241

Unidades Transfundidas
Outros

Fonte de dados: SICA. Valores de 2012 corrigidos com os dados do SICA 13º mês ano 2012

DEPARTAMENTO PEDIÁTRICO E PEDOPSIQUIATRIA
O Departamento Pediátrico, a funcionar no Polo HP, mercê da capacidade de centralizar as competências
especializadas, é uma referência da Pediatria Nacional. A área de Influência abrange toda a Região Centro
do País, assumindo-se como hospital de referência para os hospitais distritais da Região Centro do País e
para os Centros de Saúde do concelho de Coimbra, constituindo-se, ainda, como referência nacional para
patologias específicas.
No ano 2013 assistiu-se à finalização do processo de transferência dos doentes com idades até aos 17 anos
e 364 dias, à excepção das Especialidades de Ginecologia e Obstetrícia, para o polo HP do CHUC.
Pela sua especificidade, apresenta-se o movimento assistencial próprio, tendo o mesmo sido incluído no
movimento assistencial anterior, apresentado nas várias Especialidades do CHUC.
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Internamento
No ano de 2013 o Departamento Pediátrico apresentou 4.308 Doentes Saídos das várias Especialidades de
Internamento. Este valor corresponde à saída de mais 152 doentes face a igual período do ano 2012, o que
representa um acréscimo de 3,7%. O número de Dias de Internamento apresentou um decréscimo de
19,4% que corresponde a menos 5.935 dias, em parte justificado por uma correção na contagem de dias de
internamento efetuada na aplicação SONHO. O polo HP dispõe de 108 camas, tendo-se assistido, no ano
2013, a um aumento da lotação em 4 camas no Serviço de Cirurgia Pediátrica.

INTERNAMENTO
Doentes Saídos

ANO 2012

ANO 2013

Var. %
2013/2012

Var. Abs.
2013-2012

4.156

4.308

3,7%

152
-5.935

Dias de Internamento

30.665

24.730

-19,4%

% Doentes Intervencionados /Doentes Saídos

73,58%

77,37%

-

-

7,38

5,74

-

-1,64

80,56%

62,73%

-

-17,83%

6,81%

6,71%

-

-

51

51

0,0%

0

Demora Média (em dias)
Taxa de Ocupação
Taxa de Reinternamento < 5 dias
Doentes Saídos/Cama
Lotação

104

108

-

-

Doentes Equivalentes

3.725

3.861

3,7%

136

Relação D.S. ↔ D.E.

89,63%

89,62%

-

-

Fonte de dados: Relatório Movimento Assistencial - CHUC - Ano 2013
* O decréscimo de 19,4% nos dias de internamento que corresponde a menos 5.935 dias, justifica-se em parte por uma correcção na contagem dos
dias de internamento efectuada na aplicação SONHO

Consulta Externa
A atividade de Consulta Externa no ano de 2013 apresenta um acréscimo de 10,8% face ao ano anterior,
para o qual contribuíram os acréscimos verificados quer nas Primeiras Consultas (+7,7%) que nas Consultas
Subsequentes (+12,2%).

CONSULTA EXTERNA - RESUMO
Nº Doentes em Lista de Espera (LEC)

ANO 2012

ANO 2013

Var. %
2013/2012

Var. Abs.
2013-2012

1.435

2.405

67,6%

970

Consultas médicas (1ªs)

29.047

31.295

7,7%

2.248

Consultas médicas (Subs.)

63.789

71.555

12,2%

7.766

Total Consultas Médicas

92.836

102.850

10,8%

10.014

Peso 1ªs Consultas Médicas / Total Consultas Médicas

31,29%

30,43%

-

-

2.748

2.755

0,3%

7

Consultas não médicas
Fonte de dados: Relatório Movimento Assistencial - CHUC - Ano 2013

A Taxa de Acessibilidade da Consulta Externa no Polo HP no ano 2013 situou-se nos 30,4%, representando
uma diminuição face ao ano anterior (- 0,86 p.p.).
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A Lista de Espera para Primeira Consulta apresenta no ano de 2013 um acréscimo de 67,6% em relação ao
ano anterior, resultante da transferência para o Departamento Pediátrico de todos os doentes com idade
até aos 17 anos (17 anos e 364 dias).

No quadro seguinte é apresentada a atividade de Consulta Externa por Especialidade/Serviço/Unidade:
ANO 2012
CONSULTAS EXTERNAS REALIZADAS NO
DEPARTAMENTO PEDIÁTRICO

Primeiras
Consultas

Anestesiologia

Consultas
Subsequentes

ANO 2013
Total

Primeiras
Consultas

Consultas
Subsequentes

Var. %
Total
Consultas
13/12

Total

Var. Abs.
Total
Consultas
13-12

191

7

198

343

14

357

80,3%

159

Cardiologia Pediátrica

4.107

6.709

10.816

4.693

7.536

12.229

13,1%

1.413

Centro de Desenvolvimento da Criança

2.076

10.047

12.123

2.023

10.246

12.269

1,2%

146

Cirurgia Pediátrica

2.856

4.376

7.232

2.992

4.443

7.435

2,8%

203

Estomatologia pediátrica

1.936

1.864

3.800

1.952

2.360

4.312

13,5%

512

Genética Médica

1.841

3.313

5.154

3.009

4.303

7.312

41,9%

2.158

Hematologia Clínica

335

1.633

1.968

267

1.583

1.850

-6,0%

-118

Medicina Pediátrica

549

2.277

2.826

619

2.578

3.197

13,1%

371

Medicina Física e Reabilitação

412

1.898

2.310

504

2.066

2.570

11,3%

260

Neurocirurgia Pediátrica

233

562

795

226

556

782

-1,6%

-13

Oftalmologia Pediátrica

2.756

3.099

5.855

2.670

3.726

6.396

9,2%

541

Oncologia Pediátrica

145

2.818

2.963

128

3.270

3.398

14,7%

435

Ortopedia Pediátrica

2.552

4.310

6.862

2.744

3.853

6.597

-3,9%

-265

Otorrinolaringologia Pediátrica

2.513

3.563

6.076

2.911

4.032

6.943

14,3%

867

Pediatria Ambulatório

3.081

12.140

15.221

3.276

13.140

16.416

7,9%

1.195

Pedopsiquiatria

912

4.330

5.242

1.252

6.113

7.365

40,5%

2.123

Un. Transplantação Hepática Pediátrica

43

654

697

61

623

684

-1,9%

-13

1.562

1.005

2.567

1.625

1.113

2.738

6,7%

171

Infecciologia

Fonte de dados: Relatório Movimento Assistencial - CHUC - Ano 2013

Atividade Cirúrgica
Nesta linha de atividade, no ano 2013, verificou-se um acréscimo de 9,0% do total de Doentes Operados
representando um aumento de 275 doentes em relação ao ano anterior. Para este acréscimo contribuíram
quer os Doentes Operados em Cirurgia de Convencional com um acréscimo de 2,1%, quer os Doentes
Operados em Cirurgia de Ambulatório uma vez que cresceu cerca de 20,7%. A Cirurgia de Ambulatório
representa uma percentagem de 53,0% no total de Doentes Operados Programados.
Os Doentes Operados com caráter urgente apresentam uma variação positiva de 4,2%, correspondendo a
mais 37 Doentes Operados, conforme se pode verificar no quadro que se segue:

DOENTES OPERADOS

Var. %
2013/2012

Var. Abs.
2013-2012

ANO 2012

ANO 2013

Cirurgia Convencional - Nº de Doentes

1.112

1.135

2,1%

23

Cirurgia Ambulatório - Nº de Doentes

1.065

1.280

20,2%

215

881

918

4,2%

37

3.058

3.333

9,0%

275

48,9%

53,0%

-

0,041

Cirurgia Urgente - Nº de Doentes
Total Doentes Operados
Peso da Cirurgia de Ambulatório / Total Cirurgia Programada
Fonte de dados: Relatório Movimento Assistencial - CHUC - Ano 2013
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Hospital de Dia
No ano de 2013 houve um acréscimo de 7,3% do número de Sessões de Hospital de Dia face ao ano
anterior, correspondendo a um aumento de 523 Sessões.

HOSPITAL DE DIA
N.º Sessões

ANO 2012

ANO 2013

Var. %
2013/2012

Var. Abs.
2013-2012

7.122

7.645

7,3%

523

Fonte de dados: Relatório Movimento Assistencial - CHUC - Ano 2013

Urgência
Esta linha de atividade apresentou no ano de 2013 um total de 60.277 Atendimentos de Urgência, o que
corresponde em média a 165 atendimentos/dia.
Do total de 60.277 Atendimentos de Urgência realizados no ano de 2013, 1.962 tiveram como destino o
internamento, representando 3,25% de doentes internados provenientes da urgência.

ANO 2012

ANO 2013

Var. %
2013/2012

Var. Abs.
2013-2012

Nº de Doentes Admitidos (p/ especialidade)

60.682

60.277

-0,7%

-405

Nº de Doentes Atendidos (sem internamento)

58.715

58.315

-0,7%

-400

URGÊNCIA

Fonte de dados: SICA 2013

2. Acesso
A Lei n.º 41/2007, de 24 de Agosto, definiu os termos a que deverão obedecer a redação e a publicação da
Carta dos Direitos de Acesso aos Cuidados de Saúde, cujos principais objetivos passam por garantir no
Serviço Nacional de Saúde a prestação dos cuidados em tempo considerado clinicamente aceitável, atentas
as condições de saúde de cada utente, e assegurar o direito dos utentes à informação sobre o tempo de
acesso.
Com a publicação da Portaria n.º 1529/2008, de 26 de Dezembro, foram definidos os Tempos Máximos de
Resposta Garantidos (TMRG) e foi divulgada a “Carta dos Direitos de Acesso aos Cuidados de Saúde pelos
Utentes do SNS”.
Conforme o disposto na alínea f) do artigo 4.º da Lei n.º 41/2007, de 24 de Agosto, este centro Hospitalar
elaborou e divulgou um relatório circunstanciado sobre o acesso aos cuidados que prestou. Foi
disponibilizado no Portal Interno bem como no website deste Centro Hospitalar.

Apresentam-se alguns dos resultados constantes no Relatório do Acesso do ano 20123 do CHUC:
> O Gabinete do Utente 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.
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> No ano 2013 deu-se continuidade ao procedimento de alerta, por sms próximo da data (já conhecida
dos utentes) no sentido de os relembrar da Consulta Externa, o que fez reduzir em cerca de 3% as faltas
dos utentes.
> Os resultados apresentados referentes aos tempos de resposta do CHUC em 2013 devem ser vistos num
contexto de fusão das três instituições hospitalares com culturas organizacionais distintas, o que
implicou, entre outros aspetos, a normalização de procedimentos de triagem e a reorganização do
agendamento de alguma atividade programada. Tem-se vindo a integrar as listas de espera quer para
consulta quer para cirurgia através da marcação num único Polo do CHUC em função da fusão dos
Serviços, sendo apresentada a LIC na página 19 e a LEC na página 21.

3. Ensino, Formação e Serviço de Documentação
Todas as atividades formativas e de investigação, pela dimensão e representatividade que assumem, são
apresentadas em detalhe no Relatório de Atividades do CHUC do ano 2013.
3.1 Ensino
No presente relatório é apresentado apenas um resumo referente ao Internato Médico.
Em 2013, o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra foi o principal Centro Hospitalar do País no que
respeita ao número de internos em formação, procurando também estar nos primeiros lugares no que se
refere à sua qualidade.
A formação médica tem uma repercussão imediata na atividade do hospital, quer pelo desempenho dos
próprios internos, quer pelas condicionantes que impõe à atividade dos formadores. Estes, Diretores de
Serviço, Chefes de Serviço, orientadores de formação e responsáveis de estágio – despendem nesta
atividade uma parcela do seu horário de trabalho, de acordo com o contemplado no Regulamento do
Internato Médico (Portaria Nº 251/2011, de 24 de Junho). Assim, as atividades relacionadas com o
Internato Médico têm todo o cabimento no Relatório e Contas do Hospital, pelo que indicamos alguns
dados respeitantes ao ano de 2013.
No ano de 2013 estagiaram no CHUC 635 Médicos Internos, sendo 124 do Ano Comum (1º ano do internato
médico) e 447 da formação específica (60 dos quais em vagas protocoladas/preferenciais e militares). Dos
Médicos Internos do CHUC, 75 solicitaram estágios em instituições estrangeiras, mantendo em todos os
casos o seu vencimento. Estes estágios realizados fora do CHUC justificam-se em alguns casos pela sua
inexistência no Hospital, e noutros, pela mais-valia que representam na formação dos Médicos Internos,
com repercussão futura na qualidade do Serviço Nacional de Saúde.
Além destes Médicos Internos, ao longo do ano de 2013, o CHUC recebeu 305 Médicos Internos colocados
noutras instituições.
O número total de orientadores de formação e responsáveis de estágio é de aproximadamente 405. O
tempo necessário para a orientação de cada Interno é determinado por cada orientador/especialidade.
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3.2 Formação
O Serviço de Formação tem como missão contribuir, através da formação profissional, para a melhoria da
qualificação dos profissionais do Centro Hospitalar, tornando-os competitivos e aptos a desempenharem
um papel ativo na estratégia da instituição, assegurando a sua adaptação à evolução técnico-científico e à
estrutura organizacional da instituição e, ainda, garantir-lhes o acesso à informação existente em fontes
especializadas da área das ciências da saúde, enquanto suporte de desempenho e de satisfação
profissional.
Deste modo, contribui para a qualidade dos cuidados prestados, a investigação e a formação dos seus
recursos humanos e visa, em simultâneo, a satisfação das necessidades de saúde dos utentes do CHUC.
A formação planeada visa incentivar e enquadrar sistemas flexíveis adequados às necessidades, interesses e
condicionalismos dos diferentes agentes envolvidos, em consonâncias com as políticas subjacentes aos
programas de desenvolvimento, inovação e mudança da instituição, enfatizando a promoção do saber, da
cidadania e da competência.
Tendo em conta a conjuntura atual, inserida num contexto de mudança, a reorganização dos métodos de
trabalho e a necessidade de adaptação constante num mundo cujas exigências ultrapassam as fronteiras
das próprias organizações, a formação contínua de todos os profissionais que integram a instituição é
essencial para a sua modernização e consequente bom funcionamento.
Assim, no ano 2013, o Serviço de Formação promoveu uma variedade de formações indo ao encontro do
plano previamente elaborado em função das necessidades formativas dos mais variados grupos
profissionais, melhorando ou aperfeiçoando desta forma as suas qualificações.
Na preparação das várias formações, o Hospital recorre quer a financiamento interno, quer a financiamento
externo, nomeadamente às verbas disponíveis nos quadros comunitários de apoio, dando, aqui a conhecer,
de forma resumida, as atividades desenvolvidas ao longo do ano de 2013.

3.2.1 Formação Co-Financiada
Foram submetidos e aprovados, em candidatura ao POPH, cinco Projetos de Formação executados ao longo
do ano de 2013. De referir que dois dos Planos de Formação, submetidos às medidas 3.3 - Qualificação dos
Profissionais da Administração Pública Central e 3.6 – Qualificação dos Profissionais de Saúde foram-no já
no âmbito da fusão dos hospitais que deram origem ao CHUC.
Decorreram, ainda, algumas ações de formação que transitaram de três projetos aprovados em 2012 e um
em 2011.
Assim, foram realizadas 54 ações financiadas, com um total de 847 formandos, conforme apresentado no
quadro que se segue, o qual apresenta a designação dos cursos e respetivo volume de formação, no âmbito
das ações co-financiadas, em áreas prioritárias, designadamente, as consonantes com Plano Nacional de
Saúde e com a Estratégia Nacional para a Qualidade, os cuidados de emergência, os cuidados
continuados, a gestão, a cultura e integração organizacional, as competências relacionais, a saúde e
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segurança dos profissionais, planos de segurança institucionais e sistemas e tecnologias de informação
e comunicação.

3.2.2 Formação Co-Financiada
Participantes por carreira
Formação co-financiada - Polos HG - CHUC e HUC - CHUC - Ano 2013
Participantes por carreira

N.º de Formandos

Volume de Formação

Administrador Hospitalar

6

116

Assistente Operacional

20

351

Assistente Técnico

110

1827

Pessoal de Enfermagem

527

5.549

Pessoal Médico

63

549

Técnico Informática

19

453

Técnico Superior Serviço Social

45

716

Técnico Superior

3

65

Técnico Superior HST

1

24

Técnico Superior Informática

45

1.164

Técnico Superior Saúde

1

24

Técnicos Diagnóstico Terapêutica

7

146

847

10.984

Total

Total de Ações

54

Cursos lecionados

Nº Projecto

096194/2013/36

Curso Nº

Nº ações
realizadas

Nº horas/
ações

Nº de
formandos

Volume de
formação

Qualidade e segurança do doente: a deontologia
profissional

53

2

14

61

427

Suporte Avançado de Vida

41

1

16

14

216

Segurança do doente: quedas

8

1

7

26

182

Segurança do doente: transporte do doente crítico

9

1

6

20

120

Qualidade em saúde: projetos de melhoria

20

1

18

17

306

25

1

5

19

95

27

1

40

18

720

28

1

7

18

126

Qualidade e segurança: transporte de crianças no
automóvel

29

1

5

19

95

Suporte básico de vida e apoio ao SAV

35

1

14

13

182

Doente oncológico

9

1

12

15

180

Suturas

11

1

7

16

106

Prevenção e controlo de infecções

18

3

21

53

371

Antibioterapia

21

1

6

13

57

Dor

28

1

12

17

204

Planeamento e gestão de altas

29

2

12

26

156

Designação do curso

Ventilação não invasiva - Enfermeiros
078459/2012/36

Saúde
materno-fetal:
aleitamento materno
Promoção
acidentes

078603/2012/36

segurança

aconselhamento
infantil:

prevenção

em
de
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Curso Nº

Nº ações
realizadas

Nº horas/
ações

Nº de
formandos

Volume de
formação

Quedas em meio hospitalar

32

1

7

15

105

Gestão e adesão ao regime terapêutico

33

1

6

22

132

Cuidados continuados

36

1

12

18

216

Suporte de Vida Pediátrico

50

5

40

58

464

Emergência em Obstetrícia

60

1

12

12

144

Suporte Imediato de Vida

71

2

32

26

416

Prevenção e tratamento de úlceras de pressão

72

2

28

38

532

Gestão para a qualidade - Trabalho em equipa no
Serviço Social

15

2

32

41

643

Comunicação organizacional

33

1

18

16

270

Como transmitir más notícias

43

1

12

19

228

Tecnologia de informação - Word

51

1

14

9

112

Tecnologia de informação - Excel inicial

52

1

21

14

294

Tecnologia de informação - Excel inicial

53

1

21

14

290.5

Tecnologia de informação - Excel avançado

54

1

24

13

264

Tecnologia de informação - Excel avançado

55

1

24

13

312

Tecnologia de informação - Filemaker pro

61

1

12

14

168

Tecnologia de informação - Administração de
websites

63

1

12

13

140

Tecnologia de informação - Windows 7 - instalação
configuração, novas funcionalidades e melhorias

73

1

18

9

162

Sistemas e redes de telecomunicação - Fundamentos

74

1

24

13

312

Sistemas de informação - Administração de Bases
Dados Oracle 1

75

1

30

12

360

Sistemas de informação - Administração de Bases
Dados Oracle 2

76

1

30

10

300

Sistemas de informação - ITIL 2011 Information
Technology Infrastructure Library (Básico)

77

1

21

9

189

Sistemas de informação - Virtualização (Implementing and Managing Microsoft Server
Virtualization)

78

1

30

9

270

Team building and coaching

1

1

20

13

260

Team building and coaching

2

1

20

12

240

Tecnologia da informação - Arquivo e documentos
digitais

14

1

18

20

316

Sistemas de informação - Organização de arquivo

15

1

18

20

302

54

758

847

10.984

Designação do curso

Total
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3.2.3 Formação Não Co-Financiada

Para além das ações de formação inseridas no Plano de Formação aprovadas para financiamento pelo
POPH, o Serviço de Formação colaborou e organizou ações de formação que se afiguravam de interesse em
desenvolver. O Plano de Formação Financiado não contemplava todas as necessidades de formação
diagnosticadas e tentou-se, em situações pontuais, dar resposta a essas necessidades.
Neste sentido, o Serviço de Formação realizou 162 ações de formação não-financiadas, com um total de
2532 formandos, conforme quadro seguinte:

Participantes por carreira
Formação não co-financiada - Polos HG - CHUC e HUC - CHUC - Ano 2013
Participantes por carreira

Nº de Formandos

Volume de Formação

Assistente Operacional

58

267

Assistente Técnico

5

35

1.405

14.443

Pessoal de Enfermagem
Pessoal Dirigente

3

63

Pessoal Médico

144

1.764

Pluriprofissional

831

1.237

Técnico de Informática

1

15

Técnico Superior

11

167

Técnico Superior Saúde

19

364

Técnicos Diagnóstico Terapêutica

55

634

2.532

18989,5

Total

Total de Ações

162

Cursos lecionados
Nº ações
realizadas

Nº horas/
ações

A i nfecçã o em a mbi ente hos pi tal a r - da teori a à
prá tica

2

6

34

102

Apl i ca tivos i nformá ticos - Ges tão Hos pi tal a r e
Si s tema Integra do de Ges tão do Ci rcui to do
Medi ca mento

4

16

25

88

Curs o bá s i co de a pl i ca çã o da ba nda neuromus cul a r

1

7

8

56

1

10

15

150

1

2

15

30

Intel i gênci a emoci ona l em ges tores de enferma gem

4

84

97

1.576

Model os e teori a s de enferma gem

1

5

17

85

Noções bá s i ca s em SPSS

2

14

23

161

Novo Códi go de Proces s o Ci vi l

1

5

4

20

Pi l a tes cl íni co

1

10

20

200

Designação do curso

Curs o Es peci a l i za çã o de a pl i ca çã o da ba nda
neuromus cul a r em drena gem l i nfá tica
Forma çã o de obs erva dores pa ra o procedi mento de
hi gi eni za çã o da s mã os

Nº de
Volume de
formandos formação
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Pl a nea mento da emergênci a hos pi tal a r externa

Nº ações
realizadas
2

Nº horas/
ações
12

Progra ma de forma çã o dos el os pa ra a di a betes

1

6

44

250

1

7

29

203

1

20

7

140

1

16

14

216

Segura nça do doente: queda s

2

14

65

455

Séps i s e choque s éptico

1

16

5

80

Ses s ões de trei no em SPSS
Si s tema de Informa çã o e Documentaçã o em
Enferma gem - CIPE
Si s tema de Informa çã o e Documentaçã o em
Enferma gem - Contri butos pa ra a toma da de deci s ã o
cl íni ca em enferma gem

2

30

22

237

39

497

262

3.485

43

495

437

5.061

10

78

102

792

5

30

59

354

1

7

19

133

1

6

13

78

Designação do curso

Qua l i da de e s egura nça do doente: a deontol ogi a
profi s s i ona l
Qua l i da de e s egura nça do doente: cul tura e
s i s tema s de notifi ca çã o
SAV

Si s tema de Informa çã o e Documentaçã o em
Enferma gem - Contri butos pa ra a toma da de deci s ã o
cl íni ca em enferma gem (El os /Di na mi za dores )

Nº de
Volume de
formandos formação
40
240

Si s tema s de Informa çã o e Documentaçã o em
Enferma gem - Contri butos pa ra a toma da de deci s ã o
cl íni ca
em
enferma gem
(El os /Di na mi za dores /Audi tores do SCD)
Tempo é vi da
Toma da da deci s ã o cl íni ca em Enferma gem:
contri butos pa ra um SIDE
Tri a gem de pri ori da des na Urgênci a - Si s tema de
Ma nches ter
Forma çã o em Segura nça Contra Incêndi os

1

7

16

112

17

4

831

1.238

Teóri co prá tico morfol ogi a

4

84

84

1.705

Suporte Imedi a to de Vi da

1

20

19

380

Progra ma de forma çã o dos el os pa ra a di a betes

1

6

32

184

Hi gi ene da s mã os
Si s tema de Cl a s s i fi ca çã o de
Enferma gem
Prevençã o e control o de i nfecções

4

28

69

477

2

12

30

180

4

28

75

522

162

1.582

2.532

18.990

Doentes

em

Total

Atividades Desenvolvidas pelos Núcleos de Formação

Os Núcleos de Formação foram responsáveis pela coordenação de alguns dos cursos programados, pela
dinamização da Formação em Serviço e pela organização de sessões de formação para os profissionais dos
serviços de acordo com a programação definida pelos próprios núcleos.
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A título de conclusão cabe-nos referir que a formação ao longo da vida é uma forma de desenvolver
qualificações, competências e capacidades, de modo a responder positivamente aos desafios que se
colocam. Assim, o objetivo maior da formação é maximizar a eficácia e o desenvolvimento organizacional e,
consequentemente, gerar mais-valias para a organização.
No entanto, as transformações que se têm vindo a operar na instituição, nomeadamente através da fusão
no final de 2011, dificultaram a realização, na totalidade, dos planos propostos, tendo o Serviço de
Formação necessidade de efetuar um pedido de alteração ao POPH no sentido de prorrogar as candidaturas
para o presente ano.
Foi ainda assim possível a organização de ações de formação ao longo de 2013, abrangendo áreas temáticas
diversificadas, direcionada para diferentes grupos de destinatários, numa vertente mono e
multiprofissional, de modo a dar resposta ao diagnóstico de necessidades de formação, previamente
realizado, tendo sido apurado um custo de funcionamento (direto e indireto) do Serviço de Formação de
246.024.81€, não estando, ainda, completamente apurados os valores relativos ao co-financiamento, em
sede de pedidos de reembolso e de saldo final.

3.3 Serviço de Documentação

Ao Serviço de Documentação (SD) do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC), compete
facultar, nas melhores condições de utilização, os recursos bibliográficos e informativos necessários ao
desempenho das funções de ensino, investigação e de prestação de cuidados de saúde de elevada
qualidade.
O Serviço de Documentação 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.
Somos um grande centro hospitalar geral, central e universitário de referência, com os mais elevados
padrões de qualidade assistencial, técnica, científica e de investigação, assumindo o ensino pré e pósgraduado. Para manter os níveis elevados de experiência e conhecimento dos seus profissionais, o Serviço
de Documentação e as suas fontes de informação científica são imprescindíveis, ocupando um valor
estratégico na instituição.
Durante o ano de 2013 verificou-se um crescimento na sua utilização. O trabalho do ano, conduziu, na
prática, a grandes avanços no que toca a melhoria dos serviços que o Serviço de Documentação presta a
todos os seus utilizadores reais e potenciais, trabalho que é alicerçado num projeto desenvolvido em
colaboração com toda a equipa.
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A intervenção do Serviço de Documentação manifesta-se nas seguintes vertentes:
>

Seleção e aquisição de publicações;

>

Tratamento técnico dos recursos bibliográficos;

>

Organização do fundo documental;

>

Pesquisa bibliográfica;

>

Empréstimo inter-bibliotecas e fornecimento de artigos;

>

Repositório do CHUC - RIHUC

>

Difusão seletiva da informação;

>

Apoio à produção científica;

>

Avaliação da produção científica – bibliometria;

>

Formação e sensibilização de utilizadores;

>

Marketing.

De forma sumária são apresentadas algumas das atividades do SD/Biblioteca:
RIHUC – Repositório Institucional do CHUC (http://rihuc.huc.min-saude.pt/)
O RIHUC foi constituído com o objetivo de armazenar, centralizar, divulgar e dar acesso à produção
intelectual da instituição em formato digital. Contribui deste modo para o aumento da visibilidade e
impacto do CHUC, garantindo também a preservação da sua memória intelectual.
Este repositório tem, atualmente, 56 Comunidades e 91 Coleções.
Em 2013, foram depositados no RIHUC 122 documentos, tendo chegado aos 1.413 documentos digitais
depositados de tipologia diversa: Artigos; Comunicações e Conferências; Livros e Capítulos de Livros;
Relatórios Técnicos/Científicos.
Os documentos disponíveis no RIHUC foram objeto de 1572863 downloads em 2013 (343.702 em 2012) e
de 8,994,680 pesquisas.
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Sector de Referência e Pesquisa da Informação
Ao sector de referência e pesquisa da informação compete facilitar aos utilizadores a informação que
necessitam através de:
>

Formação na utilização correta dos recursos e fontes documentais disponíveis.

>

Resposta rápida a pedidos de pesquisa (prazo máximo de 24 – 48 horas)

>

Em 2013 foram efetuadas 1.491 pesquisas temáticas (1.417 em 2012), mas também se apostou na
formação do utilizador, para que se torne autónomo na procura da informação. É essencial ter
treino sobre como usar as bases de dados para obter resultados relevantes, pelo que é importante
dar formação nesta área de pesquisa bibliográfica, bem como outros cursos sobre informação em
saúde, de modo a dotar os utilizadores de competências de pesquisa.

O sector de referência oferece ainda apoio personalizado às atividades de identificação e utilização das
fontes de informação, numa perspectiva informativa, pedagógica e fomentadora de uma maior autonomia
e auto-suficiência do utilizador.
Sector de Fornecimento de Documentos e Empréstimo
Compete a este serviço responder às necessidades dos utilizadores de artigos e/ou livros, e para tal recorre,
não só aos fundos documentais do hospital, como a recursos em open-access, e ainda, quando necessário,
solicita a documentação a outras bibliotecas nacionais e estrangeiras.
A resposta foi o mais eficaz e eficiente possível, tentando responder às solicitações dentro de um prazo
máximo de 5 dias. O Sector de fornecimento de documentos e empréstimo satisfez 28.618 pedidos de
artigos científicos, tendo-se verificado um decréscimo de 17,1% em relação ao ano anterior.

Total artigos satisfeitos
40.000
35.000

34.541

30.911

30.000

- 17,1%

+ 11,7%

28.618

25.000

2011

20.000

2012

15.000

2013

10.000
5.000
0

2011

2012

2013

Desse total de 28.618 artigos, 22.065 foram satisfeitos recorrendo ao fundo documental do Serviço de
Documentação, e só 6.553 foram solicitados a outras bibliotecas do país ou do estrangeiro, o que prova a
adequação da coleção existente no SD do CHUC às necessidades dos seus utilizadores.
Bibliografias por perfil: Foram enviadas eletronicamente, em 2013, 504 bibliografias por perfil (envio
mensal de atualizações de bibliografias temáticas).
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Boletins de sumários: Durante o ano de 2013 a difusão da informação constante nas publicações periódicas
adquiridas pelo SD, foi divulgada seletivamente por 256 utilizadores, num total de 2.839 Boletins de
Sumários eletrónicos.
Apoio à produção científica e Bibliometria: Com este serviço pretende-se apoiar e dinamizar a
produção/divulgação científica do CHUC, ajudando a comunidade hospitalar a publicar artigos (preparar e
submeter o manuscrito, peer-review, rankings) e a comunicar com eficácia (elaborar posters e efetuar
comunicações orais eficientes).
São domínios em que o serviço de documentação começou a colaborar através do fornecimento de regras,
normas, guidelines, conselhos, revisões, e também através de cursos, tendo sido ministradas 12 ações de
formação neste âmbito.
Efectuaram-se 15 estudos bibliométricos da produção científica de alguns médicos em particular, de
Serviços do CHUC, determinando a qualidade da produção científica (número de artigos publicados em
revistas com “Factor de Impacto” e número de citações obtidas).
Membership Agreement: A assinatura em 2013 do “Membership Agreement” com o BMJ Case Reports
permitiu que os colaboradores do CHUC publicassem 22 casos clínicos nesta revista, sem serem
pessoalmente penalizados com a taxa “author pays”, facilitando assim, o aumento da produção científica e
a visibilidade nacional e internacional do CHUC.
Com a assinatura do “BioMedCentral payment membership agreement” também aumentamos a produção
científica do CHUC, pois permitiu que fossem publicados 3 artigos em revistas com Factor de Impacto sem
que os autores pagassem a taxa de publicação (custo de processamento do artigos de cerca de 1.600€
/artigo).

RELATÓRIO E CONTAS - ANO 2013 | PÁGINA 40

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

Relatório e Contas 2013

4. Recursos Humanos
O Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra desenvolve uma política de recursos humanos assente no
rigor e na adequação das capacidades individuais às exigências organizacionais em termos de funções, no
sentido do cumprimento da missão e objetivos estratégicos num quadro de melhoria da qualidade de
serviço tendo presente aspetos de eficiência.

Evolução dos Efectivos por Grupo Profissional (2011, 2012 e 2013)

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Va r. va l ores
a bs ol utos
(2013-2011)

37

0,47%

38

0,50%

35

0,47%

-2

-3

Médi cos - Es peci a l i s tas

1031

13,12%

1043

13,60%

934

12,44%

-97

-109

Médi cos - Forma çã o es pecífi ca

429

5,46%

422

5,50%

542

7,22%

113

120

Médi cos - Ano Comum

126

1,60%

128

1,67%

120

1,60%

-6

-8

Enferma gem

2804

35,68%

2743

35,76%

2676

35,65%

-128

-67

Técni co Superi or de Sa úde

126

1,60%

126

1,64%

123

1,64%

-3

-3

T.D.T.

493

6,27%

488

6,36%

484

6,45%

-9

-4

Tec. Sup. Servi ço Soci a l

61

0,78%

61

0,80%

61

0,81%

0

0

Outro Pes s oa l Téc. Superi or

57

0,73%

55

0,72%

55

0,73%

-2

0

Informá tica

30

0,38%

29

0,38%

29

0,39%

-1

0

Educa dora Infa nci a

19

0,24%

19

0,25%

19

0,25%

0

0

As s i s tente Técnci co

797

10,14%

767

10,00%

743

9,90%

-54

-24

As s i s tente Opera ci ona l

1833

23,32%

1746

22,76%

1682

22,41%

-151

-64

16

0,20%

6

0,08%

3

0,04%

-13

-3

7859

100,00%

7671

100,00%

7506

100,00%

-353

-165,00

Em 31 -12-2011

Em 31 -12-2012

Em 31 -12-2013

Grupo profi s s i ona l / Ca rrei ra

Di ri gente

Outro Pes s oa l
TOTAL

Va r. va l ores
a bs ol utos
(2013-2012)

Fonte de dados: S.G. Recursos Humanos

Na análise da estrutura de efetivos por grupo profissional no ano 2013 verifica‐se uma clara
preponderância do grupo do pessoal de enfermagem (35,64%), dos assistentes operacionais (22,40%)
seguido do pessoal médico (21,6%) em terceiro lugar. Em valores absolutos, verifica-se uma diminuição do
número total de efetivos em 165 profissionais, relativamente ao de 2013 e de 350 quando comparado com
o ano de 2012.
Nos dois últimos anos a diminuição mais significativa operou-se nos grupos dos assistentes operacionais,
seguida do pessoal de enfermagem, fruto essencialmente, de aposentações e no caso dos assistentes
operacionais acrescido pelo programa de rescisões amigáveis na Administração Pública. No último ano
verificou-se um aumento do número de médicos internos em formação específica.
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Evolução dos Efetivos por tipo de Vínculo (2011, 2012 e 2013)

Em 31 -12-2011

Em 31 -12-2012

Em 31 -12-2013

Ti po de Víncul o
Nº

%

Nº

%

Nº

%

Contra to de Tra b.Funções Públ i ca

5.680

72,27%

5.517

71,92%

4959

66,04%

Contra to Indi vi dua l de Trba l ho

2.090

26,59%

2.074

27,04%

2.467

32,85%

Contra to de Pres ta çã o de s ervi ços

13

0,17%

2

0,03%

6

0,08%

Outros

76

0,97%

78

1,02%

77

1,03%

7.859

100,00%

7.671

100,00%

7.509

100,00%

TOTAL
Fonte de dados: S.G. Recursos Humanos

Quanto à natureza de tipo de vínculo, o CHUC dispunha no final do ano de 2013 de 66,04% de efectivos em
regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas e 32,85% em Contrato Individual de Trabalho.

Distribuição por Género e Estrutura Etária
No ano de 2013 não se registaram variações significativas na distribuição dos efectivos por género ou na
estrutura etária. Cerca de 72,6% dos trabalhadores pertencem ao género feminino e 27,4% ao género
masculino.
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Fonte de dados: S.G. Recursos Humanos
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O escalão etário com maior frequência é o de “50-54” seguido do “45-49” e do” 30-34”. Para um melhor
entendimento da caracterização dos recursos humanos do CHUC estes são apresentados de forma
detalhada no Balanço Social de 2013.

70 ou mais
65-69

60-65
55-59
50-54
45-49

Total

40-44

Fem.

35-39

Masc.

30-34
25-29
20-24
Menos de 20

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

Fonte de dados: S.G. Recursos Humanos

RELATÓRIO E CONTAS - ANO 2013 | PÁGINA 43

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

Relatório e Contas 2013

5. Contributo das UGI’S, CRI’S e Departamentos
No âmbito das fusões de Serviços e das medidas de racionalização organizativas a decorrer no CHUC, no
ano 2014, com o intuito de melhorar as condições assistenciais, melhorar o acesso, reforçar competências e
obter ganhos de eficiência, algumas mudanças foram efetuadas, das quais se destacam as seguintes, por
UGI/Departamento/CRI:

UGI DE SAÚDE MATERNO-FETAL:
> Foi transferida toda a atividade de quimioterapia do Serviço de Ginecologia B realizada na Maternidade
Bissaya Barreto para o Hospital de Dia do Serviço de Oncologia do CHUC, onde já eram atendidas as
doentes de Ginecologia A. A transferência desta atividade foi acompanhada da reorganização dos
recursos humanos envolvidos, bem como da uniformização de protocolos terapêuticos de quimioterapia
e de radioterapia, com notórias vantagens quer a nível do consumo de medicamentos, cuja preparação
ficou a estar centralizada, quer a nível de material de consumo clínico.
> Assistiu-se à concentração da atividade do Centro de Procriação Medicamente Assistida (PMA) no
Serviço de Medicina da Reprodução, tendo sido aproveitado o espaço onde funcionava o Centro de
Procriação Medicamente Assistida (PMA) no Hospital Pediátrico para o Centro de Preservação da
Fertilidade do Serviço de Medicina da Reprodução, constituído em 2010. A reorganização e ampliação
do Centro de Preservação da Fertilidade permitindo responder às solicitações crescentes emanadas de
todo o território nacional. Este Centro recebe doentes de Norte a Sul do País, a pedido de centros
regionais do IPO e de outros hospitais.
> Procedeu-se à certificação da atividade de PMA ao abrigo da norma ISO 9001:2008, exigência legal que
vinha sendo protelada há algum tempo.
> No dia 1 de Outubro de 2013 procedeu-se à transferência dos recursos humanos, que exerciam
atividade no Laboratório de Citogenética do Serviço de Medicina da Reprodução, para o Laboratório de
Genética do Serviço de Genética, tendo o primeiro encerrado definitivamente. Com esta reorganização
conseguiu-se a internalização de algumas análises, anteriormente adquiridas a Laboratórios externos,
bem como, a rentabilização de equipamentos, como por exemplo, a cedência de dois cariotipadores ao
Serviço de Hematologia Clínica do CHUC.

UGI CIRÚRGICA 1:
> Na UGI Cirúrgica 1, num ano de grande exigência de rigor com a despesa, os serviços viram-se
confrontados com problemas de manutenção e substituição de equipamentos, principalmente nas áreas
de novas tecnologias (endoscopia e laparoscopia), bem como na aquisição de novos de novos
equipamentos fundamentais devido à evolução tecnológica das especialidades cirúrgicas.
> Fruto da operacionalização da fusão dos Serviços de Urologia, num único Serviço de Urologia e
Transplantação Renal, procedeu-se à centralização do internamento, de todos os meios
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complementares de diagnóstico e terapêutica, à gestão da LEC e à centralização das consultas no polo
HUC (com excepção de algumas subsequentes), à gestão centralizada da LIC no polo HUC, à
concentração de recursos humanos no polo HUC, à extinção da escala de urgência e à transferência de
todo o equipamento necessário. O principal constrangimento prende-se com o condicionamento
resultante do exíguo espaço físico das consultas externas no qual se realizam cerca de 39.000
consultas/ano.
A concentração do Internamento no polo HUC, com menor número de camas do que antes da fusão,
levou a uma diminuição dos doentes saídos, pelo que seria desejável dotar o Serviço de Urologia e
Transplantação Renal com mais seis camas, cujo objetivo seria manter o mesmo número de doentes
saídos que tinham os dois Serviços antes da fusão.

UGI CIRÚRGICA 2
> Assistiu-se à fusão dos dois Serviços de Estomatologia em um único Serviço que funciona nos polos HUC,
HG e HP.
> Concluiu-se o processo de fusão da Neurocirurgia, com a transferência de toda a atividade desta
especialidade para o polo HUC.
> Deu-se a fusão dos Serviços de Otorrinolaringologia, com a criação de um único Serviço para esta
especialidade. O processo de fusão foi mais moroso, pela transferência de todos os doentes com idade
até aos 18 anos do polo HUC para o polo HP. Toda a atividade desta especialidade, à excepção dos
implantes cocleares para adultos que se mantém no polo HG, foi transferida para o polo HUC.
> Assistiu-se ainda à criação de linhas assistenciais pediátricas para as especialidades de Dermatologia,
Cirurgia Plástica e Cirurgia Maxilo-Facial.

UGI MÉDICA 1
> Em Novembro de 2013, face às elevadas taxas de ocupação da Medicina Interna B (polo HG), fruto em
parte da permanência dos doentes no Serviço de Urgência ao cuidado da Medicina Interna, foi
aumentada a lotação deste Serviço em 12 camas.
> Assistiu-se à fusão dos Serviços de Hematologia Clínica, os quais deram origem a um único Serviço desta
especialidade, ficando, no entanto, 4 camas de internamento no polo HG até à concretização de obras
no polo HUC.
> Sendo o Serviço de Hematologia Clínica o único na região centro a realizar transplantes autólogos
(transplantes das células hematopoiéticas), houve necessidade de aumentar o número de camas de
Imunossupressão, passando de 2 para 5 camas.
> No Serviço de Reumatologia foi diminuída a lotação de 9 para 7 camas.
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UGI MÉDICA 2
> Assistiu-se à fusão dos dois Serviços de Doenças Infecciosas, tendo sido transferida toda a atividade
desta especialidade para o polo HUC.
> Deu-se continuidade à monitorização da evolução dos registos na plataforma informática SI-Vida, do
Ministério da Saúde, para a infeção do VIH/Sida.
> Procedeu-se à implementação do registo de GDH’s de ambulatório no Serviço de Cardiologia A, que
passou pela definição de novos procedimentos e circuitos administrativos, numa primeira fase no sector
de hemodinâmica (em fase de conclusão no final do ano 2013) e numa segunda fase no sector de pacing
(em desenvolvimento).
> Ainda no Serviço de Cardiologia A, criou-se a consulta de enfermagem para apoio a doentes com
hipertensão pulmonar e de pré-transplante cardíaco, associadas à respectiva consulta médica de ambas
as subespecialidades.
> Procedeu-se à reinstalação do Serviço de Pneumologia B, a funcionar no polo HG, para instalações mais
adequadas deixadas livres pelas fusões entretanto ocorridas da Neurocirurgia e da Neurologia.

UGI MÉDICA 3
> Conclui-se a fusão do Serviço de Gastrenterologia, tendo esta especialidade mantido parte da atividade
de técnicas complementares de diagnóstico e terapêutica a funcionar no polo HG e transferido a
restante atividade, designadamente, internamento, consultas externas e hospital de dia para o polo
HUC.
> Assistiu-se à fusão dos dois Serviços de Neurologia, tendo sido transferida toda a atividade desta
especialidade para o polo HUC.
> Considerando a consulta de enfermagem como uma “intervenção que visa a realização de uma
avaliação ou estabelecimento de um plano de cuidados de enfermagem no sentido de ajudar o
indivíduo a atingir a máxima capacidade de autocuidado” (Portaria n.º 306-A/2011, de 20 de Dezembro),
foi criada no Serviço de Neurologia, a consulta de enfermagem para apoio a doentes com esclerose
múltipla, associada à respectiva consulta médica da mesma subespecialidade. Esta consulta tem como
objetivos principais, informar a pessoa com esclerose múltipla acerca da doença; incentivar
comportamentos de procura de saúde; promover ao autoconhecimento para a gestão da doença;
promover a adesão à terapêutica e capacitar a pessoa com esclerose múltipla para auto-administração
de terapêutica
> Também no Serviço de Nefrologia foi criada a consulta de enfermagem para doentes que iniciam Diálise
Peritoneal, tendo em conta que o conhecimento e a aprendizagem de capacidades devem ser bem
apreendidos e compreendidos pelos doentes para que sejam prevenidas complicações e possam
desfrutar da qualidade de vida que esta terapêutica de substituição da função renal lhes pode permitir,
dado que a podem executar no seu lar e adequá-la ao seu ritmo de vida pessoal e profissional.
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> Faz parte desta UGI o Centro de Medicina do Sono, que é o local de referência, externa e interna, de
doentes com patologia do sono, assumindo-se como um centro de referência nacional de fim de linha
na prestação de cuidados nesta área. Funciona diariamente, exceto ao domingo, com a realização de
consultas de Patologia do Sono, estudos cardiorespiratórios do sono, polissonografias em laboratório,
teste de latência múltipla do sono e ensino na colocação de ventiloterapia. Funciona essencialmente em
regime de ambulatório com o apoio de quatro Pneumologistas, um Psiquiatra, um Neurologista e uma
Psicóloga Clínica.

UGI URGÊNCIA E CUIDADOS INTENSIVOS
> Esta UGI tem como preocupação a integração da gestão clínica do doente grave, potenciando o
desenvolvimento de interfaces integradores desde o pré-hospitalar aos Serviços de Urgência (SU) e ao
Serviço de Medicina Intensiva (SMI) aprofundando a natureza polivalente da Urgência e a capacidade de
tratar doentes críticos. A natureza da atividade clínica desenvolvida no seio desta UGI, que envolve
muitas vezes o risco de vida em situações de urgência/emergência e o tratamento de doentes críticos,
deve manter ativos, em permanência, os padrões de humanização, qualidade, formação e competências
técnicas e científicas dos seus profissionais e dos serviços por si prestados. A equipa de gestão desta UGI
continuou, em 2013, a assumir as potencialidades da “gestão integrada” enquanto “arma” para fazer a
integração, de facto, da gestão conjunta dos Serviços de Urgência e do Serviço de Medicina Intensiva,
mas respeitando a necessária autonomia de cada um dos Serviços.
> No SU e no SMI a maior procura de cuidados de saúde urgentes e as razões da previsibilidade do seu
aumento, têm induzido a procura de soluções para melhorar as respostas e as mudanças funcionais,
estruturais e o redimensionamento das instalações e reequipamento, num esforço de modernização
apesar dos conhecidos constrangimentos económicos.
> O SU estando posicionado na Rede de Referenciação de Urgência/Emergência (Despacho n.º 5484/2008,
de 28 de Setembro) como Urgência Polivalente, é o fim de linha para um conjunto assinalável de
especialidades. Neste sentido o Centro de Trauma surge naturalmente, de acordo com o respetivo
conceito e a concentração da assistência ao trauma mais grave da região centro do País.
> As mudanças de natureza estrutural, física e funcional que se introduziu nos SU têm em vista manter os
níveis elevados de qualidade e de eficiência na prestação de cuidados, um dos exemplos de atuação nos
SU polivalentes, passou pelo encerramento ao fim-de-semana do SU do polo HG a partir de 16 de
Novembro de 2013.
> As “Viaturas Médicas de Emergência e Reanimação” (VMER) são Unidades Funcionais desta UGI com
características de desempenho e de enquadramento institucional particulares, tendo apresentado em
2013 níveis de operacionalidade considerados de 100%. As VMER são entendidas como um
“instrumento indispensável à prática assistencial da vertente pré-hospitalar de emergência médica dos
polos HUC e HG, possibilitando o prolongamento, para o seio da comunidade, deste tipo de cuidados
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prestados” pelo CHUC. No ano 2013 a VMER do polo HUC realizou em média 7,1 ocorrências diárias e a
do polo HG realizou em média 6,1 ocorrências diárias. É de notar que o raio de ação geográfica das
VMER do CHUC chega até ao alto distrito de Coimbra e abrange ainda a intervenção em ocorrências nos
distritos de Aveiro, Leiria, Viseu e Castelo Branco.
> Pode considerar-se que a atividade de doação de órgãos no CHUC tem uma âncora nesta UGI, já que a
grande maioria dos dadores são provenientes do SU e do SMI. Os níveis de doação alcançados nos
últimos anos, e sobremaneira em 2013, têm contribuído de forma decisiva para que o CHUC seja o
primeiro hospital do País na doação de órgãos de dadores em morte cerebral. A dinâmica conseguida na
doação de órgãos, deve-se ao trabalho de identificação e manutenção de possíveis e potenciais dadores
pelos médicos intensivistas, designadamente pelo médico de serviço à Sala de Emergência e à
Emergência Interna.
> Durante o ano 2013 realizaram estágios de Medicina intensiva no SMI 35 médicos internos de todas as
especialidades que possuem esta área no seu plano de formação específico e valorização curricular, stes
médicos eram provenientes, não apenas do CHUC, como também de outros hospitais da região centro.
> A promoção de ações de formação mantém-se como uma preocupação no seio desta UGI e em 2013,
em colaboração com o Serviço de Formação do CHUC, foram efectuados cursos de “Planeamento de
Emergência Hospitalar Externa” (PEHE), de “Transporte do Doente Crítico” e de “Ventilação Não
Invasiva”.
> A UGI de Urgência e Cuidados Intensivos propôs alguns projetos a curto e médio prazo, tais como,
realojar o SMI permitindo dotá-lo de uma lotação de 30 camas (actualmente tem 20), todas localizadas
no polo HUC; redimensionar as instalações do SU do polo HUC; implementar a técnica de ECMO
(Extracorporal Membrane Oxygenation) no SMI, o que representará um avanço importante no
tratamento das insuficiências respiratórias agudas com hipoxémia refactiva, evitando a transferência
dos doentes para outros centros hospitalares dotados desta técnica, participar no desenvolvimento e
instalação no CHUC de um programa de doação de órgãos de dadores em paragem cardiocirculatória.

UGI DE MCDT’s
As atividades dos serviços da Unidade de Gestão Intermédia de Meios Complementares de Diagnóstico e
Terapêutica – UGI de MCDT’s – em 2013 centraram-se na reorganização dos serviços, resultantes das fusões
no âmbito do CHUC, EPE, e na redução de custos, mantendo a qualidade e a quantidade de exames
realizados.
O ano de 2013 caracterizou-se pela conclusão da fusão de grande parte dos serviços de ação médica do
CHUC, EPE a que a UGI de MCDT’s presta serviços, nomeadamente serviços laboratoriais e de imagiologia.
Estas fusões e concentrações de instalações e de profissionais alteraram os circuitos dos doentes,
nomeadamente em internamento – pela concentração dos internamentos – e em ambulatório – pela
alteração de locais de realização de consultas externas e de hospitais de dia. Paralelamente, a UGI de
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MCDT’s promoveu a fusão dos seus serviços, racionalizando a utilização das instalações e dos equipamentos
comuns e partilhando os recursos humanos, tendo os responsáveis pelos vários grupos profissionais
promovido a mobilidade entre polos e a elaboração de escalas de trabalho conjuntas, bem como a fusão
dos consumos dos serviços, através do mapeamento dos consumos comuns.
Por serviço, em 2013, na UGI de MCDT’s destacaram-se as seguintes atividades:
> Serviço de Anatomia Patológica: planeamento da concentração do serviço no Polo HUC – visita a outros
hospitais com serviços com instalações renovadas; elaboração da planta e do programa funcional das
instalações no Polo HUC; mapeamento de todos os consumos do serviço em comum entre os polos HUC
e HG;
> Serviço de Imagem Médica: negociação e escolha final de propostas para fornecimento de material de
consumo clínico para Intervenção; auditoria da IGAS à utilização da capacidade instalada em MCDT’s;
realização de Tomografias Computorizadas e Ressonâncias Magnéticas a adultos no polo HP para utilizar
a capacidade instalada não utilizada; elaboração de estudo para instalação de aparelho de TC no serviço
de Urgência do polo HUC conjuntamente com a UGI de Urgência e Cuidados Intensivos; concentração de
equipamento de elaboração de relatórios médicos no polo HUC ;desenvolvimento da intervenção
neurovascular, salientando-se a terapêutica endovascular de aneurismas;
> Serviço de Medicina Física e de Reabilitação: implementação de consultas específicas de reabilitação
(cárdio-respiratória, senologia e linfedema, equilíbrio, queimados), implementação do espaço de
reabilitação respiratória e esforço, em crianças e adolescentes no polo HP, colaboração na
implementação do projeto “Reabilitação de Doentes Vítimas de AVC” em parceria com a ARS do Centro
e Serviço Neurologia; unificação do circuito administrativo de atribuição de produtos de apoio e
participação na comissão de regulamentação da prescrição e atribuição de produtos de apoio;
reorganização das instalações redimensionando-as em função da atividade dos três polos do Serviço;
> Serviço de Medicina Nuclear: reorganização do Serviço no sentido de prestar cuidados a utentes em
idade pediátrica com a colaboração regular do Serviço de Anestesiologia; aumento do número de
procedimentos complexos, nomeadamente com a aquisição suplementar de imagens com
equipamentos híbridos e ainda, apoio à atualização da Tabela de Preços do SNS no âmbito de grupo de
trabalho da ACSS;
> Serviço de Patologia Clínica: elaboração de estudos preparatórios para a criação e instalação do
Laboratório Central (distribuição funcional das áreas laboratoriais, levantamento do equipamento a
transferir para as novas instalações); mapeamento parcial dos consumíveis (reagentes) comuns aos
vários polos e ainda, apoio à atualização da Tabela de Preços do SNS no âmbito de grupo de trabalho da
ACSS;
> Serviço de Radioterapia: deu-se início à realização da Braquiterapia do Globo Ocular e deu-se apoio à
atualização da Tabela de Preços do SNS no âmbito de grupo de trabalho da ACSS;
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> Serviço de Sangue e Medicina Transfusional: responsabilização pelas atividades de transfusão
sanguínea em todos os polos (alargamento do âmbito do Serviço do polo HUC aos polos HG e HP, bem
como às maternidades); reorganização das escalas médica e técnica de apoio à transfusão sanguínea em
todos os polos.
Em conclusão, a UGI de MCDT’s contribuiu, através da reestruturação dos seus Serviços de apoio clínico,
para a fusão dos Serviços de ação médica do CHUC decorrer sem prejuízo para os doentes e com confiança
para os profissionais. Os próprios Serviços da UGI de MCDT’s foram objeto de fusão e reestruturação, tendo
sido mobilizados os profissionais para o sucesso do trabalho em conjunto entre os vários polos. A gestão
destes processos de fusão necessitou de horas de trabalho, reuniões e apresentações, porque os recursos
humanos, com todas as suas diferenças, foram o fator chave para a conclusão da fusão

CENTRO DE RESPONSABILIDADE INTEGRADO DE CIRURGIA CARDIOTORÁCICA
> No ano de 2013 destaca-se a celebração do 25.º aniversário de atividade do Serviço. Durante este
período, as atividades assistencial, científica e pedagógica colocaram-no no patamar mais elevado da
especialidade no nosso País, hoje geralmente reconhecido por todos os sectores da sociedade. O 25º
aniversário foi celebrado em várias manifestações que tiveram lugar durante todo o ano e, sobretudo,
com a realização do Simpósio Internacional dedicado ao tema Cirurgia Cardiotorácica; Passado, Presente
e Futuro, que contou com a participação de seis dos maiores nomes europeus da especialidade, e
culminou com a cerimónia da atribuição pela Universidade de Coimbra, do título de Doutor Honoris
Causa aos Professores Alain Carpentier, de Paris, e Magdi Yacoub, de Londres. Salienta-se também a
realização de um workshop dedicado à discussão do tema Gestão Intermédia, de que o Centro de
Responsabilidade de Cirurgia Cardiotorácica tem sido exemplo único, e que contou com a participação
de uma dezena das mais destacadas personalidades desta área;
> Deu-se continuidade à atividade de transplantação cardíaca do maior centro de transplantação cardíaca
nacional; de realçar ainda o novo recorde no que diz respeito à atividade cirúrgica do Centro nesta
especialidade, tendo sido efetuadas quase duas mil cirurgias cardíacas, pulmonares e torácicas em geral.

CENTRO DE RESPONSABILIDADE INTEGRADO DE OFTALMOLOGIA (CRIO)
> No ano de 2013 destaca-se a Criação do Centro de Tumores Oculares; a adoção de uma técnica
inovadora nos transplantes lamelares posteriores na Unidade de transplantação; deu-se início ao
processo de fusão do CRIO a funcionar no polo HUC com o Serviço de Oftalmologia que funcionava no
polo HG, a qual criará o maior Serviço de Oftalmologia a nível nacional. No ano 2013, o CRIO foi
considerado um centro de referência para a utilização de drogas anti-VEGF na degeneração macular
relacionada à idade (DMRI).
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CENTRO DE RESPONSABILIDADE INTEGRADO DE PSIQUIATRIA
> Durante o ano 2013 deu-se continuidade à reorganização desta especialidade, fruto da fusão ocorrida
no ano anterior, assim assistiu-se à diminuição da lotação para doentes crónicos de Psiquiatria no polo
HSC em 7 camas.
> Foi criado o Centro de Prevenção e Tratamento do Trauma Psicogénico (CPTTP), que é uma estrutura
funcional, única no país, destinada a dar resposta efetiva e integrada a uma morbilidade não valorizada
mas de consequências dramáticas para os cidadãos sujeitos a eventos traumáticos de natureza diversa
causadores de intenso sofrimento (desastres naturais, acidentes de viação, luto, doenças graves,
traumatismos sexuais, etc.).
> O CPTTP implica não só o envolvimento da equipa multidisciplinar do Serviço de Psiquiatria do CHUC
como também dos outros serviços do CHUC bem como o funcionamento em rede de todas as estruturas
envolvidas nestas situações traumáticas (INEM, PSP, GNR, Instituto Nacional de Medicina Legal,
Proteção Civil, etc.). A criação e início de funcionamento deste Centro teve lugar no dia 14 de Maio de
2013 e é coordenada pelo Dr. João Redondo.

DEPARTAMENTO PEDIÁTRICO
No decorrer do ano 2013 deu-se continuidade à transferência dos doentes atendidos, noutros polos, em
várias especialidades com idades até aos 17 anos e 364 dias para o polo do Hospital Pediátrico.
> A Cardiologia Pediátrica, a par com a realização da sua atividade assistencial habitual, manteve as
consultas de telemedicina com Angola (125 consultas), Cabo Verde (47 consultas) e S. Tomé (22
consultas).
> O Centro de Desenvolvimento da Criança (CDC) prestou cuidados assistenciais em Neuropediatria
(incluindo eletroencefalografia), Pediatria do Neurodesenvolvimento e Doenças Hereditárias do
Metabolismo. Para além daquela atividade, desenvolveu-se um intenso trabalho de formação de
técnicos (médicos e não médicos) e de investigação clínica, colaborando com diversas instituições do
ensino universitário e centros de investigação nacionais e estrangeiros.
O CDC contou em 2013 com menos recursos humanos que no ano anterior, nomeadamente médicos,
secretariado e nutricionista, não só devido a dispensa para formação de quadros, como a baixas
prolongadas por doença e licenças de maternidade. Só no último trimestre de 2013 foi resolvida a
questão do défice crónico do quadro de enfermagem.
Na área da humanização e melhoria contínua da qualidade foi mantida a marcação de consultas por
técnico/hora e, tanto quanto possível, o seu cumprimento. Foi feito atendimento personalizado além do
agendamento (via telefónica, correio eletrónico ou outro), com resposta aos utentes em tempo útil. A
satisfação dos utentes relativamente ao apoio assistencial foi avaliada mediante questionário de
enfermagem aplicado no polo HP, cujos resultados no CDC foram muito positivos. O arquivamento
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digital sistemático no SAM dos exames realizados no exterior e outros documentos em papel está bem
implementado.
Vários elementos do CDC mantiverem cargos organizativos de nomeação oficial dando continuidade à
colaboração com outros serviços/ instituições no âmbito assistencial.
> Na Cirurgia Pediátrica e Queimados do polo HP, no ano 2013, consolidou-se a colaboração com outras
áreas, com realce para a Unidade de Transplantação Hepática: participação ativa de quatro cirurgiões do
Serviço, sendo a equipa de enfermagem comum. Tentaram contribuir para a otimização da Unidade de
Fissurados, sempre numa perspetiva de uma divisão consensual das funções que cabem a cada um, com
respeito pelo grupo etário e patologias. Este aspeto tem especial incidência, dentro ou fora do âmbito
dos fissurados, em relação a especialidades verticais como a Cirurgia Maxilo-Facial e a Cirurgia Plástica.
Conseguiram reforçar ou introduzir novas técnicas, de que são exemplos: o laser na litotrícia ou na
ressecção transuretral de tumores vesicais, a utilização de expansores em caso de lesões cutâneas
complexas, ou o sistema de vácuo para encerramento de feridas.
No ano 2013 saíram dois cirurgiões que mantinham importante atividade, com especial impacto na
urgência, cuja cobertura tem exigido grande esforço de todos os restantes elementos. Apesar disso,
houve um ligeiro aumento da produção do Serviço, só possível pela exemplar dedicação e competência
de toda a equipa, médica e de enfermagem.
> A Ortopedia Pediátrica articula-se com os diferentes níveis organizacionais internos e externos ao HP,
viabilizando prestações de cuidados diferenciados a doentes complexos, quer da área de influência do
CHUC, quer dos que são referenciados por outros Hospitais. Procuram desenvolver estratégias de
melhoria da eficiência, diminuindo custos e aumentando o grau de satisfação dos doentes e familiares,
assim como dos profissionais de saúde. Existem protocolos de colaboração com o Hosp. Dr Nélio
Mendonça (Funchal), Hosp. Divino Espirito Santo (Ponta Delgada), Hosp. Espirito Santo (Terceira) IPO
Porto, Maternidades Bissaya Barreto e Daniel Matos, no entanto, recebem ainda doentes enviados por
diversos hospitais do País, de áreas geográficas das diversas Administrações Regionais de Saúde.
Na Ortopedia Pediátrica do CHUC a 10de Novembro de 2013 foram realizadas provas públicas do exame
final para o concurso de Ciclo de Estudos Especiais de Ortopedia Infantil (Avisos de abertura nº
8905/2009 e 16659/2012 publicados no Diário da República) aos médicos Inês Balacó e Pedro Sá
Cardoso e publicadas no site do CHUC- Recursos Humanos-Concursos.
> A Pediatria Ambulatória é a única alternativa do ambulatório em muitos cuidados diferenciados às
crianças e adolescentes da zona centro do país. Integram este serviço: Unidades funcionais
(Endocrinologia, Nefrologia e Reumatologia), de constituição multidisciplinar, cuja atividade assistencial
se faz maioritariamente a nível ambulatório, mas que os seus elementos se responsabilizam também
pelo seguimento e orientação das crianças internadas com estas patologias nos diferentes serviços do
hospital. 2) Consultas de Pediatria Geral, Alergologia Pediátrica, Medicina do Adolescente. Desde o final
do ano 2013 o Núcleo de Crianças de Risco e a respetiva consulta ficou novamente integrado no Serviço
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de Pediatria Ambulatória. Funcionam ainda consultas não residentes de áreas de subespecialidades. No
ano de 2013 foi iniciado Tratamento com Perfusão Sub-Cutânea de Insulina em 18 Crianças e Jovens
com Diabetes Mellitus Tipo 1, sendo tratadas com Perfusão Sub-Cutânea de Insulina 58. Foi iniciada em
2012 a Monitorização Contínua da Glicose em Tempo Real e em 2013 realizadas 20 monitorizações em
Crianças e Jovens com Diabetes Mellitus Tipo 1. Foram ainda, implementadas algumas medidas de
melhoria da qualidade: revisão e implementação de novos protocolos e do cumprimento da marcação
de consultas por hora. Durante o ano de 2013 foi consolidado o processo de Referenciação InterHospitalar de Pediatria.
> A Pediatria Médica desenvolve a sua atividade no Internamento, onde é internada toda a patologia
pediátrica médica com exceção da Hepatologia, no Ambulatório de Especialidades Médicas
(assegurando as Consultas de Gastrenterologia e Nutrição Pediátrica, de Fibrose Quística, de
Pneumologia Pediátrica e de Patologia do Sono) no Hospital de Dia de Pediatria Médica e Exames
Especiais do Hospital Pediátrico. Neste último setor são efetuadas as endoscopias digestivas altas e
baixas, as endoscopias respiratórias, os estudos do sono, as pHmetrias esofágicas, as manometrias
digestivas, a impedância esofágica e a vídeo-cápsula endoscópica e as provas de função respiratória.
Outras atividades de realce no ano 2013 foram a participação na Direção da Sociedade Portuguesa de
Pediatria (SPP; a participação na Comissão de Nutrição da SPP; a participação na Direção do Colégio da
subespecialidade de Gastrenterologia Pediátrica da Ordem dos Médicos; a participação na Secção
Especializada de Pediatria da SPED; a participação em Júri de Exames de Especialidade de Pediatria
(Ordem dos Médicos), a participação nos diferentes grupos de trabalho de elaboração de Normas de
Orientação Clínica (NOC) da Direção Geral de Saúde (DGS) em “Diagnóstico e Tratamento da
Bronquiolite Aguda em Idade Pediátrica” , “Fibrose Quística - Diagnóstico” e “Pneumonia adquirida na
comunidade em idade pediátrica – diagnóstico e tratamento”. O Serviço integrou a Comissão
Organizadora do 14.º Congresso Nacional de Pediatria da Sociedade Portuguesa de Pediatria.
> A Unidade de Cuidados Intensivos Pediátricos como única da Região Centro, procura oferecer a todas as
crianças da Região uma prestação assistencial diferenciada, de elevada qualidade, em tempo oportuno,
de uma forma eficaz e eficiente. No ano 2013 manteve os procedimentos de ventilação invasiva e não
invasiva, ventilação de alta frequência por oscilação, ventilação com óxido nítrico, técnicas de
substituição renal, hipotermia controlada, ecografia cerebral, pulmonar e cardíaca, monitorização da
mecânica respiratória, hemodinâmica e função cerebral, entre outras. Realizou o transporte interhospitalar de doentes críticos fazendo deslocar ao local onde se encontra a criança uma equipa de
intensivos. Trabalhou em rede com os Serviços de Pediatria dos Hospitais da Região partilhando
recursos e conhecimentos. Participou no programa de transplantação hepática pediátrica, assegurando
apoio diferenciado no pré e pós-transplante e é o serviço de referência Nacional para a insuficiência
hepática aguda ou crónica agudizada.
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Esta é uma das quatro unidades nacionais incluídas no programa da Sociedade Portuguesa de
Neonatologia para a aplicação de hipotermia induzida no recém-nascido com asfixia perinatal e
encefalopatia hipoxico-isquémica.
> No ano 2013, a Urgência Pediátrica e a Unidade de Infecciologia e Imunodeficiências asseguraram
atividades assistenciais, de formação e investigação (as duas últimas são apresentadas em detalhe no
Relatório de Atividades 2013 do CHUC).
A atividade assistencial decorreu no Serviço de Urgência Pediátrica, Unidade de Internamento de Curta
Duração (UICD) e OBS, nas Consultas de Agudos, Consulta de Infecciologia e de Imunodeficiências
Primárias. Prestaram também apoio a doentes com patologia infeciosa internados nas enfermarias,
nomeadamente de Pediatria Médica, Ortopedia e Neurocirurgia e Cirurgia. Colaboraram e deram apoio
aos colegas que fazem parte da área diferenciada “Infecciologia e Imunodeficiências” na rede Unidade
Coordenadora Funcional interhospitalar pediátrica (UCFihp) na Região Centro. Acompanharam ainda
todas as consultas de Dermatologia no Serviço de Urgência.
Deram continuidade à implementação de medidas de melhoria contínua da qualidade, através da
atualização de protocolos de atuação no Serviço de Urgência.
O membro médico do núcleo executivo da Comissão de Controlo de Infeção (CCI) pertence ao Serviço de
Urgência, coordenando e participando nas atividades desta comissão.
Alguns elementos deste Serviço fizeram parte de vários grupos de trabalho (Comissão de Vacinas da
SPP, Comissão Nacional de Verificação da Eliminação do Sarampo e da Rubéola, Painel de Especialistas
que colabora com a Comissão Técnica de Vacinação da Direcção Geral da Saúde, Comissão para a
escolha e implementação de uma Triagem Pediátrica, Grupo de Trabalho para implementação do Plano
de Emergência Externa do Serviço de Urgência do Hospital Pediátrico).
Coube, ainda, a elementos do Serviço a Coordenação da NOC da otite média aguda e colaboração na
NOC da amigdalite aguda.
Um dos elementos do Serviço é membro do corpo editorial do Blue Book 4thEd, livro europeu de
Infecciologia pediátrica, com colaboração da European Society for Paediatrics e do Royal College of
Paediatrics and Child Health do Reino Unido.
> No Serviço de Genética Médica, no ano 2013, Foi possível ultrapassar pela primeira vez o número de
7.000 consultas anuais e o número de 3.000 primeiras consultas mantendo a tendência crescente do
movimento assistencial após o aumento muito significativo de 2008.
Com a transferência de recursos humanos adicionais foi possível reiniciar a atividade do laboratório de
citogenética a 1 de Outubro de 2013 (interrompida a 15 de Março do mesmo ano). A atividade
laboratorial registou em 2013 a realização de 239 estudos citogenéticos (foram recebidas 177 amostras
e emitidos 239 relatórios).
Manteve-se a marcação em agenda personalizada e por hora ao longo dos períodos de consulta.
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Prosseguiu-se com a implementação de medidas de melhoria contínua da qualidade em articulação com
os procedimentos de auditoria interna dos processos clínicos do Departamento Pediátrico do CHUC.
Em 2013 o inquérito de satisfação dos utentes concluiu que mais de 95% dos utentes que responderam
referiram estar muito satisfeitos. Os fatores identificados como mais positivos foram em 81% os
recursos humanos, a pontualidade em 12% e as instalações em 7%. A priorização dos fatores
identificados como negativos não identificou nenhum em 61%; as instalações e os recursos humanos em
0% o tempo de espera em 9 casos.
Todos os utentes concordaram que o médico tinha ouvido com atenção tudo o que eles tinham dito;
todos concordaram que o médico tinha dado explicações fáceis de entender; todos concordaram que
tinham recebido do médico a informação de que necessitavam; quase todos concordaram que o médico
os tinha feito sentir parte integrante dos cuidados de saúde (88% concordaram, 6% não sabiam e 6%
discordavam em parte, sendo que nenhum discordou totalmente); todos concordaram que o médico
tinha utilizado o tempo necessário; com uma exceção que respondeu não saber todos os outros
concordaram que tinham podido partilhar toda a informação necessária com o médico; e quase todos
concordaram que o médico tinha respondido a todas as perguntas, sendo que apenas um discordou em
parte (mas nenhum totalmente).
O Prémio de melhor projeto de investigação clínica da 17.ª Reunião Anual da Sociedade Portuguesa de
Genética Humana foi atribuído a um colaborador do serviço.
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6. Contributo de Serviços de Apoio à Prestação de Cuidados

SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO
O Serviço de Esterilização possui unidades em três dos polos do CHUC, no polo HUC onde é realizada a
esterilização para este polo, para o polo MDM, polo MBB e ainda para clientes externos. No HG-CHUC onde
é realizada a esterilização para este polo, para o polo HSC e para clientes externos. No HP-CHUC, onde é
realizada apenas a esterilização para este polo.

SECTOR

ANO 2013

PÓLO HUC

7.296.772

PÓLO HG

2.410.004

PÓLO HP

683.203

TOTAL LITROS DE MATERIAL ESTERILIZADO

10.389.979

SERVIÇO DE SAÚDE OCUPACIONAL
O Serviço de Saúde Ocupacional tem natureza multidisciplinar, desenvolve atividades eminentemente
preventivas, relacionadas com os fatores extrínsecos ou intrínsecos que influenciam o ambiente de trabalho
e que afetam a segurança e a saúde de todos os profissionais do CHUC.
No ano 2013, no âmbito das suas competências o SSO procurou garantir a prevenção das doenças
profissionais e a promoção da saúde dos profissionais deste Centro Hospitalar e procedeu à identificação e
avaliação das situações de risco nos locais de trabalho, mediante vigilância ambiental e verificação do modo
de prestação do trabalho.
O quadro que se segue apresenta de forma resumida os exames de admissão e periódicos realizados, no
cumprimento da lei, aos profissionais do CHUC no âmbito das atividades do SSO:
Serviço de Saúde Ocupacional - Ano 2013
Actividades Desenvolvidas

Exames de saúde
Actividades Médicas

Nº
Admissão

176

Iniciais

164

Períodicos

659

Ocasionais

2.350

Consulta Burnot Psiquiatria

71

Visitas aos serviços

9

Relatórios e pareceres médicos

21

Reuniões
Actividade de
Psicologia

59

Consulta Burnot

149

Visita aos serviços

24

Estatisticas de acidentes de trabalho

259

Relatórios e pareceres técnicos
Actividades de
Higiene e Segurança Relatórios de acidentes de trabalho mais 3 dias
no Trabalho
de ausência

18
105

Reuniões

20

Ações de formação

44
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SERVIÇO SOCIAL

O Serviço Social do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) nasce da fusão de três equipas dos
três hospitais que deram origem ao CHUC (Hospitais da Universidade de Coimbra, com Serviço Social desde
1946, Centro Hospitalar de Coimbra, com Serviço Social desde 1973 e Centro Hospitalar Psiquiátrico de
Coimbra, com Serviço Social desde 1970). Atualmente, é um serviço de suporte à prestação de cuidados,
desenvolvendo a sua ação em todos os Polos: Hospital Pediátrico, Maternidades (Bissaya Barreto e Daniel
de Matos), Hospital Sobral Cid, Hospital Geral e Hospitais da Universidade de Coimbra. É dirigido por um
Técnico Superior de Serviço Social e a equipa é constituída por 60 profissionais de Serviço Social e 4
Assistentes Técnicos.
O Serviço Social exerce as suas funções primordiais de apoio psicossocial aos doentes e famílias e de
humanização dos serviços, integrando as diferentes equipas de tratamento do CHUC (internamento,
ambulatório, urgência e equipas comunitárias de saúde mental), bem como Equipas Multidisciplinares,
Comissões e Grupos de Trabalho (Equipa de Gestão de Altas; Unidade Coordenadora Funcional de Saúde
Materna; Projeto Nascer Cidadão; Comissão da Qualidade e Segurança; Voluntariado; Núcleo Hospitalar de
Menores em Risco; Comissão de Acompanhamento de Saúde Mental). Responde 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.
A tipologia das situações é muito diferenciada, atendendo à grande diversidade de Serviços e às diferentes
problemáticas sociais associadas. No entanto, evidencia-se a intervenção desenvolvida junto de grupos
mais vulneráveis, nomeadamente grávidas e menores em risco, crianças em contexto familiar desfavorável,
sem abrigo, idosos, doentes do foro mental, doentes oncológicos, vítimas de violência doméstica, doentes
infetados pelo VIH/sida e outros doentes com patologia crónica.
O Serviço Social assegura, ainda, o atendimento e funcionamento do Gabinete do Cidadão (GC) com as
respetivas funções.
O Serviço Social colabora, também, na formação de Assistentes Sociais, proporcionando campos de estágio,
indispensáveis à formação inicial.
Serviço Social do CHUC - Doentes apoiados e atendimentos - Ano de 2013
N.º de doentes
apoiados

N.º de
atendimentos

CRI Psiquiatria - Área de ambulatório

2.001

2.785

CRI Psiquiatria - Área de internamento

1.185

5.298

Pólo HG

2.061

3.866

Pólo HP

2.669

4.536

Pólo HUC

n.d.

14.096

Pólo MBB

1.125

2.463

Pólo MDM

282

1.024

Pólos CHUC

Fonte de da dos : Servi ço Soci a l do CHUC
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GABINETE DO CIDADÃO

No ano de 2013 deram entrada 1.137 reclamações no Gabinete do Cidadão do Centro Hospitalar e
Universitário de Coimbra (CHUC).
Para além destas, no ano de 2013 foram registados 55 agradecimentos, 9 sugestões e 129 petições.
Apresenta-se abaixo o quadro resumo das reclamações registadas no Gabinete do Cidadão durante o ano
de 2013:
Gabinete do Cidadão do CHUC - Reclamações - Ano de 2013
CHUC
Reclamações Entradas

N.º de
reclamações
1.137

Reclamações Resolv. em menos de 30 dias

46

Mediana do Tempo Resolução das Reclam.

228

Fonte de da dos : Servi ço Soci a l do CHUC e Ga bi nete do Ci da dã o do CHUC

7. Contributo de outros Serviços

AUDITORIA INTERNA

Nos termos do artigo 16º do Regulamento interno do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE,
homologado no dia 20 de Dezembro de 2012, foi criado o Serviço de Auditoria Interna.
Nos termos dos nºs 1 e 2 do artigo 16 do regulamento acima referido e ao abrigo do artigo 4º do DecretoLei nº 244/2012 de 9 de Novembro, que alterou o artigo 17º dos Estatutos constantes do anexo II do
Decreto-lei nº 233/2008 de 29 de Dezembro, o Conselho de Administração do Centro Hospitalar e
Universitário de Coimbra, EPE, procedeu à nomeação do Diretor de Serviço de Auditoria Interna no dia
3/07/2013.
O Serviço de Auditoria Interna é constituído pelo Auditor Interno , responsável pelo Serviço de Auditoria e
por uma Técnica de Auditoria que integra a equipa desde o dia 1 de Março de 2013.
Atividades realizadas em 2013
Em linha com a estratégia definida e aprovada no Plano Anual de Auditoria Interna, que mereceu a
aprovação do Conselho de Administração, em reunião de 17/01/2013,são aqui apresentadas as atividades
realizadas durante o ano de 2013, identificando igualmente as atividades não programadas.
Atividades programadas
> Consolidação do Serviço de Auditoria Interna do CHUC
>

Plano Anual de Auditoria Interna de 2013;

>

Regulamento Interno do Serviço de Auditoria Interna;
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Proposta referente ao relacionamento com terceiros, nomeadamente, ACSS, IP, IGAS, Revisor
Oficial de Contas e Auditores Externos;

>

Relatório Anual de Auditoria de 2012;

>

O Plano Anual de Auditoria Interna de 2014.

> Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas
Sobre este ponto o Serviço de Auditoria Interna coadjuvou o CA na elaboração do Plano de Prevenção de
Riscos de Gestão do CHUC (incluindo os riscos de corrupção e infrações conexas e gestão de conflitos de
interesses), tendo sido aprovado em RCA no dia 26/12/2013.

> Avaliação do Sistema de Controlo Interno
>

Tendo em vista a avaliação do sistema de controlo interno do CHUC, o SAI elaborou alguns
questionários específicos para as seguintes áreas: taxas moderadoras, inventário, clientes e contas
a receber, fundo de maneio, recursos humanos, imobilizado e compras e contas a pagar;

>

Gestão de Doentes -foi aplicado o questionário elaborado nas áreas de Gestão de Doentes do
CHUC;

>

Receita - ficou concluída a 1ª fase relativamente à avaliação do sistema de controlo interno no
setor, nomeadamente a aplicação do questionário e a realização de entrevistas aos elementos que
constituem o Setor da Receita, sendo que a sua conclusão transitou para 2014, pelos motivos já
explanados no relatório anual de auditoria interna de 2013;

>

Imobilizado - o trabalho de campo foi concluído na primeira semana de Setembro.

> Sistema de Comunicação de Irregularidades
No cumprimento do estipulado no DL nº 244/2012 de 9 de Novembro, o Serviço de Auditoria Interna
apresentou um regulamento sobre comunicação de irregularidades no CHUC, aprovado pelo CA e que se
encontra publicado no portal interno do CHUC.
> Ações
>

Produção e Gestão de Utentes / Clientes e contas a receber - Conclusão da ação de auditoria
“Avaliar se a admissão de utentes é efectuada de forma a obter registo adequado à faturação,
cobrança e contabilização das taxas moderadoras nas várias unidades do CHUC, EPE (1º semestre
2012), sendo que a sua conclusão transitou para 2014, pelos motivos já explanados no relatório
anual de auditoria interna de 2013;

>

Existências – Realização de uma auditoria ao Inventário dos Serviços Farmacêuticos do ex –CHC
(HG, MBB e HP);

>

Imobilizado – Realização de uma auditoria à transferência de imobilizado no âmbito da Fusão do
Serviço de Neurocirurgia;
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Auditoria ao Fundo de Maneio do CHUC - Foi elaborado um programa de trabalho para a realização
desta ação, sendo que a sua conclusão transitou para 2014, pelos motivos já explanados no
relatório anual de auditoria interna de 2013;

Atividades não programadas
> Apreciação e operacionalização interna das recomendações e instruções do Grupo Coordenador do
Sistema de Controlo Interno Integrado do Ministério da Saúde, nomeadamente:
>

Instrução nº 1/2013 – Reporte das ações de controlo interno;

>

Instrução n.º 3/2013 - Comunicação de factos que indiciem eventual responsabilidade criminal ou
financeira;

>

Instrução n.º 4/2013 - Modelo de articulação com os Auditores Internos dos Hospitais e ULS,
conjugada com a Recomendação nº 3/2013 – Metodologias a adoptar no âmbito das ações de
controlo ao cumprimento da LCPA;

>

Instrução nº 7/2013 - Esforço de controlo no Ministério da Saúde;

> IGAS - Processo nº 23/1011 AUP - Levantamento do Sistema de Controlo Operacional da Saúde;
> Relatório nº 337/2012 da IGAS - Acção de Prevenção da Corrupção e da Fraude no CHUC – CHPC – o
Serviço de Auditoria Interna monitorizou o cumprimento interno das recomendações emitidas pela
IGAS;
> Participação nos trabalhos de fusão dos serviços de Urologia, ORL (vertente adultos), Neurologia e
Infecciologia;
> Proposta para realização de ação no domínio da avaliação do SCI - Recebimentos.

(CN ACSS nº 29 de

9/11/2011);
> Participação na reunião sobre a Monitorização do cumprimento da Lei dos Compromissos e dos
Pagamentos em Atraso (LCPA), promovida pelo GCCI /IGAS, que decorreu na sede da Administração
Regional de Saúde do Centro, no dia 15/10/2013;
> Auditoria ao Serviço de Formação Permanente e Comunicação do Polo HSC – Início, em Dezembro de
2013, dos trabalhos de auditoria;
> Registo dos controlos previstos no âmbito da operacionalização do Despacho nº 6447/2012, de 15 de
Maio, de Sua Ex.ª o Ministro da Saúde, a pedido do Senhor Inspetor-Geral da Inspeção Geral das
Atividades em Saúde.

Conclusão
Na presente síntese, foram evidenciadas as atividades desenvolvidas pelo Serviço de Auditoria Interna do
CHUC, relativamente aos objetivos definidos no Plano Anual de Auditoria de 2013 e desvios face ao
planeado.
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Numa avaliação global e relativamente às 20 atividades previstas foram concluídas 14, enquanto que a
conclusão das restantes 6, iniciadas em 2013, se prevê ocorrer em 2014; sobre as 12 atividades não
programadas, 10 foram concluídas e as restantes 2 serão igualmente concluídas em 2014.
A dificuldade na obtenção atempada de elementos imprescindíveis à realização das diferentes ações e a
escassez de recursos humanos, configuraram dois fatores condicionantes da função Auditoria Interna, pelo
que a desproporção entre o número de elementos da equipa e a dimensão e complexidade do CHUC,
deverá ser avaliada e reequacionada, no âmbito das exigências e desafios que atualmente se colocam à
instituição.

DIRECÇÃO DE ENFERMAGEM
Com o intuito de promover a melhoria da qualidade dos cuidados de enfermagem, a Direção de
Enfermagem elegeu como projeto prioritário, a implementação de um Sistema de Informação e
Documentação em Enfermagem (SIDE), que permitisse a transição do exercício da enfermagem de acordo
com a imagem interiorizada da profissão por cada enfermeiro para um cuidar conceptualmente bem
suportado e estruturado, visando a consecução dos seguintes objetivos:
>

Garantir a sistematização de cuidados a todos os utentes;

>

Melhorar a eficiência do processo de tomada de decisão em enfermagem;

>

Melhorar a disponibilização de informação para o cuidar, a formação, a gestão e a investigação em
enfermagem.

Para tal foram realizadas as seguintes intervenções:
>

Formação sobre a linguagem classificada “Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem
(CIPE) às diversas equipas de enfermagem;

>

Construção / validação de padrões de documentação por cada Serviço;

>

Formação às equipas sobre o aplicativo informático;

>

Assessoria à utilização do aplicativo informático;

>

Auditoria à qualidade da explicitação do processo de cuidar;

>

Assessoria a uma empresa de informática que permitiu a criação inovadora de indicadores chave
disponíveis on line.

Como resultados globais conseguiu-se, em apenas dois anos, ter todos os Serviços de internamento do
CHUC totalmente informatizados, em todos os polos hospitalares e deu-se início à informatização do
ambulatório.
De entre os diversos projetos da Direcção de Enfermagem, destacam-se alguns dos mais estruturantes em
termos de qualidade de cuidados, que conheceram desenvolvimento assinalável em 2013, como sejam,
Avaliação da Qualidade dos Cuidados de Enfermagem, Prevenção de Úlceras de Pressão, Prevenção de
Quedas e Investigação em Enfermagem.
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A avaliação da qualidade assume-se atualmente como um imperativo, independentemente da área ou
sector de atividade onde laboramos, sendo, no entanto, na área da saúde premente e essencial para
potenciar a melhor prestação de cuidados de saúde aos doentes, gerar ganhos em saúde e prevenir
incidentes e complicações.
Neste sentido, deu-se inicio a um processo de melhoria contínua da qualidade, avaliando-a através da check
list AQCEH (da DGS), sendo dado conhecimento dos resultados aos enfermeiros chefes de cada Serviço, o
que permitiu introduzir medidas corretivas dos aspetos a melhorar e levando a nova medição,
estabelecendo assim o ciclo de Deming para a melhoria contínua.
A primeira avaliação abrangeu 54 Serviços do CHUC, através da qual se obteve um score global de qualidade
de 79%, numa perspetiva de melhoria contínua, tendo evoluído, com a introdução de medidas corretivas
específicas em cada serviço, para 83% no final de 2013.
Quanto às principais áreas como a Prevenção de Úlceras de Pressão, a Prevenção de Quedas e a Prevenção
de Infeções Associadas aos Cuidados de Saúde, os projetos para a melhoria da qualidade já evidenciam
resultados favoráveis.
Ao nível das Úlceras de pressão, os objetivos passavam por:
> Aumentar a taxa de efetividade de prevenção das úlceras de pressão;
> Aumentar a taxa de efetividade de resolução das úlceras de pressão;
Para os atingir, criou-se um guia orientador de boa prática, realizou-se formação a enfermeiros elos
dinamizadores de todos os Serviços conseguindo-se uniformizar a avaliação do risco de desenvolvimento de
UP e da evolução do estado cicatricial das UP, uniformizar procedimentos, práticas e registos na prevenção
e tratamento das úlceras de pressão.
Por esta via, evoluímos de um estadio de desconhecimento da nossa performance neste domínio para uma
Taxa de efetividade de prevenção de úlcera de pressão de 83% em Outubro de 2013 e para 85,8% no início
de 2014.
No que se refere à prevenção de quedas, tendo como objetivo geral aumentar a taxa de efetividade de
prevenção de quedas, procedeu-se à normalização de procedimentos, à formação de enfermeiros de todos
os serviços, com replicação para todos os cuidadores, uniformizou-se o sistema de registo, avaliação e
práticas na prevenção de quedas e previu-se a sensibilização dos utentes para a prevenção das quedas.
Como resultado passou-se de um estadio de desconhecimento da nossa performance neste domínio para
uma taxa de efetividade diagnóstica na prevenção de quedas de 88,4% em Outubro de 2013 e para 92,2%
no início de 2014.
A investigação em enfermagem, prevista em todos os diplomas legais relativos a esta disciplina e profissão,
foi privilegiada na perspectiva de melhoria da prática de cuidar dos enfermeiros, mais especificamente,
promovendo a investigação dirigida a diagnósticos e intervenções de enfermagem.
Para tal, abriu-se um concurso para trabalhos de investigação em quatro linhas prioritárias para o CHUC, ao
qual se candidataram 33 projetos. Foram eleitos os melhores e iniciada a orientação dos mesmos pelo
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Núcleo de Investigação em Enfermagem do CHUC em parceria com a Unidade de Investigação da Escola
Superior de Enfermagem de Coimbra. Em 2013 prosseguiram os trabalhos que se encontram em fase
adiantada de elaboração.

GABINETE DE GESTÃO DE PROJECTOS E INVESTIMENTOS (GGPI)
No âmbito das competências que lhe estão cometidas, o GGPI acompanhou e monitorizou, durante o ano
de 2013, o projeto que consta do quadro que se segue. Foi concretizada no ano em questão o seguinte
execução no projeto referido:
Entidade
FinanciadoraPrograma

Designação do projeto

Valor elegível

Mais Centro

Hospital Amigo do Ambiente

5.350.949,70€

Anos anteriores Execução 2013

1.766.821,17€

56.732,90€

GABINETE DE PLANEAMENTO E CONTROLO DE GESTÃO
O Gabinete de Planeamento e Controlo de Gestão no âmbito das suas competências, efetuou o
acompanhamento mensal de toda a atividade assistencial, em termos globais, do Centro Hospitalar, ao
mesmo tempo que elaborou relatórios trimestrais internos de acompanhamento da atividade assistencial
ao nível dos Serviços, dando conhecimento ao Conselho de Administração dos desvios verificados.
No ano 2013 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, não tendo tido disponibilidade
de recursos humanos para efetuar o seu acompanhamento ao longo do ano.
Com o objetivo de promover a melhoria da qualidade e fiabilidade da informação estatística referente à
atividade assistencial efetuaram-se várias auditorias e validação dos dados constantes nos novos mapas
disponibilizados no GH Reporting em vigor para os polos HUC e MDM.
Deu‐se continuidade à promoção da boa integração na a p l i c a ç ã o GH Reporting, dos dados
estatísticos dos Serviços produtores de MCDT’s que possuem bases de dados de registo informático
departamentais, situação ainda não concluída no ano findo, com o apoio de uma Especialista em
Informática.
Foi efetuado o planeamento da atividade assistencial do hospital para o ano 2014, através da elaboração do
Plano Estratégico respetivo, o qual serviu de suporte ao Contrato‐Programa dos CHUC, EPE para o referido
ano.
Foi compilada e centralizada uma série de dados/informações que permitiram dar resposta aos mais
variados pedidos oriundos, quer internamente, quer do exterior, tais como o Ministério da Saúde (MS), a
Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS), a Inspeção‐Geral das Atividades em Saúde (IGAS), a
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Direcção Geral da Saúde (DGS), o Tribunal de Contas (TC), o Instituto Nacional de Estatística (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 base de dados
diferentes entre si, daí que se tenha acompanhado o desenvolvimento de uma aplicação informática
agregadora dos dados de movimento assistencial e custos directos, não apenas com a visão global do
Centro Hospitalar, mas descendo ao detalhe de cada Serviço.

GABINETE JURÍDICO E DE CONTENCIOSO
As competências do Gabinete Jurídico e de Contencioso passam, entre outras, por prestar assessoria
jurídica ao Conselho de Administração e demais órgãos de gestão, elaborar estudos, pareceres e
informações de natureza jurídica sobre matérias relevantes para a atividade deste Centro Hospitalar;
instruir processos disciplinares, de inquérito e de averiguações, independentemente do vínculo laboral dos
visados; promover e assegurar a defesa contenciosa dos interesses do CHUC.
Assim, no ano 2013, houve lugar à instrução de 68 processos/inquéritos disciplinares, sendo 38 novos no
ano 2013 e os restantes que transitaram do ano anterior.

Gabinete Jurídico e de Contencioso
Processos Inquérito/Disciplinares
Ano 2013
38

40
35
30
25
20
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0

Novos

30

34

Transitam Ano
Anteriores

Concluídos

Na área de Contencioso, a faturação no ano 2013 referente aos processos tratados ascendeu a
6.571.853,16 euros.

SERVIÇO DE APROVISIONAMENTO

Sector de Aquisições
Neste Sector de Aquisições, o ano de 2013 foi marcado pelas enormes dificuldades decorrentes do processo
de fusão deste Sector, designadamente no que concerne ao mapeamento de artigos (ainda em curso)
agravado ainda pela notória exiguidade dos recursos humanos disponíveis.
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Ainda assim, procurou-se que a atividade assistencial não fosse afetada por estas circunstâncias e,
simultaneamente, que a execução orçamental se contivesse nos limites estabelecidos.
A conjugação daqueles fatores, sobretudo a relativa ao mapeamento de artigos, determinou a pulverização
de procedimentos de aquisição, sendo que, a desejável organização de procedimentos por família de
artigos e a preparação de procedimentos de duração mais prolongada no tempo (situação quer permitirá
rentabilizar os recursos disponíveis), vai prolongar-se por largo período de tempo.

Sector de Aquisições – Investimentos e Serviços
Durante o ano de 2013, o Setor de Aquisições do CHUC desenvolveu toda a atividade necessária à
concretização das aquisições de bens de imobilizado, quer se tenha tratado de empreitadas de obras
públicas, quer de equipamento básico e equipamento administrativo e informático, bem como a
organização de todos os processos referentes à parte da aquisição de serviços cuja responsabilidade lhe
está atribuída.
O montante financeiro total atingido na área do imobilizado foi de 1.534.795,16 €, no ano em causa.
Na área dos serviços e no mesmo ano, realizaram-se aquisições no valor total de 31.869.042,79 €.

Sector de Aquisição de Medicamentos e Reagentes
O Regulamento Interno do CHUC, EPE, homologado em 20 de Dezembro de 2012, previu, na Secção III
(áreas de apoio à gestão e logística), o serviço de aprovisionamento (artºs 64º e 65º), onde se inclui o sector
de aquisição de medicamentos e reagentes do CHUC, EPE.
Com a fusão destas três instituições, o Conselho de Administração procedeu à nomeação de um grupo de
trabalho com vista ao estudo do processo de centralização da função compras, trabalho que se desenvolveu
durante o ano 2013, com a revisão de regras e procedimentos inerentes à função compras e logística e com
o mapeamento das famílias e artigos existentes nas três instituições, por forma a permitir a centralização de
compras para o espaço CHUC.
A função compras tem por objetivo adquirir/disponibilizar, de um modo contínuo e organizado, os bens e
serviços necessários e adequados ao funcionamento das instituições hospitalares, em quantidade,
qualidade, no momento oportuno e ao menor custo. Para atingir tal objetivo, interage com duas áreas
hospitalares de grande importância: a área da produção e a área financeira.
É amplamente reconhecido que hospitais de maior dimensão possuem um maior poder negocial, já que a
aquisição de bens e serviços em maior quantidade permite, em princípio, beneficiar de preços unitários
mais baixos. Foi tendo em mente este princípio que o CHUC, EPE participou como mandatário do
agrupamento de entidades adjudicantes da região centro, pretendendo-se estender este processo a mais
hospitais e unidades de saúde da região centro e ampliar o leque de medicamentos a negociar em 2014.
No entanto, em estruturas complexas como os hospitais, sobretudo naqueles com a dimensão do CHUC,
EPE, as dificuldades são acrescidas
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Neste contexto, o sucesso do sector de aquisições de medicamentos e reagentes residirá na utilização dos
recursos disponíveis fornecidos pelas unidades que constituem o CHUC, EPE, aproveitando o que cada uma
tem de melhor a nível de procedimentos e processos.
> Função compras de medicamentos e reagentes:
Ao sector de aquisição de medicamentos e reagentes do CHUC, EPE compete, genericamente, adquirir os
medicamentos, outros produtos farmacêuticos e reagentes necessários à prestação de cuidados de saúde
aos doentes.
É sua missão garantir a disponibilidade daqueles bens, no momento certo e necessário, de forma a permitir
a prestação de cuidados sem intercorrências e ao mais baixo custo, mantendo a qualidade que se impõe
quando se trata de garantir a prestação de cuidados de saúde.
É sua visão cumprir a missão que lhe cabe de forma mais eficaz, adquirindo um maior conhecimento do
mercado, adotando métodos que possibilitem com crescente rigor a compra ao mais baixo custo, criando
economias de escala e ganhando a confiança quer dos fornecedores externos quer dos clientes internos (os
serviços com os quais se articula), cumprindo rigorosamente a legislação em vigor.

> Enquadramento Jurídico
Até Fevereiro de 2012, o CHUC, EPE regia-se, abaixo dos limiares das diretivas comunitárias, pelos
regulamentos internos de compras. Com a publicação do DL 149/2012, de 12 de Julho, foram eliminadas as
exceções à aplicação integral do regime de contratação pública de que beneficiavam os hospitais
pertencentes ao sector empresarial do Estado.
Nestes termos, o CHUC, EPE rege-se, no âmbito da contratação pública, pelo DL 18/2009, de 29 de Janeiro
(Código dos Contratos Públicos), 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 e ao regime
substantivo dos contratos públicos que revistam a natureza de contrato administrativo.
A Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso (LCPA), Lei 8/2012, de 21 de Fevereiro, veio impor
grandes alterações aos procedimentos de aquisição, proibindo a assunção de compromissos plurianuais
sem autorização prévia do Ministro da Saúde/Finanças.
Em suma, os procedimentos de contratação pública do CHUC, EPE, levados a cabo pelo sector de aquisição
de medicamentos e reagentes do CHUC, EPE, conformam-se com as normas em vigor: Regulamento de
Compras (nos processos com autorização anterior à Lei 8/2012, de 21 de Fevereiro e ao DL 149/2012, de 12
de Julho e ainda válidos); Código de Contratação Pública; Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso.
Tais procedimentos obedecem igualmente aos princípios da contratação pública: igualdade, concorrência e
transparência, imparcialidade e publicidade, tutela da confiança, proporcionalidade, boa-fé, legalidade
procedimental, prossecução do interesse público e respeito pelos interesses legalmente protegidos e
justiça.
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> Principais atividades desenvolvidas em 2013
>

Processos de compra centralizados: a centralização traz standardização e redução de
nomenclaturas e referências, com inevitáveis ganhos na gestão de stocks. Por outro lado, a
concentração induz aumento das quantidades aprovisionadas e consequente aumento do poder
negocial;

>

Procedeu-se ao mapeamento dos artigos existentes: nas duas bases de dados, procedendo às
devidas correções de acordo com as regras aprovadas pelo grupo de trabalho da fusão compras;

>

Processos de aquisição de compras agregadas de medicamentos para a região centro, nos termos
acima descritos;
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CAPÍTULO IV – DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO E ATIVIDADE PARA O ANO 2014
PLANO ESTRATÉGICO DO CHUC - INICIATIVAS - PLANO DE ACÇÕES PARA 2013 E ANOS SEGUINTES
Eixo Estratégico

A. Defi ni r o novo
model o
orga ni za ti vo e de
ges tã o do CHUC

Objetivos estratégicos

1. Defi ni r a nova es trutura
orga ni za ti va do CHUC

2. Defi ni r e i mpl ementa r
A.4 Ajus ta r o model o de funci ona mento do CHUC à nova
meca ni s mos de
es trutura orga ni za ci ona l e des envol ver meca ni s mos de
coordena çã o entre os
coordena çã o
di ferentes s ervi ços do CHUC

4. Impul s i ona r a
pa rti ci pa çã o dos
profi s s i ona i s

Responsável

A.1 Defi ni r a es trutura orga ni za ci ona l do CHUC de a cordo
Cons el ho Admi ni s tra çã o
com os objeti vos es tra tégi cos
A.2 Defi ni r perfi s e competênci a s dos profi s s i ona i s
Cons el ho Admi ni s tra çã o
cha ve
A.3 Integra r os Órgã os Soci a i s e Comi s s ões

3. Di vul ga r a es tra tégi a e
Vi s ã o do CHUC
B. Geri r a
muda nça cri a ndo
uma nova cul tura
de grupo

Iniciativas

B.1 Es ta bel ecer uma i ma gem úni ca do CHUC

Avaliação relativa ao ano 2013

Data de
Início

Data de
conclusão

2012

2013

Foi cumpri do.

2013

2013

Foi cumpri do.

Cons el ho Admi ni s tra çã o

2012

2013

Foi cumpri do.

Cons el ho Admi ni s tra çã o

2013

2014

Em curs o.

Cons el ho Admi ni s tra çã o

2013

2013

Foi cumpri do.

2013

2014

Em curs o.

B.2 El a bora r e i mpl ementa r um Pl a no de Comuni ca çã o
Cons el ho Admi ni s tra çã o
Interna
B.3 Cri a r grupos de tra ba l ho com el ementos cha ve pa ra o
Cons el ho Admi ni s tra çã o
des envol vi mento e i mpl ementa çã o da s i ni ci a ti va s

2013

2016

Em curs o.

B.4 Promover i ni ci a ti va s pa ra moti va r os profi s s i ona i s

Cons el ho Admi ni s tra çã o

2013

2016

Em curs o.

5. Des enha r meca ni s mos
B.5 Cri a r ferra menta s pa ra a i mpl ementa çã o e
pa ra moni tori za r o proces s o
moni tori za çã o do Pl a no Es tra tégi co do CHUC 2012-2016
de i ntegra çã o

Cons el ho Admi ni s tra çã o

2013

2014

Em curs o.

UIG+ STI+SGD+CA

2013

2015

Em curs o.

Cons el ho Admi ni s tra çã o

2012

2016

Em curs o.

Ga bi nete Qua l i da de

2012

2016

Em curs o.

6. Des envol ver e i ntegra r os
C. Adequa r a s
s i s tema s de i nforma çã o de
i nfra es trutura s e
ges tã o es tra tégi ca e
s i s tema s de
opera ci ona l
i nforma çã o a o
novo model o
7. Reorga ni za r e a dequa r a s
a s s i s tenci a l
i nfra es trutura s do CHUC

C.1 Identi fi ca r os s i s tema s de i nforma çã o es trutura ntes
pa ra s uporta r a fus ã o, es ta bel ecer pri ori da des e pl a no
de i mpl ementa çã o

C.2 Defi ni r e i mpl ementa r um Pl a no Funci ona l de
Es pa ços pa ra a s uni da des do CHUC
D.1 Redes enha r os proces s os a s s i s tenci a i s a s s entes na
qua l i da de a s s i s tenci a l e na ori enta çã o pa ra o utente

D.2 Aumenta r a ci rurgi a de a mbul a tóri o
8. Ajus ta r o model o
a s s i s tenci a l à s nova s
D. Defi ni r o novo tendênci a s de pres ta çã o de
model o
cui da dos e à s exi gênci a s da D.3 Des envol ver progra ma s de ges tã o da s doença s
a s s i s tenci a l do
procura
cróni ca s
CHUC
D.4 Des envol ver progra ma s de ges tã o do ri s co gl oba l e
do ri s co cl íni co
D.5 Di mi nui r a ta xa de i nfeçã o a s s oci a da a os cui da dos
de s a úde
D.6 Reformul a r os cui da dos de a mbul a tóri o
9. Reordena r e i ntegra r a
D.7 Rea jus ta r e i ntegra r a ma terni da de do CHUC
oferta a s s i s tenci a l do CHUC

UGIs Ci rúrgi ca s

2012

2016

Es tá a s er cumpri do. Entre 2012 e 2013 o número
de doentes opera dos em ci rurgi a de a mbul a tóri o
cres ceu 9,4% e a percenta gem de doentes
opera dos no tota l de doentes opera dos
progra ma dos pa s s ou de 48,1% em 2012 pa ra
52,0% em 2013.

Grupo de Tra ba l ho

2013

2016

Em curs o.

Ga bi nete Qua l i da de

2013

2016

Em curs o.

Ga bi nete Qua l i da de+
CCI

2013

2016

Em curs o.

Grupo de Tra ba l ho

2013

2016

Em curs o.

UGI Ma terno-feta l

2013

2016

Em curs o. El a bora çã o de es tudos técni cos
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PLANO ESTRATÉGICO DO CHUC - INICIATIVAS - PLANO DE ACÇÕES PARA 2013 E ANOS SEGUINTES
Avaliação relativa ao ano 2013
Eixo Estratégico

Objetivos estratégicos

Iniciativas

D.8 Concentra r a a ti vi da de de doentes pedi á tri cos

Responsável

Data de
Início

Data de
conclusão

Pedi a tri a

2012

2013

Foi cumpri do. Os doentes com i da de a té a os 18
a nos pa s s a ra m a s er a tendi dos no Hos pi ta l
Pedi á tri co pa ra toda s a s es peci a l i da des à
excepçã o da Gi necol ogi a e Obs tetríci a .

9. Reordena r e i ntegra r a
oferta a s s i s tenci a l do CHUC
D. Defi ni r o novo
model o
a s s i s tenci a l do
CHUC

D.9 Rea jus ta r e i ntegra r a ps i qui a tri a do CHUC
10. Potenci a r á rea s de
excel ênci a

D.10 Rea jus ta r e i ntegra r s ervi ços a s s i s tenci a i s do CHUC
D.11 Identi fi ca r e potenci a r a s á rea s e/ou
es peci a l i da des a cons i dera r como á rea s de excel ênci a

11. Reforça r a col a bora çã o D.12 Es ta bel ecer meca ni s mos de coordena çã o da
entre o CHUC e a s res ta ntes a ti vi da de a s s i s tenci a l com os outros pres ta dores de
es trutura s a s s i s tenci a i s cui da dos

E. Integra r os
s ervi ços de
s uporte
a s s i s tenci a l e de
ges tã o e
l ogís ti cos

12. Integra r os s ervi ços
compl ementa res de
di a gnós ti co e tera pêuti ca

E.1 Cri a r um l a bora tóri o centra l

13. Integra r os s ervi ços de
s uporte à pres ta çã o de
cui da dos de s a úde

E.3 Cri a r uma uni da de centra l de es teri l i za çã o pa ra o
CHUC

E.2 Cri a r uma uni da de centra l de di a gnós ti co de i ma gem

E.4 Integra r os Servi ços Fa rma cêuti cos

Ps i qui a tri a

2012

2016

Em curs o. El a bora çã o de es tudos técni cos

Cons el ho Admi ni s tra çã o

2012

2016

Em curs o

Grupo de Tra ba l ho

2013

2016

Em curs o

Cons el ho Admi ni s tra çã o

2013

2016

Servi ço Pa tol ogi a Cl íni ca

2013

2016

Servi ço de Ima gem
Médi ca

2013

2016

Em curs o

Servi ço de Es teri l i za çã o

2013

2014

Foi concentra da no Pol o HUC a a cti vi da de de
es teri l i za çã o que funci ona va no Pol o HG e MBB.

Servi ços Fa rma cêuti cos

2012

2014

Foi cumpri do.

Servi ços a poi o à ges tã o
e l ogís ti ca

2012

2013

Foi cumpri do. Todos os Servi ços de a poi o à
ges tã o e l ogís ti ca es tã o i ntegra dos .

Di rector Logís ti ca

2013

2016

Em curs o.

2013

2014

Em curs o.

2012

2016

Em curs o.

2012

2016

Es tá a s er cumpri do, entre 2012 e 2013, a demora
médi a reduzi u 0,39 di a s (foi i gua l a 8,51 di a s em
2012 e de 8,12 di a em 2013).

2012

2016

Em curs o

2013

2016

Em curs o

2012

2016

Em curs o

2012

2016

Fora m es ta bel eci dos protocol os de coopera çã o
com enti da des de di vers os pa ís es europeus .

Cons el ho Admi ni s tra çã o

2013

2016

Dura nte o a no 2013 deu-s e i níci o à cri a çã o do
Centro de Ens a i os Cl íni cos de Fa s e 1.

F.9 Cons ol i da r o CHUC como centro de forma çã o

Servi ço de Forma çã o

2012

2016

O CHUC promoveu o Progra ma de Actua l i za çã o em
Obs tetríci a pa ra Enfermei ra s e Pa rtei ra s
Angol a na s .

F.10 Identi fi ca r á rea s s us cetívei s de pres ta çã o a
tercei ros

Cons el ho Admi ni s tra çã o

2013

2016

O CHUC pres ta Servi ços a enti da des externa s na
á rea da Es teri l i za çã o.

14. Rees trutura r os s ervi ços E.5 Integra r os s ervi ços de ges tã o e l ogís ti ca
de ges tã o e l ogís ti ca
E.6 Reorga ni za r o s i s tema de ges tã o l ogís ti ca hos pi ta l a r

F.1 Oti mi za r a es trutura de cus tos a tra vés da
Servi ços Hotel ei ros +
renegoci a çã o de contra tos a tua i s e/ou cel ebra çã o de
Aprovi s i ona mento+Fa rm
novos contra tos
a cêuti cos
F.2 Rea l i za r um pl a no de di mens i ona mento dos s ervi ços
Cons el ho Admi ni s tra çã o
a o nível de Recurs os Huma nos
15. Mel hora r a efi ci ênci a e
oti mi za r a es trutura de
F.3 Reduzi r a demora médi a
cus tos do CHUC
F.4 Reduzi r a s l i s ta s de es pera
F.5 Defi ni r a pol íti ca do medi ca mento

F. Obter recurs os
a di ci ona i s

Conselho de
Administração+UGI's+Dire
ções de Serviços
UHGIC+ CCTH
Direção Clínica e Comissão
de Farmácia e Terapeûtica

F.6 Aprofunda r a i mpl ementa çã o do "Hos pi ta l Ami go do
Ges tor do Ambi ente
Ambi ente"
F.7 Des envol ver a oferta de s ervi ços s us cetívei s de s erem
Cons el ho Admi ni s tra çã o
pres ta dos a ci da dã os es tra ngei ros

16. Di vers i fi ca r fontes de
fi na nci a mento

Es tá a s er cumpri do. No decorrer do a no 2013
a l a rga ra m-s e a s cons ul ta s de Ps i qui a tri a a os
Centro de Sa úde, por exempl o, C.S. de Tá bua , C.S.
de Mi ra nda do Corvo;
Ini ci a ra m-s e a s obra s de a dpta çã o da s
es trutura s pa ra a i ns ta l a çã o do l a bora tóri o
centra l .

F.8 Es ta bel ecer um pl a no de i nves ti ga çã o a pl i ca da e
ens a i os cl íni cos
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CAPÍTULO V – CUMPRIMENTO DAS ORIENTAÇÕES LEGAIS
1. Objetivos de gestão

O Contrato-Programa para o ano 2013, celebrado entre a Administração Central do Sistema de Saúde
(ACSS), a Administração Regional de Saúde do Centro (ARSC) e o Centro Hospitalar e Universitário de
Coimbra, EPE, tem por objeto a definição dos objetivos do plano de atividades do Centro Hospitalar para
esse período, no âmbito da prestação de serviços e cuidados de saúde.
Salienta-se que os princípios do enquadramento económico e de atividade global no exercício de 2013,
enquanto referência do plano de desempenho e do contrato-programa para 2013, foram estabelecidos por
orientação da ACSS através do documento “Metodologia para a definição de preços e fixação de objetivos”,
com data de Novembro de 2012.
Assim sendo, apresenta-se no quadro seguinte o acompanhamento da produção realizada em sede de
Contrato-Programa.
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Acompanhamento da produção contratualizada em sede de Contrato-programa Ano 2013
Contrato-programa do Ano 2013

Acompanhamento da produção

Instituição:

Contratualização: Anexo CP

Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE

Período Análise: D ezembro 2013
Doentes Equivalentes
ICM

Preço
Unitário

Nº

%

(Euros) 2012

Quantidade
(SNS)

Valor (Euros)

contratualizada em sede de Contratoprograma do Ano 2013
Realizado

Taxa de

Ano 2013

execução

Quantidade (SNS)

Quantidade (SNS)
115,4%

1. Consultas Externas:
N.º de 1ªs consultas médicas (s/ majoração)

73,04 €

135.806

9.919.270,24 €

156.708

N.º de 1ªs consultas referenciadas (CTH)

80,34 €

49.000

3.936.660,00 €

42.155

86,0%

N.º de 1ªs consultas (Telemedicina)

80,34 €

1.480

118.903,20 €

1.832

123,8%

N.º de 1ªs consultas na Comunidade (Saúde mental)

80,34 €

450

36.153,00 €

277

61,6%

N.º de consultas subsequentes médicas

73,04 €

598.882

43.742.341,28 €

662.379

110,6%

N.º de consultas subsequentes (Telemedicina)

80,34 €

800

64.272,00 €

1.422

177,8%

N.º de consultas subsequentes na Comunidade

80,34 €

3.000

241.020,00 €

2.021

67,4%

--

--

Valor Total das Consultas

58.058.619,72 €

2. Internamento:
Doentes Saídos
GDH M édicos

1,0146

36.292

92,77%

2.141,70 €

39.120

78.861.384,42 €

42.122

107,7%

GDH Cirúrgicos

1,7293

16.506

99,85%

2.141,70 €

16.531

61.132.311,72 €

17.924

108,4%

GDH Cirúrgicos Urgentes

1,7293

7.126

99,85%

2.034,62 €

7.137

25.072.605,58 €

6.824

95,6%

Doentes de Psiquiatria Crónicos no Hospital

73,70 €

32.464

2.392.596,80 €

39.703

122,3%

Doentes de Reabilitação Psicossocial

73,70 €

2.500

184.250,00 €

3.061

122,4%

--

--

Dias de Internamento de Doentes Crónicos

Valor Total do Internamento

167.643.148,51 €

3. Ambulatório
Episódios de GDH de Ambulatório
GDH Cirúrgicos Base

0,4594

2.141,70 €

18.000

17.710.145,64 €

22.023

122,4%

GDH M édicos

0,2184

2.141,70 €

3.000

1.403.241,84 €

7.555

251,8%

--

--

236.627

--

99,8%
-112,4%

Valor Total dos GDH de Ambulatório

19.113.387,48 €

4. Urgências
Atendimentos (SU - Polivalente)

112,07 €

237.000

Valor Total dos Atendimentos Urgentes

26.560.590,00 €
26.560.590,00 €

5. Sessões em Hospital de D ia
Base

20,98 €

27.575

578.523,50 €

30.986

Hematologia

305,75 €

5.675

1.735.131,25 €

3.894

68,6%

Imuno-Hemoterapia

305,75 €

3.205

979.928,75 €

3.386

105,6%

Psiquiatria

31,76 €

7.125

226.290,00 €

8.468

118,8%

Psiquiatria - Unidades Socio-Ocupacionais

31,76 €

5.000

158.800,00 €

10.675

Valor Total do Hospital de D ia

3.678.673,50 €

--

213,5%
--

12.029.774,40 €

1.710

135,7%

6. Programas de Gestão da Doença Crónica
VIH/SIDA (doentes em TARV)

9.547,44 €

1.260

Hipertensão Arterial Pulmonar - doentes em tratamento
Pre-tratamento/seguimento 1.º ano

8.758,56 €

15

131.378,40 €

29

193,3%

23.495,40 €

45

1.057.293,00 €

54

120,0%

Seguimento após 1.º ano CF IV

169.336,92 €

25

4.233.423,00 €

29

116,0%

Esclerose M últipla (doentes em terapêutica

12.895,68 €

310

3.997.660,80 €

604

194,8%

VHC - novos doentes

9.442,00 €

90

849.780,00 €

Seguimento após 1.º ano CF  III

0,0%

Tratamento de doentes c/ patologia oncológica
9.107,52 €

250

2.276.880,00 €

n.d.

--

Cancro do colon e reto (1.º ano)

13.639,20 €

250

3.409.800,00 €

n.d.

--

Cancro do colo do útero (1.º ano)

13.409,76 €

40

536.390,40 €

n.d.

--

M edicamentosa (n.º I.V.G.)

294,90 €

700

206.430,00 €

770

Cirúrgica (n.º I.V.G.)

383,97 €

16

6.143,52 €

6

110,0%
37,5%

Cancro da mama (1.º ano)

7. Saúde Sexual e Reprodutiva
I.V.G. (até 10 semanas):

Diagnóstico Pré-Natal:
Protocolos I

39,29 €

900

35.361,00 €

1.315

Protocolos II

67,30 €

1.000

67.300,00 €

1.318

8. Sessões de Radioterapia

18.905

22.923

Tratamentos simples

108,89 €

905

98.545,45 €

Tratamentos complexos

146,1%
131,8%
121,3%
---

261,37 €

18.000

4.704.660,00 €

---

9. Serviços Domiciliários

34,48 €

7.500

258.600,00 €

7.546

100,6%

10. Lar (IPO)

65,57 €

0

0,00 €

--

--

20.715,08 €

40

828.603,20 €

42

1.476,51 €

8

11.812,08 €

n.d.

17.135,40 €

100

1.713.540,00 €

150

1.246,04 €

166

206.842,64 €

270

Neuro estimulador intracraniano

18.856,18 €

8

150.849,44 €

n.d.

Neuro estimulador medular

19.883,69 €

4

79.534,76 €

n.d.

1.359,53 €

6

8.157,18 €

11. Outros:
Próteses
Implante coclear
Banda gástrica
Desfibrilhador cardíaco
Prótese da anca

Neuro estimulador periférico
Medicamentos de cedência hospitalar em
ambulatório
Formação de Internos
Valor da Produção Contratada
Incentivos Institucionais
Convergência
Valor Total do Contrato

n.d.

105,0%
-150,0%
162,7%
----

9.309.872,59 €

--

--

3.773.749,20 €
17.107.200,01 €

----

----

0,00 €

--

--

342.144.000,29 €

--

--

325.036.800,28 €
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Avaliação do grau de cumprimento dos objetivos associados ao Contrato-programa do Ano 2013
Periodo Análise: Dezembro 2013
Objectivos

Peso Relativo
Indicador (%)

Objectivos Nacionais

60

Ano 2013
Meta

Ano 2013
Realizado

Grau de
Cumprimento
(%)

Apoio Índice de
Grau de
Índice de
Desempenho
Cumprimento
Desempenho para calcuçlar o
Ajustado (%)
valor em €

Valor de Incentivos
no Ano 2013

Valor a receber
pelo cumprimento
dos objectivos

14,8

14,8%

10.264.320,01 €
2.566.080,00 €

2.530.668,10 €

97,1

2,9

2,9%

513.216,00 €

498.332,74 €

99,6

3,0

3,0%

513.216,00 €

511.163,14 €

124,3

120

3,6

3,6%

513.216,00 €

615.859,20 €

101,7

101,7

3,1

3,1%

513.216,00 €

522.111,74 €

74,7

74,7

Acesso

15

Percenta gem da s pri mei ra s cons ul ta s no tota l de
cons ul ta s médi ca s (%)

3%

24,0

23,3

97,1

Percenta gem de utentes referenci a dos pa ra cons ul ta
externa a tendi dos em tempo a dequa do (%)

3%

75,0

74,7

99,6

Pes o da s cons ul ta s externa s com regi s to de a l ta no
tota l de cons ul ta s externa s (%)

3%

7,0

8,7

Percenta gem de doentes ci rúrgi cos tra ta dos em
tempo a dequa do (%)

3%

75,0

76,3

Permi l a gem de doentes s i na l i za dos pa ra a RNCCI, em
tempo a dequa do, no tota l de doentes s a ídos (‰)

3%

3,00

2,24

Desempenho Assistencial

25

Demora médi a (di a s )

4%

8,20

8,12

101,0

Percenta gem de rei nterna mentos em 30 di a s (%)

4%

8,2

9,7

81,7

Percenta gem de doentes s a ídos com dura çã o de
i nterna mento a ci ma do l i mi a r má xi mo (%)

4%

1,4

1,6

Percenta gem de pa rtos por ces a ri a na (%)

4%

28,0

Percenta gem de ci rurgi a s rea l i za da s em a mbul a tóri o
no tota l de ci rurgi a s progra ma da s (GDH) – pa ra
procedi mentos a mbul a tori zá vei s (%)

3%

Percenta gem do cons umo de emba l a gens de
medi ca mentos genéri cos , no tota l de emba l a gens de
medi ca mentos (%)

2,2

2,2%

513.216,00 €

383.201,28 €

22,4

22,4%

4.276.800,00 €

3.837.772,25 €

101,0

4,0

4,0%

684.288,00 €

691.029,75 €

81,7

3,3

3,3%

684.288,00 €

559.113,37 €

87,3

87,3

3,5

3,5%

684.288,00 €

597.547,27 €

29,3

95,4

95,4

3,8

3,8%

684.288,00 €

652.517,49 €

70,0

74,5

106,4

106,4

3,2

3,2%

513.216,00 €

546.208,46 €

3%

35,0

36,1

103,1

103,1

3,1

3,1%

513.216,00 €

529.345,65 €

Ta xa de regi s to de uti l i za çã o da “Li s ta de Veri fi ca çã o
de Ati vi da de Ci rúrgi ca ” – Indi ca dor referente à
ci rurgi a s egura (%)

3%

95,0

48,5

51,1

51,1

1,5

1,5%

513.216,00 €

262.010,27 €

Desempenho económico-financeiro

20

23,3

23,3%

3.421.440,00 €

3.979.727,47 €

Percenta gem dos cus tos com hora s extra ordi ná ri a s ,
s upl ementos e FSE (s el ecci ona dos ), no tota l de
cus tos com pes s oa l (%)

5%

15,4

1.026.432,00 €

EBITDA (€)

5%

Acrés ci mo de Dívi da Venci da (€)

5%

Percenta gem de provei tos opera ci ona i s extra
contra to-progra ma , no tota l de provei tos
(opera ci ona i s ) (%)

5%

Objectivos Regionais Centro
Percenta gem de Pa rtos Rea l i za dos com Ana l ges i a
Epi dura l (%)
Percenta gem de GDH Ci rúrgi cos Urgentes no Tota l de
GDH Ci rúrgi cos (%)
Percenta gem de Epi s ódi os de Interna mento com
Compl i ca ções (%)

9,8

136,4

120

6,0

6,0%

855.360,00 €

-38.362.851,00

-36.341.398

105,3

105,3

5,3

5,3%

855.360,00 €

900.431,47 €

0,00

-3.586.405,00

>120

120

6,0

6,0%

855.360,00 €

1.026.432,00 €

7,7

10,5

136,0

120

40

6,0

6,0%

855.360,00 €

1.026.432,00 €

32,5

32,5%

6.842.880,00 €

5.557.092,68 €

8%

83,0

(83) 45,3**

54,6

54,6

4,4

4,4%

1.368.576,00 €

746.945,70 €

8%

29,0

35,9

76,2

76,2

6,1

6,1%

1.368.576,00 €

1.042.949,30 €

8%

5,0

6,5

70,0

70,0

5,6

5,6%

1.368.576,00 €

958.003,20 €

TME da Li s ta de Es pera Ci rúrgi ca (mes es )

8%

9,0

8,8

102,2

102,2

8,2

8,2%

1.368.576,00 €

1.398.988,80 €

Percenta gem de Cus tos com Produtos Fa rma cêuti cos
no Tota l dos Cus tos Opera ci ona i s (%)

8%

26,3

25,5

103,0

103,0

8,2

8,2%

1.368.576,00 €

1.410.205,69 €

Índice de Desempenho Global

93,0

93,0%
17.107.200,00 €

Valor Incentivos Contratados (€)

15.905.260,50 €

Valor Incentivos Realizados (€)

**O CHUC pode vir a recuperar a totalidade do
objectivo após codificação em GDH's.

2. Gestão do risco financeiro
O Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, não tem situações que se enquadrem no Despacho n.º
101/2009 – SETF, de 30 de Janeiro.
2.1. Cumprimento dos limites máximos de acréscimo de endividamento
Não aplicável ao CHUC, EPE. O CHUC possui um empréstimo obtido junto do Fundo de Apoio ao Sistema
Nacional de Saúde, financiamento este que não é considerado para efeitos de envidamento

RELATÓRIO E CONTAS - ANO 2013 | PÁGINA 72

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

Relatório e Contas 2013

Como consequência da publicação do Despacho Conjunto n.º 14181-A/2013, dos Secretários de Estado da
Saúde e do Tesouro, este empréstimo foi liquidado através da entrega de unidades de participação, detidas
pelo Estado no Fundo de Apoio ao Sistema de Pagamentos do Serviço Nacional de Saúde.

3. Cumprimento das metas relativas ao prazo médio de pagamentos.
Com base na aplicação da fórmula estabelecida no n.º 6 e n.º 7 do Anexo à Resolução n.º 34/2008 de 22 de
Fevereiro, modificada pelo Despacho do Ministro das Finanças n.º 9870/2009 de 6 de Abril, no balancete de
31 de Dezembro de 2013, verificou-se que o PMP do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, se fixou
em 186 dias, tendo havido um aumento de 32 dias em relação a 2012, justificado pelo facto de em 2012 ter
havido um Programa Extraordinário de Regularizações de Dividas aos Fornecedores externos superior ao
que existiu em 2013.

2013

PMP
Prazo

2012

1ºT

2ºT 3ºT

4ºT

252

275 270 186

1ºT

Var. (% ) 4ºT 2013/4ºT
2012

2ºT 3ºT 4ºT

768 980 354 154

17,20%

4. Atrasos nos pagamentos
Mapa da posição a 31-12-2013 dos Pagamentos em Atraso, nos termos do DL 65-A/2011, de 17 de Maio.
Dívidas Vencidas

Dívidas vencidas de acordo com o Art. 1.º DL 65-A/2011

0-90 dias

90-120 dias

120-240 dias

Aq. de Bens e Serviços 30.478.576,25 5.283.999,22 5.379.644,46

240-360 dias

> 360 dias

7.317.199,84

22.994.125,66

10.537,71

33.021,39

115.128,01

Total 30.812.984,74 5.338.367,67 5.390.182,17

7.350.221,23

23.109.253,67

Aq. de Capital

334.408,49

54.368,45

5. Remunerações
Dos Órgãos Sociais:

Nome

Variável

Fixa **

Outra

Redução Lei 12- Redução Redução anos Bruta após
A/2010
(Lei OE) anteriores * Reduções
3.327,10 8.217,21
0,00
73.955,47

Dr. José Martins Nunes

85.499,78

Dr. Pedro José Duarte Roldão
Dr. António Pedro Araújo Lopes
Prof. Dr. José Pedro Figueiredo

72.212,40
72.212,40
72.212,40

2.723,70
2.723,70
2.723,70

7.070,79
7.070,79
7.070,79

0,00
0,00
0,00

62.417,91
62.417,91
62.417,91

Mestre António Manuel Marques

72.212,40

2.723,70

7.070,79

0,00

62.417,91

Nota:

Redução de anos anteriores: refere a remunerações regularizadas no ano em referência pertencentes a nos anteriores
* Indicar os motivos subjacentes a este procedimento
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Beneficios Sociais(€)
Sub.
Refeição

Nome

Regime de Proteção
Social

Seguro de
Saúde

Dr. José Martins Nunes
Dr. Pedro José Duarte Roldão

Identificar
1.080,31 CGA/ADSE
1.080,31 CGA/ADSE

Valor
9.407,89
7.987,07

Dr. António Pedro Araújo Lopes

1.080,31 CGA/ADSE

7.987,07

Prof. Dr. José Pedro Figueiredo

1.080,31 CGA/ADSE

7.987,07

Mestre António Manuel Marques

1.080,31 CGA/ADSE

7.987,07

Seguro de vida

Seguro de
acidentes
Pessoais

Gastos com Comunicações Móveis (€)
Plafond
Mensal
Definido

Nome

Valor Anual

Observações

Dr. José Martins Nunes

451,33

Dr. Pedro José Duarte Roldão
Dr. António Pedro Araújo Lopes

100,32
72,78

Prof. Dr. José Pedro Figueiredo
Mestre António Manuel Marques

456,67
101,86
Gastos anuais associados a Deslocações em Serviço

Nome

Deslocações
em Serviço

Custo com
Alojamento

Identficar
[€]
Prof. Dr. José Pedro Figueiredo

[€]

Gasto
total com
viagens
(Σ )

Outras

Ajudas de
custo

Valor

[€]

[€]

[€]

439,25

Não foram atribuídos prémios de gestão, conforme previsto no art.º 37.º da Lei n.º 66-B/2012.
Foi aplicada a redução remuneratória nos termos do art.º 27.º da Lei n.º 66-B/2012.
Foi mantida a redução de 5% prevista no art.º 12 da Lei n.º 12-A/2010.
Do Auditor Externo/Fiscal Único

Remuneração Anual
Nome

Bruta

Reduções (Lei OE)

[€]
[€]
Manuel Domingues & Associado, SROC, representada pedo Dr. Manuel Duarte
14.258,91
Domingues, ROC nº 824
2.067,55

Bruta após
Reduções
[€]
12.191,36

Foi aplicada a redução remuneratória nos termos do art.º 27.º da Lei n.º 66-B/2012.
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Dos restantes trabalhadores:
Foi aplicada a redução remuneratória nos termos do art.º 27.º da Lei n.º 66-B/2012.

6. Artigo 32º do Estatuto do Gestor Público

EGP

Nome

Dr. José Martins Nunes
Dr. Pedro José Duarte Roldão
Dr. António Pedro Araújo Lopes
Prof. Dr. José Pedro Figueiredo
Mestre António Manuel Marques

Fixado
[S/N]
S
S
S
S
S

OPRLO
Despesas
Identificar
Classificação Vencimento
Pagadora
Representação
Entidade
[A/B/C]
Valor (mensal)
[identifica/n.a.] [O/D]
B
4.752,97
1.579,85 CHUC, EPE
D
B
3.891,00
1.478,20 CHUC, EPE
D
B
3.891,00
1.478,20 CHUC, EPE
D
B
3.891,00
1.478,20 CHUC, EPE
D
B
3.891,00
1.478,20 CHUC, EPE
D

O CHUC cumpriu no exercício do ano 2013 o disposto no artigo 32.º do Estatuto do Gestor Público,
conforme republicação pelo Decreto-Lei n.º 8/2012, de 18 de janeiro, não havendo lugar à utilização de
cartões de crédito nem reembolsos a gestores de quaisquer despesas que caiam no âmbito do conceito de
despesas de representação pessoal.
7. Contratação Pública

O recurso a prestação de serviços de valor superior ou igual a 125.000€ ocorreu em 2013 em áreas tais
como a Alimentação, Limpeza, Resíduos, Segurança, Transporte de Doentes, Serviços de Diagnóstico e
Serviços de Comunicação, áreas para as quais o CHUC não dispõe de capacidade interna e/ou estão fora do
seu âmbito de atuação (ex.: Correios, Água, Eletricidade, etc.).
No exercício de 2013 não foram celebrados atos ou contratos com valor superior a 5 M€.

8. Racionalização de Política de Aprovisionamento de Bens e Serviços /Sistema Nacional de Compras
Públicas

No exercício do ano 2013 o CHUC, EPE recorreu a procedimentos levados a cabo pela Entidade de Serviços
Partilhados da Administração Pública, I.P. (eSPap), entidade que assumiu as atribuições da anterior ANCP,
no sentido de aproveitar mais-valias que possam concorrer para a melhoria dos resultados da instituição
em matéria de aquisições públicas. O CHUC, EPE recorre também à informação dos Serviços Partilhados do
Ministério da Saúde, EPE. previamente à aquisição de material de consumo clínico e medicamentos
(catálogo da ACSS) e diversos contratos de manutenção negociados centralmente por esta entidade.
Durante o exercício de 2013 não foram adquiridas viaturas.
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Plano de redução de custos

Neste domínio importa referir que no período 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.
Variação 2013/2012 Cumprimento
PRC

2009 2010 2011

CMVMC (m€)
FSE (m€)
Deslocações/Estadas
Ajudas de custo
Comunicações
Gastos com o pessoal (m€)
Total
Volume de Negócios (m€)
Peso dos Gastos no VN (%)
RH no final do Período

2012

2013
Absoluta

%

-151.491

-0,10%

52.970.882 -515.846
96.026 32.686

-0,96%
51,60%

144.825.845 144.674.354
53.486.728
63.341

864.048
793.405
-70.642
217.021.277 220.666.475 3.645.198
416.261.238 419.201.143 2.939.904
361.906.856 368.435.710 6.528.854
115,02%
113,78%
7.664
7.539

Identificar [S/N]

-8,18%
1,68%
0,71%
1,80%
-1,1%
-1,6%

Numa análise às variações das rubricas do quadro em anexo, constata.se que existe um aumento dos gastos
de 2012 para 2013 em 0,71%, este valor é claramente influenciado pelo facto de 2013 na rubrica custos
com pessoal contemplar mais um subsídio do que em 2012 dada a reposição do subsídio de natal e ainda
um agravamento da taxa de contribuição da entidade patronal para a CGA, de 15% em 2012 para 20% em
2013 e de 23.75% em 2014. O agravamento de 2014 já afetou os custos com o pessoal de 2013 na parte
relativa aos encargos especializados com férias, subsídio de férias, trabalho extraordinários e noites e
suplementos, a pagar em 2014.
Redução do número de efetivos e de cargos dirigentes
Quadro de Pessoal

2010

2011

2012

2013

7666
33
5

7501
30
5

Número de RH sem órgãos sociais
Número de cargos dirigentes sem O.S.
Número de órgãos sociais

[número][número]
[número][número]
[número][número]

Gastos totais com pessoal
Gastos com Órgãos Sociais
Gastos com Dirigentes
Gastos com RH sem O.S. e sem Dirigentes

[€]
[€]
[€]
[€]

[€]
[€]
[€]
[€]

217.021.277
371.274
1.443.235
215.206.718

220.666.475
339.083
1.572.087
218.755.305

Rescisões / Indemnizações (€)

[€]

[€]

14.914 €

77.097 €

Da análise do quadro constata-se que o CHUC,EPE reduziu os seus efectivos em 165 unidades, sendo a
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redução de dirigentes de 3 unidades, o aumento nos Gastos com Recursos Humanos em 2013 é claramente
influenciado pelas condicionantes referida no ponto anterior.

10. Princípio da Unidade de Tesouraria

No CHUC está instituído o princípio de que todos os depósitos e movimentação bancária devem passar
pelas contas do IGCP, com exceção das situações de serviços bancários que o IGCP não presta ou tem
dificuldade em prestar, donde resulta que os movimentos bancários efetuados no IGCP no período de 1 a
31 de Dezembro de 2013 representaram a maioria da totalidade dos movimentos financeiros da
instituição.
No quadro abaixo discriminam-se os saldos bancários iniciais e finais da instituição no período de 1 a 31 de
Dezembro de 2013.

1 JANEIRO A
31 DEZEMBRO DE 2013

TOTAL1
TOTAL2

Instituição de crédito
IGCP
BES
MG
SANTANDER TOTTA
CGD
DEPOSITOS À ORDEM

Saldo Inicial

Saldo Final

8.897.614,27
177.679,62
1.148.416,88
1.166.652,33
3.735,00
11.394.098,10

16.459.950,21
786.617,67
811.526,60
522.000,60
3.735,00
18.583.830,08

EM CAIXA

0,00

0,00

TOTAL EM CAIXA

0,00

0,00

11.394.098,10

18.583.830,08

TOTAL GERAL

11. Auditorias conduzidas pelo Tribunal de Contas
Em 2013 não houve auditorias conduzidas pelo Tribunal de Contas na instituição, tendo sido submetidos a
visto 13 contratos no valor total de 13.355.338€.

12. Cumprimento das recomendações do acionista – Aprovação de contas 2012
Nos termos da alínea a) do Despacho Conjunto dos Ministérios das Finanças e da Saúde foi aprovado o
Relatório de Gestão e Contas do exercício de 2012 do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE.
Nos termos da alínea b) do referido despacho foi ainda determinado que o resultado líquido negativo
apurado no exercício findo em 31 de Dezembro de 2012, no montante de 32.909.129,47€ (trinta e dois
milhões, novecentos e nove mil, cento e vinte e nove euros e quarenta e sete cêntimos) fosse transferido
para a conta de Resultados Transitados.
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Nos termos da alínea c) do mesmo Despacho foram feitas recomendações:
I.

Promover a elaboração do cadastro e inventário de bens do Estado (CIBE);

II.

Reforçar os sistemas de controlo interno com vista à obtenção de resultados no processo de
análise e reconciliação nas rubricas Clientes, Outros devedores, Acréscimos de proveitos,
Adiantamentos e Outros credores;

III.

Constituir os seguros sobre edifícios e respetivos recheios, equipamentos e existências;

IV.

Tomar as medidas necessárias tendo em vista o cumprimento dos deveres especiais de
informação estabelecidos no Despacho nº 14277/2008, de 23 de maio;

V.

Cumprir integralmente o Despacho nº 438/10-SETF, de 10 de maio, relativo à divulgação de
informação relacionada com a contratação pública;

VI.

Divulgar as medidas de racionalização adotadas no âmbito do Parque de Veículos do Estado; e

VII.

Aplicar o artigo 17º da Lei nº 12-A/2010 de 30 de junho, e o artigo 89º da Lei 64-B/2011, de 30
de dezembro, os quais estabelecem que as entidades que integram o setor empresarial do
Estado devem manter as suas disponibilidades e aplicações financeiras junto do IGCP.

Durante o ano de 2013 foram efetuados trabalhos conducentes à uniformização das aplicações informáticas
de imobilizado, já que as três instituições que deram origem ao CHUC possuíam aplicações informáticas
diferentes, tendo o trabalho de migração dos registos para uma única aplicação informática, ficado
concluído no final de 2013.
No decorrer do exercício foram efetuadas reconciliações de contas correntes de clientes e outros contatos
com clientes, reconhecendo que os trabalhos de reconciliação com os principais clientes da instituição, que
são as Companhias de Seguros é um trabalho complexo e nem sempre com os melhores resultados.
Foram cumpridas as orientações relativas aos pontos IV),V e VI). Quanto ao ponto VII) no CHUC está
instituído o princípio que todos os depósitos e movimentação bancária, devem passar pelas contas do IGCP,
e as contas existentes fora do IGCP servem fundamentalmente para serviços que o IGCP não possui como
sejam o Serviço de Via Verde, guarda de títulos, terminais de pagamento automático que permitem o
pagamento de taxas moderadoras. Diariamente a Tesouraria da instituição deposita os valores apurados do
dia, numa instituição bancária (BES) localizada dentro das instalações da instituição e ainda uma conta
afeta à movimentação de valores pertencentes a doentes do foro psiquiátrico.

13. Cumprimento dos deveres especiais de informação
Foram cumpridas as orientações emanadas pelo Despacho do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde n.º
693/2009, de 23 de Dezembro, ou seja, o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, reporta
adequadamente a sua informação económico-financeira à tutela.
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Segundo as orientações emanadas pelo Despacho do Ministro de Estado e das Finanças n.º 14277/2008, de
14 de Maio, o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, deve reportar para a DGTF trimestralmente, de
modo analítico, um Relatório de Execução Orçamental do trimestre acompanhado do respetivo parecer do
Fiscal Único.
No ano de 2013 foram elaborados os Relatórios de Execução Orçamental, tendo sido remetidos à Direção
Geral do Tesouro e das Finanças e de forma desmaterializada através do Sistema de Recolha de Informação
Económica e Financeira (SIRIEF).
Com periodicidade trimestral são divulgados na plataforma “On-Line” SIRIEF, gerida pela Direcção Geral do
Tesouro e Finanças, os elementos económico-financeiros da instituição.

Informação Divulgada a 31 de Dezembro de 2013 no site do SEE
Informação a constar no Site do SEE
Estatutos actualizados (PDF)
Historial, Visão, Missão e Estratégia
Ficha sintese da empresa
Identificação da Empresa:

Missão, objectivos, politicas, obrig. serv. público e modelo de financiamento

S
x
x
x
x
x

Divulgação
N N.A.

Comentários

Modelo Governo / Ident. Orgãos Sociais:

Modelo de Governo (identificação dos órgãos sociais)
Estatuto remuneratório fixado
Remunerações auferidas e demais regalias

x
x
x

Regulamentos e Transacções:

Regulamentos Internos e Externos
Transações Relevantes c/ entidade(s) relacionada(s)
Outras transacções

x
x
x
x
x

Análise de sustentabilidade Económica, Social e Ambiental
Avaliação do cumprimento dos PBG
Código de Ética
Informação Financeira histórica e atual
Esforço Financeiro do Estado

x
x
x
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Ficha Síntese quanto ao cumprimento das orientações legais

Cumprimento das Orientações legais

Quantificação/Identificação
Cumprimento
S
N N.A.

Justificação / Referência ao
ponto do Relatório

Objectivos de Gestão / Planos de Actividade e Orçamento:
93%

Contrato Programa - Objectivos
Gestão do Risco Financeiro

X

Limites de Crescimento do Endividamento

x

Evolução do PMP a fornecedores

Pagina 72

> 32

x
x

‐20.337.238 €

Promover a elaboração do cadastro e inventário de bens do Estado (CIBE);

X

Fusão do imobilizado

Reforçar os sistemas de controlo interno - Obtenção de resultados na reconciliação

X

Circularização

Divulgação dos Atrasos nos Pagamentos ("Arrears")

Pagina 72

Pagina 72
Programa de Regularização de
Dividas
Página 73

Recomendações do acionista na última aprovação de contas:

Constituir Seguros sobre edifcios e equipamentos

X

Pagina 77
"
"

Deveres especiais de informação Despacho nº 14277/2008/Contratação Publica Despacho nº 438/10 - SETF

X

Medidas no Parques de Viaturas

x

Sem aquisições em 2013

Unidade de Tesouraria do Estado

x

89%

x

Não Foram Atribuidos
Prémios

Página 73

36.500 €

Página 73

14.222 €

Página 73

2.068 €

Página 74

Sem valorizações
renumeratórias

Página 75

"
"
"

Remunerações:
Não atribuição de prémios de gestão, nos termos art.º 37.º da Lei 66-B/2012
Órgãos sociais - redução remuneratória nos termos do art.º 27.º da Lei 66-B/2012

x

Órgãos Sociais - redução de 5% por aplicação artigo 12º da Lei n.º 12-A/2010

x

Fiscal Unico - redução remuneratória nos termos do artº 75º da Lei 66-B/2012

x

Restantes trabalhadores - redução remuneratória, nos termos do art.º 27º da Lei 66-B/2012

x

Restantes trabalhadores - proibição de valorizações remuneratórias, nos termos do art.º 35º da Lei 66-B/2012

x

Artigo 32º do EGP
Utilização de cartões de crédito
Reembolso de despesas de representação pessoal

Sem utilizaçao

x

Sem Reembolsos

x

Pagina 75
Pagina 75

Contratação Pública
Aplicação das Normas de contratação pública pela empresa

Pagina 75

x

Aplicação das Normas de contratação pública pelas participadas
Contratos submetidos a visto prévio do TC
Parque Automóvel

X
13‐13.355.338€

X

-2

x

Gastos Operacionais das Empresas Públicas (artigo 64.º da Lei nº 66-B/2012)

x

2.939.904 €

Pagina 75
Abate
Mais 1 Subsídio

Redução de Trabalhadores (artigo 63.º da Lei n.º 66-B/2012
Nº de trabalhadores

x

Nº de cargos dirigentes

x

Princípio da Unidade de Tesouraria (artigo 124.º da Lei 66-B/2012

-165
-3

x

89,00%

Página 76
Página 76
Página 77
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14. Grelha de Validação – Governo Societário
Relatório de Governo Societário

Identificação
SIM

I

1.

2.

3.

4.
II
1.
2.
3.
III

1.

2.

3.

4.

5.

6.
IV
A.
1.
2.
B.
1.
2.

3.

4.

Missão, Objetivos e Politicas
Indi ca çã o da mi s s ã o e da forma
como é pros s egui da , a s s i m como
a vi s ã o e os va l ores que ori enta m
a empres a .
Pol íti ca s e l i nha s de a çã o
des enca dea da s no â mbi to da
es tra tégi a defi ni da
Indi ca çã o dos objeti vos e do gra u
de cumpri mento dos mes mos ,
a s s i m como a jus ti fi ca çã o dos
des vi os veri fi ca dos e a s medi da s
de correçã o a pl i ca da s ou a
a pl i ca r.
Indi ca çã o dos fa tores cha ve de
que dependem os res ul ta dos da
empres a .
Estrutura de Capital
Es trutura de ca pi ta l
Eventua i s
l i mi ta ções
à
ti tul a ri da de
e/ou
tra ns mi s s i bi l i da de da s a ções .
Acordos pa ra s s oci a i s .
Participações Sociais e Obrigações
detidas
Identi fi ca çã o
da s
pes s oa s
s i ngul a res (órgã os s oci a i s ) e/ou
col eti va s (Empres a ) que, di reta
ou i ndi reta mente, s ã o ti tul a res
de
pa rti ci pa ções
noutra s
enti da des ,
com
i ndi ca çã o
deta l ha da da percenta gem de
ca pi ta l e de votos .
A a qui s i çã o e a l i ena çã o de
pa rti ci pa ções s oci a i s , bem como
a pa rti ci pa çã o em qua i s quer
enti da des
de
na tureza
a s s oci a ti va ou funda ci ona l .
A
pres ta çã o
de
ga ra nti a s
fi na ncei ra s ou a s s unçã o de
dívi da s ou pa s s i vos de outra s
enti da des .
Indi ca çã o s obre o número de
a ções e obri ga ções deti da s por
membros
dos
órgã os
de
a dmi ni s tra çã o e de fi s ca l i za çã o.
Informa çã o s obre a exi s tênci a de
rel a ções
s i gni fi ca ti va s
de
na tureza comerci a l entre os
ti tul a res de pa rti ci pa ções e a
s oci eda de.
Identi fi ca çã o dos meca ni s mos
a dota dos
pa ra
preveni r
a
exi s tênci a
de
confl i tos
de
i nteres s es .
Órgãos Sociais e Comissões
Mesa da Assembleia Geral
Compos i çã o
da
mes a
AG,
ma nda to e remunera çã o.
Identi fi ca çã o da s del i bera ções
a ci oni s ta s .
Administração e Supervisão
Model o de governo a dota do
Regra s
es ta tutá ri a s
s obre
procedi mentos
a pl i cá vei s
à
nomea çã o e s ubs ti tui çã o dos
membros .
Compos i çã o, dura çã o do
ma nda to, número de membros
efeti vos .
Identi fi ca çã o
dos
membros
executi vos e nã o executi vos do CA
e i denti fi ca çã o dos membros
i ndependentes do CGS.

NÃO

Divulgação
SIM
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Comi s s ões exi s tentes no órgã o
de a dmi ni s tra çã o ou s upervi s ã o.
Fiscalização
Identi fi ca çã o do órgã o de
fi s ca l i za çã o corres pondente a o
model o a dota do e compos i çã o,
i ndi ca çã o do número es ta tutá ri o
míni mo e má xi mo de membros ,
dura çã o do ma nda to, número de
membros efeti vos e s upl entes .
Identi fi ca çã o dos membros da
Fi s ca l i za çã o
El ementos curri cul a res rel eva ntes
de ca da um dos membros .
Funci ona mento da fi s ca l i za çã o.
Revisor Oficial de Contas
Identi fi ca çã o do ROC, SROC.
Indi ca çã o da s l i mi ta ções , l ega i s .
Indi ca çã o do número de a nos em
que a SROC e/ou ROC exerce
funções cons ecuti va mente junto
da s oci eda de/grupo.
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Controlo interno e gestão de riscos
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Pes s oa s , órgã os ou comi s s ões
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pel a
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de
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ri s cos .
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CAPÍTULO VI – ANÁLISE ECONÓMICO-FINANCEIRA

O exercício económico de 2013 é o segundo ano completo de atividade do Centro Hospitalar e Universitário
de Coimbra, E.P.E (CHUC).
O exercício de 2013 decorreu num quadro de forte restrição orçamental, devido a uma conjuntura
económico-financeira extremamente exigente, como se deduzia dos pressupostos iniciais do documento da
UOFC da Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS) “ Metodologia para a definição de preços e
fixação de objetivos”. Este documento serviu de base à elaboração dos Contratos-Programa de 2013, e
estabelecia o seguinte:
“(…) o ano de 2013 será particularmente exigente na procura da sustentabilidade económico-financeira do
Serviço Nacional de Saúde (SNS), com uma diminuição de financiamento previsto para as Entidades Públicas
Empresariais do Ministério da Saúde de 2,8% face ao ano de 2012, circunstância que se reflectirá na
subsequente afetação de recursos às instituições do SNS. Com os recursos disponíveis, o SNS terá de, sem
perda de qualidade, salvaguardando os atuais níveis de acesso e eficiência, continuar a responder às
necessidades de saúde dos cidadãos ao nível da prestação de cuidados.”
Nestes termos, foram estabelecidas orientações pela tutela para a elaboração do Orçamento Económico de
2013, com o objetivo de alcançar maior eficiência, racionalização de custos, efetividade e a sustentabilidade
económico-financeira.
As previsões do Orçamento Económico tiveram que ter especialmente em conta a necessidade de garantir
o controlo de custos da instituição, nomeadamente, dos custos com pessoal, FSE, consumos (em especial,
consumo clínico e medicamentos), pelo que foi imposto o seguinte:
“Considera-se como mínimo obrigatório para o exercício de 2013 uma redução dos custos operacionais até
8% face ao previsto para 2012, de forma a garantir um orçamento equilibrado, traduzido num valor de
EBITDA (resultados antes de juros, impostos, amortizações e provisões) nulo. Nos casos em que a previsão
de 2013 não cumpre uma redução cumulativa de 15% dos custos operacionais entre 2010 e 2013, a taxa de
redução mínima dos custos operacionais deve ser superior a 8% de forma a cumprir este objetivo”.

A análise económico-financeira, que se apresenta de seguida, sintetiza os resultados alcançados pelo CHUC,
EPE no exercício económico de 2013, bem como a situação patrimonial e financeira reportada a 31 de
Dezembro de 2013.
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Resultados Líquidos
O exercício económico de 2013 apresenta um resultado líquido (depois de impostos) negativo de
29.846.171 euros.
Os proveitos totais ascenderam a 402.474.188 euros e os custos totais a 432.283.821 euros. O resultado
financeiro apresenta valor negativo de 99.503 euros e o resultado extraordinário tem um valor de
15.242.725 euros positivo, contribuindo assim para uma atenuação do efeito negativo que os resultados
operacionais exerceram sobre o resultado líquido.

Demonstração de Resultados

2013

2012

Proveitos Totais
Proveitos Operacionais
Proveitos Financeiros
Proveitos Extraordinários
TOTAL

382.352.269

387.320.157

551.303

3.343.211

19.570.616

10.126.552

402.474.188

400.789.919

427.305.124

428.811.879

650.806

367.508

4.327.891

4.485.771

432.283.821

433.665.159

-44.952.855
-99.503
15.242.725
-29.809.634
-29.846.171

-41.491.723
2.975.703
5.640.781
-32.875.239
-32.909.129

Custos Totais
Custos Operacionais
Custos Financeiros
Custos Extraordinários
TOTAL

Resultados Operacionais
Resultados Financeiros
Resultados Extraordinários
Resultado Antes do Imposto
Resultado Líquido do Exercício

Resultados Operacionais

Os resultados operacionais do exercício foram negativos em 44.952.855 euros, sendo que os fatores que
mais contribuíram para este resultado foram: a diminuição do financiamento do lado dos proveitos em
2,8% em sede de Contrato-Programa, e o pagamento de mais um subsídio comparativamente com 2012,
dada a reposição do subsídio de Natal. Não é despiciendo, igualmente, o efeito negativo gerado pelo
aumento da taxa de contribuição da entidade patronal para a CGA, de 15% em 2012 para 20% em 2013 e
que em 2014 passou a ser de 23,75% (o agravamento de 2014 já afetou os custos com o pessoal de 2013 na
parte relativa aos encargos especializados com férias e subsídio de férias, trabalho extraordinário e noites e
suplementos a pagar em 2014). Estes fatores tiveram um impacto negativo nos resultados operacionais de
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25.396.049 euros. Considerando que o agravamento dos resultados operacionais foi de apenas 3.641.132
euros, conclui-se que a instituição acomodou em 2013 cerca 21.934.917 euros, derivados de imposições
legislativas.

Proveitos Operacionais

Proveitos Operacionais

2013

Prestação de Serviços

Var. %
2013/2012

2012

368.435.710

361.906.856

Proveitos Suplementares

604.011

1.150.140

-47,48%

Transferências e Subsídios Corrrentes Obtidos

772.341

408.346

89,14%

12.540.206

23.854.814

-47,43%

382.352.269

387.320.157

-1,28%

Outros Proveitos e Ganhos Operacionais

TOTAL

1,80%

Os proveitos operacionais têm origem, na sua maioria, na faturação ao SNS prevista em sede ContratoPrograma, que no ano de 2013 se cifrou em 342.309.636€. Os proveitos operacionais atingiram o montante
de 382.352.269€, inferior em 1,28% ao valor de 2012, justificado pela redução do financiamento através do
contrato-programa em 2,8%. A variação negativa em 47,4% ocorrida na rubrica outros proveitos
operacionais, resulta da alteração imposta na contabilização em 2013 das linhas de produção internos e
medicamentos. Em 2012, estas linhas de produção tinham sido classificadas nesta rubrica e em 2013
passaram a ser incluídas na rubrica prestações de serviços.

Custos Operacionais

Custos Operacionais
CMVMC
FSE
Custos com Pessoal
Outros Custos e Perdas Operacionais
Amortizações
Provisões

TOTAL

2013

Var. %
2013/2012

2012

144.674.354

144.825.845

-0,10%

52.970.882

53.486.728

-0,96%

220.666.475

217.021.277

1,68%

381.956

394.239

-3,12%

8.611.458

9.718.428

-11,39%

0

3.365.362

-100,00%

427.305.124

428.811.879

-0,35%
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Os custos operacionais, no montante global de 427.305.124 euros, representam 98,85% dos custos totais.
Na sua globalidade, os custos operacionais apresentam uma diminuição em relação ao período homólogo
de 0,4%, o que poderá ser considerado positivo atendendo aos condicionalismos do pagamento de mais um
subsídio em 2013 devido à reposição do Subsídio de Natal e ao aumento da contribuição para a CGA, que
teve um impacto de 15.705.685 euros, o que a não acontecer representaria uma diminuição dos custos
operacionais em 4%, mais consentâneo com as metas estabelecidas pela tutela em sede de
contratualização.
Os custos das mercadorias vendidas e matérias consumidas, que representam 34% dos custos operacionais,
tiveram uma redução no seu conjunto de 0,1% em relação ao período homólogo.

CMVMC

2013

Var. %
2013/2012

2012

Medicamentos

98.494.322

96.161.298

2,43%

Reagentes e Produtos de Diagnóstico

11.173.893

12.083.980

-7,53%

656.854

577.804

13,68%

31.425.871

33.036.809

-4,88%

2.923.414

2.965.953

-1,43%

144.674.354

144.825.845

-0,10%

Outros Produtos Farmacêuticos
Material de Consumo Clínico
Outros

TOTAL

Os fornecimentos e serviços externos apresentam uma redução de 1% em relação ao realizado em 2012.

Fornecimentos e Serviços Externos

2013

2012

Var. %
2013/2012

Subcontratos

12.727.019

13.210.453

-3,66%

Fornecimentos e Serviços

40.243.863

40.276.275

-0,08%

52.970.882

53.486.728

-0,96%

TOTAL

Os custos com pessoal representam 52% dos custos operacionais em 2013, cifrando-se em 220.666.475
euros. Conforme já foi referido, este valor contempla mais um subsídio do que em 2012 e ainda um
agravamento da taxa de contribuição da entidade patronal para a CGA, de 15% em 2012 para 20% em 2013
e para 23,75% em 2014 (o aumento de 2014 já afetou os custos com pessoal de 2013 na parte relativa à
especialização dos encargos com férias, subsídio de férias, trabalho extraordinário e noites e suplementos a
pagar em 2014). Estes fatores tiveram um impacto negativo nos custos com pessoal de 15.705.685€ em
2013, refletido nas rubricas de subsídio de férias e natal e encargos sobre remunerações, uma vez que o
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aumento dos custos com pessoal foi de 3.645.198€ em relação ao ano de 2012. Daqui resulta que houve
uma acomodação do impacto da imposição legislativa no valor de 12.060.487€, acomodação esta resultante
de uma diminuição considerável nas rubricas de trabalho extraordinário e noites e suplementos.
Custos com Pessoal

2013

Var. %
2013/2012

2012
127.904.501

-2,38%

15.495.893

19.733.302

-21,47%

5.852.200

12.341.789

-52,58%

Abono para falhas, subsídio de refeição, ajudas de custo e outros suplementos

11.967.516

10.549.698

13,44%

Subsídio de Férias e Natal

20.981.826

11.775.033

78,19%

Encargos s/ Remunerações

38.642.764

32.143.872

20,22%

Outros custos com Pessoal

2.859.818

2.573.082

11,14%

220.666.475

217.021.277

1,68%

Remuneração dos Orgãos Directivos e Remuneração Base do Pessoal

124.866.458

Trabalho Extraordinário
Noites e Suplementos

TOTAL

Amortizações e Provisões
Em 2013 foi efetuada uma redução na conta “Provisões” no valor de 619.132 euros, resultante da análise
da conta corrente de clientes, dos processos judiciais em que a instituição é interveniente e de outras
situações classificadas como de outros riscos e encargos.
As amortizações no exercício ascenderam a 8.611.458 euros, o que representa uma diminuição de 11,4%
em relação a 2012, facto a que não é alheia a diminuição do investimento realizado pela instituição.
Situação Financeira e Patrimonial

Balanço

2013

2012

Ativo
70.916.731

78.092.236

329

828

Activo Circulante

88.696.830

79.923.089

Acréscimos e Diferimentos

21.608.097

41.150.441

181.221.986

199.166.593

-11.929.206

17.726.344

Imobilizado corpóreo e incorpóreo
Investimentos Financeiros

Capital Próprio e Passivo
Capital Próprio
Passivo Não Circulante
Passivo Circulante
Acréscimos e Diferimentos

5.704.461

5.834.780

139.622.550

120.336.263

47.824.181

55.269.207

181.221.986

199.166.593
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Análise ao Balanço
> O Ativo diminuiu de 199.166.593 euros em 2012 para 181.221.986 euros em 2013, por força da
diminuição dos acréscimos e diferimentos, resultante da regularização dos montantes em divida dos
contratos-programa anteriores a 2013.
> As existências registaram no final do exercício de 2013 um valor de 15.261.207 euros;
> Os Fundos Próprios registaram uma variação negativa de 167,30%, devido, especialmente, ao resultado
do exercício que apresenta um valor negativo de 29.846.171 euros.
> No exercício não houve qualquer dotação de capital estatutário, sendo o seu valor, no final do exercício
de 2013, de 50.279.540 euros, detidos em 100% pelo Estado Português.
> O Passivo circulante aumentou de 120.336.263 euros em 2012 para 139.622.550 euros em 2013. Este
aumento resulta, essencialmente, do aumento da rubrica de fornecedores, uma vez que o Programa
Extraordinário de Regularizações de Dívidas para 2013 foi de um montante inferior ao de 2012, o que
fez com que o prazo médio de pagamentos de 154 dias, verificado em 2012, aumentasse para 186 dias
em 2013.
> A rubrica Acréscimos e Diferimentos do Passivo registou uma diminuição de 7.445.026 euros, justificada
pela diminuição do valor especializado de custos com remunerações a pagar em 2014 e pela imputação
a proveitos de subsídios ao investimento.

Indicadores Económico – Financeiros

Indicadores
Económico - Financeiros

2013

2012

Liquidez Geral

0,64

0,66

Liquidez Reduzida

0,53

0,55

Liquidez Imediata

0,13

0,09

Prazo médio de Recebimento

52

54

Prazo médio de Pagamento

186

154

Autonomia Financeira

-6,58%

8,90%

Solvabilidade

-6,18%

9,77%

Rácios de Liquidez:

Rácios de Funcionamento:

Rácios de Estrutura:
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CAPÍTULO VI – PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS

Nos termos legais e estatutários, o Conselho de Administração propõe que o resultado líquido negativo
obtido no exercício de 2013, no valor de 29.846,171,34 euros, seja transferido para a conta de resultados
transitados.
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CAPÍTULO VIII – DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
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BALANÇO em 31 de DEZEMBRO de 2013
Notas
Código contas

Exercícios
2013
AA

ATIVO
AB

431
432

421
422
423
424
425
426
427
429
441/6

Imobilizado:
Imobilizações incorpóreas:
Despesas de instalação
Despesas de investigação e desenvolvimento

2.7
2.7

434,00
305.230,67
305.664,67

434,00
305.230,67
305.664,67

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Imobilizações corpóreas:
Terrenos e Recursos Naturais……………
Edifícios e outras construções ....................
Equipamento básico ...................................
Equipamento de transporte .......................
Ferramentas e utensílios .............................
Equipamento administrativo ....................
Taras e vasilhame ………………………
Outras imobilizações corpóreas ...............
Imobilizações em curso de imob corpóreas…

2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.18

248.562,99
91.850.764,89
145.788.926,94
1.301.400,18
428.851,16
26.397.911,50
44,89
1.943.215,16
0,00
267.959.677,71

0,00
33.522.543,08
134.500.377,76
1.289.078,20
343.395,54
25.783.921,64
44,89
1.603.585,92
197.042.947,03

248.562,99
58.328.221,81
11.288.549,18
12.321,98
85.455,62
613.989,86
0,00
339.629,24
0,00
70.916.730,68

248.562,99
58.053.319,47
16.149.797,47
54.219,17
89.878,16
1.008.319,92
44,89
410.202,89
2.077.890,99
78.092.235,95

0,00

329,21
329,21

828,01
828,01

0,00

15.173.062,73
88.144,26
15.261.206,99

13.270.859,10
88.144,26
13.359.003,36

22.318.241,07
142.906,05
29.229.726,65
1.184.200,42
66.840,50
75.633,31
1.834.244,62
54.851.792,62

27.360.836,83
351.648,77
25.184.281,78
589.276,10
13.779,00
582.668,65
1.087.496,11
55.169.987,24

Investimentos financeiros:
4113+414+415 Títulos e outras aplicações financeiras ............

36
32

2.7

Circulante:
Existências:
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo ....
Mercadorias

Dívidas de terceiros - curto prazo:
211
Clientes, c/c .......................................................
213
Utentes c/c ……………………………………….
215
Instituições do Ministério da Saúde …………….
218
Clientes e utentes de cobrança duvidosa .........
229
Adiantamentos a fornecedores ........................
24
Estado e outros entes públicos .........................
262+…+221 Outros devedores .............................................

13
12
11

Depósitos em instituições financeiras e caixa:
Conta no Tesouro………………………….
Depósitos em instituições financeiras ...............
Caixa .................................................................

271
272

Acréscimos e diferimentos:
Acréscimos de proveitos ..................................
Custos diferidos ................................................

2.33
2.33

2.31
2.39.1

51
56
574
575
576
577
579
59
88

292

219
221
228
23
2611
24
262+...+211

273
274

329,21
329,21

15.173.062,73
88.144,26
15.261.206,99
22.318.241,07
142.906,05
29.229.726,65
24.900.111,41
66.840,50
75.633,31
1.834.244,62
78.567.703,61

23.715.910,99

23.715.910,99

2,18

16.459.950,21
2.123.879,87
0,00
18.583.830,08

16.459.950,21
2.123.879,87
0,00
18.583.830,08

8.897.614,27
2.496.483,83
0,00
11.394.098,10

2.39.2
2.39.2

21.592.384,57
15.712,34
21.608.096,91

21.592.384,57
15.712,34
21.608.096,91

41.141.587,75
8.852,91
41.150.440,66

181.221.986,49

199.166.593,32

Total de amortizações ....................................
Total de provisões .....................................
Total do ativo .............................................

Código contas

2012
AL

AL

FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO
FUNDOS PRÓPRIOS:
Património ...........................................................................................
Reservas de reavaliação……………………………………………
Reservas:
Reservas livres………………………………………………….
Subsídios ………………………………..…………………….
Doações ……………………………………………………….
Reservas decorrentes da transferência de activos ………………..
Reservas de avaliação ………………………………………….
Resultados transitados .....................................................................
Subtotal ............................................................................
Resultado líquido do exercício ..........................................................
Total dos fundos próprios ..............................................
PASSIVO:
Provisões:
Provisão para riscos e encargos……………………...…………
Dívidas a terceiros - Curto prazo:
Adiantamentos de clientes, utentes e inst. MS ….......................
Fornecedores, c/c ..........................................................................
Fornecedores - faturas em receção e conferência……...………..
Empréstimos obtidos ………………...…………...…………
Fornecedores de imobilizado, c/c .................................................
Estado e outros entes públicos .....................................................
Outros credores ..............................................................................
Acréscimos e diferimentos:
Acréscimos de custos ....................................................................
Proveitos diferidos ........................................................................
Total do passivo ..................................................................
Total dos fundos próprios e do passivo ........................

402.286.509,18

Notas

197.348.611,70
23.715.910,99
221.064.522,69

2013

2012

2.32
2.32

50.279.540,00
1.767.213,43

50.279.540,00
1.767.213,43

2.32
2.32
2.32
2.32
2.32
2.32

51.058.046,30
16.214.591,65
14.122.596,31
10.778.774,47
2.119.154,56
(128.422.951,06)
17.916.965,66
(29.846.171,34)
(11.929.205,68)

51.058.046,30
16.214.591,65
13.931.974,23
10.778.774,47
2.119.154,56
(95.513.821,59)
50.635.473,05
(32.909.129,47)
17.726.343,58

2.31

5.704.460,64

5.834.779,69

1.086.747,41
93.486.814,91
2.239.831,90
16.957.698,95
666.106,75
7.421.207,91
17.764.142,36
139.622.550,19

1.335.581,82
79.791.344,00
585.372,27
16.957.698,95
433.740,40
3.670.264,22
17.562.261,14
120.336.262,80

34.114.135,35
13.710.045,99
47.824.181,34
193.151.192,17
181.221.986,49

38.314.812,24
16.954.395,01
55.269.207,25
181.440.249,74
199.166.593,32

2.39.1

2.39.2
2.39.2

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS em 31 de DEZEMBRO de 2013
Exercícios
Notas
Código contas
61

CUSTOS E PERDAS

2013

2012

Custo das matérias consumidas:
Matérias de consumo........................................

2.33

144.674.353,74

144.674.353,74

,
62

144.825.844,54

144.825.844,54

,

Fornecimentos e serviços externos ...................

52.970.881,56

53.486.727,86

Custos com o pessoal:
641+642

Remunerações ...................................................

179.501.587,63

182.653.890,00

Encargos sociais:
643

Pensões ............................................................

753.108,41

645 a 648

Outros ...............................................................

40.411.779,28

66

Amortizações do exercício……….………….……

67

Provisões do exercício……….………….……

65

Outros custos e perdas operacionais ................

2.7

8.611.457,63
0,00
381.955,56

(A) ....................................
68

Custos e perdas financeiras…………………….

Custos e perdas extraordinários ........................

2.37

2.38

(E) ....................................
86

88

33.957.832,11

217.021.277,12

9.718.428,44
8.611.457,63

3.365.362,09

381.955,56

394.239,15

427.305.123,81

(C) ....................................
69

409.555,01
220.666.475,32

13.083.790,53
394.239,15
428.811.879,20

650.806,36

367.508,34

427.955.930,17

429.179.387,54

4.327.891,17

4.485.771,23

432.283.821,34

433.665.158,77

Imposto sobre o rendimento do exercício ...........

36.537,72

33.890,15

(G) ....................................

432.320.359,06

433.699.048,92

Resultado líquido do exercício ............................

(29.846.171,34)

(32.909.129,47)

402.474.187,72

400.789.919,45

PROVEITOS E GANHOS

71

Vendas e Prestações de Serviços:

712

Prestações de serviços ...................................

73

Proveitos suplementares .....................................

74

Transferências e Subsídios correntes obtidos …

368.435.710,30

368.435.710,30

361.906.856,40

604.011,46

361.906.856,40
1.150.139,75

742

Transferências Correntes Obtidas

743

Transferências Correntes Obtidas - O. Entes Públicos

76

Outros proveitos e ganhos operacionais ............

12.540.206,19

23.854.814,41

(B) ....................................

382.352.268,63

387.320.156,60

78

Proveitos e ganhos financeiros………………….

515.740,68
256.600,00

2.37

(D) ....................................
79

Proveitos e ganhos extraordinários ....................
(F) ....................................

Resultados operacionais: (B) - (A) = .................................
Resultados financeiros: (D-B) - (C-A) = ............................
Resultados correntes: (D) - (C) = ......................................
Resultados antes de impostos: (F) - (E) = .......................
Resultado líquido do exercício: (F) - (G) = .....................

2.38

772.340,68

401.546,04
6.800,00

408.346,04

551.303,32

3.343.211,02

382.903.571,95

390.663.367,62

19.570.615,77

10.126.551,83

402.474.187,72

400.789.919,45

(44.952.855,18)
(99.503,04)
(45.052.358,22)
(29.809.633,62)
(29.846.171,34)

(41.491.722,60)
2.975.702,68
(38.516.019,92)
(32.875.239,32)
(32.909.129,47)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

31-12-2013

31-12-2012

Atividades Operacionais
Recebimentos de Clientes

392.462.317,96

491.002.066,60

Pagamentos a Fornecedores

174.678.649,60

316.005.344,22

Pagamentos a Pessoal

224.567.932,78

207.581.413,39

-6.784.264,42

-32.584.691,01

Fluxos gerados pelas operações
Pagamento / recebimento de Imposto sobre o Rendimento

-36.660,10

5.746,76

107.170.096,91

85.955.536,33

92.015.249,75

65.196.191,73

15.118.187,06

20.765.091,36

Recebimentos relacionados c/ rubricas extraordinárias

335.611,12

72.115,91

Pagamentos relacionados c/ rubricas extraordinárias

598.848,95

96.389,76

-263.237,83

-24.273,85

Outros Recebimentos rel. à atividade operacional
Outros Pagamentos rel. à atividade operacional
Fluxos gerados antes das rubricas extraordinárias

Fluxos gerados p/ rubricas extraordinárias
Fluxos das Atividades Operacionais

8.070.684,81

-11.843.873,50

Atividades de Investimento
Recebimentos provenientes de:
Subsídios de Investimento

46.331,48

1.426.317,37

Juros e Proveitos Similares

551.330,63

3.343.210,19

597.662,11

4.769.527,56

945.782,36

2.931.014,19

Pagamentos respeitantes a:
Imobilizações Corpóreas

945.782,36
Fluxos das Atividades de Investimento

2.931.014,19
-348.120,25

1.838.513,37

Atividades de Financiamento
Recebimentos provenientes de:
Subsidios e Doações

11.275,85

35.824,74

11.275,85

35.824,74

544.108,43

339.157,00

Pagamentos respeitantes a:
Juros e Custos Similares

544.108,43
Fluxos das Atividades de Financiamento

339.157,00
-532.832,58

VARIAÇÃO DE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES

-303.332,26

7.189.731,98

-10.308.692,39

Caixa e seus equivalentes no inicio do período

11.394.098,10

21.702.790,49

Caixa e seus equivalentes no fim do período

18.583.830,08

11.394.098,10

ANEXO À DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

31-12-2013

Numerário
Depósitos bancários imediatamente mobilizáveis
Equivalentes a caixa (CEDIC)
Caixa e seus equivalentes
Disponibilidades constantes do balanço

14.424.424,23
4.159.405,85
18.583.830,08
18.583.830,08

31-12-2012

11.394.098,10
11.394.098,10
11.394.098,10

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR FUNÇÕES
em 31 de Dezembro de 2013

Exercício
2013
Vendas e prestações de serviços............................................................
Custos das vendas e prestações de serviços.........................................

2012

372.245.254,71
-414.347.034,27

364.356.195,61
-412.004.813,87

Resultados brutos......................................................................

-42.101.779,56

-47.648.618,26

Outros proveitos e ganhos operacionais................................................
Custos administrativos........................................................................
Outros custos e perdas operacionais.....................................................

30.228.933,01
-13.835.840,99
-3.815.507,97

36.428.620,05
-14.109.400,80
-7.200.261,64

-29.524.195,50

-32.529.660,65

-285.438,12

-345.578,67

-29.809.633,62

-32.875.239,32

-36.537,72

-33.890,15

Resultados correntes após impostos.........................................

-29.846.171,34

-32.909.129,47

Resultados Líquidos ....................................................................

-29.846.171,34

-32.909.129,47

Resultados operacionais...........................................................
Custo Líquido de financiamento.............................................................
Resultados correntes................................................................
Imposto sobre os resultados correntes.......................................................

Mapa de Controlo do Orçamento Económico - Custos e Perdas
Valores na 1ª Moeda Oficial (EUR)
Centro Hospital e Universitário de Coimbra, E.P.E
Ano: 2013

Código
Rubrica

Página
Data

:
:

1 /3
2014/04/30

Hora

:

18:10:17

Utilizador

:

CARDOSO

Data: 2013/12/31

Descrição

Orçamentado

Proc.

Enc.

Processadas

Orç.-Proc.

Orç.-Enc.

Orç.-Proc.

Pagas

.

Aquisição

Assumidos

.

Aquisição

Assumidos

.

.

CUSTOS MERC. VEND. E MAT. CONS.:
612

Mercadorias

6161

Produtos Farmacêuticos

6162

Material de Consumo Clínico

6163

Produtos Alimentares

6164
6165

113,700,145.00

110,325,068.55

3,375,076.45

31,385,000.00

31,425,871.13

-40,871.13

Material de Consumo Hoteleiro

890,603.00

932,209.39

-41,606.39

Material de Consumo Administrativo

725,000.00

757,067.37

-32,067.37

6166

Material Manutenção / Conservação

948,105.00

1,234,137.30

-286,032.30

6169

Outro Material de Consumo
147,648,853.00

144,674,353.74

2,974,499.26

Total da conta 61:
FORNEC. E SERVIÇOS EXTERNOS:
SUB CONTRATOS:
6211

Assitência Ambulatória
MEIOS COMPLEM. DIAGNÓSTICO:

62121

Patologia Clínica

62122

Anatomia Patológica

62123

Imagiologia

62124

Cardiologia

62125

Electroencefalografia

62126

Medicina Nuclear

62127

Gastroenterologia

62129

Outros
Total da conta 6212:
MEIOS COMPLEM. TERAPÊUTICA:

62131

Hemodiálise

62132

Medicina Física e Reabilitação

62133

Litotrícia

62139

Outros
Total da conta 6213:

6214

Produtos Vendidos p/ Farmácias

6215

Internamentos

6216

Transporte de Doentes

6216

Transporte de Doentes

6217

Aparelhos Complem. Terapêutica
TRABALHOS EXECUTADOS

621811

Assistência Ambulatória

621812

Meios Complem. Diagnóstico

303.56

496.00

496.00

496.00

-192.44

-192.44

-192.44

62.00

842,829.96

961,949.57

961,949.57

961,949.57

-119,119.61

-119,119.61

-119,119.61

58,512.20

Mapa de Controlo do Orçamento Económico - Custos e Perdas
Valores na 1ª Moeda Oficial (EUR)
Centro Hospital e Universitário de Coimbra, E.P.E
Ano: 2013
Código
Rubrica

Página
Data

:
:

2 /3
2014/04/30

Hora

:

18:10:17

Utilizador

:

CARDOSO

Data: 2013/12/31

Descrição

621813

Meios Complem. Terapêutica

621814

Produtos Vendidos p/Farmácias

621815

Intern., Serv. Enf., Part./T. Doentes

621819

Outros
Total da conta 62181:

Orçamentado

Proc.

Enc.

.

Aquisição

Assumidos

Processadas

Orç.-Proc.

Orç.-Enc.

.

Aquisição

Assumidos
-203,920.07

.

Pagas
.

3,176,367.00

3,380,287.07

3,380,287.07

3,380,287.07

17,393.00

116,378.82

116,378.82

104,210.86

-98,985.82

135,009.13

135,009.13

135,009.13

-135,009.13

4,594,120.59

4,594,120.59

4,581,952.63

-557,227.07

-557,227.07

-545,059.11

4,036,893.52

-203,920.07

Orç.-Proc.

-203,920.07

544,654.00

-98,985.82

-86,817.86

464.28

-135,009.13

-135,009.13

603,692.48

EM OUTRAS ENTIDADES:
621891

Assistência Ambulatória

6,266.04

120.80

120.80

120.80

6,145.24

6,145.24

6,145.24

120.80

621892

Meios Complem. Diagnóstico

1,494,692.84

1,789,963.26

1,789,963.26

1,789,963.26

-295,270.42

-295,270.42

-295,270.42

709,879.03

621893

Meios Complem. Terapêutica

54,344.00

400.23

400.23

400.23

53,943.77

53,943.77

53,943.77

27.90

621894

Produtos Vendidos p/Farmácias

621895

Intern., Serv. Enf., Part./T. Doentes

5,302,516.01

5,761,187.66

5,761,187.66

5,922,589.44

-458,671.65

-458,671.65

-620,073.43

4,387,348.48

621896

Aparelhos Complem. Terapêutica

202,620.00

95,137.41

95,137.41

95,137.41

107,482.59

107,482.59

107,482.59

71,857.09

621897

Assistência no Estrangeiro

487,665.96

336,855.20

336,855.20

336,855.20

150,810.76

150,810.76

150,810.76

294,966.09

621898

Termalismo Social

621899

Outros
7,548,104.85

7,983,664.56

7,983,664.56

8,145,066.34

-435,559.71

-435,559.71

-596,961.49

5,464,199.39

11,584,998.37

12,577,785.15

12,577,785.15

12,727,018.97

-992,786.78

-992,786.78

-1,142,020.60

6,067,891.87

Total da conta 62189:
TOTAL DA CONTA 6218:
6219

Outros Subcontratos
FORNECIMENTOS E SERVIÇOS:

6221

Fornecimentos e Serviços I

9,797,867.00

9,932,837.02

9,932,837.02

10,325,254.85

-134,970.02

-134,970.02

-527,387.85

9,275,511.37

6222

Fornecimentos e Serviços II

1,313,459.68

1,457,121.72

1,457,121.72

1,450,635.65

-143,662.04

-143,662.04

-137,175.97

1,342,674.92

6223

Fornecimentos e Serviços III

27,555,426.01

28,301,757.25

28,301,439.91

28,345,557.84

-746,331.24

-746,013.90

-790,131.83

19,889,306.27

6229

Outros Fornecimentos e Serviços

191,121.96

122,414.25

122,414.25

122,414.25

68,707.71

68,707.71

68,707.71

98,429.07

Total da conta 622:

38,857,874.65

39,814,130.24

39,813,812.90

40,243,862.59

-956,255.59

-955,938.25

-1,385,987.94

30,605,921.63

Total da conta 62:

50,442,873.02

52,391,915.39

52,391,598.05

52,970,881.56

-1,949,042.37

-1,948,725.03

-2,528,008.54

36,673,813.50

63

Transf. Corre. Conced./Prest. Sociais
DESPESAS COM PESSOAL:
REMUNERAÇÕES ORGÃOS

6411

Remunerações Base

221,579.00

185,921.67

185,921.67

212,493.33

35,657.33

35,657.33

9,085.67

185,921.67

6412

Subsídio Férias e Natal

49,236.00

17,483.64

17,483.64

44,055.30

31,752.36

31,752.36

5,180.70

17,483.64

6413

Suplementos de Remunerações

77,317.00

82,534.80

82,534.80

82,534.80

-5,217.80

-5,217.80

-5,217.80

82,534.80

6414

Prestações Sociais Directas

6419

Outras Remunerações
348,132.00

285,940.11

285,940.11

339,083.43

62,191.89

62,191.89

9,048.57

285,940.11

98,015,504.00

90,275,240.14

90,275,240.14

97,346,008.12

90,275,240.14

Total da conta 641:
REMUNERAÇÕES BASE DO
64211

Pessoal Quadros-Reg. Função Pública

64212

Pessoal c/Contrato a Termo Certo

4,134,287.00

7,740,263.86

7,740,263.86

669,495.88

4,134,287.00

4,134,287.00

4,134,287.00

Mapa de Controlo do Orçamento Económico - Custos e Perdas
Valores na 1ª Moeda Oficial (EUR)
Centro Hospital e Universitário de Coimbra, E.P.E
Ano: 2013
Código
Rubrica

Página
Data

:
:

3 /3
2014/04/30

Hora

:

18:10:17

Utilizador

:

CARDOSO

Data: 2013/12/31

Descrição

64213

Pessoal Quadros-Reg. Cont. Ind.

64214

Pessoal em Qualquer Outra Situação
Total da conta 6421:

Orçamentado

Proc.

Enc.

.

Aquisição

Assumidos

25,211,768.00

25,284,196.90

25,284,196.90

Processadas

Orç.-Proc.

Orç.-Enc.

.

Aquisição

Assumidos

27,181,366.90

306,925.00

Orç.-Proc.
.

Pagas
.

-72,428.90

-72,428.90

-1,969,598.90

306,925.00

306,925.00

306,925.00

25,284,196.90

127,668,484.00

115,559,437.04

115,559,437.04

124,527,375.02

12,109,046.96

12,109,046.96

3,141,108.98

115,559,437.04

SUPLEMENTOS DE REMUNERAÇÃO:
642211

Horas Extraordinárias

11,101,383.00

13,368,465.31

13,368,465.31

11,834,224.67

-2,267,082.31

-2,267,082.31

-732,841.67

13,368,465.31

642212

Prevenções

4,058,594.00

4,136,380.68

4,136,380.68

3,661,668.29

-77,786.68

-77,786.68

396,925.71

4,136,380.68

642221

Noites e Suplementos

8,535,692.00

7,678,208.30

7,678,208.30

5,852,199.91

857,483.70

857,483.70

2,683,492.09

7,678,208.30

642222

Subsídio de Turno

64223

Abono para Falhas

64224

Subsídio de Refeição

64225

Ajudas de Custo

64226/7

Vestuário, Artig. Pes., Aliment. e

642281

P.E.C.L.E.C.

1,718,481.96

113,560.98

642282 a 9

Outros Suplementos

3,652,160.04

4,631,100.00

36,327,702.00

37,150,570.53

37,150,570.53

Total da conta 6422:

3,323.00

3,069.58

3,069.58

3,069.58

253.42

253.42

253.42

3,069.58

7,206,594.00

7,179,529.13

7,179,529.13

7,179,529.13

27,064.87

27,064.87

27,064.87

7,179,529.13

51,474.00

40,256.55

40,256.55

40,256.55

11,217.45

11,217.45

11,217.45

37,478.42

113,560.98

113,560.98

1,604,920.98

1,604,920.98

1,604,920.98

113,560.98

4,631,100.00

4,631,100.00

-978,939.96

-978,939.96

-978,939.96

4,631,100.00

33,315,609.11

-822,868.53

-822,868.53

3,012,092.89

37,147,792.40

6423

Prestações Sociais Directas

6424

Subsídio de Férias e Natal

643

Pensões

645

Encargos s/Remunerações

646

Seg. Acidentes Trab./Doenças Prof.

518,780.00

532,833.07

532,833.07

532,833.07

-14,053.07

647

Encargos Sociais Voluntários

871,226.04

687,340.59

687,340.59

687,340.59

183,885.45

648

Outros Custos com Pessoal

375,083.04

506,341.91

506,341.91

548,841.91

-131,258.87

215,612,025.12

200,499,531.14

200,499,531.14

220,666,475.32

15,112,493.98

329,365.00

383,578.29

383,578.29

Total da conta 64:
65

Outros Custos Operacionais

66

Amortizações do Exercício

67

Provisões do Exercício

68

Custos e Perdas Financeiras

349,685.04

337,694.47

337,694.47

337,694.47

11,990.57

11,990.57

11,990.57

337,694.47

12,330,657.00

10,803,134.57

10,803,134.57

20,981,825.60

1,527,522.43

1,527,522.43

-8,651,168.60

10,803,134.57

409,555.00

753,108.41

753,108.41

753,108.41

-343,553.41

-343,553.41

-343,553.41

753,108.41

36,412,721.00

33,883,130.44

33,883,130.44

38,642,763.71

2,529,590.56

2,529,590.56

-2,230,042.71

30,940,412.93

-14,053.07

-14,053.07

532,833.07

183,885.45

183,885.45

687,131.50

-131,258.87

-173,758.87

503,392.41

15,112,493.98

-5,054,450.20

197,550,876.91
372,231.68

11,413,402.00
327,063.00

650,791.10

650,791.10

381,955.56

-54,213.29

-54,213.29

-52,590.56

8,611,457.63

11,413,402.00

11,413,402.00

2,801,944.37

650,806.36

-323,728.10

-323,728.10

-323,743.36

544,108.43

CUSTOS E PERDAS
691

Donativos

692

Dívidas Incobráveis

693

Perdas em Existências

694

Perdas em Imobilizações

695

Multas e Penalidades

696

Aumento Amort. e Provisões

697

Correcções Relativas a Exerc. Anteriores

698

Outros Custos e Perdas Extraordinárias
Total da conta 69:
TOTAL GERAL:

56,948.05

-56,948.05

456.23

-456.23

42,694.75

42,694.75

194.75

-42,694.75

-42,694.75

-194.75

42,694.75

3,455,000.00

585,622.00

586,264.68

4,024,333.95

4,040,622.00

4,041,264.68

-569,333.95

87,730,868.54

45,000.00

562,328.60

562,328.60

245,958.19

-517,328.60

-517,328.60

-200,958.19

554,692.00

3,500,000.00

19,401.35

18,758.67

4,327,891.17

3,480,598.65

3,481,241.33

-827,891.17

88,328,255.29

429,273,581.14

253,945,217.27

253,944,257.25

432,283,821.34

175,328,363.87

175,329,323.89

-3,010,240.20

323,469,285.81

Mapa de Controlo do Orçamento Económico - Proveitos e Ganho Página
Data
Valores na 1ª Moeda Oficial (EUR)
Centro Hospital e Universitário de Coimbra, E.P.E
Ano: 2013

Código
Rubrica

:
:

1 /1
2014/04/30

Hora

:

18:14:05

Utilizador

:

CARDOSO

Data: 2013/12/31

Descrição

Orçamentado

Emitido

Diferenças Orç.-

Cobrados

.

.

Emitido

.

VENDAS E PRESTAÇÕES DE
711

Vendas
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS:

7121

Internamento

198,893,280.00

199,529,412.42

-636,132.42

7122

Consulta

58,691,706.00

58,771,758.95

-80,052.95

1,141,906.07
61,671.59

7123

Urgência / S.A.P.

28,434,147.00

27,579,592.95

854,554.05

416,798.30

7124

Quartos Particulares

7125

Hospital de Dia

20,352,853.00

20,511,653.35

-158,800.35

MEIOS COMP. DIAG. E TERAP.:
71261

De Diagnóstico

2,212,778.00

1,988,366.87

224,411.13

71262

De Terapêutica

933,828.00

2,231,956.30

-1,298,128.30

14,967.64

5,054,148.00

6,275,589.22

-1,221,441.22

6,270,320.82

7127

Taxas Moderadoras

7128

Serviço Domiciliário

7129

Outras Prestações de Serviços
Total da conta 712:

72

Impostos e Taxas

73

Proveitos Suplemantares

294,081.83

259,600.00

258,600.00

1,000.00

50,201,622.00

51,288,780.24

-1,087,158.24

1,754,073.81

365,033,962.00

368,435,710.30

-3,401,748.30

9,953,820.06

1,148,063.00

604,011.46

544,051.54

658,878.27

426,279.50

515,740.68

-89,461.18

515,740.68

256,600.00

-256,600.00

256,600.00

772,340.68

-346,061.18

772,340.68

11,441,806.55

-11,441,806.55

8,500,093.85

1,043,681.22

14,249,951.78

675,456.29

TRANSF. E SUBS. CORR. OBTIDOS:
741

Transferências - Tesouro
TRANSF. CORRENTES OBTIDAS:

7421

Do I.G.I.F.

7422

Do P.I.D.D.A.C.

7423

Do F.S.E.

7429

Outras Transf. Corr. Obtidas

743

Subsídios Corr. Obtidos-O. E. Públicos

749

Subsídios Corr. Obtidos-De O. Entidades
Total da conta 74:

75

426,279.50

Trabalhos p/a a Própria Entidade
O. PROV. E GANHOS OPERAC.:

761

O. Proveitos Opera. - O. Prest. Saúde

762

Reembolsos

763

Produtos de Fabricação Interna

768

Não Especif. Alheios ao Valor Acresc.

769

Outros
Total da conta 76:

15,293,633.00
138.00

3,107.09

-2,969.09

3,107.09

69,842.00

51,611.33

18,230.67

8,220.75

15,363,613.00

12,540,206.19

2,823,406.81

9,186,877.98

78

Proveitos e Ganhos Financeiros

1,500,000.00

551,303.32

948,696.68

551,330.63

79

Proveitos e Ganhos Extraordinários

7,000,000.47

19,570,615.77

-12,570,615.30

19,161,505.62

390,471,917.97

402,474,187.72

-12,002,269.75

40,284,753.24

TOTAL GERAL:

Mapa de Controlo do Orçamento De Compras
Valores na 1ª Moeda Oficial (EUR)
Centro Hospital e Universitário de Coimbra, E.P.E
Ano: 2013

Código
Rubrica

Página
Data

:
:

1 /1
2014/04/14

Hora

:

11:57:00

Utilizador

:

CARDOSO

Data: 2013/12/31

Descrição

Orçamentado

Proc.

Enc.

Processadas

Orç.-Proc.

Orç.-Enc.

Orç.-Proc.

Pagas

.

Aquisição

Assumidos

.

Aquisição

Assumidos

.

.

COMPRAS:
312

Mercadorias

PRODUTOS FARMACÊUTICOS:
31611

Medicamentos

31612

Reagentes e Prod. Desg. Rápido

31619

Outros Prod. Farmacêuticos
.

100,900,145.04

94,023,431.49

94,023,365.35

106,714,592.08

6,876,713.55

6,876,779.69

-5,814,447.04

54,466,764.41

11,978,557.04

10,931,183.52

10,931,183.52

11,030,723.50

1,047,373.52

1,047,373.52

947,833.54

5,659,105.87

821,442.96

700,462.21

700,462.21

724,229.41

120,980.75

120,980.75

97,213.55

328,058.23

113,700,145.04

105,655,077.22

105,655,011.08

118,469,544.99

8,045,067.82

8,045,133.96

-4,769,399.95

60,453,928.51

31,385,000.00

30,575,861.07

30,575,336.18

31,502,202.02

809,138.93

809,663.82

-117,202.02

15,433,020.71

3162

Material de Consumo Clínico

3163

Produtos Alimentares

3164

Material Consumo Hoteleiro

890,603.08

779,420.87

779,420.87

828,324.78

111,182.21

111,182.21

62,278.30

469,983.73

3165

Material Consumo Administrativo

725,000.04

749,634.46

749,634.46

801,501.35

-24,634.42

-24,634.42

-76,501.31

494,451.93

3166

Material Manutenção e Conservação

948,105.00

1,251,625.90

1,251,625.90

1,276,924.70

-303,520.90

-303,520.90

-328,819.70

780,588.82

3169

Outro Material de Consumo
147,648,853.16

139,011,619.52

139,011,028.49

152,878,497.84

8,637,233.64

8,637,824.67

-5,229,644.68

77,631,973.70

TOTAL DAS COMPRAS:

317

DEVOLUÇÃO DE COMPRAS

318

DESC. ABATIM. COMPRAS
TOTAL GERAL:

147,648,853.16

139,011,619.52

139,011,028.49

2,764,932.19

-2,764,932.19

10,036,576.06

-10,036,576.06

140,076,989.59

8,637,233.64

8,637,824.67

7,571,863.57

77,631,973.70

Mapa de Controlo do Orçamento De Investimentos
Valores na 1ª Moeda Oficial (EUR)
Centro Hospital e Universitário de Coimbra, E.P.E
Ano: 2013

Código
Rubrica

Página
Data

:
:

1 /1
2014/04/30

Hora

:

18:11:50

Utilizador

:

CARDOSO

Data: 2013/12/31

Descrição

Orçamentado

Processos

Enc.

Processadas

Orç.-Cabimentos

Orç.-Enc.

Orç.-Proc.

Pagas

.

Aquisição

Assumidos

.

.

Assumidos

.

.

IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS:
421

Terrenos e Recursos Naturais

422

Edifícios e O. Construções

423

EQUIPAMENTO BÁSICO:

4231
4232

1,711,599.00

205,870.56

205,870.56

205,870.56

1,505,728.44

1,505,728.44

1,505,728.44

106,575.39

Médico-Cirurgico

2,382,279.00

417,643.23

417,643.23

417,643.23

1,964,635.77

1,964,635.77

1,964,635.77

216,204.40

De Imagiologia

2,325,360.00

9,796.95

9,796.95

9,796.95

2,315,563.05

2,315,563.05

2,315,563.05

9,796.95

4233

De Laboratório

464,098.00

3,488.55

3,488.55

3,488.55

460,609.45

460,609.45

460,609.45

2,445.81

4234

Mobiliário Hospitalar

1,442,223.00

57,340.59

57,340.59

57,340.59

1,384,882.41

1,384,882.41

1,384,882.41

29,933.52

4235

De Desinfecção e Esterilização

217,877.00

29,515.20

29,515.20

29,515.20

188,361.80

188,361.80

188,361.80

7,129.20

4236

De Hotelaria

229,463.00

15,436.85

15,436.85

15,436.85

214,026.15

214,026.15

214,026.15

4,521.74

4239

Outro

583,062.00

94,304.74

94,304.74

94,304.74

488,757.26

488,757.26

488,757.26

76,417.51

7,644,362.00

627,526.11

627,526.11

627,526.11

7,016,835.89

7,016,835.89

7,016,835.89

346,449.13

55,246.00

55,246.00

55,246.00

1,895.86

1,895.86

1,895.86

13,151.14

13,151.14

13,151.14

Total da conta 4.2.3

424

De Transporte

55,246.00

425

Ferramentas e Utensílios

15,047.00

426

EQUIPAM. ADMINISTRATIVO:

4261

Equipamento Administrativo

372,470.00

18,360.52

18,360.52

18,360.52

354,109.48

354,109.48

354,109.48

11,512.32

4262

Equipamento Informático

1,336,723.00

410,717.69

410,717.69

410,717.69

926,005.31

926,005.31

926,005.31

168,532.61

Total da conta 4.2.6

1,709,193.00

429,078.21

429,078.21

429,078.21

1,280,114.79

1,280,114.79

1,280,114.79

180,044.93

277,955.00

1,393.41

1,393.41

1,393.41

276,561.59

276,561.59

276,561.59

1,036.71

11,413,402.00

1,265,764.15

1,265,764.15

1,265,764.15

10,147,637.85

10,147,637.85

10,147,637.85

635,078.97

11,413,402.00

1,265,764.15

1,265,764.15

1,265,764.15

10,147,637.85

10,147,637.85

10,147,637.85

635,078.97

427

Taras e Vasilhame

429

Outras
TOTAL IMOB. CORPÓREAS:

972.81

IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS:
43

Imobilizações Incorpóreas
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO:

44

Imobilizações em Curso
BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO:

45

Bens de Domínio Público

.
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CAPÍTULO IX - ANEXOS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

1- CARATERIZAÇÃO DA ENTIDADE

1.1 IDENTIFICAÇÃO
O Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E.P.E. tem sede na Praceta Professor Mota Pinto, em
Coimbra, e possui o número de identificação coletiva 510 103 448.

1.2 LEGISLAÇÃO
O Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E.P.E, foi criado pelo Dec. Lei n.º 30/2011 de 2 Março, por
fusão dos Hospitais da Universidade de Coimbra, E. P. E., do Centro Hospitalar de Coimbra, E. P. E., e do
Centro Hospitalar Psiquiátrico de Coimbra.

1.3 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL EFETIVA
Ver capítulo I, ponto 2.

1.4 DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES
Ver capítulo II.

1.5 RECURSOS HUMANOS
Ver capítulo III, Ponto 4

1.6 ORGANIZAÇÃO CONTABILISTICA

>

Embora ainda não exista aprovado um manual de Procedimentos Contabilísticos, o C.H.U.C.
respeita o Plano Oficial de Contabilidade do Ministério da Saúde (POCMS), que se encontra
desenvolvido, de forma a satisfazer a informação económica e financeira exigida pelas tutelas e
cuja aplicação é feita através de orientações contabilísticas emanadas pela ACSS através de Notas
Técnicas ou por Circulares Normativas.

>

Os documentos de suporte de Despesa e Receita encontram-se arquivados por rubrica financeira e
respetivos números de caixa.

>

O sistema Informático em uso neste Centro Hospitalar responde às exigências da elaboração da
informação económica e financeira e possui como principais caraterísticas as seguintes:

>

É designado por GIAF, garante a execução do Plano de Contas e determinação de custos para a
elaboração da Contabilidade Analítica.
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b) Encontra-se assente numa plataforma tecnológica, base de dados ORACLE e Sistema Operativo
UNIX, na filosofia Cliente/Servidor. Com interfaces com aplicações informáticas periféricas de
faturação, Gestão de Materiais, Gestão de Doentes e Recursos Humanos.

>

O C.H.U.C. produz mensalmente informação económica e financeira, para os fins internos e
externos; trimestralmente, também é elaborado o Relatório de Execução Orçamental que é
remetido para a Direção Geral do Tesouro e Finanças.

Existe descentralização contabilística assente na seguinte estrutura básica:

>

O setor da Despesa contabiliza a faturação de fornecedores e emite as correspondentes
autorizações de pagamento para serem submetidas ao Conselho de Administração.

>

O setor da Receita emite e realiza a faturação a clientes e a Tesouraria elabora a
correspondente Folha de Caixa com os pagamentos e cobranças.

>

A Contabilidade Central verifica os movimentos da realização da Despesa e Receita pelos
documentos de suporte e regista na aplicação da contabilidade os pagamentos após a citada
conferência.

2 - NOTAS AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

2.1 – Base da preparação das contas

As Demonstrações Financeiras foram preparadas de harmonia com os princípios contabilísticos geralmente
aceites, com o objetivo de obter uma imagem verdadeira e apropriada da situação económico-financeira da
instituição, não se tendo verificado alterações no POCMS que substancialmente tivessem influenciado o
Balanço ou Demonstração de Resultados.
Deste modo, as Demonstrações Financeiras foram preparadas de acordo com o POCMS, adaptado em
função do Despacho Nº 17.164/2006, de 17 de Junho, consequentemente, as notas a seguir indicadas estão
de acordo com a numeração definida no POCMS. As notas cuja numeração não consta deste anexo, não são
aplicáveis à instituição ou a sua apresentação não é relevante para as Demonstrações Financeiras em
apreciação.

2.3 - Bases de Apresentação, políticas contabilísticas e critérios valorimétricos

As demonstrações financeiras apresentadas têm como suporte os registos contabilísticos e respetiva
documentação tendo-se seguido na sua preparação os princípios contabilísticos geralmente aceites.
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Os critérios valorimétricos utilizados na preparação das demonstrações financeiras foram os seguintes:

a)

Imobilizações

Os elementos do Ativo Imobilizado foram valorizados ao custo de aquisição e as respetivas
amortizações efetuadas pelo método das quotas constantes.
Dado ainda não estar concretizada a fusão das aplicações do imobilizado, foram utilizadas as taxas de
amortização que vinham sendo utilizadas pelas entidades fundidas, ou seja, no caso dos Hospitais da
Universidade de Coimbra e Centro Hospitalar e Psiquiátrico de Coimbra foram utilizadas as taxas
previstas no Decreto Regulamentar n.º 25/2009 e no caso do Centro Hospitalar de Coimbra e bens
adquiridos em 2013 pelo Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE foram utilizadas as taxas
previstas na Portaria n.º 671/2000.

b) Existências

As existências estão valorizadas ao custo de aquisição acrescido de todas as despesas até à entrada em
armazém, IVA incluído. O método de custeio das saídas é o custo médio.

c)

Dívidas de e a terceiros

As dívidas de e a terceiros são registadas pelas importâncias constantes dos documentos que as
titulam. Estão registadas provisões, consideradas de montante adequado, para fazer face a eventual
incobrabilidade de dívidas a receber.

d) Especialização de Exercícios

O CHUC regista os proveitos e os custos de acordo com o princípio da especialização de exercícios pelo
qual os proveitos e os custos são reconhecidos à medida que são gerados, independentemente do
momento do recebimento ou pagamento. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os
correspondentes proveitos e custos gerados são registadas nas rubricas de acréscimos e diferimentos.

e)

Provisões

O CHUC analisa periodicamente eventuais obrigações que resultam de eventos passados e que devam
ser objeto de reconhecimento ou divulgação. A subjetividade inerente à determinação da
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probabilidade e montante de recursos financeiros necessários para 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.

f)

Subsídios

Os subsídios recebidos, no âmbito de projetos de investimentos, são registados como proveitos
diferidos e reconhecidos nas Demonstrações Financeiras proporcionalmente às amortizações do bem
ou bens que foram subsidiados.

g)

Imposto Sobre o Rendimento (IRC)

A contabilização do Imposto sobre o Rendimento é efetuada de acordo com o método do imposto a
pagar, com base na estimativa do imposto sobre o rendimento a pagar em relação ao ano a que
respeita. No caso em apreço, atendendo, à existência de prejuízos fiscais, o imposto apurado respeita
apenas às situações sujeitas a tributação autónoma.

2.6 - Despesas de Instalação e Despesas de Investigação e Desenvolvimento

As despesas de instalação e de investigação e desenvolvimento respeitam a valores que transitaram dos
Hospitais da Universidade de Coimbra, EPE e Centro Hospitalar e Psiquiátrico de Coimbra e encontram-se
totalmente amortizadas.

2.7 – Movimentos ocorridos nas rubricas do Ativo Imobilizado

Os movimentos ocorridos nas imobilizações corpóreas e nas respetivas amortizações acumuladas durante o
exercício económico de 2013 encontram-se descritos nos quadros seguintes:
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Ativo Bruto
Conta

Designação

Saldo Inicial

Aumentos

Transferências
e Abates

Donativos

IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS:
431

Despesas de Instalação

432

Despesas de Investigação e Desenvolvimento

434,00

0,00

0,00

434,00

305.230,67

0,00

0,00

305.230,67

305.664,67

0,00

0,00

305.664,67

IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS:
421

Terrenos e Recursos Naturais

422

Edifícios e Outras Construções

248.562,99

0,00

0,00

248.562,99

89.608.502,20

205.870,56

2.036.392,13

91.850.764,89

423

Equipamento Básico

424

Equipamento de Transporte

145.010.288,73

778.638,21

0,00

145.788.926,94

1.301.400,18

0,00

0,00

425

Ferramentas e Utensílios

1.301.400,18

426.955,30

1.895,86

0,00

426

428.851,16

Equipamento Administrativo e Informático

25.939.278,32

448.154,32

10.478,86

26.397.911,50

4261

Equipamento Administrativo

10.007.685,29

20.214,13

0,00

10.027.899,42

4262

Equipamento Informático

15.931.593,03

427.940,19

10.478,86

16.370.012,08

427

Taras e Vasilhame

44,89

0,00

0,00

44,89

429

Outras Imobilizações Corpóreas

1.910.801,75

1.393,41

31.020,00

1.943.215,16

442

Imobilizações em curso de Imobilizações Corpóreas

2.077.890,99

0,00

-2.077.890,99

0,00

266.523.725,35

1.435.952,36

0,00

267.959.677,71

828,01

0,00

-498,80

329,21

828,01

0,00

-498,80

329,21

266.830.218,03

1.435.952,36

-498,80

268.265.671,59

INVESTIMENTOS FINANCEIROS:
415

Outras Aplicações Financeiras

TOTAL

Amortizações

Conta

Designação

Saldo Inicial

Reforços

Saldo Final

DE IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS:
4831

Despesas de instalação

4832

Despesas de investigação e desenvolvimento

434,00

0,00

434,00

305.230,67

0,00

305.230,67

305.664,67

0,00

305.664,67

DE IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS:
4821

Terrenos e recursos naturais

4822

Edifícios e outras construções

4823

Equipamento básico

4824

Equipamento de transporte

4825

Ferramentas e utensílios

4826

Equipamento administrativo e informático

4827

Taras e vasilhame

4829

Outras imobilizações corpóreas

TOTAL

31.555.182,73

1.967.360,35

33.522.543,08

128.860.491,26

5.639.886,50

134.500.377,76

1.247.181,01

41.897,19

1.289.078,20

337.077,14

6.318,40

343.395,54

24.930.958,40

852.963,24

25.783.921,64

0,00

44,89

44,89

1.500.598,86

102.987,06

1.603.585,92

188.431.489,40

8.611.457,63

197.042.947,03

188.737.154,07

8.611.457,63

197.348.611,70
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2.12 – Imobilizações Corpóreas

Todas as imobilizações encontram-se em poder da instituição ao serviço da sua atividade.

2.16 – Entidades Participadas

O C.H.U.C. mantem uma participação na entidade não societária designada por SUCH (Serviços de Utilização
Comum dos Hospitais), com sede social no Parque de Saúde de Lisboa, Av. do Brasil, nº 53-A 1749-003
Lisboa, que se limita a uma quotização mensal de 10.000 €.

2.17 – Outras Aplicações de Tesouraria

O CHUC em 31 de Dezembro de 2013, possui junto do IGCP, um certificado especial de divida de curto prazo
(CEDIC), no valor de 4.159.405,85 €, à taxa de 0,725%, cujo prazo se vence em 20-11-2014.
Esta aplicação está incluída na rubrica do Balanço “Conta no Tesouro”.

2.18 – Outras Aplicações Financeiras

O C.H.U.C. regista na rubrica “Outras Aplicações Financeiras” o valor de 329,21 € respeitante a Certificado
de Renda Perpétua, que garante ao CHUC uma renda trimestral de 18,15 €.

2.23 - Valor das Dívidas de Cobrança Duvidosa

O valor das Dívidas de Cobrança Duvidosa, efetuadas com base na avaliação dos riscos de não cobrança das
contas a receber de clientes, incluídas no Balanço em 31 de Dezembro de 2013 é de 24.900.111,41 €.

2.24 – Saldos com o Pessoal
Dívidas ativas respeitantes a pessoal:
>

Adiantamentos ao Pessoal: 36.432,85 €

Dívidas passivas respeitantes a pessoal:
>

Remunerações a Pagar ao Pessoal: 2.987,22 €

>

Outras Operações com Pessoal: 90,00 €
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2.26 – Dívidas ao Estado em mora
O C.H.U.C. não tem “dívidas ao Estado” em situação de mora. As suas dívidas para com a Segurança Social,
Imposto sobre o Rendimento e outros impostos são resultantes da atividade normal da instituição e são
liquidadas nos respetivos prazos legais.
Em Março de 2013 fomos notificados para efetuar o pagamento do IMI referente aos anos de 2009, 2010,
2011 e 2012 no valor de 2.594.237,27 €. No entanto, este pagamento foi objeto de contestação junto da
Repartição de Finanças de Coimbra, aguardando-se a anulação dos processos instaurados. Este valor foi
devidamente provisionado em 2012. Em Março de 2014 foi emitida uma nota de cobrança referente ao IMI
de 2013, esperando-se também a sua anulação por os imóveis serem de propriedade do Estado, situação
que já foi clarificada através do ofício da A. T. de 31/10/2013.
2.31 – Provisões Acumuladas

Conta

Designação

291

Provisões p/a Cobranças Duvidosas

292

Provisões p/a Riscos e Encargos

Saldo Inicial

TOTAL

Aumento

Redução

Saldo Final

24.204.723,69

0,00

488.812,70

23.715.910,99

5.834.779,69

0,00

130.319,05

5.704.460,64

30.039.503,38

0,00

619.131,75 29.420.371,63

Em 2013 foi efetuada uma redução na conta Provisões para Cobranças Duvidosas no valor de 488.812,70 €,
resultante da análise da conta corrente de clientes.
As provisões para riscos e encargos foram calculadas tendo em conta o princípio da prudência, tomando
por base a probabilidade de ocorrência dos factos subjacentes, tendo sido efetuada, em 2013, uma redução
no valor de 130.319,05 €, considerando-se o saldo final suficiente para fazer face a possíveis
responsabilidades no âmbito de processos judiciais em a instituição é interveniente e outras situações,
como o IMI e juros debitados por fornecedores mas não aceites pelo CHUC. Para os processos judiciais em
curso foi efetuada uma análise das informações prestadas pelo Gabinete Jurídico, sustentada pelos
desenvolvimentos processuais já conhecidos.

2.32 – Movimentos na Rubrica de Fundo Patrimonial

Descrição
Património

Saldo Inicial

Movimentos Movimentos
Débito
Crédito

Valor
31-12-2013

50.279.540,00

50.279.540,00

1.767.213,43

1.767.213,43

Reservas Livres:
Reservas do SPA

51.058.046,30

51.058.046,30

Reservas de EPE

2.119.154,56

2.119.154,56

Reservas de Reavaliação

Subsídios

16.214.591,65

Doações

13.931.974,23

Reservas Decorrentes da Transf. de Ativos

10.778.774,47

Resultados Transitados

16.214.591,65
500,00

191.122,08

14.122.596,31

121.355.925,46

88.446.795,99

-128.422.951,06

50.635.473,05 121.356.425,46 88.637.918,07

17.916.965,66

-95.513.821,59

10.778.774,47
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O Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE, iniciou a sua atividade com o capital estatutário de
50.279.540,00 €, detido em 100% pelo Estado Português, conforme Dec. Lei n.º 30/2011 de 2 Março.
O valor das Reservas de EPE transitou do Centro Hospitalar de Coimbra, EPE e resultou da inventariação do
imobilizado aquando da passagem para EPE.
A conta doações apresenta um aumento de 190.622,08 €, resultante de donativos à instituição.
Para além da aplicação do Resultado Líquido do exercício de 2012 no valor de 32.909.129,47 €, transferido
para Resultados Transitados conforme Despacho Conjunto de aprovação das contas de 2012 dos
Ministérios das Finanças e da Saúde, foi efetuada a transferência do valor de 88.446.795,99 € da conta 592
– Resultados transitados do exercício anterior para a conta 591 – Resultados transitados de exercícios
anteriores por se referir a exercícios anteriores a 2012.

2.33 - Demonstração do Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas

Movimentos

Mercadorias

Existências Iniciais

Matérias Primas, Subsidiárias
e de Consumo

88.144,26

Compras

13.270.859,10

13.359.003,36

140.076.989,59

140.076.989,59

Regularização de Existências
Existências Finais

Custos no Exercício

Saldo Final

6.499.567,78

6.499.567,78

88.144,26

15.173.062,73

15.261.206,99

0,00

144.674.353,74

144.674.353,74

2.37 - Demonstração de Resultados Financeiros
Custos e Perdas
Juros suportados

2013

2012

605.116,23

350.682,46 Juros obtidos

Diferenças de câmbio desfavoráveis
Outros custos e perdas financeiros
Resultados Financeiros (+/-)

TOTAL

0,00
45.690,13
-99.503,04

Proveitos e Ganhos
Descontos p/ pagamento obtidos

2013

2012

35.994,23

29.058,58

515.309,09

924.050,36

0,00

2.390.102,08

16.825,88 Outros proveitos e ganhos financeiros
2.975.702,68

551.303,32 3.343.211,02

TOTAL

551.303,32 3.343.211,02

2.38 - Demonstração de Resultados Extraordinários
Custos e Perdas
Dívidas incobráveis
Perdas em existências

2013

2012
0,00

366.880,72 Recuperação de dívidas

56.948,05

69.809,70 Ganhos em existências

Perdas em imobilizações

456,23

Multas e penalidades

194,75

Aumentos de provisões
Correções relativas a exercícios anteriores
Outros custos e perdas extraordinários
Resultados Extraordinários (+/-)

TOTAL

Proveitos e Ganhos

245.958,19
15.242.724,60

2012

6.556.515,83

4.608,38 Ganhos em imobilizações
517,68 Benefícios de penalidades contratuais

0,00
4.024.333,95

2013

Reduções de provisões
3.994.016,57 Correções relativas a exercícios anteriores
49.938,18 Outros proveitos e ganhos extraordinários

3.999.094,09

0,00

0,00

0,00

3.797,35

619.131,75

809.920,56

10.726.498,42

3.377.256,02

1.668.469,77

1.936.483,81

5.640.780,60

19.570.615,77 10.126.551,83

TOTAL

19.570.615,77 10.126.551,83
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O montante de Custos Extraordinários reflete principalmente as correções relativas a exercícios anteriores
que respeitam à anulação de faturas de devedores através da emissão das respetivas notas de crédito
(2.344.807,79 €) e à emissão de faturação de credores (1.275.505,08 €).

Os Proveitos Extraordinários correspondem a:


Ganhos em existências – 6.556.515,83 € – resultante da diferença entre as existências físicas a 31
de Dezembro de 2013 e as existências registadas na contabilidade na mesma data.



Redução de Provisões no valor de 619.131,75 €.



Correções relativas a exercícios anteriores – 10.726.498,42 € essencialmente de ganhos relativos a
correções de faturas de credores no montante de 3.953.222,85 €, em grande parte, resultantes do
acordo entre o Ministério da Saúde e a Indústria farmacêutica, da faturação de prestações de
serviços de anos anteriores, no montante de 3.809.544,41 € que não tinha sido especializado e de
regularizações de valores que ainda constavam na conta 2745 – Subsídios para Investimentos, mas
que já deveriam ter sido imputados a proveitos em anos anteriores (1.799.127,09 €).



Outros proveitos e ganhos extraordinários – 1.668.469,77 € – correspondem na sua maioria à parte
do subsídio ao investimento imputado a resultados de acordo com o uso dos bens de ativo
imobilizado objeto de comparticipação de subsídio.

2.39 – Outras Informações

2.39.1 – Estado e Outros Entes Públicos

Os saldos com o Estado e outros entes públicos tinham, a 31 de Dezembro de 2013 a seguinte composição:

Designação
Imposto Sobre o Rendimento
Imposto Sobre o Rendimento pessoas singulares

Saldo Devedor

Saldo Credor

70.000,00

32.105,11

0,00

2.919.389,51

Imposto Sobre o Valor Acrescentado

158.083,54

Caixa Geral de Aposentações

2.814.198,72

Contribuições para a Segurança Social

1.497.371,56

A.D.S.E

5.633,31

Outros

0,00
59,47

TOTAL

75.633,31

7.421.207,91
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Os saldos devedores resultam do Pagamento Especial por Conta do ano de 2013, no caso do Imposto sobre
o Rendimento e de um valor relativo a um saldo da ADSE por reclamar, transitado dos Hospitais da
Universidade de Coimbra, EPE.
Os saldos credores são impostos resultantes da atividade normal da instituição, sendo pagos nos respetivos
prazos legais.

2.39.2 – Acréscimos e Diferimentos

Em 31 de Dezembro de 2013 a discriminação da rubrica Acréscimos e Diferimentos é a seguinte:

Acréscimos e Diferimentos

2013

2012

Acréscimos de Proveitos
Outros Acréscimos de Proveitos
ACSS, IP CP 2011 e Anos Anteriores_CHC

0,00

14.499.801,33

ACSS, IP CP 2011_CHUC

0,00

1.502.641,31

ACSS, IP CP_2012_CHUC

11.523.466,15

18.965.067,63

ACSS, IP CP_2013_CHUC

165.635,84

Instituições do SPA

64.821,76

3.648,50

Instituições do SEE

815.025,17

287.619,07

4.464.281,13

972.526,14

1.801,00

1.409,49

468.706,12

175.495,25

4.088.647,40

4.733.379,03

21.592.384,57

41.141.587,75

15.712,34

8.852,91

15.712,34

8.852,91

33.039.643,29

37.606.333,94

1.074.492,06

708.478,30

34.114.135,35

38.314.812,24

Subsídios de Investimento

13.630.303,12

16.876.689,11

Outros Proveitos Diferidos

79.742,87

77.705,90

13.710.045,99

16.954.395,01

ARS, IP
Outras Entidades do Ministério da Saúde
Instituições das Regiões Autónomas
Outras Entidades

Custos Diferidos
Outros Custos Diferidos

Acréscimos de Custos
Remunerações a Liquidar
Outros Acréscimos de Custos

Proveitos Diferidos

RELATÓRIO E CONTAS - ANO 2013 | PÁGINA 112

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

Relatório e Contas 2013

Acréscimos de Proveitos
A rubrica Outros acréscimos de proveitos relativa à faturação à ACSS é resultante do valor da diferença
entre os proveitos contabilizados (por acréscimo com base na produção), mas ainda não faturados, relativos
aos Contratos-Programa de 2010 a 2013 (1.324.395.247,82 €) e os montantes recebidos como
adiantamentos aos mesmos Contratos-Programa (1.312.706.145,83 €).
Foram ainda objeto de especialização os proveitos relativos a atos médicos efetivamente prestados aos
subsistemas, companhias de seguros, Instituições do SPA e SEE, outras instituições do Ministério da Saúde e
outras entidades em 2013, mas que só serão objeto de faturação no exercício de 2014 (9.903.282,58 €).

Acréscimos de Custos

Os valores registados em Acréscimos de Custos dizem essencialmente respeito a:
Valores de Remunerações a Liquidar de Subsídio de Férias (10.116.922,19 €), Férias (10.162.014,11 €),
Trabalho Extraordinário (5.082.678,08 €), Noites e Suplementos (1.337.087,27 €) e Encargos sobre
Remunerações (6.340.941,64 €), cujos direitos já se venceram, mas cujo pagamento ainda não foi efetuado,
assim como faturação relativa a compras e fornecimentos e serviços que não foi possível efetuar o seu
registo (1.074.492,06 €).

2.39.3 – Remunerações do Conselho de Administração e Fiscal Único

Ver em Relatório de Boas Práticas de Governo Societário 2013.

2.39.4 - Acontecimentos Após a Data do Balanço

Como consequência da publicação do Despacho Conjunto n.º 14181-A/2013, dos Secretários de Estado da
Saúde e do Tesouro, em Janeiro de 2014 foi aumentado o capital estatuário em 17.000.000,00 €, através da
entrega de unidades de participação, detidas pelo Estado no Fundo de Apoio ao Sistema de Pagamentos do
Serviço Nacional de Saúde para liquidação do empréstimo do CHUC, EPE junto deste Fundo.
Através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 7/2014, de 6 de Fevereiro de 2014, foi nomeado o
Conselho de Administração do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra para um mandato de três anos.
Através do Despacho n.º 326/14, de 3 de Março de 2014, da Secretaria de Estado do Tesouro foi designado
como Fiscal Único Efetivo: Manuel Domingues & Associado, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas e
como Fiscal Único Suplente a Dra. Carla Sofia Coelho Vieira.
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Coimbra, de 15 de Maio de 2014

o Conselho de Administração

7(or:J:

Martin s Nunes)

(Ausente por doença)

(Dr. António Pedro Araújo Lopes)

(En. António Manuel Marqu es)

o Técnico Oficial de Contas:

L

)

José dos Santos Martin s Cardoso
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CAPÍTULO X – CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS
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CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS
INTRODUÇÃO
1.

Examinámos as demonstrações financeiras do CENTRO HOSPITALAR E
UNIVERSITÁRIO DE COIMBRA, E.P.E. (adiante apenas CHUC, EPE), as quais
compreendem o Balanço em 31 de Dezembro de 2013 (que evidencia um total de
181.221.986 euros e um total de fundos próprios negativos de 11.929.205 euros,
incluindo um resultado líquido negativo de 29.846.171 euros), as Demonstrações
dos resultados por naturezas e por funções e a Demonstração dos fluxos de caixa
do exercício findo naquela data e os correspondentes Anexos.

RESPONSABILIDADES
2.

É da responsabilidade do Conselho de Administração a preparação de
demonstrações financeiras que apresentem de forma verdadeira e apropriada a
posição financeira da Empresa, o resultado das suas operações e os fluxos de
caixa, bem como a adoção de políticas e critérios contabilísticos adequados e a
manutenção de um sistema de controlo interno apropriado.

3.

A nossa responsabilidade consiste em expressar uma opinião profissional e
independente, baseada no nosso exame daquelas demonstrações financeiras.

ÂMBITO
4.

Exceto quanto às limitações descritas nos parágrafos n.os 7 a 10 abaixo, o exame a
que procedemos foi efetuado de acordo com as Normas Técnicas e as Diretrizes
de Revisão/Auditoria da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, as quais exigem
que o mesmo seja planeado e executado com o objetivo de obter um grau de
segurança aceitável sobre se as demonstrações financeiras estão isentas de
distorções materialmente relevantes. Para tanto o referido exame incluiu:


a verificação, numa base de amostragem, do suporte das quantias e
divulgações constantes das demonstrações financeiras e a avaliação das
estimativas, baseadas em juízos e critérios definidos pelo Conselho de
Administração, utilizadas na sua preparação;



a apreciação sobre se são adequadas as políticas contabilísticas
adotadas e a sua divulgação, tendo em conta as circunstâncias;



a verificação da aplicabilidade do princípio da continuidade; e



a apreciação sobre se é adequada, em termos globais, a apresentação
das demonstrações financeiras.
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5.

O nosso exame abrangeu também a verificação da concordância da informação
financeira constante do relatório de gestão com as demonstrações financeiras.

6.

Entendemos que o exame efetuado proporciona uma base aceitável para a
expressão da nossa opinião.

RESERVAS
7.

Relativamente ao Imobilizado, verifica-se que o CHUC, EPE não dispõe de um
registo detalhado dos bens que estão sob a sua administração e controlo,
conforme o disposto na legislação referente ao cadastro e inventário dos bens do
Estado (CIBE).
No que respeita aos terrenos e edifícios afetos à atividade do CHUC, EPE, verificase que estão inscritos na matriz a seu favor, mas esses imóveis são propriedade do
Estado, sendo o CHUC, EPE apenas entidade afetatária.
Apesar de o POCMS referir que o Ativo Imobilizado “inclui os bens detidos com
continuidade ou permanência e que não se destinem a ser vendidos ou
transformados no decurso normal das operações da entidade, quer sejam de sua
propriedade, quer sejam bens do Estado afetos à entidade” não foi feita a
relevação contabilística de todos os imóveis.
Na análise efetuada, verifica-se a não conciliação entre os registos contabilísticos e
os evidenciados nas aplicações informáticas de gestão das Imobilizações, assim
como são diferentes as taxas de amortização praticadas, em virtude de serem
seguidos dois critérios (as taxas da Portaria 671/2000 e as do Decreto
Regulamentar 25/2009).
Face ao exposto, não nos é possível concluir quanto à razoabilidade das quantias
evidenciadas nas rubricas de Imobilizações Corpóreas (267.959.677 euros) e
respetivas Amortizações Acumuladas (197.042.947 euros) e Amortizações do
Exercício (8.611.457 euros).

8.

No que respeita às existências de matérias-primas, subsidiárias e de consumo,
constatámos que da comparação entre as existências físicas e as existências finais
relevadas contabilisticamente resultaram diversos movimentos de quebras e
sobras com o efeito líquido de 6,5 milhões de euros de excesso de existências
físicas, que afetou positivamente o resultado do exercício. Tendo em conta a
recorrência deste tipo de ajustamentos em exercícios anteriores, não nos foi
possível concluir sobre a extensão e validação dos valores apresentados nas
Demonstrações financeiras nas rubricas de Matérias-primas, subsidiárias e de
consumo (15.261.206 euros) e Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias
Consumidas (144.674.353 euros).

9.

Em relação às Dívidas de Clientes, Utentes e Instituições do Estado (52.875.074
euros) e Outros devedores (1.834.244 euros), as respostas obtidas aos pedidos de
confirmações externas de saldos e o facto de os valores dos balancetes de
terceiros não coincidirem com os da contabilidade, não nos permitiram concluir
sobre a razoabilidade dos referidos valores, sendo de referir que a maior parte dos
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valores se refere a saldos de organismos do Estado, nomeadamente da ACSS, IP,
que não respondeu à nossa circularização.
10. As respostas obtidas à circularização de Fornecedores e Outros Credores e a não
conciliação de saldos também não nos permitem concluir sobre a razoabilidade
dos valores das rubricas Fornecedores (93.486.814 euros) e Outros credores
(17.764.142 euros).
11. Verificámos que foram registados contabilísticamente, em 2013, pagamentos
efetuados em 2014, no valor de 18,8 milhões de euros. Desta forma, as rubricas
do Balanço Conta no Tesouro e as Dívidas a terceiros (Fornecedores e Outros
credores) encontram-se subavaliadas no referido valor.
OPINIÃO
12. Em nossa opinião, exceto quanto aos efeitos dos ajustamentos que poderiam
revelar-se necessários caso não existissem as limitações descritas nos parágrafos
n.os 7 a 10 acima e aos efeitos da situação descrita no parágrafo n.º 11 acima, as
referidas demonstrações financeiras apresentam de forma verdadeira e
apropriada, em todos os aspetos materialmente relevantes, a posição financeira
do CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DE COIMBRA, E.P.E. em 31 de
Dezembro de 2013, o resultado das suas operações e os fluxos de caixa no período
findo naquela data, em conformidade com os princípios contabilísticos geralmente
aceites em Portugal para o setor da saúde.
RELATO SOBRE OUTROS REQUISITOS LEGAIS
13. É também nossa opinião que a informação constante do Relatório de Gestão é
concordante com as demonstrações financeiras do exercício.
ÊNFASES
14. Sem afetar a opinião expressa no parágrafo 12, chamamos a atenção para as
situações seguintes:
14.1. Em 31 de Dezembro de 2013, o Património (capital estatutário) do CHUC,
EPE ascende a 50.279.540 euros e o total dos Fundos Próprios é negativo em
11.929.205 euros, devido aos resultados transitados negativos acumulados e
ao resultado negativo obtido no exercício. Deste modo, verifica-se que está
perdida a totalidade dos seus Fundos Próprios. A situação descrita poderia
ser indiciadora de riscos significativos relativamente à continuidade das
operações, mas tratando-se de uma entidade pública com importantes
obrigações inerentes ao serviço público que presta, admite-se que a
continuidade como entidade pública empresarial será assegurada pelo
Estado. Neste sentido, verificou-se, já em Janeiro de 2014, o aumento do
capital estatutário do CHUC, EPE, no montante de 17.000.000 euros,
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conforme Despacho dos Secretários de Estado do Tesouro e da Saúde n.º
14181-A/2013, de 1/11.
14.2. Relativamente aos seguros, verifica-se que apenas estão cobertos os riscos
respeitantes a acidentes de trabalho, ramo escolar (formandos POPH) e
automóveis, faltando os relativos aos edifícios e respetivo recheio,
especialmente equipamentos e existências. Deste modo, a eventual
ocorrência de sinistros poderá conduzir a perdas significativas que terão de
ser assumidas pelo CHUC, EPE e refletidas nas suas demonstrações
financeiras como perdas dos períodos em que ocorrerem.
14.3. Foram acrescidos, neste exercício, proveitos no montante de 342 milhões de
euros em virtude de, até ao final do ano, não ter sido efetuada qualquer
faturação relativa ao Contrato Programa de 2013, devido ao facto de os
respetivos valores ainda não terem sido validados pela Administração
Central do Sistema de Saúde, I.P.
14.4. Como ainda está a decorrer o processo de conferência com a Administração
Central do Sistema de Saúde, I.P. referente aos Contratos Programa,
poderão existir ajustamentos aos montantes reconhecidos como proveitos
em relação aos exercícios de 2010 e 2011 pelos Hospitais da Universidade de
Coimbra, E.P.E. e Centro Hospitalar de Coimbra, E.P.E. e em relação a 2011 e
2012 do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E.P.E.
14.5. Foi ultrapassado o motivo que originou uma reserva por desacordo emitida
na Certificação Legal das Contas do ano anterior, relativamente aos
subsídios ao investimento, em virtude de se terem verificado em 2013
diversas regularizações e por ter sido obtida informação de suporte
justificativa dos valores.

Coimbra, 15 de Maio de 2014

Manuel Duarte Domingues, ROC n.º 824,
em representação de

Manuel Domingues & Associado, SROC (n.º 145)
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CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DE
COIMBRA, E.P.E.
RELATÓRIO E PARECER DO FISCAL ÚNICO
EXERCÍCIO DE 2013
1. Nos termos da lei e do mandato que nos foi conferido, cumpre-nos apresentar o relatório
da nossa ação fiscalizadora exercida em relação ao exercício de 2013 e o parecer sobre
os documentos de prestação de contas apresentados pelo Conselho de Administração
do CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DE COIMBRA, E.P.E. relativos ao
exercício findo em 31 de Dezembro de 2013, incluindo o Relatório de Gestão, o Balanço,
as Demonstrações dos Resultados por Naturezas e por Funções, a Demonstração dos
Fluxos de Caixa e os respetivos Anexos.
2. Com a regularidade considerada apropriada, acompanhámos a atividade do CHUC, EPE
através de reuniões com a Administração e com os responsáveis das diversas áreas
operacionais e administrativas. Procedemos a verificações dos registos contabilísticos e
dos respetivos documentos de suporte. O nosso trabalho de auditoria incluiu a
verificação de valores patrimoniais, complementada com a obtenção de informações e
esclarecimentos sobre as operações realizadas, que a Administração e os Serviços nos
disponibilizaram, evidenciando sempre um excelente espírito de colaboração.
3. Considerando as competências estabelecidas e no âmbito da nossa ação como órgão
de fiscalização da Empresa:
(i) Procedemos à análise da execução orçamental, tendo elaborado relatórios
periódicos, exprimindo a nossa opinião fundamentada;
(ii) Efetuámos o estudo e avaliação dos principais sistemas operacionais e dos
procedimentos de controlo interno;
(iii) Verificámos a existência e relevação contabilística dos ativos e passivos que fazem
parte do património do Centro Hospitalar, especialmente quanto à adequação das
políticas contabilísticas e critérios valorimétricos adotados que se encontram
expressos nos Anexos às Demonstrações Financeiras;
(iv) Emitimos os pareceres que nos foram solicitados pelo Conselho de Administração;
(v) Verificámos que o Relatório de Gestão satisfaz os requisitos legais e que a
informação nele contida está de acordo com as demonstrações financeiras do
exercício.
4. Procedemos nesta mesma data e na qualidade de Revisor Oficial de Contas à emissão
da Certificação Legal das Contas e do Relatório Anual, que se dão como reproduzidos e
ficam a fazer parte integrante deste Relatório, exprimindo a nossa concordância com
ambos os documentos.
5. Em resultado do trabalho desenvolvido ao longo do exercício foram identificadas
algumas situações limitativas do âmbito do nosso exame e de desacordo, pelo que a
nossa certificação inclui cinco reservas, bem como outras situações que motivaram a
inscrição de cinco ênfases.
6. Apesar disso, entendemos referir que as situações em causa, quando dependentes da
Administração e dos Serviços da Empresa, podem e devem ser ultrapassadas através
de um processo de reorganização interna, correta atribuição de funções, de
competências e de responsabilidades, reforçando o controlo interno relativamente a
todos os aspetos operacionais.

7. Assim, sem prejuízo da decisão que possa ser tomada em função da ponderação que
for feita ao teor das reservas constantes da Certificação Legal, consideramos como mais
aconselhável que as contas agora apresentadas sejam aprovadas com as referidas
reservas.
8. Ponderado o que antecede e o disposto nas normas legais e estatutárias, emitimos o
seguinte
PARECER
Considerando o atrás exposto, somos de parecer que:
a) Sejam aprovados o Relatório de Gestão e as Contas do exercício findo em 31 de
Dezembro de 2013 apresentados pelo Conselho de Administração, com as
reservas constantes da Certificação Legal das Contas;
b) Seja igualmente aprovada a proposta de aplicação de resultados apresentada pelo
Conselho de Administração e incluída no Relatório de Gestão.
9. Devemos ainda referir que, durante o exercício de 2013, foram cumpridas as orientações
legais vigentes para o SEE, designadamente o cumprimento das reduções
remuneratórias previstas na Lei n.º 66-B/2012, de 31 de Dezembro, e foi cumprida a
exigência constante no n.º 1 do artigo 54.º do RJSP, que estabelece que as empresas
públicas devem apresentar anualmente relatórios de boas práticas de governo
societário.
10. Finalmente o Fiscal Único deseja manifestar o seu agradecimento ao Conselho de
Administração e a todos os Serviços do CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DE
COIMBRA, E.P.E. pelo apoio e colaboração que de todos recebeu durante o ano de
2013.

Coimbra, 15 de Maio de 2014

O Fiscal Único

Manuel Duarte Domingues, ROC nº 824,
em representação de

Manuel Domingues & Associado, SROC (nº 145)
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CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DE
COIMBRA, E. P. E.
RELATÓRIO DO FISCAL ÚNICO
SOBRE O DESEMPENHO DOS GESTORES EXECUTIVOS
EXERCÍCIO DE 2013

1. No âmbito das suas funções, cumpre ao órgão de fiscalização emitir opinião
sobre o desempenho dos gestores executivos do CENTRO HOSPITALAR E
UNIVERSITÁRIO DE COIMBRA, E. P. E.
2. Esta avaliação terá que ser feita global e conjuntamente em relação ao
desempenho dos membros do Conselho de Administração, tendo em conta o
grau de cumprimento do Contrato-programa, celebrado com o Ministério da
Saúde e o Orçamento para 2013 e das orientações neles fixadas pela tutela,
dado que, noutros aspetos, o Fiscal Único não estando presente no dia-a-dia
da Empresa, não poderia emitir opinião fundamentada sobre aspetos
relacionados com a atividade normal dos seus Administradores.
3. Considerando os elementos solicitados e disponibilizados pelo Centro
Hospitalar e Universitário de Coimbra, E.P.E., bem como o resultado das
verificações efetuadas e o acompanhamento normal das atividades exercidas,
constatámos o empenhamento do Órgão de Gestão relativamente ao
cumprimento das orientações e dos objetivos contratualizados para o ano de
2013.
4. Relativamente à produção, verifica-se que o desempenho foi globalmente
positivo. As prestações de serviços ficaram ligeiramente acima do previsto
(+0,93%), nomeadamente no que se refere ao Internamento (+0,32%), às
Consultas externas (+0,14%), ao Hospital de Dia (+0,78%), aos Meios
Complementares de Diagnóstico e Terapêutica (+34,12%), às Taxas
Moderadoras (+24,17%) e a Outras prestações de serviços de saúde (+3,38%).
Ao contrário, ficaram abaixo do previsto os valores relativos à Urgência
(-3,01%) e à rubrica Outras (-27,04%). Relativamente ao valor total dos
proveitos e ganhos, atingiu 103,07% do orçamentado.
5. No que respeita à execução orçamental, consideramos que o desempenho
também foi positivo, na medida em que os valores relativos a custos e perdas e
a proveitos e ganhos estão em linha com o que foi estabelecido no contrato
programa para 2013: os valores relativos aos Proveitos e Ganhos ficaram
acima dos valores orçamentados (+3,07%), enquanto os relativos a Custos e
Perdas
ficaram
ligeiramente
acima
desses
valores
(+0,70%).
Por outro lado, as Compras situaram-se abaixo do valor orçamentado (-5,13%)
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e o valor dos Investimentos ficou bastante abaixo do valor orçamentado
(-88,91%).
6. No que respeita ao desempenho económico-financeiro, apesar do prejuízo
obtido no exercício de 2013 (€ 29.846.171) ter diminuído face ao obtido em
2012 (€ 32.909.129), verifica-se um agravamento de 8,34% no Resultado
Operacional face ao exercício anterior (em 2013 o Resultado Operacional foi
negativo em € 44.952.855, enquanto em 2012 foi negativo em € 41.491.723).
Os fatores que mais contribuíram para o agravamento do resultado operacional
foram: em relação aos proveitos, a diminuição do financiamento em sede de
contrato-programa e, em relação aos custos, o pagamento de mais um
subsídio ao pessoal comparativamente com 2012, dada a reposição do
subsídio de Natal, e o aumento da taxa de contribuição da entidade patronal
para a CGA (era de 15% em 2012 e passou para 20% em 2013 e 23,75% em
2014, sendo que o agravamento de 2014 já afetou os custos de 2013 no que
respeita aos encargos especializados com férias, subsídio de férias e trabalho
extraordinário e noites e suplementos, relativos a 2013, a pagar em 2014).
Do mesmo modo, o Resultado Operacional negativo obtido em 2013
(€ 44.952.855) também ficou acima do previsto no contrato-programa
(€ 43.474.600).
7. Terá que ser ultrapassada alguma rigidez que se verifica na estrutura de custos
da Empresa, bem como conseguir-se um incremento do valor dos proveitos
obtidos, fatores que permitirão atingir o desejável equilíbrio económicofinanceiro, invertendo a tendência para a obtenção de prejuízos que vão
reduzindo os capitais próprios da Empresa e fragilizando a sua estrutura
patrimonial.
8. Tendo em conta as considerações anteriores e atenta a realidade verificada no
exercício de 2013, somos de opinião que o desempenho dos membros do
Conselho de Administração do CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO
DE COIMBRA, E.P.E. se deve considerar globalmente positivo, tendo
continuado a verificar-se uma melhoria global no cumprimento dos princípios
de bom governo da Empresa.

Coimbra, 15 de Maio de 2014

O Fiscal Único

Manuel Duarte Domingues, ROC nº 824,
em representação de
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