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MENSAGEM DO PRESIDENTE
A situação interna de Portugal e a crise internacional, juntamente com as medidas adotadas pelo Executivo na sequência da intervenção da Tróica, fizeram de 2013 um dos
anos mais difíceis da história do São João.

central a informação pedida e despacha para as lideranças
intermédias ordens recebidas. Suspenderam-se, por isso,
praticamente todos os processos de gestão e, assim, toda
a iniciativa criativa do hospital. Foram substituídos por
uma visão anacrónica deste hospital, totalmente desajustada da visão que sustentou a mudança dos últimos anos.

Apesar das dificuldades, os resultados alcançados pelo
Centro Hospitalar de São João durante o ano de 2013, quer
em termos assistenciais quer em termos económicos, cabalmente demonstrados no presente documento, configuram um feito de que os seus profissionais se podem e
devem orgulhar.

As avultadas verbas de que o hospital é credor, superando
largamente os seus débitos (fortemente reduzidos nos
últimos dois anos, com prazos de pagamento aos fornecedores que desceram de valores superiores a um ano para
menos de dois meses), a impossibilidade de, apesar disso,
realizar investimentos na manutenção e substituição de
pessoas e equipamentos (em contraponto com o continuo
financiamento, extra contrato-programa, do despesismo e ineficiência de instituições similares), a suspensão
de todos os processos de reabilitação e remodelação do
edifício, o impedimento da prossecução da nossa visão estratégica para o pólo de Valongo constituem entraves que
enegrecem o futuro deste hospital.

Apesar do esforço que, ao longo dos últimos anos, todos
os que trabalham no São João e abraçam a sua causa têm
feito para manter a qualidade assistencial e uma resposta
atempada às necessidades em saúde da população que
servimos; apesar do esforço que todos dedicámos na prossecução da eficiência e da sustentabilidade e na manutenção do equilíbrio económico; apesar dos desenvolvimentos notáveis que, em conjunto, conseguimos produzir em
diversas áreas clínicas e não clínicas, cujo reconhecimento
nacional e internacional nos enche de orgulho, a verdade é
que o projeto estrategicamente lançado em 2006 – fundado numa visão inovadora para esta instituição de saúde,
apostando na autonomia e responsabilização da gestão
de topo e intermédia, na reorganização clínica baseada em
novos paradigmas, na recuperação estrutural e infraestrutural do edifício e sua modernização, na desmaterialização
dos processos, na aquisição de informação e sua transformação em conhecimento – se encontra suspenso em
consequência da monomania centralizadora que nos imobiliza e tolhe a ação. Tornou-se impossível gerir o hospital.
A administração transformou-se numa espécie de “relay”
ou relé (retransmissor) que remete para a administração

O ano de 2014 será, por isso, um ano decisivo. Estamos
confrontados com um desafio ciclópico. Ou encontramos
a sabedoria para ultrapassar as dificuldades que se nos colocam (e tal nos é permitido) e relançar o plano estratégico
que nos orienta, ou corremos o risco de ver ruir o projeto
que abraçámos. Nunca, como agora, este dilema se nos
colocou com tanta clareza. Oxalá saibamos honrar a nossa
missão e ultrapassá-lo com sucesso.
António Ferreira
Presidente do Conselho de Administração
do Centro Hospitalar de São João
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1. apresentação
O Centro Hospitalar de São João (CHSJ) é um hospital central e universitário, o maior da região norte e um dos três
maiores do País.

Ao nível da cooperação internacional o CHSJ tem estabelecido protocolos com diversas instituições nos domínios
da assistência médica, da formação e do ensino médico,
da capacitação de profissionais de saúde, da realização de
trabalhos de investigação e da organização e desenvolvimento de serviços de saúde.

É uma unidade hospitalar altamente diferenciada sendo
uma referência nacional, e internacional, de qualidade assistencial.

O CHSJ desenvolveu, e tem em funcionamento desde
janeiro de 2012, uma ferramenta que lhe confere a capacidade de recolher, analisar e obter uma visão integrada
e imediata de toda a informação que produz e de estudar
em profundidade, e em apenas alguns segundos, as múltiplas populações de doentes que serve. Esta solução foi
distinguida com o 1º lugar nos “Prémios do Hospital do
Futuro 2011/2012” na categoria - Gestão & Economia em
Saúde, colocando o CHSJ no universo restrito de hospitais
que conseguem tirar verdadeiro partido da sua informação para melhor gerirem e tornarem a sua atividade mais
eficiente. No ano de 2013, esta solução foi ainda premiada
com o prémio KAYZEN LEAN 2013 – Excelência no Sector
da Saúde. E já no início de 2014 recebeu o prémio “Healthcare Excellence” que conta com o apoio da Associação Portuguesa dos Administradores Hospitalares (APAH).

O seu volume de atividade assistencial, avaliado pelo número de doentes padrão, representa 20% da atividade
assistencial hospitalar da região norte.
O CHSJ é ainda responsável pela Urgência Metropolitana do Porto nas especialidades de Pediatria, Psiquiatria e
Urologia.
Em termos de instalações dispõe de uma lotação de 1.083
camas de agudos, 43 berços e 13 camas de internamento
de Medicina Física e Reabilitação. Conta ainda com 34
salas de bloco operatório, 5 salas no bloco de partos, 233
gabinetes de consulta externa e 146 camas/cadeirões de
hospital de dia. Em média, por dia, circulam nas suas instalações entre quinze a vinte mil pessoas.
Localizada no perímetro, do pólo do Porto, do Centro Hospitalar de São João, foi inaugurada no ano de 2013, a 2.ª
Casa Ronald McDonald em Portugal, construída pela Fundação Infantil Ronald McDonald (FIRM).
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Missão e visão

HISTÓRIA

1) O CHSJ tem como missão prestar os melhores cuidados
de saúde, com elevados níveis de competência, excelência
e rigor, fomentando a formação pré e pós-graduada e a
investigação, respeitando sempre o princípio da humanização e promovendo o orgulho e sentido de pertença de
todos os profissionais.
2)	A visão do CHSJ é ser um exemplo na prestação de cuidados de saúde a nível nacional e internacional, com uma
perspetiva de crescimento sustentável, comprometimento, sentido de mudança e diferenciação, ambicionando a
criação de valor para todos os seus públicos, tornando-se
a marca referência no setor da saúde.

Hospital de São João
Inaugurado oficialmente em 24 de junho de 1959, o Hospital de São João, fechou, no ano de 2009, o seu primeiro
meio século de vida.
De nome igual ao do seu patrono – São João Batista – o
maior hospital da região norte surgiu dos projetos efetuados pelo arquiteto alemão Hermann Distel, aprovados em
fevereiro de 1939. No entanto, a construção sofreu considerável atraso, a que não foi alheia a II Guerra Mundial. Em
1959, sobre a égide do Professor Hernâni Monteiro, o Hospital de São João abriu as suas portas ao público.

Valores e princípios
No exercício da sua atividade o CHSJ e os profissionais que
constituem a sua equipa de trabalho observam e orientamse pelos seguintes valores e princípios:
1. Valores:
a) Competência;
b) Humanismo;
c) Paixão;
d) Rigor;
e) Transparência;
f) União;
g) Solidariedade;
h) Ambição.

Após a sua abertura, os serviços de Internamento entraram progressivamente em funcionamento pela seguinte
ordem: Propedêutica Medica, Neurologia, Ortopedia, Propedêutica Cirúrgica, Patologia Cirúrgica, Patologia Medica,
Terapêutica Medica, Ginecologia, Medicina Operatória,
Dermatologia, Obstetrícia, Clínica Cirúrgica, Clínica Medica, Pediatria, Urologia e Oftalmologia. Era este o conjunto
de Serviços de Internamento a funcionar no fim do ano de
1961, com uma lotação de 778 camas e 8.394 doentes.

2. Princípios:
a) Reconhecimento da dignidade e do caráter singular de
cada pessoa;
b) Centralidade do doente e promoção da saúde na comunidade;
c) Postura e prática com elevados padrões éticos;
d) Respeito pela natureza e procura de práticas ecologicamente sustentáveis.

As Consultas Externas entraram em funcionamento quase simultaneamente com os Serviços de Internamento
correspondentes. As consultas de Serviço de Pessoal, as
de Estomatologia e de Fisioterapia entraram em funcionamento respetivamente em outubro e novembro de 1959 e
maio de 1961 (dentro ainda do período de instalação hospitalar).
Em outubro de 1964, deu-se a abertura do serviço de urgência, marcada pela necessidade de maiores cuidados
de emergência na região norte. Em 2006, dá-se mais uma
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grande mudança ao nível da gestão do hospital com a passagem a Entidade Publica Empresarial.

Hospitalar com exceção das valências de Cirurgia Plástica
e Otorrinolaringologia.
Enquadramento do Centro Hospitalar de São João
Através do Decreto-lei nº 30/2011 de 2 de março, foi criado,
com data de 1 de abril de 2011, o Centro Hospitalar de São
João, resultante da fusão de duas unidades hospitalares:
o Hospital de São João e o Hospital de Nossa Senhora da
Conceição.

Hospital Nossa Senhora da Conceição de Valongo

O processo gradual de integração orgânica e funcional das
duas Unidades decorreu a partir dessa data, em várias
etapas que foram sendo sucessivamente ultrapassadas.
Assim, o ano de 2012 marca o primeiro ano completo de
funcionamento do Centro Hospitalar de São João.

O Hospital de Valongo foi fundado pelo Padre Joaquim Alves Lopes dos Reis, com donativos da população de Valongo. Foi inaugurado em 29 de novembro de 1936, aquando da
homenagem da população de Valongo ao mesmo, ficando a
gestão e propriedade do Hospital a cargo da Santa Casa da
Misericórdia.

As principais alterações colocadas em prática foram as seguintes:
- Fusão dos serviços clínicos e não clínicos comuns às duas
instituições e adequação das estruturas internas à nova
realidade administrativa, eliminando redundâncias organizativas;
- Abertura da nova Unidade de Cirurgia de Ambulatório do
CHSJ, no pólo de Valongo, onde, após as obras de adaptação realizadas, foi concentrada praticamente toda a atividade de Cirurgia de Ambulatório do Centro Hospitalar;
- Reforço do serviço de internamento de Medicina Física e
Reabilitação, no pólo de Valongo, que passou a dispor de 13
camas;
- Concentração dos laboratórios de Patologia Clínica e Imunohemoterapia no Hospital de São João, eliminando redundâncias e potenciando economias de escala com efetivos
ganhos de qualidade e eficiência na realização de procedimentos analíticos;
- Abertura de uma Unidade Socio-Ocupacional do Serviço
de Psiquiatria, no pólo de Valongo, prosseguindo o caminho
de desenvolvimento e melhoria do atendimento em ambulatório a doentes psiquiátricos de todo o Centro Hospitalar.
- Transferência dos atendimentos urgentes pediátricos da
Urgência básica do Pólo de Valongo para a urgência pediátrica metropolitana do Pólo do Porto em agosto de 2013.

Com a criação do Serviço Nacional de Saúde, a gestão do
Hospital transfere-se da Misericórdia para o Estado, passando a designar-se Hospital Distrital de Valongo. Já na década de 90, sob proposta do Conselho de Administração
de então, o Hospital passa a designar-se Hospital Nossa
Senhora da Conceição.
Na última década, dado o seu estado de degradação foi totalmente remodelado e aumentada a sua capacidade física
e de prestação de cuidados de saúde.
Integrando a área do Douro Litoral, situa-se no Concelho de
Valongo, a Nordeste da cidade do Porto e comporta cinco
freguesias – Alfena, Campo, Ermesinde, Sobrado e Valongo. Durante muitos anos foi o Hospital de referência para
os concelhos de Gondomar e Valongo, servindo uma população aproximada de 300.000 habitantes.
Dotado de uma urgência básica 24 horas, internamento de
medicina interna com 21 camas, Medicina Física e Reabilitação com 17 camas, Psiquiatria com 24 camas e Unidade
de Convalescença com 23 camas. Foi lá criada a Unidade
de Cirurgia de Ambulatório, onde se realiza a cirurgia de
ambulatório das duas unidades que compõem o Centro
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ÁREA DE REFERÊNCIA
O Centro Hospitalar de São João localiza-se na cidade do
Porto e presta assistência direta à população das freguesias do Bonfim, Paranhos, Campanha e Aldoar, do concelho
do Porto, bem como aos concelhos da Maia e Valongo.
Atua igualmente como centro de referência para os distritos do Porto (com exceção dos concelhos de Baião, Amarante e Marco de Canaveses), Braga e Viana do Castelo.
O Centro Hospitalar de São João atua ainda como referência para áreas geográficas mais alargadas, no contexto das
Redes de Referenciação Hospitalar, ou mesmo para áreas mais alargadas em áreas específicas de ponta, em que
atua como referenciação de excelência para doentes de
diversas áreas geográficas.
ESTRUTURA ORGÂNICA
DO CENTRO HOSPITALAR DE SÃO JOÃO, EPE
Conselho de Administração
António Ferreira
Presidente do Conselho de Administração
Margarida Tavares
Diretora Clínica
Eurídice Portela
Enfermeira Diretora
João Oliveira
Administrador Executivo
Amaro Ferreira
Administrador Executivo
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COMISSÕES DE APOIO TÉCNICO
Comissão	Responsável
Comissão de Ética para a Saúde
Filipe Almeida
Comissão de Farmácia e Terapêutica
Paulo Bettencourt
Comissão de Controlo de Infeção	Natália Almeida Teixeira
Comissão da Qualidade e Segurança do Doente
Margarida Tavares
Comissão de Coordenação Oncológica
Paulo José Linhares
Comissão Técnica de Certificação da Interrupção da Gravidez	Alexandra Matias
Comissão Hospitalar de Transfusão
Fernando Araújo

ORGÃOS DE APOIO
Órgão	Responsável
Equipa de Gestão de Altas (EGA)	João Quinaz
Gabinete Coordenador de Colheita e Transplantação	José Gerardo Oliveira
Serviço de Auditoria Interna
Carolina Silva
Gabinete de Comunicação e Marca	Jorge Miguel Vieira Jorge
Gabinete Jurídico e Contencioso
Ângelo Carvalho
Responsável do Acesso à Informação	Rui de Vasconcellos Guimarães
Unidade de Nutrição e Dietética	Sandra Marília
Unidade Hospitalar de Gestão de Inscritos para Cirurgia (UHGIC)	António Moura Gonçalves

ÁREAS DE PRODUÇÃO CLÍNICA

UAG de Medicina
· André Moreira – Diretor
· Catarina Andrade – Vogal (até 31/10/2013)
· Lucybell Moreira – Vogal (desde 01/11/2013)
· José António Fonseca – Vogal

A área de produção clínica do CHSJ encontra-se organizada em estruturas intermédias de gestão, as quais constituem uma dimensão descentralizada de autoridade e de
responsabilidade.

UAG de Cirurgia
· Pedro Bastos – Diretor (até 28/7/2013)
· Margarida Santos – Diretor (desde 29/7/2013)
· João Logarinho Monteiro – Vogal
· Manuel Silva Rocha – Vogal

As Unidades Autónomas de Gestão, Clínicas, Centros Autónomos e Hospital Pediátrico Integrado são estruturas
que agregam serviços com afinidades técnicas, de especialidade, de género ou etárias, dotadas de autonomia e
responsabilidade sobre a contratualização de custos e
proveitos, tendo em conta o orçamento e a sustentabilidade global do Centro Hospitalar. Os Centros Autónomos
visam, adicionalmente, a obtenção de receitas próprias
independentes do contrato-programa, de modo a garantirem a sua autossuficiência.

Hospital Pediátrico Integrado
· Caldas Afonso – Diretor
· Manuel Melo – Vogal
· Teresa Sousa – Vogal
UAG de Urgência e Medicina Intensiva
· José Artur Paiva – Diretor
· Afonso Pedrosa – Vogal
· Maria Filomena Cardoso – Vogal
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Clínica da Mulher
· Paulo Dinis – Diretor
· Teresa Sousa – Vogal

· Oncologia
· Pneumologia
· Reumatologia

Clínica da Psiquiatria e Saúde Mental
· António Roma Torres – Diretor
· Maria Helena Mota – Vogal

UAG DA URGÊNCIA E MEDICINA INTENSIVA
· Medicina Intensiva
· Urgência Básica
· Urgência Polivalente

Centro de Imagiologia
· Isabel Ramos – Diretora
· Sofia Leal – Vogal

CLÍNICA DA MULHER
· Ginecologia e Obstetrícia
· Centro da Mama

Centro de Medicina Laboratorial
· Fernando Araújo – Diretor
· Sofia Leal – Vogal

CLÍNICA DE PSIQUIATRIA E SAÚDE MENTAL
· Psiquiatria

ORGANIZAÇÃO DAS ÁREAS DE PRODUÇÃO CLÍNICA
UAG DA CIRURGIA
· Anestesiologia
· Cirurgia Geral
· Cirurgia Plástica, Reconstrutiva e Maxilo-Facial
· Cirurgia Torácica
· Cirurgia Vascular
· Estomatologia
· Neurocirurgia
· Oftalmologia
· Ortopedia
· Otorrinolaringologia
· Urologia

CENTRO DE MEDICINA LABORATORIAL
· Anatomia Patológica
· Imunohemoterapia
· Patologia Clínica
CENTRO DE IMAGIOLOGIA
· Medicina Nuclear
· Neuroradiologia
· Radiologia
· Radioterapia
HOSPITAL PEDIÁTRICO INTEGRADO
· Cardiologia Pediátrica
· Cuidados Intensivos de Pediatria
· Neonatologia
· Pediatria Médica
· Cirurgia Pediátrica
· Urgência Pediátrica

UAG DE MEDICINA
· Cardiologia
· Cuidados Paliativos
· Dermatologia
· Doenças Infeciosas
· Endocrinologia
· Gastrenterologia
· Genética Médica
· Hematologia Clínica
· Imunoalergologia
· Medicina Física e de Reabilitação
· Medicina Interna
· Nefrologia
· Neurologia
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DIREÇÕES DOS SERVIÇOS CLÍNICOS
Com a criação do Centro Hospitalar de São João e por força
do disposto no n.º 2, Artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 30/2011,
cessaram as comissões de serviço dos titulares dos cargos
de direção e chefia. Em março de 2012, foi aprovado pelo
CA do CHSJ o novo Regulamento Interno e em outubro de
2012, ao abrigo deste novo regulamento, foram nomeados
os seguintes Diretores de Serviço.
Serviço
diretor
Anatomia Patológica
Fátima Carneiro
Anestesiologia
Maria Fernanda Barros
Cardiologia
Maria Júlia Maciel
Cardiologia Pediátrica	José Carlos Areias
Centro da Mama	José Luís Rosas Fougo
Cirurgia Geral	José Costa Maia
Cirurgia Pediátrica	António Bessa Monteiro (até 01/09/2013)
		José Manuel Estevão Costa (desde 05/12/2013)
Cirurgia Plástica, Reconstrutiva e Maxilo-Facial
Álvaro Pereira da Silva
Cirurgia Torácica
Paulo Gonçalves Pinho
Cirurgia Vascular	José Teixeira
Cuidados Intensivos	José Artur Paiva
Cuidados Intensivos de Pediatria	António Augusto Ribeiro
Cuidados Paliativos	Edna Gonçalves
Dermatologia
Filomena Maria Azevedo
Doenças Infeciosas	António Sarmento
Endocrinologia	Davide Costa Carvalho
Estomatologia	João Reis Correia Pinto
Gastrenterologia	Guilherme Macedo
Genética Humana	João Paulo Oliveira
Ginecologia e Obstetrícia	Nuno Montenegro
Hematologia Clínica	José Eduardo Guimarães
Imunoalergologia	José Luís Assunção Plácido
Imunohemoterapia
Fernando Araújo
Medicina Física e de Reabilitação
Fernando Parada Pereira
Medicina Interna
Paulo Bettencourt
Medicina Nuclear	Jorge Gonçalves Pereira
Nefrologia
Manuel Pestana
Neonatologia	Hercília Areias
Neurocirurgia	Rui Manuel Vaz
Neurofisiologia
Carolina Garrett
Neurologia
Carolina Garrett
Neurorradiologia	José Manuel Fonseca
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Serviço
diretor
Oftalmologia
Falcão Reis
Oncologia
Margarida Damasceno
Ortopedia 	Rui Alexandre Peixoto Pinto
Otorrinolaringologia
Margarida Carvalho Santos
Patologia Clínica	Tiago Guimarães
Pediatria Médica
Caldas Afonso
Pneumologia	Agostinho Marques
Psiquiatria	António Roma Torres
Radiologia	Isabel Ramos
Radioterapia
Maria Gabriela Pinto
Reumatologia	Lúcia Costa
Urgência Geral	João Jaime Sá
Urgência Pediátrica	Luís Almeida Santos
Urologia
Francisco Cruz
DIREÇÕES DOS SERVIÇOS NÃO CLÍNICOS
centro/ Serviço
responsável
Centro de Ambulatório	Ana Paula Amorim
Centro de Logística, Compras e Património	Jorge Sousa
	Serviço de Aprovisionamento	Rui Rocha
	Serviços Farmacêuticos
Paulo Carinha
	Serviço de Gestão de Informação
Fernanda Bastos
	Serviço de Instalações e Equipamentos	Jorge Sousa
	Unidade de Esterilização	Jorge Sousa
Centro de Controlo de Negócio	Amaro Ferreira
	Serviços Financeiros	Darcília Rocha
	Serviço de Controlo de Gestão
Fernando Miguel Pereira (até 25/03/2013)
		Lídia Castro (desde 09/04/2013)
Centro de Epidemiologia 	Ana Azevedo
	Serviço de Saúde Ocupacional
Pedro Norton
	Unidade de Investigação	Ana Azevedo
	Unidade de Prevenção e Controlo da Infeção
Carlos Alves
Serviço de Assistência Espiritual e Religiosa
Padre José Nuno Ferreira da Silva
Serviço de Certificação	Emanuel Alberto Silva
Serviço de Gestão de Recursos Humanos	Renato Garrido Matos
Serviço de Humanização
Filipe Almeida
Serviço de Operações Hoteleiras	André Vasco Sardinha
Serviço de Organização Administrativa	Alexandre Teixeira
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PROJETO “UM LUGAR PRÓ JOÃOZINHO”
Exposição Joãozinho

A exposição Coletiva de Arte Contemporânea “Um Lugar
Pró Joãozinho”, de Olga Santos Galeria e outros 26 Artistas
reuniram-se para apoiar a construção de “Um Lugar pró
Joãozinho”.

Joãozinho no Dia Internacional da Criança Desaparecida

Venda exclusiva de merchandising “Joãozinho”
no El Corte Inglês
Em julho de 2013, no El Corte Inglês, foi possível adquirir em
exclusivo todos os produtos de merchandising do “Joãozinho”.
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Dia Mundial da Criança traz cor e animação ao São João

Granfondo Cycling Road ajuda a construir
“Um Lugar pró Joãozinho”

As crianças plantaram árvores com a ajuda de adultos no
Jardim do Serviço de Pediatria e teve lugar uma peça de teatro com a participação da mascote “Joãozinho”.

O Gerês Granfondo Cycling Road é um dos maiores eventos cicloturísticos em Portugal e vai para a estrada no dia
16 de junho.

Jantar solidário para o projeto
“Um Lugar pró Joãozinho” promovido pela Filipe Pinto
A Filipe Pinto Automóveis conseguiu reunir mais de 200
pessoas num jantar solidário com a construção do Novo
Hospital Pediátrico do Centro Hospitalar de São João.

Paulo Bento e Pepe são os mais recentes amigos
do Joãozinho

O jantar teve lugar em Marco de Canaveses e foi palco de
muitas surpresas e animação para aqueles que se juntaram
para ajudar a construir “Um Lugar pró Joãozinho”.

Iniciativa “Por Sua Causa” permite ajudar o Joãozinho
a crescer
O “Por Sua Causa” congrega um conjunto de instituições
para os quais pode efetuar doações.
Paulo Bento e Pepe apoiam a construção do novo Hospital
Pediátrico do Centro Hospitalar de São João.
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2. EIXOS ESTRATÉGICOS 2013-2015
O diagnóstico efetuado no quadro da elaboração do Plano
Estratégico 2013-2015, utilizando uma análise SWOT de
matriz ilustrada na figura abaixo, permitiu identificar sete
grandes eixos estratégicos para o triénio 2013-2015:
Matriz SWOT

ENFRENTAR

APROVEITAR

Será necessário apoiar-nos
nos pontos fortes para aproveitar
as oportunidades

pontos fortes

oportunidades

Será necessário enfrentar
as ameaças utilizando
os pontos fortes

pontos fracos

Análise Interna

Análise Externa
ameaças

MELHORAR

EMPREENDER

Será necessário corrigir
os pontos fracos para enfrentar
as ameaças

Será necessário modificar
os pontos fracos para aproveitar
as oportunidades

EIXO 1 – Reforma Hospitalar

EIXO 3 – Pessoas – Melhorar e Renovar Competências

Este eixo, pré-definido pela Tutela, insere-se no contexto
do Memorando de Entendimento celebrado entre o Estado Português e as instituições financeiras internacionais
(MoU) que prevê a reorganização e racionalização da rede
hospitalar, e inclui ações no ajustamento de camas de agudos, nos recursos humanos, nos sistemas de informação,
na qualidade, no modelo de governação e na otimização da
estrutura organizativa do CHSJ

EIXO 2 – Clientes – Servir as Expetativas

As pessoas desempenham um papel fundamental na produtividade e qualidade que o Centro Hospitalar de São
João tem vindo a demonstrar e pretende reforçar no próximo triénio. Num ambiente muito exigente e de fortes
restrições orçamentais gerir pessoas para que estas aumentem as suas capacidades e façam seus os objetivos da
Instituição é o principal, e mais atual, desafio que se coloca
às instituições.

Aos doentes que são a nossa razão de existir, enquanto
profissionais, devemos proporcionar não só a medicina
tecnicamente mais avançada, mas também o conforto físico e humano, para que não sejamos apenas referência na
diferenciação dos cuidados mas também na humanização
dos cuidados.
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EIXO 4 – Marca – Dar Confiança

EIXO 6 – Proveitos Extra Contrato-Programa

=

Afirmar a marca São João como sinónimo de confiança e
qualidade é o propósito deste eixo e um dos objetivos estratégicos do Centro Hospitalar de São João. É fundamental manter a afirmação da marca São João como sinónimo
de confiança, excelência, profissionalismo, humanismo,
competência e transparência.

Aumentar os proveitos extra contrato-programa como
forma de diminuir a dependência deste e como forma de
incrementar a utilização e rentabilização dos equipamentos e dos recursos físicos e humanos da Instituição

EIXO 7 – Sustentabilidade Ambiental
A marca São João será igualmente alavancada na definição e concretização de funções e valências hospitalares
e domiciliárias, no estabelecimento de diversas parcerias
com outros Hospitais, Centros de Saúde e outras Instituições, numa Política integrada de Investigação e formação
clínica, na Comunicação e na Excelência no atendimento e
desempenho clínico.

€

EIXO 5 – Processos – Atingir a Eficiência

€

É indispensável para a defesa do modelo social, solidário e
universal, que inspira o SNS, aumentar a eficiência e assegurar a sustentabilidade financeira dos Hospitais.

Afirmar a responsabilidade ambiental do CHSJ mediante
a sensibilização e adoção de boas práticas ambientais nas
áreas do consumo de água, energia, produção de resíduos
e utilização dos equipamentos.

O Centro Hospitalar de São João iniciou este percurso, de
aumento de eficiência e de sustentabilidade financeira há
já alguns anos, e pretende manter/reforçar esta posição no
próximo triénio.

Mediante as ações e iniciativas estratégicas elencadas
para cada um dois eixos estratégicos e, no sentido de traduzir a Missão, a Visão e a Estratégia para uma linguagem
operacional, quantificada em termos de iniciativas, objetivos estratégicos, metas e indicadores, foi elaborado um
Mapa Estratégico cuja finalidade é apoiar a execução da
estratégia e proceder à sua periódica monitorização.
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Mapa Estratégico 2013-2015
MISSÃO: Prestar os melhores cuidados de saúde, com elevados níveis de competência, excelência e rigor, fomentando a formação pré e pós-graduada e a investigação, respeitando sempre o princípio da humanização e promovendo o
orgulho e sentido de pertença de todos os profissionais.

Persp. de Aprendizagem
e Crescimento

Persp. de Processos Internos

C4: Criar valor/ transmitir confiança
C1: Excelência
no Serviço
Cuidados Atempados

C2: Excelência
na Humanização
Relações pessoais

C3: Excelência Clínica
Cuidados eficazes

Persp. Econ. Financeira

Perspetiva dos clientes

VISÃO: Ser um exemplo na prestação de cuidados de saúde a nível nacional e internacional, com uma perspetiva de
crescimento sustentável, comprometimento, sentido de mudança e diferenciação, ambicionando a criação de valor
para todos os seus públicos, tornando-se a marca referência no setor da saúde.

F4: Garantir sustentabilidade económico-financeira
F1: Otimizar custos
operacionais

F2: Incrementar
proveitos extra
contratoprograma

F3: Otimizar
proveitos SNS

P4: Promover melhoria da qualidade clínica e não clínica

P1: Melhorar
processos
de gestão
de Clientes

AC1: Desenvolvimento
pessoal
e profissional

P2: Requalificação
Hoteleira: Boas
condições de
acolhimento,
segurança
e atendimento

P3: Centros
de Referência
para melhorar
gestão clínica

P5: Sustentabilidade
ambiental

P6: Otimizar
produtividade
dos Serviços
e Colaboradores

P7: Garantir
controlo
do negócio
e gestão
de custos

AC2: Envolvimento
e sentido
corporativo

AC3: Praticar política
integrada
de investigação

AC4: Implementar
sistemas
de informação
para suportar os
processos internos

AC5: Otimizar
estrutura
organizativa

AC6: Modelo
de governação
com reforço
dos sistemas
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3. Atividade assistencial
3.1 Produção
Consulta Externa
A acompanhar a tendência crescente da atividade assistencial, também na área das consultas externas, o CHSJ
tem vindo a crescer tendo realizado em 2013 mais de 740
mil consultas.

As consultas realizadas por pessoal técnico, não médico,
também têm acompanhado a tendência crescente e o seu
peso no total das consultas tem evoluído, tendo em 2013
ficado perto dos 6%.
No CHSJ são mais de 40 especialidades que realizam consultas, no entanto destaca-se a oftalmologia com mais de
78 mil consultas realizadas em 2013, representando 10,6%
das consultas totais.

(milhares)

N.º Consultas Externas
760
740
720
700
680
660
640
620
600
580
560
2008

2009

2010

2011

2012

2013

CONSULTA EXTERNA
ESPECIALIDADE	ANO 2013
Anestesiologia
9.317
Angiologia e Cirurgia Vascular
12.403
Cardiologia
13.168
Cardiologia Pediátrica
5.832
Cirurgia Cardio-Torácica
7.022
Cirurgia Geral
35.782
Cirurgia Plástica e Reconstrutiva e Estética
10.839
Cuidados Paliativos
2.493
Dermato-Venereologia
18.663
Doenças Infeciosas
11.895
Endocrinologia
16.793
Estomatologia
24.386
Gastrenterologia
16.019
Genética Médica
2.202
Ginecologia
20.902
Hematologia Clínica
18.804
Imunoalergologia
13.175
Imunohemoterapia
69.089
Medicina Física e de Reabilitação
8.160
Medicina Interna
17.478

PESO NO TOTAL
1,3%
1,7%
1,8%
0,8%
0,9%
4,8%
1,5%
0,3%
2,5%
1,6%
2,3%
3,3%
2,2%
0,3%
2,8%
2,5%
1,8%
9,3%
1,1%
2,4%
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ESPECIALIDADE	ANO 2013
Multidisciplinar
10.559
Nefrologia
19.860
Neurocirurgia
11.247
Neurologia
19.007
Nutrição e Dietética
21.683
Obstetrícia
15.217
Oftalmologia
78.646
Oncologia Médica
17.095
Ortopedia
34.607
Otorrinolaringologia
17.698
Pediatria
35.431
Pediatria Cirúrgica
8.332
Pneumologia
24.808
Psicologia
16.219
Psiquiatria
29.271
Radiologia
45
Radioterapia
11.375
Reumatologia
16.743
Saúde Ocupacional
3.167
Urologia
14.806
TOTAL
740.238

PESO NO TOTAL
1,4%
2,7%
1,5%
2,6%
2,9%
2,1%
10,6%
2,3%
4,7%
2,4%
4,8%
1,1%
3,4%
2,2%
4,0%
0,0%
1,5%
2,3%
0,4%
2,0%
100,0%

A taxa de acessibilidade, que reflete o peso das primeiras
consultas médicas no total de consultas médicas, atingiu
em 2013, 26%, tendo aumentado 3 p.p. em relação a 2010.

Consulta Externa e Taxa de Acessibilidade

600

26%

25%

400
24%
300
23%
200
22%

100
0

21%
2008

Primeiras

2009

Subsequentes

2010

2011

2012

Taxa Acessibildade
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2013

Taxa Acessibilidade

N.º de Consultas (milhares)

500

Outro indicador que realça o cuidado que o CHSJ tem em
aumentar a acessibilidade dos doentes em consulta é o
número de altas da consulta externa, que em 2013 atingiu
8,4%.

tas no domicílio do utente, não só por comodidade para o
utente mas também para uma avaliação mais completa do
mesmo.
Após a alta hospitalar, muitos doentes ainda apresentam
alguma dependência para atividades da vida diária, necessitando de apoio domiciliário, nomeadamente ao nível da
reabilitação e ajudas técnicas, que por vezes, dado o atual
contexto socioeconómico, são difíceis de providenciar na
comunidade.

A Anestesiologia conseguiu que 47% dos doentes seguidos em consulta tivessem alta clínica, bem como 23% dos
doentes seguidos pela dermatologia e 20% pela medicina
física e de reabilitação. Estes doentes passaram a ser seguidos, caso fosse necessário, pelo centro de saúde, podendo assim, o CHSJ dar oportunidade a novos doentes
que carecem de ser observados por especialistas.

Com as visitas domiciliárias, os doentes não necessitam
de ficar internados no hospital e podem voltar ao seu meio
familiar, onde certamente recuperam mais facilmente com
o apoio da família e dos técnicos de saúde do CHSJ.

Ao longo dos últimos anos, o objetivo do Ministério da Saúde tem sido aumentar a interligação entre os serviços de
saúde primários e os hospitais e nesse sentido o CHSJ tem
feito um esforço para estreitar as ligações com o ACES
que pertence à sua área.

Evitam-se também internamentos, nomeadamente na
área da psiquiatria, onde a visita domiciliária é feita não só
para uma avaliação do doente, mas também para administração de fármacos.

Mais de 30% das primeiras consultas realizadas foram referenciadas pelos centros de saúde.

Assim, em 2013 realizaram-se mais 22% de visitas domiciliárias do que no ano anterior.

LISTA DE ESPERA PARA CONSULTA (LEC)
Dos 35.301 utentes que entraram em lista de espera para
consulta no CHSJ no ano de 2013, 17.670, a 31 de dezembro,
tinham a sua consulta já marcada e 17.879 aguardavam pela
marcação de consulta. O tempo médio de espera para a
realização de uma consulta de especialidade no CHSJ, em
2013, foi de 86 dias.
Indicador
Nº utentes em espera
Com consulta marcada
Sem consulta marcada
Média Tempo de Espera LEC (dias)
Mediana Tempo de Espera LEC (dias)
Novas entradas em LEC

Visitas Domiciliárias

2.500

2.000

1.500

31-12-2013
35.549
17.670
17.879
86
60
35.301

1.000

500

0

2012

2013

Estas visitas domiciliárias podem ser realizadas por pessoal médico, mas maioritariamente são efetuadas (73,9%)
por pessoal de enfermagem.

Visitas Domiciliárias
Para além das consultas efetuadas nas instalações do
CHSJ, também é prática da instituição realizar consul-
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Visitas Domiciliárias –Tipologia
e especialidades
Especialidade
Cuidados Paliativos
Neurocirurgia
Pediatria
Psiquiatria
Total

Médica	Não Médica	Total
516
1
517
0
569
569
0
683
683
10
240
250
516
1.493
2.019

Urgência
Ao longo do ano de 2013 foram realizados 283.748 atendimentos de urgência, sendo que, mais de metade destes
episódios de urgência (53%) realizaram-se na Urgência
Geral de Adultos.
Atualmente, o Centro Hospitalar conta com quatro serviços de urgência:
· Urgência Geral Adultos
· Urgência Geral – Valongo
· Urgência Pediátrica
· Urgência Ginecologia/ Obstetrícia
Embora se tenha constatado em termos globais uma diminuição dos episódios de urgência face ao ano de 2012, esta
diminuição só se verificou na Urgência Geral – Valongo
(-15,6%).
Convém referir que a partir de agosto de 2013, o atendimento pediátrico que era efetuado em Valongo foi transferido para o Pólo do Porto.

ATENDIMENTOS NO SERVIÇO DE URGÊNCIA
LOCAL 	TIPOLOGIA	
Urgência Geral Adultos
Polivalente
Urgência Obstetrícia/ Ginecologia Polivalente
Urgência Pediátrica
Polivalente
Urgência Geral - Valongo	Básica
Total

2012
150.268
13.688
77.947
47.269
289.172
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2013
151.009
13.695
79.136
39.908
283.748

∆ 2012-2013 (n.º)
741
7
1.189
-7.361
-5.424

∆ 2012-2013 (%)
0,5%
0,1%
1,5%
-15,6%
-1,9%

Os episódios de urgência que não dão origem a internamento representam cerca de 92,4% dos episódios, os
restantes episódios dão origem a internamento, e são remunerados via GDH.
ATENDIMENTOS NO SERVIÇO DE URGÊNCIA (sem destino internamento)
LOCAL 	TIPOLOGIA	
Urgência Geral Adultos
Polivalente
Urgência Obstetrícia/Ginecologia Polivalente
Urgência Pediátrica
Polivalente
Urgência Geral - Valongo	Básica
Total	

2012
134.410
11.211
75.225
47.016
267.862

De referir que o principal destino de alta dos utentes que
recorreram às urgências do CHSJ foi o exterior não referenciado (48,7%). De notar que os abandonos representam, apenas, 4,3% do total de episódios de urgência em
2013.
Destino dos atendimentos no SU
Destino da alta	Ano 2013
Exterior Não Referenciado
138.150
ARS/Centro de Saúde
86.237
Serviço de Internamento
21.589
Consulta Externa
12.571
Abandono
12.323
Outro Hospital
8.627
Sub-total
279.497
Total
283.748

(%)
48,7%
30,4%
7,6%
4,4%
4,3%
3,0%
98,5%
100,0%

Embora no inicio de 2013 a afluência às urgências do CHSJ
registasse valores ligeiramente menores que em 2012,
esta manteve-se estável ao longo do ano. Neste sentido,
a média de atendimentos registou um ligeiro decréscimo
de 790 em 2012, para 777 em 2013, ou seja, -1,6%. Contudo,
convém mencionar que esta diminuição resulta da diminuição constatada no número de episódios da urgência geral
– Valongo.
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2013
134.722
11.455
76.460
39.522
262.159

∆ 2012-2013 (%)
0,2%
2,2%
1,6%
-15,9%
-2,1%

Evolução n.º Episódios

30.000
28.000
26.000
24.000
22.000
20.000
Jan.

Fev.

Mar.

Abr.

Mai.

Jun.

2012

Jul.

Ago.

Set.

Out.

Nov.

Dez.

2013

Frequência média diária
Local	Tipologia
Urgência Geral Adultos
Polivalente
Urgência Obstetrícia/ Ginecologia Polivalente
Urgência Pediátrica
Polivalente
Urgência Geral - Valongo	Básica
Total	

2012
412
38
214
130
792

2013
414
38
217
109
777

∆ 2012-2013
0,5%
0,1%
1,5%
-15,6%
-1,9%

Se analisarmos a afluência à urgência por turnos, verificamos que a procura é maior em todas as urgências das 08h
às 16h e das 16h às 24h, representando, 48% e 41%, respetivamente, do total de atendimentos.
Afluência ao Serviço de Urgência por turnos
Turno
Local
Urgência Geral Adultos
Urgência Obstetrícia/Ginecologia
Urgência Pediátrica
Urgência Geral - Valongo
Total	

00 - 08 Horas
2012
2013
16.535
16.830
1.465
1.421
8.620
8.728
4.597
4.251
31.217
31.230
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08- 16 Horas
2012
2013
78.278
78.941
6.648
6.697
31.698
32.070
22.260
19.066
138.884
136.774

16 - 24 Horas
2012
2013
55.455
55.238
5.575
5.577
37.629
38.338
20.412
16.591
119.071
115.744

O tempo médio de atendimentos nas diversas áreas varia entre 1:51:47 (Urgência Ginecologia/ Obstetrícia) e as
4:30:36 na Urgência Geral Adultos (Pólo Porto). Em termos
agregados, o CHSJ apresenta um tempo médio de atendimento na urgência de 3:40:50.
Tempo Médio de Permanência (h: mm: ss)
Local	Ano 2013
Urgência Geral Adultos
4:30:36
Urgência Obstetrícia/ Ginecologia
1:51:47
Urgência Pediátrica
3:00:26
Urgência Geral - Valongo
2:30:02
Total
3:40:50

Caracterização dos episódios de urgência
A tipologia de utentes no que se refere à faixa etária, no
global dos episódios do CHSJ, apresenta uma tendência
de distribuição razoavelmente homogénea à exceção das
extremidades.

Considerando o fato da Urgência Pediátrica do CHSJ ser
responsável pelos atendimentos da área metropolitana do
Porto (urgência metropolitana), e esta representar 27,9%
das urgências dos CHSJ, é expectável que a faixa etária dos
zero aos dez anos apresente um peso superior às restantes.
Paralelamente, a urgência de psiquiatria inserida na urgência geral, é também metropolitana.

Utentes por faixa etária
23,0%

18,0%

21,4%

19,7%

13,0%

11,4%
12,7%

11,2%
11,2%

12,1%
10,9%
12,2%
11,2%

2012
2013

10,0%
10,2%

8,0%

8,8%
8,8%

8,1%
8,0%

6,1%
6,0%

3,0%
0 - 10

11 - 20

21 - 30

31 - 40

41 - 50
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51 - 60

61 - 70

71 - 80

81 - 90

Relativamente à distribuição dos episódios pelo género, a
maioria dos utentes são do género feminino (54,2%).

Proveniência dos utentes ao SU
Concelho	Ano 2013
Porto
60.977
Valongo
53.270
Maia
48.740
Gondomar
46.315
Matosinhos
22.675
Paredes
8.343
Vila Nova de Gaia
7.812
Vila Do Conde
3.317
Santo Tirso
3.256
Sub-total
254.705
Outros
29.043
Total
283.748

Urgências por sexo

45,8%

54,2%

Fem.
Masc.

A proveniência dos utentes concentra-se, essencialmente,
nos nove concelhos apresentados seguidamente. Convém
no entanto referir que cerca de 2/3 deles provêm de apenas quatro concelhos: Porto, Valongo, Gondomar e Maia.
Embora o concelho de Gondomar seja da área de referência do Centro Hospitalar do Porto desde setembro de
2009, ainda é muito significativo o peso dos utentes provenientes deste concelho que recorrem aos nossos serviços de urgência. Apesar de poder ser a urgência pediátrica
metropolitana a explicar estes valores, tal não sucede, pois
apenas 15.571 dos 49.962 provenientes de Gondomar recorrem à Urgência Pediátrica.
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(%)
21,5%
18,8%
17,2%
16,3%
8,0%
2,9%
2,8%
1,2%
1,1%
89,8%
10,2%
100,0%

Urgência Geral – Pólo do Porto

Hospital de Dia

A Triagem de Manchester ® é utilizada na urgência geral de
adultos do Porto bem como na urgência geral de Valongo,
permitindo deste modo, analisar a prioridade dos utentes
que recorrem a estas urgências.

O Centro Hospitalar de São João tem vindo a registar uma
evolução crescente no número de sessões de hospital de
dia decorrente da estratégia de ambulatorização de cuidados que tem vindo a ser desenvolvida nos últimos anos.
Este crescimento é evidente na informação expressa no
seguinte gráfico.

Na urgência geral de adultos do Pólo do Porto, 65,4 % dos
utentes são emergentes (vermelhos), muito urgentes (laranja) e urgentes (amarelo).

Evolução das sessões de Hospital de Dia
130.000

Cor

Cor Manchester
Vermelho
	Laranja
	Amarelo
Verde
	Azul
	Branco
Total		

N.º de Sessões

Urgência Geral - Pólo Porto
(%)
0,7%
15,2%
49,4%
30,3%
3,0%
1,3%
100,0%

121.972

123.882

125.898

127.368

2010

2011

2012

2013

115.000
100.000
85.000
70.000

Analisando a evolução do total das sessões nos últimos
dois anos regista-se um acréscimo de 1.470 sessões.

Na urgência geral de Valongo 75,6% dos utentes são emergentes (vermelhos), muito urgentes (laranja) e urgentes
(amarelo).

Este aumento do total de sessões é motivado pelo crescimento das sessões que têm registos de procedimentos
passíveis de gerar GDH de ambulatório. O peso destas sessões passou de 11,1% do total em 2012 para 12,2% em 2013.

Urgência Geral - Pólo Valongo
Cor

Cor Manchester
Vermelho
	Laranja
	Amarelo
Verde
	Azul
	Branco
Total		

As sessões geradoras de GDH são na sua esmagadora
maioria (cerca de 86%) sessões de Quimioterapia Oncológica.

(%)
0,2%
10,6%
64,8%
22,1%
0,8%
1,5%
100,0%
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HOSPITAL DE DIA
Especialidade
Nº de sessões
Sessões geradoras de GDH	
Sessões não geradoras de GDH	

2012
125.898
14.040
111.858

2013
127.368
15.550
111.818

Como se pode perceber através dos dados constantes na
seguinte tabela foram as especialidades de Quimioterapia
e Psiquiatria que motivaram o acréscimo de sessões registado de 2012 para 2013.

∆ 2012/2013 (%)
1,17%
10,75%
-0,04%

meiro caso o decréscimo de atividade decorre de avarias
nos equipamentos que impediu o normal funcionamento.
No que se refere à Dermatologia esta quebra deve-se a
uma redução do número de tratamentos de fototerapia
e a alguma transferência de cuidados para os centros de
saúde.

As especialidades de Radioterapia e Dermatologia registaram as maiores quebras de atividade nesta área. No priSESSÕES DE HOSPITAL DE DIA

∆ 2012/2013 (n.º)
1.470
1.510
-40

2012			

2013

Especialidade	Nº	Nº	Sessões/	Nº	Nº	Sessões/
	Sessões	Doentes
doente	Sessões	Doentes
doente
Anestesiologia - Acupuntura 896
109
8
494
72
7
Cirurgia Vascular
272
31
9
53
10
5
Dermatologia
9.421
1.191
8
8.393
1.304
6
Doenças Infeciosas
1.373
299
5
1.818
349
5
Doenças Metabólicas
881
33
27
842
29
29
Dor
2.460
591
4
2.726
568
5
Endocrinologia
1.894
1.356
1
1.603
1.164
1
Gastrenterologia
2.889
420
7
3.479
460
8
Ginecologia
25
12
2
18
11
2
Hematologia
8.653
1.438
6
8.562
1.571
5
Imunoalergologia
5.451
1.131
5
5.166
1.097
5
Imunohemoterapia
3.221
743
4
2.726
681
4
Medicina Interna
229
48
5
324
55
6
Nefrologia
7.523
1.623
5
8.101
1.371
6
Neurologia
1.164
157
7
1.353
155
9
Obstetrícia
2.439
424
6
2.261
462
5
Ortopedia
813
304
3
959
361
3
Otorrinolaringologia
1.633
220
7
1.408
253
6
Pediatria Cirúrgica
42
34
1
96
73
1
Pediatria Médica
1.012
209
5
1.028
236
4
Pneumologia
334
29
12
538
29
19
Psiquiatria
13.911
904
15
15.788
973
16
Quimioterapia
29.034
3.209
9
31.479
3.569
9
Radioterapia
28.921
1.288
22
26.587
1.194
22
Reumatologia
1.407
331
4
1.566
338
5
TOTAL
125.898
13.646
9
127.368
14.266
9
26

∆ 2012/
2013
-402
-219
-1.028
445
-39
266
-291
590
-7
-91
-285
-495
95
578
189
-178
146
-225
54
16
204
1.877
2.445
-2.334
159
1.470

Episódios de ambulatório
O conceito de GDH de ambulatório médico ou cirúrgico implica a permanência do utente por um período inferior a 24
horas (ainda que pernoite) e a admissão programada.
GDH´s de Ambulatório
Indicador
GDH´s
GDH´s Médicos
GDH´s Cirúrgicos

2012
32.221
15.475
16.746

2013
36.680
18.039
18.641

∆ 2012/2013 (n.º)
4.459
2.564
1.895

∆ 2012/2013 (%)
13,84%
16,57%
11,31%

A evolução dos GDH´s de ambulatório no CHSJ tem sido
crescente ao longo dos últimos anos em linha com a estratégia de ambulatorização de cuidados. No ano de 2013
manteve-se esta tendência crescente mais acentuada na
área médica.
Ainda no que se refere aos GDH´s Médicos de Ambulatório os tratamentos de Quimioterapia representam 75%
desta atividade.
No caso dos GDH´s Cirúrgicos, as especialidades que mais
contribuem para esta atividade são:
- Oftalmologia - 48%;
- Dermatologia - 7,5%;
- Pediatria Cirúrgica – 6,2%
- Ortopedia – 5,8%.
O ICM dos GDH´s Cirúrgicos é muito superior ao dos
GDH´s Médicos evidenciando algum grau de complexidade nas cirurgias realizadas em ambulatório.
GDH’s - ICM

18.039

N.º de GDH’s

18.000
16.000

N.º GDH’s

0,60

18.641

ICM

0,50
0,40

0,45

0,30

14.000

0,23

12.000

0,20
0,10
0,00

10.000

-0,10
Cirúrgico

Médico
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ICM

20.000

Tratamentos de Radioterapia
Com a entrada em vigor da Portaria nº 163/2013 de 24 de
abril os tratamentos de Radioterapia deixaram de ser codificados em GDH de Ambulatório passando a ter um financiamento próprio por tipo de tratamento, simples ou
complexo.

- Tratamentos Técnicas Especiais;
- Irradiação Corporal Total e Hemicorporal;
- Tratamento IMRT;
- Radioterapia Estereotaxica Fracionada.
Regista-se uma ligeira redução no total de tratamentos realizados no CHSJ, a qual se deve a problemas técnicos com
as máquinas que limitaram o potencial de tratamentos do
serviço.

Na distribuição entre tratamentos simples e complexos
apenas são considerados como tratamentos complexos
os seguintes:
Tratamentos de Radioterapia
Tipo
Simples
Complexos
Total

2012
28.025
1.452
29.477

2013
25.882
1.718
27.600

∆ 2012/2013 (n.º)
-2.143
266
-1.877

∆ 2012/2013 (%)
-7,65%
18,32%
-6,37%

Internamento
Com uma redução de 25 camas, um aumento de doentes
saídos e uma demora média idêntica à de 2012, a taxa de
ocupação do CHSJ sofreu um acréscimo de 2,26%.

O Centro Hospitalar de São João, no ano de 2013, registou
uma lotação média de 1.083 camas e 43 berços. Face ao
ano de 2012 a lotação reduziu em 25 camas.
O número de doentes saídos registou um ligeiro acréscimo, mais 241 doentes saídos, no entanto, se excluirmos os
recém-nascidos desta análise, a variação passa para mais
428 doentes com alta do internamento.
INTERNAMENTO
indicador
Lotação média anual (sem berços)
Lotação do berçário
Nº de altas
Nº de altas (sem recém-nascidos)
Demora Média (dias)
Taxa de mortalidade
Taxa de ocupação
Doentes saídos por cama

2012
1.108
43
44.365
41.955
7,92
3,78%
81,97%
46,64

2013
1.083
43
44.606
42.383
7,96
4,04%
84,23%
48,92

De seguida faremos uma análise mais pormenorizada de
cada um destes indicadores identificando os serviços/es-

∆ 2012/2013 (n.º)
-25
0		
241
428
0,04
0,26
2,26
2,27

∆ 2012/2013 (%)
-2,26%
0,00%
0,54%
1,02%
0,51%
4,88%

pecialidades originadores das variações assinaladas.
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Lotação
Avaliando a evolução da lotação média do CHSJ de 2012
para 2013 registamos, como referido anteriormente, o encerramento de 25 camas.

No Pólo de Valongo, de assinalar o encerramento das camas de Medicina Interna em junho de 2012.

No Pólo do Porto a lotação teve uma diminuição total de 14
camas, com o encerramento de 8 camas na Pediatria Médica e 2 na Ginecologia/Obstetrícia e algumas pequenas
alterações entre serviços.
LOTAÇÃO
SERVIÇO	
Anestesiologia
Cardiologia
Cardiologia Pediátrica
Cirurgia Cardiotorácica
Cirurgia Geral
Cirurgia Pediátrica
Cirurgia Plástica, Reconst. e Maxilo-Facial
Cirurgia Vascular
Dermatologia
Doenças Infeciosas
Endocrinologia
Estomatologia
Gastrenterologia
Ginecologia / Obstetrícia
Hematologia Clínica
Imunoalergologia
Medicina Interna
Nefrologia
Neonatologia
Neurocirurgia
Neurologia
Oftalmologia
Oncologia
Ortopedia
Otorrinolaringologia
Pediatria Médica
Pneumologia
Psiquiatria
Reumatologia
Unidades de Cuidados Intensivos Pediatria

2012
0
16
0
52
116
19
30
32
0
27
6
0
18
58
24
0
211
13
17
44
22
18
0
67
15
70
21
53
0
6

2013
0
16
0
52
116
19
30
32
0
27
6
0
18
56
24
0
200
13
16
44
22
18
0
67
14
62
21
52
0
6
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∆ 2012/2013 (n.º)
-		
0		
-		
0		
0		
0		
0		
0		
-		
0		
0		
-		
0		
-2		
0		
-		
-11
0		
-1		
0		
0		
0		
-		
0		
-1		
-8		
0		
-1		
-		
0		

∆ 2012/2013 (%)
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
-4%
0%
-5%
0%
-3%
-1%
0%
0%
0%
-7%
-11%
0%
-3%
0%

SERVIÇO	
Unidades de Cuidados Intensivos Adultos
Unidade de Cuidados Intermédios Pediatria
Unidade de Cuidados Intermédios Adultos
Unidade de Queimados
Urologia

2012
49
10
54
5
35

2013
49
10
53
5
35

Doentes Saídos

∆ 2012/2013 (n.º)
0		
0		
-1		
0		
0		

∆ 2012/2013 (%)
0%
0%
-2%
0%
0%

tes serviços têm um número de doentes internados muito
pouco significativo comparativamente aos restantes serviços.

Da análise à evolução dos doentes saídos por serviço, nos
dois últimos anos (tabela seguinte), destacam-se alguns
pontos:

2) Os serviços que encerraram o maior número de camas
são aqueles que registam as maiores reduções no número
de doentes saídos (Ginecologia / Obstetrícia: - 351 doentes
saídos e Pediatria Médica: -336 doentes saídos).

1) Alguns serviços do CHSJ não possuem lotação própria,
como verificado no ponto anterior, tendo os seus doentes
internados em outros serviços. Esses serviços são os seguintes: Anestesiologia, Cardiologia Pediátrica, Dermatologia, Estomatologia, Imunoalergologia, Oncologia Médica
e Reumatologia.

3) De realçar o aumento de doentes saídos da área de Cuidados Intensivos e Intermédios (+473 doentes saídos),
Cirurgia Geral (+293 doentes saídos), Ortopedia (+225
doentes saídos) e Urologia (+184 doentes saídos). Estas
variações nos serviços cirúrgicos revelam o aumento da
atividade cirúrgica convencional registada em 2013 (analisado no ponto seguinte).

Esta medida foi tomada no sentido de adequar os recursos disponíveis às necessidades e otimizar os recursos
existentes. Como se pode verificar na tabela seguinte esDOENTES SAÍDOS
SERVIÇO	
Anestesiologia
Cardiologia
Cardiologia Pediátrica
Cirurgia Cardiotorácica
Cirurgia Geral
Cirurgia Pediátrica
Cirurgia Plástica, Reconst. e Maxilo-Facial
Cirurgia Vascular
Dermatologia
Doenças Infeciosas
Endocrinologia
Estomatologia
Gastrenterologia
Ginecologia / Obstetrícia
Hematologia Clínica
Imunoalergologia
Medicina Interna

2012
45
2.154
184
1.807
6.279
852
1.563
1.880
118
436
284
50
556
4.086
474
22
6.695

2013
38
2.087
184
1.880
6.572
799
1.647
1.869
108
591
279
75
641
3.735
544
21
6.780
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∆ 2012/2013 (n.º)
-7
-67
0
73
293
-53
84
-11
-10
155
-5
25
85
-351
70
-1
85

∆ 2012/2013 (%)
-15,56%
-3,11%
0,00%
4,04%
4,67%
-6,22%
5,37%
-0,59%
-8,47%
35,55%
-1,76%
50,00%
15,29%
-8,59%
14,77%
-4,55%
1,27%

SERVIÇO	
Nefrologia
Neonatologia
Neurocirurgia
Neurologia
Oftalmologia
Oncologia
Ortopedia
Otorrinolaringologia
Pediatria Médica
Pneumologia
Psiquiatria
Reumatologia
Unidades de Cuidados Intensivos Pediatria
Unidades de Cuidados Intensivos Adultos
Unidade de Cuidados Intermédios Pediatria
Unidade de Cuidados Intermédios Adultos
Unidade de Queimados
Urologia

2012
510
381
1.833
662
1.159
373
3.139
1.528
1.927
881
871
128
304
2.391
996
4.501
49
3.024

2013
539
445
1.806
733
1.141
427
3.364
1.268
1.591
874
872
137
320
2.493
1.290
4.562
62
3.208

∆ 2012/2013 (n.º)
29
64
-27
71
-18
54
225
-260
-336
-7
1
9
16
102
294
61
13
184

∆ 2012/2013 (%)
5,69%
16,80%
-1,47%
10,73%
-1,55%
14,48%
7,17%
-17,02%
-17,44%
-0,79%
0,11%
7,03%
5,26%
4,27%
29,52%
1,36%
26,53%
6,08%

Demora Média
O conceito de demora média expressa o rácio entre o número de dias de internamento e os doentes saídos.

Os serviços de Cardiologia Pediátrica, Dermatologia, Estomatologia, Pediatria Médica, e Psiquiatria registaram
aumentos de demora média superiores a 1 dia. Os restantes serviços que tiveram uma demora média (em 2013)
superior à de 2012 registaram apenas ligeiras flutuações
inferiores a meio dia.

A demora média do Centro Hospitalar de São João foi de
7,96 dias em 2013, sendo este valor calculado sem considerar os recém-nascidos.
Analisada a demora média por serviço verificamos que os
serviços com demora média mais elevada são: Unidade de
Queimados (23,81 dias), Psiquiatria (20,97 dias) e Hematologia Clínica (18,62 dias). Apesar destes valores, em 2013, a
Unidade de Queimados e a Hematologia Clínica reduziram
a sua demora média face aos valores registados em 2012
em 6,31 dias e 1,98 dias, respetivamente.

No entanto, é de salientar que dos 35 serviços, 19 apresentaram reduções de demora média face aos valores de 2012.
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Demora Média
SERVIÇO	
Anestesiologia
Cardiologia
Cardiologia Pediátrica
Cirurgia Cardiotorácica
Cirurgia Geral
Cirurgia Pediátrica
Cirurgia Plástica, Reconst. e Maxilo-Facial
Cirurgia Vascular
Dermatologia
Doenças Infeciosas
Endocrinologia
Estomatologia
Gastrenterologia
Ginecologia / Obstetrícia
Hematologia Clínica
Imunoalergologia
Medicina Interna
Nefrologia
Neonatologia
Neurocirurgia
Neurologia
Oftalmologia
Oncologia
Ortopedia
Otorrinolaringologia
Pediatria Médica
Pneumologia
Psiquiatria
Reumatologia
Unidades de Cuidados Intensivos Pediatria
Unidades de Cuidados Intensivos Adultos
Unidade de Cuidados Intermédios Pediatria
Unidade de Cuidados Intermédios Adultos
Unidade de Queimados
Urologia

2012
2,53
3,34
3,72
8,98
4,64
6,27
6,30
7,21
11,55
14,49
6,86
2,28
6,91
3,54
20,59
5,50
9,08
9,89
12,22
7,99
8,40
4,08
10,18
6,39
2,15
5,68
8,88
17,17
9,62
5,18
6,50
1,16
3,97
30,10
4,61

2013
2,39
3,42
4,90
9,21
5,07
5,74
5,65
6,88
13,18
12,38
7,07
3,40
7,37
3,64
18,62
5,33
8,88
8,41
11,57
7,66
8,83
4,06
9,03
6,72
2,10
6,96
9,17
20,97
10,09
5,13
5,89
1,23
3,86
23,81
4,48
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∆ 2012/2013 (n.º)
-0,14
0,08
1,17
0,23
0,43
-0,53
-0,65
-0,33
1,63
-2,11
0,21
1,12
0,46
0,10
-1,98
-0,17
-0,20
-1,49
-0,64
-0,33
0,42
-0,02
-1,15
0,33
-0,05
1,28
0,30
3,80
0,48
-0,05
-0,61
0,06
-0,11
-6,30
-0,13

∆ 2012/2013 (%)
-5,47%
2,26%
31,53%
2,56%
9,29%
-8,43%
-10,27%
-4,58%
14,07%
-14,53%
3,10%
49,12%
6,61%
2,90%
-9,61%
-3,03%
-2,25%
-15,04%
-5,26%
-4,15%
5,02%
-0,40%
-11,34%
5,14%
-2,38%
22,51%
3,37%
22,16%
4,97%
-0,90%
-9,31%
5,39%
-2,83%
-20,91%
-2,73%

Taxa de Ocupação
A taxa de ocupação do Centro Hospitalar de São João atingiu, em 2013, os 84,23% o que indica um aumento face ao
registado em 2012.
A contribuir para este aumento temos logo à partida a redução de camas referida anteriormente acompanhada por
um aumento dos doentes saídos.

Taxa de Ocupação
100,00%

95,00%

90,00%
84,23%

85,00%

80,00%

81,97%

75,00%
2012

2013

A taxa de ocupação por serviço foi calculada com base no
serviço físico, ou seja, os valores calculados por serviço
consideram não só os doentes da sua responsabilidade,
mas também, os doentes que não sendo da responsabilidade do serviço, estão fisicamente internados nas suas
instalações. Assim, os serviços que não têm lotação e têm
os seus doentes internados noutros serviços estão a contribuir para a taxa de ocupação desses serviços.
Taxa de ocupação
SERVIÇO	
Anestesiologia
Cardiologia
Cardiologia Pediátrica
Cirurgia Cardiotorácica
Cirurgia Geral
Cirurgia Pediátrica
Cirurgia Plástica, Reconst. e Maxilo-Facial
Cirurgia Vascular

2012
121,33%
86,12%
74,74%
73,34%
88,18%
95,72%
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2013
120,48%
90,03%
83,36%
67,82%
85,78%
96,16%

∆ 2012/2013 (p.p.)
-0,85 p.p.
3,91 p.p.
8,62 p.p.
-5,52 p.p.
-2,40 p.p.
0,43 p.p.

SERVIÇO	
Dermatologia
Doenças Infeciosas
Endocrinologia
Estomatologia
Gastrenterologia
Ginecologia / Obstetrícia
Hematologia Clínica
Imunoalergologia
Medicina Interna
Nefrologia
Neonatologia
Neurocirurgia
Neurologia
Oftalmologia
Oncologia
Ortopedia
Otorrinolaringologia
Pediatria Médica
Pneumologia
Psiquiatria
Reumatologia
Unidades de Cuidados Intensivos Pediatria
Unidades de Cuidados Intensivos Adultos
Unidade de Cuidados Intermédios Pediatria
Unidade de Cuidados Intermédios Adultos
Unidade de Queimados
Urologia

2012
85,50%
91,07%
89,18%
69,75%
90,01%
85,49%
94,14%
77,52%
83,68%
78,83%
76,41%
80,78%
65,83%
58,82%
88,90%
84,41%
71,27%
90,22%
31,86%
90,32%
79,95%
97,63%

2013
89,59%
92,01%
95,98%
69,06%
93,76%
90,24%
92,98%
85,50%
85,11%
84,81%
78,48%
85,36%
65,11%
63,30%
92,41%
86,81%
74,34%
87,98%
43,32%
90,24%
82,41%
97,93%

∆ 2012/2013 (p.p.)
4,09 p.p.
0,93 p.p.
6,80 p.p.
-0,69 p.p.
3,75 p.p.
4,76 p.p.
-1,16 p.p.
7,98 p.p.
1,43 p.p.
5,98 p.p.
2,07 p.p.
4,58 p.p.
-0,72 p.p.
4,48 p.p.
3,51 p.p.
2,39 p.p.
3,07 p.p.
-2,24 p.p.
11,46 p.p.
-0,08 p.p.
2,47 p.p.
0,31 p.p.

Tipologia e complexidade dos doentes internados
Através da seguinte tabela podemos verificar que, no Centro Hospitalar de São João, o rácio de conversão doentes
saídos em doentes equivalentes atingiu os 95,12% em
2013.
Indicador
Doentes Saídos
Doentes Equivalentes
Rácio DE/DS	
GDH´s
GDH´s Médicos
GDH´s Cirúrgicos
GDH´s Cirúrgicos Urgentes

2012
44.365
42.330
95,41%
44.351
23.988
14.394
5.969
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2013
44.606
42.431
95,12%
44.588
24.323
14.358
5.907

∆ 2012/2013 (n.º)
241
101
-0,29%
237
335
-36
-62

∆ 2012/2013 (%)
0,54%
0,24%
-0,30%
0,53%
1,40%
-0,25%
-1,04%

Os episódios de internamento classificados em GDH´s
são convertidos em doentes equivalentes tendo em conta
o tempo de internamento ocorrido em cada um deles e o
intervalo de normalidade definido para cada GDH.

O AP 27 incorpora a atualização de códigos da ICD-9-CM
nos algoritmos de agrupamento de episódios, refletindo
assim as inovações técnicas da prática clínica. Decorrente
destas alterações na tabela de GDH´s, registou-se um decréscimo do ICM total do internamento, sendo acrescido o
ICM do internamento médico, em detrimento de uma perda na área cirúrgica.

Se o tempo de internamento estiver dentro dos limites
definidos para aquele GDH estamos perante um episódio
normal ou típico, se o tempo de internamento for igual ou
superior ao limite máximo previsto estamos perante um
episódio de evolução prolongada. Em ambos os casos um
doente saído equivale a um doente equivalente.

O Índice de Case Mix (ICM) do Centro Hospitalar de São
João alcançou, em 2013, o valor de 1,606 para um total de
44.588 episódios/GDH´s registados.

Nos casos em que o tempo de internamento é igual ou inferior ao limiar inferior do GDH estamos perante um episódio de curta duração. Nestes casos, o doente equivalente é
igual ou inferior a um doente saído.

Tipo GDH	Nº GDH´s	ICM
Médico
24.323
1,139
Cirúrgicos
20.265
2,121
Cirúrgico Programado
14.358
1,540
Cirúrgico Urgente
5.907
3,535
Total
44.588
1,606

Os elevados rácios de conversão registados no CHSJ revelam que os nossos doentes se enquadram cada vez mais
nos limites de estadia propostos para cada GDH, definidos
pela Portaria n.º 163/2013 de 24 de abril.

Tendo em consideração a natureza do GDH, podemos verificar que os GDH´s cirúrgicos apresentam um ICM muito
superior aos médicos.

Este valor reflete uma aproximação do número de doentes
saídos ao número de doentes equivalentes o que demonstra, por um lado, a existência de um reduzido número de doentes saídos que não geram GDH, por exemplo, pela diminuição do número de internamentos inferiores a 24 horas.
Assim como, pela preocupação do Centro Hospitalar de
São Hospital de São João com o correto registo das suas
práticas clínicas.

Na categoria dos GDH´s cirúrgicos, os cirúrgicos urgentes,
que representam 29% dos GDHs cirúrgicos, são os mais
complexos, apresentando um ICM de 3,535.

De realçar que o acréscimo de GDH´s Médicos ultrapassou a ligeira quebra registada nos GDH´s Cirúrgicos. Os
GDH´s Médicos, em 2013,representaram 54,5% do total
de GDH´s.
Índice de Case-Mix
Na avaliação do ICM não será feita qualquer comparação
com o período homólogo visto que, em 2013, entrou em vigor uma nova versão de agrupador de GDH. Esta nova versão, All Patient DRG 27 (AP 27), substituiu o agrupador em
vigor no ano de 2012 (AP 21).
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Grupos de Diagnóstico Homogéneo (GDH)

O padrão dos 10 GDH´s com maior expressão no Centro
Hospitalar de São João mantém-se muito idêntico ao do
período homólogo, sendo as patologias associadas a problemas respiratórios e circulatórios as que têm maior relevância. No total destes 10 GDH´s temos 6 médicos e 4
cirúrgicos. Estes representam 14,3% do total de episódios
de internamento do CHSJ.

A seguinte análise de GDH´s (Grupos de Diagnóstico Homogéneo) exclui os episódios referentes aos recém-nascidos e partos (GDH´s 629 e 373), que ocupariam o primeiro
e segundo lugar desta tabela caso fossem considerados e
representam 6,7% do total de GDHs.

					 Limites do GDH*
GDH	Descrição GDH	Nº GDH	Demora Média	L. Inferior	L. Máximo
541 Pneumonia simples e/ou outras perturbações
respiratórias, exceto bronquite ou asma
com CC major
1.067
11,86
2
49
125 Perturbações circulatórias exceto enfarte agudo
do miocárdio, com cateterismo cardíaco,
sem diagnóstico complexo
803
2,66
1
6
89
Pneumonia e/ou pleurisia simples, idade > 17 anos,
com CC
693
10,13
2
40
372 Parto vaginal, com diagnósticos de complicação
660
3,39
1
12
119	Laqueação venosa e flebo
603
1,79
1
6
14	Acidente vascular cerebral com enfarte
565
9,88
2
41
105 Procedimentos nas válvulas cardíacas,
sem cateterismo cardíaco
540
10,72
1
28
268 Procedimentos plásticos na pele, no tecido
subcutâneo e/ou na mama
522
4,37
1
13
127	Insuficiência cardíaca e/ou choque
466
8,58
2
37
311
Procedimentos transuretrais, sem CC
459
4,69
1
21
* Portaria n.º 163/2013 de 24 de abril
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Proveniência dos utentes do internamento
A tabela seguinte demonstra a proveniência dos utentes
que foram internados no CHSJ, nos últimos dois anos.
Proveniência - GDH´s Médicos
Concelho
2012
Porto
5.681
Maia
4.943
Valongo
4.097
Gondomar
1.770
Matosinhos
998
Vila Nova de Gaia
673
Santo Tirso
535
Vila do Conde
468
Paredes
516
Paços de Ferreira
284
Penafiel
277
Trofa
323
Vila Nova de Famalicão 283
Povoa de Varzim
229
Marco de Canaveses
162
Felgueiras
173
Guimarães
183
Amarante
160
Braga
167
Lousada
175
Barcelos
183
Santa Maria da Feira
139
Viana do Castelo
106
Outros
1.463
TOTAL
23.988

2013
5.807
5.060
3.974
1.606
1.063
635
564
483
474
317
310
309
308
265
233
214
192
192
191
182
178
129
118
1.519
24.323

Proveniência - GDH´s Cirúrgicos
∆ 2012/2013
126
117
-123
-164
65
-38
29
15
-42
33
33
-14
25
36
71
41
9
32
24
7
-5
-10
12
56
335

Concelho
2012
Maia
3.568
Porto
3.560
Valongo
3.012
Gondomar
1.469
Matosinhos
1.206
Santo Tirso
680
Vila Nova de Gaia
548
Paredes
526
Vila do Conde
437
Trofa
333
Penafiel
308
Paços de Ferreira
326
Vila Nova de Famalicão 313
Guimarães
266
Povoa de Varzim
275
Felgueiras
219
Braga
241
Lousada
225
Barcelos
237
Marco de Canaveses
203
Amarante
232
Viana do Castelo
165
Santa Maria da Feira
160
Outros
1.854
TOTAL
20.363

Agrupando os doentes pelo concelho de residência conclui-se que, no caso dos GDH´s Médicos, 61% dos doentes
são residentes no Porto, Maia e Valongo. No que se refere
aos GDH´s Cirúrgicos estes três concelhos representam
51% do total.

2013
3.667
3.614
2.993
1.279
1.173
802
563
473
433
353
345
329
324
298
272
264
236
233
229
208
192
146
133
1.706
20.265

∆ 2012/2013
99
54
-19
-190
-33
122
15
-53
-4
20
37
3
11
32
-3
45
-5
8
-8
5
-40
-19
-27
-148
-98

De realçar a redução de doentes provenientes de Gondomar tanto nos GDH´s Médicos como nos Cirúrgicos
(-9,3% e -12,9%, respetivamente). Apesar da alteração da
referenciação, em 2009, dos utentes de Gondomar para o
Centro Hospitalar do Porto, ainda é muito significativa a
parcela de utentes provenientes deste concelho.
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Atividade Cirúrgica
Nos últimos anos, a tendência da atividade cirúrgica no
CHSJ tem sido no sentido positivo, crescendo de ano para
ano, tendo atingido em 2013 cerca de 42.000 cirurgias, representando mais de 66.800 procedimentos em 32.200
doentes.
Evolução do n.º de cirurgias
45.000
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
2008

2009

2010

2011

2012

Do total de cirurgias realizadas, apenas 12,98% foram urgentes, pelo que foram programadas mais de 36.500 intervenções durante o ano de 2013.

Produção Cirúrgica

32.476

Prod. Programada Base

5.446

4.045

Prod. Urgente

Prod. Programada Adicional
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2013

Menos de 10% da cirurgia programada foi realizada em
produção adicional.
Mantendo-se a tendência do ano anterior, a especialidade
que mais operou foi oftalmologia com 10.104 intervenções,
representando 24,08%, seguida de cirurgia geral (15,5%) e
ortopedia (10,03%).
Nº. Cirurgias por Especialidade
		
Nº Cirurgias
Especialidade
2012
2013
Anestesiologia
47
58
Angiologia e Cirurgia Vascular
2.442
2.547
Cirurgia Cardiotorácica
1.646
1.720
Cirurgia Geral
6.310
6.503
Cirurgia Plástica, Reconst, Estética e Maxilo-Facial
2.511
2.697
Dermato-Venereologia
2.237
2.306
Estomatologia
1.203
1.263
Ginecologia
1.434
1.369
Neurocirurgia
1.435
1.310
Obstetrícia
755
901
Oftalmologia
9.186
10.104
Ortopedia
4.044
4.209
Otorrinolaringologia
2.025
1.715
Pediatria Cirúrgica
2.482
2.679
Urologia
2.446
2.586
Total
40.203
41.967
Produção Programada Base
A atividade cirúrgica programada do CHSJ, tem vindo a aumentar desde 2011. Esta variação foi motivada essencialmente, pela atividade cirúrgica de ambulatório que registou aumentos de nível de produção de 20,3% de 2011 para
2012 e de 7,6% de 2012 para 2013.
A cirurgia de ambulatório conseguiu atingir 47% do total
das cirurgias realizadas, contribuindo para este objetivo a
dermatologia, estomatologia e oftalmologia.

39

Peso
2013
0,14%
6,07%
4,10%
15,50%
6,43%
5,49%
3,01%
3,26%
3,12%
2,15%
24,08%
10,03%
4,09%
6,38%
6,16%
100%

Nº. Cirurgias programada base
Ambulatório
Especialidade
2012
2013
Anestesiologia			
Cirurgia Cardio-Torácica			
Cirurgia Geral
1.897
1.985
Cirurgia Plástica, Reconst, Estética e Maxilo-Facial
883
941
Angiologia e Cirurgia Vascular
710
828
Dermato-Venereologia
2.234
2.300
Estomatologia
1.133
1.171
Ginecologia
471
499
Neurocirurgia
35
46
Obstetrícia
3		
Oftalmologia
8.103
8.988
Ortopedia
1.083
1.092
Otorrinolaringologia
595
523
Pediatria Cirúrgica
1.229
1.395
Urologia
85
98
Total
18.461 19.866
Em termos de percentagem de GDH’s de ambulatório no
total de GDH’s, sem considerar os GDH’s Urgentes, a tendência tem sido crescente, atingindo em 2013, 54,29%.

Taxa de Ambulatorização
60,00%
50,00%

Taxa (%)

40,00%
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2010

2011

2012
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Convencional	
2012
2013
47
58
1.646
1.720
4.413
4.518
1.628
1.756
1.732
1.719
3
6
70
92
963
870
1.400
1.264
752
901
1.083
1.116
2.961
3.117
1.430
1.192
1.253
1.284
2.361
2.488
21.742
22.101

% CIR. Amb.
2012
2013
0%
0%
0%
0%
30%
31%
35%
35%
29%
33%
100%
100%
94%
93%
33%
36%
2%
4%
0%
0%
88%
89%
27%
26%
29%
30%
50%
52%
3%
4%
46%
47%

Produção Programada Adicional

Nº. Cirurgias Urgentes

O peso da produção programada adicional no total da produção programada tem vindo a diminuir desde 2011, tendo
sido realizadas em 2013, menos 217 cirurgias em produção
programada adicional, o que representa um decréscimo de
6,2%, face a 2012.

ESPECIALIDADE	
Anestesiologia
Angiologia e Cirurgia Vascular
Cirurgia Cardio-Torácica
Cirurgia Geral
Cirurgia Plástica, Reconst,
Estética e Maxilo-Facial
Estomatologia
Ginecologia
Neurocirurgia
Obstetrícia
Oftalmologia
Ortopedia
Otorrinolaringologia
Pediatria Cirúrgica
Urologia
Total

Quem mais contribuiu para esta diminuição, foi otorrinolaringologia que não necessitou de fazer produção adicional,
bem como ginecologia que apenas realizou 25 cirurgias em
produção adicional.
Nº. Cirurgias Programada Adicional
ESPECIALIDADE	
Cirurgia Cardio-Torácica
Cirurgia Geral
Cirurgia Plástica, Reconst,
Estética e Maxilo-Facial
Angiologia e Cirurgia Vascular
Ginecologia
Neurocirurgia
Oftalmologia
Ortopedia
Otorrinolaringologia
Pediatria Cirúrgica
Urologia
Total

2012
181
646

2013
201
642

400
804
167
199
275
469
150
494
527
4.312

399
803
25
137
333
458
0
481
566
4.045

2012
6
187
145
920

2013
22
216
129
879

249
6
64
458
541
61
934
186
741
763
5.261

275
10
58
404
718
55
968
149
805
758
5.446

Taxa de Utilização dos Blocos
A taxa de utilização de bloco é calculada através do rácio
entre o total de horas de bloco operatório utilizadas (não
inclui tempos de limpeza) e a capacidade disponível. Esta
só é calculada para a produção base (convencional e ambulatório), uma vez que na produção adicional não tem tanta
relevância a ocupação de sala, mas sim o número de cirurgias realizadas.
A taxa de ocupação é calculada com base no rácio entre o
total de horas ocupadas (desde da entrada do 1º doente na
sala até à saída da sala do último doente) e a capacidade
disponível.

Produção Urgente
Relativamente à produção urgente, incluindo as reoperações, verificou-se uma ligeira subida (3,5%) em relação a
2012, no entanto as especialidades com maior número de
intervenções urgentes mantiveram-se, ortopedia, cirurgia
geral, pediatria cirúrgica, urologia e obstetrícia.

Considerando apenas a produção programada base, a média da ocupação de salas, no ano de 2013, foi de 88,81%,
com uma taxa de utilização de 79,52%.
O aumento contínuo da atividade cirúrgica só é possível
graças ao esforço que tem sido feito na rentabilidade das
27 salas dedicadas à produção programada.
O CHSJ desenvolveu um software de monitorização online
da ocupação das salas de bloco operatório, que também
terá contribuído para o aumento da taxa de utilização.
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Taxa de Utilização do Bloco Operatório
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O CHSJ teve 41.272 novas inscrições em LIC e a 31 de dezembro de 2013 existiam 7.620 doentes inscritos sem cirurgia realizada (18,46%).

O número de utentes em lista de inscritos para cirurgia
(LIC) reduziu significativamente de 2011 para 2012, tendo
em 2013 registado um ligeiro acréscimo face ao ano anterior (3,9%).

De referir adicionalmente que, de 2012 para 2013, apesar de
o tempo médio de espera em LIC ter aumentado um dia (75
dias para 76 dias), a mediana do tempo de espera reduziu
28 dias (90 dias para 62 dias).

Lista de Inscritos para Cirurgia
2012
2013
Especialidade	Doentes
Média
Mediana	Doentes
Média
Mediana
em LIC	TE (dias)	TE (dias)
em LIC	TE (dias)	TE (dias)
Anestesiologia
3
94
13
4
105
75
Cirurgia Cardio-Torácica
238
79
72
309
95
81
Cirurgia Geral
1.318
94
70
1.545
64
61
Cirurgia Plástica, Reconst,
Estética e Maxilo-Facial
456
75
61
507
70
55
Angiologia e Cirurgia Vascular
1.041
139
118
673
76
84
Dermato-Venereologia
495
55
54
611
57
54
Estomatologia
661
120
109
615
114
106
Ginecologia
163
48
34
321
44
40
Neurocirurgia
37
54
31
38
43
21
Obstetrícia
2
11
11
5
8
5
Oftalmologia
283
42
27
372
46
15
Ortopedia
1.553
137
116
1.376
106
96
Otorrinolaringologia
228
39
38
255
44
41
Pediatria Cirúrgica
493
77
69
620
81
69
Urologia
360
48
41
369
58
42
Total
7.331
75
90
7.620
76
62
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Doentes Transferidos
Especialidade
Angiologia e Cirurgia Vascular
Cirurgia Geral
Cirurgia Plástica, Reconst,
Estética e Maxilo-Facial
Dermato-Venereologia
Estomatologia
Oftalmologia
Ortopedia
Otorrinolaringologia
Pediatria Cirúrgica
Urologia
Total

2012
360
85

2013
47
4

1
0
1
1
223
0
7
0
678

1
0
2
0
140
0
10
0
204

% doentes cirúrgicos tratados
em tempo adequado
Especialidade	Rácio
Anestesiologia
100,00 %
Angiologia e Cirurgia Vascular
93,18 %
Cirurgia Cardio-Torácica
97,17 %
Cirurgia Geral
97,31 %
Cirurgia Plástica, Reconst,
Estética e Maxilo-Facial
99,05 %
Dermato-Venereologia
99,74 %
Estomatologia
92,18 %
Ginecologia
98,49 %
Neurocirurgia
99,67 %
Obstetrícia
100,00 %
Oftalmologia
99,23 %
Ortopedia
88,24 %
Otorrinolaringologia
99,74 %
Pediatria Cirúrgica
96,26 %
Urologia
93,60 %
CHSJ
96,83 %

O rácio de doentes cirúrgicos tratados em tempo adequado foi de 96,83% em 2013, o melhor desde o ano de 2008.
Apenas ortopedia tem um rácio ligeiramente abaixo dos
90%, todas as outras especialidades apresentaram uma
percentagem acima dos 90%, tendo atingindo os 100%, a
anestesiologia e obstetrícia.

Demora Média Pré-Operatória
Deste fato resultou uma diminuição muito significativa
(-70%) dos doentes transferidos para o exterior por ter
sido ultrapassado o TMRG.

O tempo médio de espera para uma cirurgia programada
no CHSJ, após admissão no internamento, tem vindo a diminuir desde 2010, tendo em 2013 atingido 1,54 dias.
Estes números transmitem o esforço que os serviços têm
feito numa gestão mais eficiente das camas, evitando dias
de internamento desnecessários para o doente.

Demora Média Pré-Operatória (dias)
1,90
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Anestesia
Cerca de 81% das intervenções realizadas no CHSJ são
acompanhadas por médico anestesista, tendo em 2013 sido
realizados mais de 36.000 procedimentos anestésicos.
Para além das intervenções cirúrgicas, também existem alguns meios complementares de diagnóstico e terapêutica
que, para maior comodidade e segurança do doente, também necessitam da colaboração da anestesiologia.
Em 2013 foram realizados no CHSJ, 36.112 procedimentos
anestésicos, dos quais 64,3% foram anestesia geral e
13,3% loco-regional.
O uso frequente de técnicas loco-regionais tem permitido
um controlo perfeito da dor no pós-operatório quer em cirurgia de ambulatório quer na grande cirurgia pediátrica.
Tipo de Anestesia
23.203

4.789
2.235

2.986

2.889

Sedação

Outro

10
Geral

Combinada

Loco-Regional

Analgesia Endovenosa

· Cateterização de veias centrais e artérias para monitorização invasiva;
· Monitorização intraoperatória em procedimentos selecionados da oximetria cerebral – NIRS (near infrared spectroscopy) permitindo deteção precoce de eventuais complicações ou lesão secundária;
· Colocação de acessos vasculares centrais e arteriais ecoguiados em neurocirurgia pediátrica, diminuindo e mesmo
eliminando complicações associadas;
· Anestesia regional guiada por ecossonografia através de
injeção única ou continua com agulhas e cateteres estimuláveis e ecogénicos.

O serviço de anestesia elaborou protocolos, pelo que toda
a terapêutica é feita de igual modo em todos os serviços do
hospital, de acordo com o protocolo elaborado.
Dada a crescente diferenciação em técnicas cirúrgicas, a
anestesia tem acompanhado e participado de forma ativa
com a introdução de técnicas diferenciadas, tais como:
· Uso crescente e continuado de controlo ecográfico na
execução de bloqueios de plexos e nervos periféricos;
· Posicionamento de cateteres epidurais em neonatos;
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Partos
A diminuição da taxa de natalidade é uma realidade nacional, no ano de 2013, o CHSJ realizou 2.452 partos, menos 144
do que o registado em 2012. Por outro lado, a taxa de cesarianas diminui para 26,1%, ou seja, -0,75 p.p.
Evolução do n.º e tipo de partos
Tipo de Parto
2012
2013
Eutócico
1.252
1.194
Distócico
1.344
1.258
Cesariana
696
639
Outros
648
619
Total de Partos
2.596 2.452
Taxa de Cesarianas
26,8% 26,1%

Evolução do n.º de partos

∆ 13-12 (%)
-4,6%
-6,4%
-8,2%
-4,5%
-5,5%
-0,75 p.p.

3.000

2.000

648

619

696

639

1.252

1.194

2012

2013

1.000

Do total de partos realizados em 2013, 49% foram eutócicos (parto normal). Os restantes 51% distócicos (parto com
auxilio instrumental), sendo a técnica mais utilizada a cesariana, representando 51% do total de partos distócicos
realizados no CHSJ.

0

Tipo parto

Outros

Cesariana

Eutócico

O peso mais comum nos nados vivos situa-se entre as
3.000gr e as 3.499gr.
2011
2012
2013
Peso (gr.)	Nados	Nados	Nados	Nados	Nados	Nados
Vivos (%) Mortos (%)
Vivos (%)
Mortos (%)
Vivos (%) Mortos (%)
<1.000
0%
47%
1%
35%
1%
30%
1.000 a 1.499
1%
12%
1%
24%
1%
20%
1.500 a 1.999
2%
24%
2%
18%
2%
20%
2.000 a 2.499
6%
0%
7%
6%
8%
20%
2.500 a 2.999
25%
6%
25%
12%
27%
10%
3.000 a 3.499
41%
6%
42%
6%
39%
0%
3.500 a 3.999
20%
0%
19%
0%
18%
0%
4.000 a 4.499
4%
6%
3%
0%
3%
0%
Total
100%
100%
100%
100%
100%
100%
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No que respeita aos nados mortos, em 2013, 70% do total
regista um peso inferior a 1.999 gramas.

N.º de dias internamento
4.500

4.000

Por outro lado, avaliando os recém-nascidos por género,
em 2013 registamos um número de recém-nascidos do
sexo masculino superior ao sexo feminino.

4.186

3.500

3.499
3.000
2012

52%

48%

2013

Os serviços de onde são provenientes os doentes transferidos para o internamento da MFR, são vários, destaca-se
pelo seu peso a medicina interna (35,24%), seguida da neurologia (28,57%) e da neurocirurgia (13,33%).

Fem.
Masc.

Dos 105 utentes admitidos no internamento de MFR, mais
de 90% tinham como diagnóstico Doenças e Perturbações
do Sistema Nervoso, como se pode verificar pela tabela seguinte.

Medicina Física e Reabilitação (MFR)
Com a fusão do Hospital de São João com o Hospital Nª Senhora da Conceição, foi criado no último trimestre de 2011,
um internamento, com 13 camas, dedicado a doentes que
apesar de terem alta clínica, necessitam de apoio de enfermagem de reabilitação e acompanhamento técnico diário
para voltarem às suas atividades da vida diária.

Grandes Categorias Diagnósticas 	Nº de utentes

1 - Doenças e Perturbações
do Sistema Nervoso
5 - Doenças e Perturbações
do Aparelho Circulatório
23 - Fatores Com Influência
no Estado de Saúde e Outros Contatos
com os Serviços de Saúde
8 - Doenças e Perturbações
do Sistema Musculo-Esquelético
e Tecido Conjuntivo
4 - Doenças e Perturbações
do Aparelho Respiratório
25 - Traumatismos Múltiplos Signifcativos
TOTAL

São doentes que anteriormente teriam que permanecer no
hospital, ocupando camas que poderiam ser utilizadas por
doentes mais graves e com necessidades médicas.
Em termos de doentes saídos para o exterior (altas), não
houve variação entre 2012 e 2013, tendo saído do internamento de Medicina Física e Reabilitação (MFR), 105 doentes, provenientes de vários distritos da zona norte do país.
No entanto, ao analisar a demora média dos doentes internados, a variação foi de mais 20,77%, passando de 33 dias
para cerca de 40 dias, representando mais 687 dias de internamento.
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Em termos de GDH os mais comuns entre estes doentes
é o Acidente Vascular Cerebral com Enfarte e Outras perturbações do sistema nervoso, exceto acidente isquémico
transitório, convulsões e/ou cefaleias, com CC major. A
tabela seguinte identifica os GDH´s atribuídos a estes 105
utentes.
GDH´s atribuídos aos utentes que foram admitidos no internamento de MFR
GDH	Nº de utentes
Acidente vascular cerebral com enfarte
21
Outras perturbações do sistema nervoso, exceto acidente isquémico transitório,
convulsões e/ou cefaleias, com CC major
20
Oxigenação por membrana extra-corporal, traqueostomia com ventilação mecânica >96h
ou traqueostomia com outro diagnóstico principal, exceto da face, boca ou do pescoço
com procedimentos major em BO	
15
Procedimentos no sistema nervoso exceto craniotomia, com CC major
8
Hemorragia intracraniana
5
Traqueostomia com ventilação mecânica >96h ou traqueostomia com outro diagnóstico principal,
exceto da face, boca ou do pescoço sem procedimentos major sem BO	
5
Acidente vascular agudo esquémico com utilização de agente trombolítico
4
Infeções bacterianas e tuberculosas do sistema nervoso
3
Reabilitação
3
Craniotomia, idade >17 anos, com CC
2
Craniotomia com CC major
2
Procedimentos extracranianos, com CC
2
Craniotomia com implante de agente anti-neoplásico ou doença do sistema nervoso central aguda
complexa como diagnóstico principal
2
Perturbações e/ou lesões traumáticas raquidianas
1
Perturbações degenerativas do sistema nervoso
1
Procedimentos extensos, em B.O., não relacionados com o diagnóstico principal
1
Procedimentos vertebrais, com CC
1
Procedimentos vertebrais, sem CC
1
Infeções não bacterianas do sistema nervoso, exceto meningite viral
1
Pneumonia simples e/ou outras perturbações respiratórias, exceto bronquite ou asma com CC major
1
Procedimentos nas válvulas cardíacas, com cateterismo cardíaco
1
Procedimento em válvula cardíaca ou implante de desfibrilhador, com CC major
1
Procedimentos cardiovasculares major, com CC major
1
Problemas médicos dorso-lombares
1
Artrodese vertebral exceto cervical com curvatura da coluna ou doença maligna
1
Procedimentos por traumatismos múltiplos significativos, exceto craniotomia,
com CC major não traumático
1
TOTAL
105
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Meios complementares de diagnóstico
e terapêutica (MCDT´s)
A área dos Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica (MCDTs), tal como tem acontecido nos últimos
anos, em 2013 apresenta uma tendência decrescente face
a 2012 (-1,8%).
Este decréscimo está associado à diminuição verificada
nas linhas de produção da Urgência e Hospitais de Dia.
mcdt’s realizados no Centro Hospitalar de São João

N.º de MCDT´s

2012
7.260.711

2013
7.128.915

∆ 2012/2013
-131.796

Relativamente às linhas de produção do Centro Hospitalar,
são as consultas externas (43,5%), o internamento (37,1%)
e a urgência (15,6%) que mais peso têm na requisição de
exames.
No quadro abaixo podemos verificar a evolução da requisição de MCDTs por linha de produção.
É de salientar que a realização de MCDT para entidades externas continua a representar um número residual face ao
total de exames realizados, no entanto, esta atividade tem
vindo a apresentar uma tendência crescente nos últimos
anos.
Os serviços que mais produzem para o exterior são a Patologia Clínica (22%), Oftalmologia (13%), Imunohemoterapia (14%) e Unidade de Ecografia Ginecologia/Obstetrícia
(9%)
MCDT’s por módulo requisitante
Módulo requisitante
Consultas
Internamento
Urgência
Hospitais de Dia
Entidades Externas
TOTAL

2012
3.026.703
2.564.539
1.391.334
245.485
32.650
7.260.711

2013
3.098.517
2.641.599
1.113.443
239.180
36.176
7.128.915
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Var. (%)
2,4%
3,0%
-20,0%
-2,6%
10,8%
-1,8%

Peso (%)
43,5%
37,1%
15,6%
3,4%
0,5%
100,0%

A produção da Patologia Clínica (4.928.398), Imunohemoterapia (440.681), Medicina Física e de Reabilitação
(411.334) e Radiologia (302.451), representam 85% do total
da produção do Centro Hospitalar de São João.

MCDT’s REALIZADOS NO EXTERIOR
2012
Anatomia Patológica
17
Dermatologia
4
Estomatologia
5
Exames Transplantação
1.056
Gastrenterologia
1
Genética Médica
118
Imunohemoterapia
209
Medicina Física e de Reabilitação 4
Medicina Nuclear
151
Nefrologia
1
P.E.T.
256
Patologia Clínica
2.277
Pneumologia
2
Radiocirurgia
26
Radiologia
719
Radioterapia
479
Ressonância Magnética
3.888
Tomografia Computorizada
2
Urologia
74
Outros
46
TOTAL
9.335

Todos eles, com exceção da Patologia Clínica, apresentam
decréscimo na realização de exames.
MCDT’s realizados no exterior
Os MCDT’s requisitados ao exterior têm vindo a diminuir
ao longo dos anos, resultado da preocupação em satisfazer
internamente a procura de MCDT’s.
MCDT AO EXTERIOR
2012
Adquiridos ao exterior
9.335
Produzidos para o exterior 32.650

2013 ∆ 2012/2013
8.440
-895
36.176
3.526

Com a diminuição dos MCDT’s adquiridos ao exterior verificou-se a correspondente diminuição no rácio MCDTs adquiridos ao exterior Vs consumo total.
RÁCIOS	
2012
2013
Adquiridos ao Exterior Vs Consumo Total 0,13% 0,12%
Produção para Entidades Externas
Vs Produção Total
0,45% 0,51%

2013
16
6
3
1.536
4
146
206
13
126
4
256
1.842
4
3
826
5
3.278
10
77
79
8.440

Var. %
-6%
50%
-40%
45%
300%
24%
-1%
225%
-17%
300%
0%
-19%
100%
-88%
15%
-99%
-16%
400%
4%
72%
-10%

Unidade de convalescença

As linhas de produção que mais requisitam estes exames
são a Consulta Externa (87%) e o Internamento (12%).

A Unidade de Convalescença está localizada no Pólo de
Valongo do Centro Hospitalar de São João e dispõe de uma
lotação de 23 camas.

Os exames de Ressonância Magnética (39%), Patologia
Clínica (22%), Exames de Transplantação (18%) e Radiologia (10%) são os que mais se requisitam ao exterior.

Por definição a unidade de convalescença destina-se a internamentos com previsibilidade de duração até 30 dias
consecutivos. Em 2013, embora se tenha verificado um
decréscimo do número de utentes, o número de dias de
internamento aumentou, o que indicia um aumento da demora média. Neste sentido, em 2013 este indicador atingiu
os 32,2 dias, mais 2,3 dias do que a demora média de 2012,
29,9 dias.

É de salientar a diminuição de exames de Medicina Nuclear,
Ressonância Magnética e Patologia Clínica. Radioterapia,
praticamente deixou de ter necessidade de recorrer ao exterior para satisfazer as suas necessidades.
Pelo contrário, aumentou a requisição de Exames de Transplantação (+45%) Genética Médica (+24%) e Radiologia
(+15%).
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Movimento Assistencial
2012
2013 ∆ 2012/2013
Nº de utentes
252
237
-15
Nº de dias de internamento 7539
7631
92
Taxa de ocupação
89,56% 90,90% 1,34p.p.
A taxa de ocupação variou entre os 88,3% e os 94,1%, como
se pode constatar no gráfico seguinte, tendo, na maioria
dos meses, sido superior à registada em 2012.
Taxa de Ocupação
95,0%
92,0%
89,0%
86,0%
83,0%
2012

80,0%
jan.

fev.

mar.

abr.

mai.

jun.

jul.

ago.

set.

out.

nov.

2013

dez.

Mês

Rede nacional de cuidados continuados
integrados (RNCCI)
A RNCCI rege-se pelos seguintes valores que têm norteado
o seu trabalho de equipa:

A distribuição dos doentes referenciados pelo CHSJ, em
2013, por tipologia de cama, foi a seguinte:

- colocar o doente no centro de todas as suas atividades;
- cooperar com as equipas multidisciplinares dos vários
serviços que solicitam colaboração com base no respeito
e na lealdade;
- criar as condições dentro da equipa de modo a maximizar
a eficiência de processos e recursos, de forma a atingir os
objetivos contratualizados.

Distribuição dos doentes referenciados
por tipologia de cama
Tipologia de camas	Nº doentes
Unidade de média duração e reabilitação
286
Equipa de Cuidados Continuados
Integrados (ECCI)
143
Unidade de Convalescença
124
Unidade de longa duração e manutenção
78
TOTAL
631

De acordo com informação da Equipa de Gestão de Altas
(EGA) do CHSJ, durante o ano de 2013, foram referenciados 631
doentes para a RNCCI, sendo a taxa de referenciação de 3,01.
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No que se refere aos serviços hospitalares que mais referenciam para a RNCCI, podemos constatar que, o serviço
de Medicina Interna destaca-se pelo maior número de referenciações para a RNCCI.

Gabinete de coordenação de colheitas
e transplantação (GCCT)
O GCCT do Centro Hospitalar de São João propôs-se, para
o ano de 2013, a limitar um eventual recuo de atividade face
ao ano de 2012.

Doentes referenciados por serviço de internamento

Este objetivo enquadrava-se com o objetivo nacional do
Instituto Português do Sangue e da Transplantação (IPST),
que perseguia a recuperação, pelo menos parcial, da queda
de dadores e transplantes que se registou entre 2011 e 2012
(-16%). O CHSJ conseguiu evitar uma redução tão significativa, com a excepção do transplante cardíaco.

Serviço	Nº doentes (%)
Medicina Interna + Unid. AVC
311
49%
Neurocirurgia
64
10%
Ortopedia
55
9%
Cirurgia Vascular
42
7%
Cirurgia Geral
39
6%
Pediatria
19
3%
Neurologia
17
3%
Urologia
16
3%
Cirurgia Cardiotorácica
15
2%
Pneumologia
11
2%
Doenças Infeciosas
11
2%
U. Transplantes + Nefrologia
7
1%
Gastroenterologia + Endocrinologia
6
1%
Cardiologia
5
1%
Cirurgia Plástica
4
1%
Oncologia Médica
3
0%
Otorrinolaringologia
2
0%
Ginecologia
2
0%
Dermatologia
2
0%
Total
631
100%

Apesar das expectativas para o ano de 2013, 40 atos, o
CHSJ alcançou os quarenta e cinco dadores (+7%).
Colheitas e Transplantes de Tecidos
Durante 2013, foram realizados quarenta e um transplantes
de células hematopoiéticas, valor ligeiramente abaixo ao
verificado em 2012, quarenta e cinco.
No que se refere à córnea, foram colhidas cento e quarenta, excluídas doze e foram realizados cento e trinta e seis
transplantes. Apesar da diminuição de colheitas em cerca
de 23% e do número de transplantes ter reduzido 26%, foi
alcançado o objetivo de manter uma lista de espera para
transplante de córneas que não ultrapasse as três dezenas
de casos ou as quatro a seis semanas de espera.

Ao longo do ano de 2013 foram ajustados procedimentos
no sentido de aumentar a eficácia, nomeadamente ao nível
das sinalizações dos doentes, tendo-se conseguido uma
melhoria quantitativa que permitiu ultrapassar os números
contratualizados.

Realizaram-se ainda trinta e duas colheitas de colheitas de
vasos, sempre enquadrados em pedidos para implante de
fígado.
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Colheita de Órgãos
				

Ano	Nº de dadores	Rim	
2011
45
89
2012
42
84
2013
45
86

Fígado
28
26
32

Da tabela anterior destaca-se o número de dadores com
uma ligeira subida de 7%.

Nº de órgãos
Coração
13
16
14

Pulmão
18
14
10

Pâncreas
6
9
4

Dos trinta e dois fígados colhidos, todos foram implantados, vinte e três na Unidade de Transplante do CHP, cinco
foram colocados em doentes dos CHUC e quatro foram colocados pela unidade do Hospital Curry Cabral de Lisboa.

Relativamente à taxa de órgãos colhidos por dador, foi, em
2012, de 3,24 inferior aos 3,55 e 3,42 observados em 2012 e
2011, respetivamente.

Em 2013, forma colhidos apenas quatro pâncreas, todos
transplantados no CHP. Houve ainda mais alguns casos em
que a equipa desse hospital se deslocou com a intenção de
colher este órgão mas renunciou após a inspeção direta do
mesmo, sempre por infiltração gorda.

Destes quarenta e cinco dadores, vinte e cinco são considerados dadores padrão e vinte pertencem ao tipo critério alargado, existindo uma discreta subida do número
de dadores de critério alargado. Oito destes dadores não
“produziram” nenhum rim para transplante e seis deles não
“produziram” nenhum órgão.

Dos catorze corações colhidos, oito foram utilizados pela
unidade de transplantes do CHSJ. Dois corações foram
colocados em hospitais espanhóis, três nos CHUC e um
no CHJC-Santa Marta. Recebemos ainda três corações,
dois do CHP e um do CHLC. Desta forma, foram feitos onze
transplantes de coração no CHSJ, dentro dos objetivos
projetados para 2013. No entanto, durante o ano de 2013, a
Unidade de Cirurgia Cardio-Torácica do CHSJ recusou várias ofertas de coração por não ter recetores adequados
ou os doentes estarem em situação de contraindicação
temporária.

Transplante e destino dos Órgãos
Em 2013, realizaram-se quarenta e cinco transplantes de
rim no CHSJ, menos cinco do que no ano de 2012. Neste número estão incluídos os seis transplantes de rim de dador
vivo, mais um do que no ano anterior.
Em 2013, o CHSJ conseguiu captar apenas cinco rins do exterior, todos oriundos do Centro Hospitalar do Porto.

Há que realçar o fato de não terem sido colhidos alguns
corações por falta de candidatos em Portugal e/ou por não
haver tempo suficiente para esperar pelos profissionais de
hospitais espanhóis. Claramente, a capacidade de colheita
de coração excede a procura nacional de transplante.

Dos oitenta e seis rins colhidos no CHSJ, dezoito foram
excluídos após exames in situ, ou histológico, e sessenta e
oito foram utilizados (setenta e cinco rins em 2012). Dos dezoito rins excluídos, dois apresentavam lesões de vasculite,
quatro lesões de nefropatia diabética e os restantes doze
mostravam um grau de esclerose glomerular e de fibrose
do interstício acima do permitido para a implantação.

Durante o ano de 2012, foram colhidos dez pulmões, menos
quatro do que em 2012. Seis pulmões foram enviados para
as unidades de transplantação espanholas e quatro foram
colocados na Unidade de Transplante do CHLC-Santa Marta.

Vinte e três rins foram exportados contra os vinte e cinco
do ano anterior, ou seja, a taxa de retenção dos rins no CHSJ
foi semelhante à do ano de 2012, (66,1% e 66,6%, respetivamente).
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3.2 Cumprimento do Contrato Programa
trato Programa, bem como dos indicadores de qualidade e
eficiência para 2013.

Apresentamos seguidamente, em detalhe, o grau de cumprimento da produção contratualizada no âmbito do Con-

Linha Produção
CP 2013	Realizado
Consultas Externas
Total Consultas Médicas
644.421
667.916
Primeiras Consultas
164.754
173.849
Consultas Subsequentes
479.667
494.067
			
Internamento - Doentes Saídos - Agudos
GDH Médicos
23.099
23.714
GDH Cirúrgicos
19.847
19.454
GDH Cirúrgicos Programados
13.826
13.853
GDH Cirúrgicos - Urgentes
6.021
5.601
			
Próteses
417
333
Banda gástrica
45
0
Desfibrilhador cardíaco
110
77
Prótese da anca
215
192
Neuro estimulador intracraniano
40
55
Neuro estimulador medular
7
8
			
Dias de Internamento Doentes Residentes/Crónicos
6.755
5.287
Psiquiatria - No Hospital
1.825
475
Doentes Crónicos Ventilados
730
730
Doentes Medicina Física e Reabilitação
4.200
4.082
			
Urgência
Atendimentos (sem Internamento)
248.938
254.043
Total Atendimentos SU Polivalente
209.478
215.599
Total de Atendimentos SU Básica
39.460
38.444
			
Hospital de Dia
78.039
76.228
Hematologia
50
1.530
Imunohemoterapia
2.449
1.704
Psiquiatria (Adultos e Infância e Adolescência)
10.000
6.690
Base
65.540
66.304
			
Unidades Sócio Ocupacionais/Estruturas Reabilitativas
Dias de Tratamento Ambulatório
2.640
1.268
Unid. Sócio Ocupacionais (Instituição)
2.640
1.268
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% Cumprimento
103,6%
105,5%
103,0%

102,7%
98,0%
100,2%
93,0%
79,9%
0,0%
70,0%
89,3%
137,5%
114,3%
78,3%
26,0%
100,0%
97,2%

102,1%
102,9%
97,4%
97,7%
3060,0%
69,6%
66,9%
101,2%

48,0%
48,0%

Linha Produção
CP 2013	Realizado
Serviços Domiciliários
Total de Domicílios
1.609
1.997
			
GDH Ambulatório
33.440
33.947
GDH Médicos
13.990
16.057
GDH Cirúrgicos
19.450
17.890
			
Sessões de Radioterapia
23.360
24.556
Tratamentos Simples
22.187
22.720
Tratamentos Complexos
1.173
1.718
			
Programas de Saúde
Diagnóstico Pré-Natal
Diagnóstico Pré-Natal - N.º Protocolos I	
1.133
992
Diagnóstico Pré-Natal - N.º Protocolos II	
983
921
VIH/Sida - Total de Doentes
VIH/Sida - Outros Doentes TARC (outros ETR)
1.900
1.910
IG até 10 Semanas
IG até 10 semanas - N.º IG Medicamentosa em Amb.
568
569
IG até 10 semanas - N.º IG Cirúrgica em Amb.
4
4
Esclerose Múltipla - Total de Doentes
400
353
Hepatite C - N.º de Novos Doentes em Tratamento
110
26
Patologia Oncológica
265
253
Cancro da Mama - N.º Doentes em Tratamento - 1º ano
125
153
Cancro do Colo do Útero - N.º Doentes em Tratamento - 1º ano
15
7
Cancro do Cólon e Reto - N.º Doentes em Tratamento - 1º ano
125
93
Diagnóstico e Tratamento da Infertilidade
N.º Consultas de Apoio à Fertilidade
316
316
N.º Induções da Ovulação
55
55
N.º Inseminações Intra-Uterinas
93
93
N.º Fertilizações In Vitro
77
77
N.º Injeções Intra-Citoplasmáticas de Espermatozóides
224
224
N.º Injeções Intra-Citoplasmáticas de Espermatozóides
recolhidos cirurgicamente
44
44
			
Medicamentos
Disp. Gratuita em Ambul. c/ suporte legal e da
responsabilidade financeira do Hospital
(patologias abrangidas pelo contrato-programa)
7.500.000,00
5.323.776
Internos

2.492.682,40
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2.587.046,59

% Cumprimento
124,1%
101,5%
114,8%
92,0%
105,1%
102,4%
146,5%

87,6%
93,7%
100,5%
100,2%
100,0%
88,3%
23,6%
95,5%
122,4%
46,7%
74,4%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

71,0%
103,8%

OBJETIVOS DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA
Objetivos Nacionais (60%)

Meta CP 	Realizado	Grau	Índice
2013
2013
Cumprimento	Desempenho Global

Acesso
Percentagem de primeiras consultas médicas
no total de consultas médicas
26,0%
Percentagem de utentes referenciados para
consulta externa atendidos em tempo adequado 72,0%
Peso das consultas externas com registo
de alta no total de consultas externas
10,0%
Percentagem de doentes cirúrgicos tratados
em tempo adequado
97,47%
Permilagem de doentes sinalizados para
a RNCCI, em tempo adequado, no total de
doentes saídos (especialidades de Medicina
Interna, Cirurgia Geral, Ortopedia e Neurologia) 2,95%
Desempenho Assistencial
Demora Média (dias)
% de doentes saídos com duração
de internamento acima do limiar máximo
Percentagem de reinternamentos em 30 dias
Percentagem de partos por cesariana
% de cirurgias realizadas em ambulatório
no total de cirurgias programadas (GDH) –
para procedimentos ambulatorizáveis
% de consumo de embalagens de
medicamentos genéricos, no total de
embalagens de medicamentos
Taxa de registo de utilização da “Lista de
Verificação de Atividade Cirúrgica” –
Indicador referente à cirurgia segura
Desempenho Económico/Financeiro
% dos custos com horas extraordinárias,
suplementos e fornecimentos de serviços
externos III (selecionados), no total de custos
com pessoal
Percentagem de proveitos operacionais extra
contrato-programa, no total de proveitos
EBITDA	
Acréscimos de dívida vencida

25,8%

99,2%

3,0%

78,0%

108,3%

3,3%

8,9%

89,0%

2,7%

99,2%

101,8%

3,1%

7,7%

261,0%

3,6%

8,00

7,93

100,9%

4,0%

1,03%
6,92%
27,0%

1,2%
8,5%
26,1%

85,8%
81,4%
103,4%

3,4%
3,3%
4,1%

70,0%

73,2%

104,6%

3,1%

35,0%

36,1%

103,1%

3,1%

95,0%

47,10%

49,6%

0,0%

18,00%

13,7%

131,1%

6,0%

9,00%
0
<=0

13,02%
11.445.838
<=0

144,7%
> 100%
100%

6,0%
6,0%
6,0%
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Objetivos Nacionais (60%)

Meta CP 	Realizado	Grau	Índice
2013
2013
Cumprimento	Desempenho Global

Objetivos Regionais
Redução do nº de consultas de hipocoagulação
face ao ano transato
5,0%
+4,9%
0,0%
Redução do tempo de espera para a triagem
médica da consulta externa
32,8
20,7
158,5%
Garantir o início do tratamento da Retinopatia
Diabética em 30 dias
<=30 dias
<=30 dias
100,0%
Rácio Consultas Externas / Urgências
2,3
2,4
104,3%
Taxa de referenciação para a RNCCI	
5,0%
5,3%
106,0%
Implementação das equipas inter-hospitalares
de cuidados paliativos
100%
100,0%
100,0%
VV AVC - % de casos com diagnóstico principal
de AVC Isquémico com registo de administração
trombolítico
10%
11,1%
100,0%
Taxa de infeção nosocomial
100,0%
Índice de Desempenho Global
			

0,0%
6,0%
5,0%
5,2%
5,3%
5,0%

5,0%
5,0%
97,2%

Produção
Em 2013, o CHSJ cumpriu na generalidade os objetivos
da atividade produtiva, tendo mesmo ultrapassado os
100% em algumas áreas.

Objetivos de Qualidade e Eficiência
No que se refere aos Objetivos de Qualidade e Eficiência, no ano de 2013, apenas não foram cumpridos 2 dos
objetivos propostos .

O cumprimento inferior a 50% em apenas quatro áreas
deve-se aos seguintes motivos:

O cumprimento de cerca de 50% da meta do indicador
- Taxa de registo de utilização da “Lista de Verificação
de Atividade Cirúrgica” – Indicador referente à cirurgia segura – deve-se ao fato de o CHSJ ter de adquiri
os equipamentos informáticos necessários para poder
proceder a estes registos. No entanto, com as restrições de aquisição de equipamento impostas pela tutela, este processo de aquisição prolongou-se e só em
meados do ano é que o CHSJ conseguiu ter um nível de
cumprimento próximo da meta. Se avaliarmos este indicador apenas no segundo semestre a taxa de cumprimento sobe para o valor proposto como meta.

i) No caso das Próteses - Banda gástrica o não cumprimento deve-se a uma alteração do método de tratamento da patologia da Obesidade, optando-se hoje
em dia por outro método que não implica a utilização de
prótese.
ii) No que diz respeito aos dias de internamento de doentes crónicos, a abertura desta unidade implicou o encerramento das camas de Psiquiatria de doentes agudos em Valongo, que apenas foi possível no final do ano.

No caso do indicador - Redução do nº de consultas de
hipocoagulação face ao ano transato - foram várias as
tentativas do CHSJ para dar inicio a este processo mas
os bloqueios constantes e constrangimentos criados
pelos nossos interlocutores (Centros de Saúde) não
permitiram que se desse inicio à transferência destes
doentes para os Centro de Saúde. Desta forma, não foi
possível ao CHSJ reduzir o número de consultas pois tinha de ser dada resposta aos doentes.

iiI) No que se refere às Unidades Sócio ocupacionais
(Instituição) a produção atingiu apenas 48% do valor
contratualizado devido a dificuldades logísticas para o
inicio desta atividade.
iv) Por último, o número de doentes em tratamento da
Hepatite C ficou muito aquém do valor contratualizado
devido à não introdução no mercado dos medicamentos necessários para o tratamento destes doentes.
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4. SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE
Para o desenvolvimento das atividades clínicas no CHSJ
é fundamental o papel desempenhado pelos serviços de
apoio. O objetivo deste capítulo é apresentar as atividades
mais relevantes desenvolvidas por alguns destes serviços.

A realização destes pressupostos tem expressão na simplificação e diversidade das formas de apresentação das
exposições, nomeadamente no formulário da página da
internet do CHSJ. A entrada em funcionamento do Balcão
Único (ePatient Centric) irá permitir ao Cidadão apresentar as exposições a partir de um terminal de computador
e acompanhar o processo de tratamento, até obter uma
resposta final.

Gabinete do Cidadão
O ano de 2013 marca a alteração da designação do Gabinete do Utente para Gabinete do Cidadão introduzida
pelo Despacho Ministerial n.º 8958/2013 de 09 de julho.
Estruturando-o em torno dos princípios da participação, da
transparência, da ética e da colaboração com os cidadãos
disponibilizando os recursos necessários à mediação dos
direitos, expectativas e interesses legítimos dos cidadãos,
tomando parte no processo de melhoria contínua.

Foram registadas 1.750 reclamações, 142 elogios e 28 sugestões, notando-se um crescimento contínuo desde 2011
das reclamações e elogios. O número de sugestões diminui
entre 2012 e 2013.

Neste quadro funcional, o Gabinete do Cidadão tem como
missão recolher, tratar e monitorizar as exposições, reclamações, sugestões e elogios efetuados pelos cidadãos
nacionais e estrangeiros às unidades prestadoras de cuidados de saúde e serviços integrados no Serviço Nacional
de Saúde.

Evolução das exposições
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Em 2013, o Gabinete do Cidadão recebeu e respondeu a 529
pedidos de informação e ajuda, registando-se um aumento
de 660% relativamente a 2012, com 80 pedidos. A maioria
destes pedidos (79,3%) está relacionada com questões de
isenção e pagamento de taxas moderadoras.
Pedidos de informação e ajuda
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Os problemas mais relevantes para o aumento das reclamações estão associados a fatores como: tempo de espera para cuidados, leis regras e normas e atitudes no atendimento. Entre 2012 e 2013 diminuíram as reclamações com
origem nos cuidados desadequados, nos procedimentos e
nos sistemas de informação.
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É de salientar que 20% das reclamações estão associadas
ao tempo de espera no Serviço de Urgência (345), 10%
às taxas moderadoras (175), 8% ao tempo de espera para
atendimento (138), 8% à falta de cortesia (137) e 6% ao
tempo de espera para tratamento médico (98).

Tipologia das reclamações
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A comparação entre o número total de reclamações e a
totalidade dos atos assistenciais revela que, por cada mil
atos verificou-se, em média, 1,4 reclamações, assinalandose um ligeiro aumento de 2012 para 2013.

Hospitalidade em parceria com Serviços Clínicos
Seminário “Violência Doméstica”
Exposição de fotografia: “Violência doméstica” (CIM da
FMUP e Atrium Hospitalidade)
Concerto de São João
(Pelo agrupamento de metais “Seven Notes”)
IV Grande Prémio de Karting do CHSJ
Caminhadas para profissionais e familiares
Jornadas de Serviço Social
Boletim de Humanização “HumanizAção” - Números 14, 15,
e 16
Aprovação do Centro de Escuta de São João, integrado na
implementação da Política da morte e do morrer do CHSJ
Acompanhamento do programa de “trabalho a favor da comunidade” realizado no CHSJ, em parceria com a DirecçãoGeral da Reinserção e Serviços Prisionais
Dinamização da campanha de solidariedade para recolha
de bens alimentares em favor dos funcionários da “Conforlimpa”

Reclamações por cada mil atos

2,0
1,4

1,6
1,2

0,9

1,1

0,8
0,4
0,0
2011

2012

2013

A análise global das reclamações revela que o seu foco
central está relacionado com uma dissonância entre o funcionamento dos Serviços e a gestão das expectativas dos
cidadãos, uma vez que maioritariamente têm origem nos
tempos de espera percecionados como exagerados.

Foi ainda planeado o desenvolvimento de uma Política interna de mobilidade e acessibilidade , a qual aguarda implementação.

Serviço de Humanização
O Serviço de Humanização integra, na sua dependência, a
Unidade de Ação Social, o Gabinete do Cidadão, o Gabinete de Assistência Médica no Estrangeiro, a Casa Mortuária,
o Atrium Hospitalidade e a Central Telefónica.

Comissão de Ética para a Saúde (CES)
A Comissão de Ética para a Saúde do CHSJ reuniu, no decurso do ano 2013, em treze sessões plenárias de trabalho
(das quais, duas sessões foram extraordinárias).

O projeto “Bebés de São João”, que desde a sua origem foi
acolhido pela estrutura do Serviço de Humanização, continua a desenvolver amplamente a sua ação voluntária junto
das mães carenciadas, particularmente mães adolescentes e mães solteiras, cujos filhos nasçam no nosso Hospital.

No decorrer das treze reuniões plenárias, a CES emitiu um
total de 660 pareceres. Os pareceres assumiram forma
escrita, e foram aprovados por unanimidade.

Principais atividades desenvolvidas
no ano 2013
Acompanhamento aos doentes internados, no Atrium
Hospitalidade
Inquérito de satisfação aos doentes internados (adultos)
Integração do atendimento do RAI (Responsável pelo
Acesso à Informação) na equipa do Atrium Hospitalidade
Ações de Educação para a Saúde organizadas no Atrium
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Pareceres emitidos pela CES
Objeto do parecer	Nº de pareceres (%)
Projetos de Investigação
355
54%
Pedidos de parecer
de cariz assistencial
260
39%
Outros pareceres
39
6%
EVA	
6
1%
Total
660
100%

Evolução dos pareceres emitidos
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A média de tempo de resposta ao pedido de apreciação
de projetos de investigação situa-se nos 31 dias, tendo por
base a data limite de entrada do projeto de investigação
(10 dias antes da Reunião Plenária) e a data do parecer final da CES ficando, portanto, condicionada à correta apresentação de toda a documentação exigida no “Dossier da
CES” para submissão de projetos, e à resposta dos investigadores/promotores a pedidos de esclarecimentos dos
relatores.

2013

Comunicações da CEIC sobre Ensaios Clínicos
Conforme Decreto-Lei n.º 46/2004, de 19 de agosto, os ensaios clínicos passaram a ser apreciados por uma entidade única a nível nacional, a CEIC (Comissão de Ética para a
Investigação Clínica), devendo esta informar as CES sobre
os ensaios que decorram no Centro de Estudo da mesma
instituição.
Assim, durante o ano de 2013, a Comissão de Ética do CHSJ
tomou conhecimento pela CEIC de:

Relativamente ao tempo de resposta de autorização para
a realização do projeto de investigação pelo Conselho de
Administração, após receber o parecer da CES, a sua cifra
situa-se nos 45 dias.

· Parecer favorável a 22 Ensaios Clínicos que decorrerão
em Serviços e com investigadores do CHSJ;
· Parecer favorável condicionado a 7 Ensaios Clínicos que
irão decorrer em Serviços e com investigadores do CHSJ;
· Parecer favorável a 202 alterações a Ensaios Clínicos que
decorrem ou irão decorrer em Serviços e com investigadores do CHSJ;
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· Parecer desfavorável a 1 alteração a Ensaios Clínicos que
decorrem em Serviços e com investigadores do CHSJ;
· Parecer favorável condicionado a 3 alterações a Ensaios
Clínicos que decorrem ou irão decorrer em Serviços e com
investigadores do CHSJ.

Paralelamente, foi iniciado também o processo de certificação em mais 5 serviços que se prolongará até 2014:
. Ortopedia e Traumatologia
. Imunoalergologia
. Clínica da Mulher (Serviços de Obstetrícia, Ginecologia e
Centro da Mama)
. Gastroenterologia
. Assistência Espiritual e Religiosa

Comunicações de Promotores/Investigadores
sobre Ensaios Clínicos
Durante o ano de 2013, a Comissão de Ética do Hospital de
S. João tomou conhecimento pelos Promotores e Investigadores de:
· 5 Comunicações de Efeitos Adversos em ensaios clínicos
que decorrem ou decorreram em Serviços e com investigadores do CHSJ;
· 9 Encerramentos de ensaios clínicos que decorreram em
Serviços e com investigadores do CHSJ;
· 2 Relatórios sobre ensaios clínicos que decorrem ou decorreram em Serviços e com investigadores do CHSJ;
· 2 atualizações de Brochura do Investigador.

Em 2013, o Laboratório de Metrologia adquiriu também
o certificado de acordo com o referencial da Norma ISO
9001:2008, por extensão da certificação do Serviço de
Certificação, tendo efetuado a verificação, calibração e ensaios de 2.275 EMM.
Tendo em conta as responsabilidades decorrentes da implementação da lei 12/2009 que estabelece o regime jurídico da qualidade e segurança relativa à dádiva, colheita,
análise, processamento, preservação, armazenamento,
distribuição e aplicação de tecidos e células de origem humana, serão acompanhados em 2014 os serviços do CHSJ
que tenham a obrigação de implementar um sistema de
gestão da qualidade, nomeadamente o Serviço Hematologia Clínica.

Serviço de Certificação
No seguimento da orientação estratégica do CHSJ para
a certificação da qualidade, tendo em conta o referencial
da norma NP EN ISO 9001:2008, o Serviço de Certificação
tem vindo a prestar apoio nas seguintes áreas:

O Serviço de Certificação tem ainda como projeto acreditar o Laboratório de Metrologia para a realização de calibrações, verificações e ensaios, dotando-o de maior capacidade tanto para consumo interno como externo.

- Implementação e obtenção de certificados de sistemas
de gestão da qualidade dos Serviços
- Calibração, verificação e ensaios de Equipamentos de
Monitorização e Medição (EMM).

Centro de Formação

No ano de 2013, o CHSJ deu continuidade à implementação
do Sistema de Gestão da Qualidade nos seguintes Serviços:

O Centro de Formação está integrado no Serviço de Gestão de Recursos Humanos, e tem como principais linhas de
atuação a Formação e a Coordenação de Estágios.

· Patologia Clínica
· Serviço de Instalações e Equipamentos
· Serviço de Gestão de Recursos Humanos
· Serviços Farmacêuticos
. Serviço de Aprovisionamento
· Unidade de Esterilização
· Serviço de Operações Hoteleiras

Formação
O Centro de Formação desenvolveu a sua atividade, na
área da formação, de acordo com o Plano de Atividades
proposto para 2013 e aprovado pelo Conselho de Administração.
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As ações de formação realizadas foram dirigidas a todos
os grupos profissionais, sendo as do 2.º semestre objeto
de candidatura ao Programa Operacional Potencial Humano (POPH), tendo sido aprovadas 26 ações.
Durante o ano de 2013, realizaram-se 158 ações de formação, num total de 885 horas e 3.343 formandos, conforme
gráfico seguinte:
Evolução Formação 2011-2013
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· Atualização na área da Medicina Transfusional, proposta
pela Direção do Serviço de Imunohemoterapia, que abrangeu 738 Enfermeiros;
· Gestão do Risco para a segurança do doente, proposta
pelo Serviço de Epidemiologia, que abrangeu 31 profissionais de várias áreas (médicos, enfermeiros, farmacêuticos
e TDT).

Em relação à temática das formações gostaríamos de salientar as seguintes:
· Curso Modular de Emergência Médica no SU, realizaramse 10 cursos e 30 ações de formação, que abrangeram 537
profissionais do Serviço de Urgência;
· Curso Modular de Medicina Intensiva, realizaram-se 11
cursos e 28 ações de formação, que abrangeram 752 profissionais das UCI;
· Formação em Ressuscitação Cardiorrespiratória (Suporte Básico de Vida, Suporte Imediato de Vida e Suporte
Avançado de Vida), de acordo com as solicitações da Comissão de Ressuscitação Intra-Hospitalar do Centro Hospitalar de São João, E.P.E, que abrangeu 414 profissionais
do CHSJ;
· Formação em Infeção Associada aos Cuidados de Saúde,
de acordo com as orientações da Comissão de Controlo da
Infeção, que abrangeu, no total, 62 Enfermeiros e Médicos;

Coordenação de Estágios
A partir de outubro de 2004, de acordo com a deliberação
do Conselho de Administração sobre “Contrapartidas e
condições para a realização de estágios no Hospital São
João”, o Centro de Formação passou a centralizar e a coordenar os estágios de todos os grupos profissionais no
CHSJ.
O Centro de Formação coordenou, em 2013, os estágios de
1.606 alunos no CHSJ (1.026 alunos de Enfermagem, 547
alunos de outras licenciaturas e 33 Técnicos Auxiliares de
Saúde).
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Serviço de Operações Hoteleiras (SOH)

jardins do Hospital.
· Formação em Serviço para esclarecimento de dúvidas,
divulgação da reciclagem e orientações sobre triagem de
resíduos
· Abate de árvores consideradas em risco de queda nos jardins do Hospital.
· Promoção da atividade “ Plantar o Futuro”, cujo objetivo foi
a plantação de árvores nos locais onde foram retiradas árvores no abate, convidando os funcionários a plantar a sua
árvore. Foram plantadas 65 árvores no evento.

A missão do Serviço é proporcionar as melhores condições
hoteleiras nas áreas da Alimentação, Ambiente, Lavandaria, Limpeza e de Segurança e Controlo, de forma a assistir
às necessidades e expetativas dos utentes e profissionais,
promovendo políticas de eficiência e o conhecimento dos
custos das atividades junto dos seus clientes Serviços,
numa perspetiva de melhoria contínua, a visão do Serviço. O SOH pretende ser reconhecido pelos seus níveis de
exigência e qualidade do trabalho realizado expresso nas
condições hoteleiras que gere, e os valores - Eficiência, Inovação, Transparência, Simpatia.

Lavandaria

Em 2013, nas diversas áreas de atuação deste serviço destacam-se as seguintes atividade.

· Colaboração com Serviço de Urgência no procedimento
do controlo dos espólios dos doentes deste Serviço e informatização dos registos a este propósito.

Alimentação

Higiene e Limpeza

· Início do registo de desperdícios a partir de abril de 2013;
· Cálculo dos rácios associados ao consumo de almoço e
jantares, de forma a monitorizar o consumo de refeições;
· Verificação da implementação das ações corretivas propostas pelos fornecedores;
· Controlo microbiológico da alimentação servida no CHSJ,
através da recolha e envio para Laboratório credenciado;
· Monitorização contínua das temperaturas da alimentação
dos doentes (do empratamento ao doente);
· Sensibilização aos assistentes operacionais sobre as
boas práticas a implementar nas copas e distribuição da
alimentação ao doente;
· Colaboração com a Unidade de Nutrição e Dietética
(UND);
· Parte integrante da equipa da segurança alimentar (ESA).

· Colaboração com o Serviço de Humanização em campanha em favor de pessoal da empresa de limpeza em condições económico-financeiras difíceis.
Segurança e Controlo
· Adoção de novo procedimento de controlo de bens no
CHSJ.
O Serviço de Operações Hoteleiras iniciou também o processo de certificação, com a ajuda do Serviço de Certificação do CHSJ, estando previsto que durante o 1º semestre
do ano 2014 o processo esteja concluído.

Ambiente
· Participação na Semana Europeia de Redução de Resíduos, em novembro de 2013, promovida pela Agencia Portuguesa do Ambiente, com a parceria da Lipor na zona Norte
do país, com a realização workshop “A arte de Reinventar”
que implicou a participação dos funcionários do Hospital.
· Rentabilização da estufa do Serviço de Psiquiatria, servindo como viveiro de plantas a embelezar posteriormente os
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Serviço de aprovisionamento

A) RESUMO DE ATIVIDADE

O serviço de Aprovisionamento, responsável pelos procedimentos de aquisição de bens e serviços e pela gestão de
stocks, apresenta os seguintes indicadores referentes ao
desenvolvimento da sua atividade.

Ano
N.º rotas
Média/ mês
Média/ dia
Média rota/ dia
Média rota/ hora

Compras
· retorno de 14M€ créditos (comerciais 7,3M€+ 6,7M€ apifarma)
· redução de 9,4% nas compras de medicamentos (€)
· manutenção do nível de aquisições de MCC
· redução global de 6,1% nas aquisições de produtos (€)
· Preço médio unitário: 1,25€

Compra - Preço Méd. Unit.

2011
1,48

2012
1,36

2013
18339
1667
79
7,22
0,90

B) CORREIO MOVIMENTADO (C/ REGISTO)
PROTOCOLADO/ SIMPLEs
Ano
N.º mov.
Média/ mês
Média/ dia
Média rota/ dia
Média rota/ hora

2013
1,25

Concursos (n.º)
· Produtos farmacêuticos: 25 (15 c/ ULSM)
· Serviços: 20
· Mat Consumo Clínico: 22 (1 c/ ULSM)
· Mat Consumo Hoteleiro: 3
· Reagentes: 6
· Equipamento e acessórios: 48

2013
216 409
19674
937
85
10,65

c) passagem por pontos de serviço
Ano
N.º mov.
Média/ mês
Média/ dia
Média rota/ dia
Média rota/ hora

Nota: resumo dos concursos mais relevantes; não inclui
Ajustes Diretos simplificados.

2013
284043
23670
1127
6,71
0,839

Outros
· Mapeamento Código Dispositivo Médico (Infarmed)
· Migração imobilizado Porto (SINGAP)
· Conclusão validação imobilizado Valongo (preparação
para integração SINGAP)
· Início registo e imputação ajudas técnicas ao doente
· Registo e imputação de consumos ao doente
· Alteração do processo conferência de faturas dos transportes

Logística
· implementação do registo de consumos nos BO’s Cirurgia
Torácica + Urgência
· implementação rastreabilidade circuito produtos reprocessados
· Movimentação 68.000.000 unidades
· Central Distribuição
(de seguida apresenta-se um breve resumo da atividade
desta área)
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5. Projetos
Neste capítulo fazemos uma breve abordagem a alguns
dos projetos clínicos e não clínicos que se desenvolveram
no ano de 2013 nesta instituição.
5.1. Projetos Clínicos
Segurança +

Unidade Móvel de Apoio Domiciliário – UMAD

Segurança
Enquanto órgão de apoio transversal a todos os serviços
clínicos do Centro Hospitalar, a Unidade de Qualidade e Segurança do Doente concebeu o projeto “Segurança +” como
um dos caminhos para a transmissão de linhas orientadoras que poderão ajudar o profissional a manter, ou a melhorar, o seu nível de desempenho profissional, bem como
garantir a satisfação e segurança do doente.

A Unidade Móvel de Apoio Domiciliário - UMAD, é um projeto de parceria do Centro Hospitalar São João com a Fundação do Gil.
Esta Unidade visa dar apoio domiciliário a nível clínico e social, com o objetivo de promover a reinserção das crianças
com alta clínica nos seus ambientes familiares, vigiar o doente crónico em fase de estabilização clínica no domicílio
e diminuir o número de internamentos, adaptando os cuidados de suporte técnico domiciliário à realidade de cada
família, através da vigilância e aplicação de terapêuticas no
domicílio.

É disponibilizada uma newsletter dedicada à temática da
Segurança do Doente que pretende informar e sensibilizar
todos os profissionais que estão direta, ou indiretamente,
ligados à prestação de cuidados ao doente, tornando este
canal de comunicação numa oportunidade para todos os
profissionais do CHSJ esclarecerem dúvidas e obterem
informações para aperfeiçoar as suas práticas.

O projeto nasceu da constatação de que existem crianças
internadas nos hospitais, em situação de doença crónica
prolongada, apenas porque existe o perigo real de não lhes
serem prestados os cuidados básicos que necessitam em
sua casa, afetando a sua saúde e recuperação. Com este
serviço de assistência pediátrica, está garantido o envio
diário, a partir do hospital, de uma carrinha equipada como
um consultório médico de especialidade, com a equipa clínica mais adequada para dar resposta às necessidades das
crianças nas respetivas casas. De salientar a colaboração
da Liga de Amigos do Hospital São João, responsável pelo
financiamento do combustível.

Para além de um momento informativo, a leitura da “Segurança +” pretende promover uma oportunidade de lazer onde também é reservado um espaço para partilha de
ideias e experiências dos profissionais do CHSJ.
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A Associação de Dadores pretende responder a várias solicitações que chegam do exterior do hospital, quer para
serem organizadas recolhas externas de sangue, quer para
ações de educação e sensibilização, sendo que uma associação deste tipo possui melhores condições para fornecer
uma resposta adequada.

Centro de Escuta
O Centro de Escuta de São João (CESJ) encontra-se inserido no Serviço de Humanização do Centro Hospitalar de
São João.
Consubstanciado numa política institucional sustentada
numa abordagem global e integrada dos procedimentos
relacionados com a vivência da morte neste Centro Hospitalar, o CESJ tem como missão acompanhar as pessoas
enlutadas e/ou os profissionais no enfrentar das suas dificuldades de perda, desde uma perspetiva humanista e
integral do ser humano, e ajudar a otimizarem os seus próprios recursos e capacidades através da relação de ajuda e
do counselling.

O Banco de Sangue São João conta com mais de 15 mil dadores ativos que poderão, agora, fazer parte da associação
de dadores e ajudar a promover a dádiva.
Heparina

Tem como objetivos gerais diminuir as perturbações psicoemocionais das pessoas que recorrem a este Centro e prevenir situações de burnout dos profissionais.
Associação de dadores

Para auxiliar o processo de prescrição da dosagem de Heparina nos mais variados contextos clínicos, o Serviço de
Imunohemoterapia do Centro Hospitalar de São João desenvolveu uma ferramenta eletrónica em parceria com a IT
Sector – Sistemas de Informação, S.A..

Integrado no projeto de divulgação do Banco de Sangue
São João e com o objetivo de angariar dadores de sangue,
de maneira a responder às necessidades do CHSJ, surge, a
Associação de Dadores de Sangue do Centro Hospitalar
de São João, a primeira do género num hospital público.

Trata-se da primeira aplicação portuguesa de Smartphone
para a monitorização da Heparina e pode ser gratuitamente obtida na App Store ou no Google Play e ser usada por
qualquer profissional de saúde, no seu Smartphone.

Esta estrutura irá facilitar e promover a dádiva de sangue
de forma autónoma, visto passar a ser protagonizada pelos próprios dadores que estarão, por um lado, melhor representados junto do hospital pela associação para fazer
valer os seus direitos e por outro lado, poderem dinamizar
a promoção da dádiva fora dos limites físicos do hospital.

Em apenas 6 meses após a sua disponibilização já tinham
sido efetuados cerca de mil downloads da aplicação, sendo
que 85% correspondem a utilizadores portugueses, 10%
brasileiros e 5% a utilizadores de outros países (Alemanha,
Angola, Bélgica, Bolívia, Canadá, Chile, China, Colômbia,
Croácia, Eslovénia, Espanha, EUA, França, Holanda, Itália,
Jordânia, México, Moçambique, Polónia, Reino Unido, Rússia, Suíça e Turquia).

O Banco de Sangue São João é o organismo hospitalar que
mais sangue colhe a nível nacional mas também é um dos
que mais gasta, face às enormes necessidades, nomeadamente nos serviços de cirurgia torácica, trauma e oncologia.
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De forma intuitiva, a aplicação apoia o profissional nos cálculos das doses de Heparina que tiver de prescrever na sua
atividade profissional.

Em Portugal realizam-se cerca de 17 mil procedimentos
cirúrgicos anuais por hérnia inguinal, sendo uma das cirurgias mais realizadas no nosso país.

A aplicação tem ainda a capacidade de fornecer informação sobre trombocitopenia induzida pela heparina e resistência à heparina.

VITAL

Com este projeto, o Serviço de Imunohemoterapia do Centro Hospitalar de São João arrecadou o primeiro prémio na
categoria de Comunicações orais do VIIIº Congresso Nacional da Associação Portuguesa de Imunohemoterapia.
Nova técnica cirúrgica para o tratamento
de hérnias inguinais
O Centro Hospitalar de São João, com base nas contribuições de uma equipa multidisciplinar composta por
médicos, enfermeiros e especialistas em tecnologia de
Business Intelligence, desenvolveu, em parceira com a
empresa portuguesa DevScope, uma solução informática inovadora que se constitui como mais um instrumento
para auxiliar a monitorizar os seus doentes internados e
consequentemente aumentar a sua segurança durante a
sua estadia no hospital. Esta solução ajuda a analisar e a
correlacionar uma quantidade massiva de dados relativos
ao estado clinico de cada paciente, os quais estão espalhados por dezenas de sistemas do Hospital, procurando
identificar, categorizar e alertar precocemente as equipas
clínicas para pacientes que estejam em risco, sendo capaz
de ajudar a antecipar 30% das entradas em Unidades de
Cuidados Intensivos até 7 dias antes do evento ocorrer.

Dois cirurgiões portugueses desenvolveram uma técnica
cirúrgica para o tratamento de hérnias inguinais que permite, para além de outros benefícios, duplicar o número de
intervenções, relativamente à técnica usada até aqui.
A investigação em torno desta técnica, designada por
“Onstep” iniciou-se há cerca de sete anos e culminou na
criação de uma nova prótese, já patenteada, que despertou o interesse da maior multinacional em atividade nesta
área. Segundo os investigadores, o procedimento interessou a diversos especialistas internacionais e já está a ser
implementado em vários hospitais europeus.
Os resultados da investigação revelaram-se muito meritórios constituindo, mesmo, uma revolução no tratamento da
Hérnia Inguinal.

A solução que o CHSJ desenvolveu e que já lançou nos seus
serviços de Cirurgia e Medicina Interna com base nesta filosofia chama-se VITAL (VIgilância, MoniTorização e ALerta). O VITAL monitoriza a cada segundo toda a informação
de parâmetros fisiológicos e resultados laboratoriais dos
doentes, em busca de determinados padrões que possam
dar indicações de que o paciente se está clinicamente a deteriorar e que, se ninguém se aperceber atempadamente
dessa situação, poderá resultar em entradas em unidades
de cuidados intensivos (UCI) ou mesmo na sua morte.

Ao longo dos últimos anos foi realizado um estudo com
cerca de mil utentes operados e concluiu-se que “esta
técnica apresenta melhores resultados quanto à dor pósoperatória e crónica, complicações precoces e tardias,
recorrências, menor tempo operatório, menor tempo de
internamento, menor tempo necessário de retoma ao trabalho e maior grau de satisfação do que os outros métodos
utilizados”, explicaram os investigadores.
A Hérnia Inguinal surge na zona da virilha, é cerca de quatro
vezes mais frequente nos homens do que nas mulheres.
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Com base nesta solução tecnológica desenvolvida para
ajudar a aumentar a monitorização e a segurança dos seus
doentes internados, o CHSJ em fevereiro de 2014 foi galardoado pela Microsoft Corporation com o primeiro prémio
mundial “Microsoft Health Users Group Innovation Awards 2014”.

Rastreio de Oftalmologia
O serviço de oftalmologia promoveu, na sala FNAC Kids do
serviço de pediatria, um rastreio destinado a crianças com
menos de dois anos de idade. A iniciativa dedicou-se a este
público por se tratar de uma fase crucial para a deteção e
correção de patologias que se podem revelar graves, posteriormente.

Semana do Aleitamento Materno

Nesta faixa etária, as patologias mais frequentes são os
erros refrativos (miopia, hipermetropia, astigmatismo),
estrabismo e opacidades dos meios transparentes (como
por exemplo as cataratas congénitas).
As numerosas crianças que compareceram no rastreio tinham idades compreendidas entre os 12 e 24 meses e 10%
dos utentes registaram erros refrativos graves e a mesma
percentagem apenas levantou suspeitas de ser portadora desta patologia. Todas as crianças com suspeitas ou
diagnóstico concreto de patologia foram chamadas como
supranumerários à consulta de oftalmologia pediátrica e
serão tratadas no Centro Hospitalar de São João.
A semana do aleitamento materno foi celebrada no Atrium
Hospitalidade do CHSJ, e iniciou-se com uma conversa
informal que reuniu profissionais da área de obstetrícia e
recém-mamãs que aceitaram partilhar com a plateia um
pouco da sua experiência no processo de aleitamento materno.

Centro de Formação NIDCAP

Nesta “conversa sobre aleitamento materno”, os profissionais de saúde presentes tentaram desmitificar esta
prática que suscita, ainda, tantas dúvidas e sobre a qual se
criaram inúmeras ideias erradas. Os serviços de Obstetrícia dos hospitais têm, neste momento, o desafio de esclarecer as mães para que não desperdicem a oportunidade
de proporcionar mais saúde ao seu rebento como também
a si próprias.

A candidatura a Centro de Formação do Serviço de Neonatologia do Centro Hospitalar São João foi formalizada e
aceite pela Federação Internacional de NIDCAP (Newborn
Individualized Developmental Care and Assesment Program) em janeiro de 2013.
Com o intuito de implementar os cuidados individualizados
centrados no desenvolvimento do recém-nascido prematuro em Portugal, bem como dar suporte às famílias destas
crianças e aos profissionais que trabalham nas unidades
de neonatologia, o centro de formação destina-se a todos
os profissionais de saúde que trabalham nas unidades de
neonatologia.

As recém-mães deram conta das suas vivências neste processo de aleitamento que acabou por ser bem-sucedido
tendo surgido mais ou menos dificuldades vencidas muitas vezes pelo facilitismo de optar por vias artificiais de
alimentar o bebé.
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O programa NIDCAP foi criado para permitir a aprendizagem específica da observação e avaliação do desenvolvimento dos bebés prematuros e em risco. Um dos objetivos
fundamentais do programa NIDCAP é fornecer um apoio à
formação dos profissionais das unidades de cuidados intensivos neonatais que desejem oferecer cuidados numa
perspetiva individualizada, centrada na família e no desenvolvimento neurocomportamental do bebé prematuro.

Produção de medicamentos

A Federação Internacional NIDCAP, uma organização
profissional, sem fins lucrativos, sediada na Harvard Medical School e no Brigham and Woman´s Hospital and
Children´s Hospital em Boston é a agência responsável
por supervisionar a qualidade da formação nos diferentes
centros.

Da produção que deixou de ser garantida pela indústria
farmacêutica nacional devido à redução dos seus preços,
o Centro Hospitalar de São João começou a produzir medicamentos nos seus laboratórios de farmácia.

A formação NIDCAP está atualmente disponível em 16
centros: dez nos Estados Unidos da América, cinco na Europa e um na América do Sul.

Numa primeira fase o objetivo é suprir as próprias necessidades do hospital e mais tarde passará a abranger a produção de outros fármacos e mesmo servir outros hospitais
nacionais que têm sido obrigados também a importar os
medicamentos em questão.

Visita da North American Clinical
Dermatologic Society
O serviço de dermatologia foi a unidade escolhida, em Portugal, pelo grupo de médicos da North American Clinical
Dermatologic Society (NACDS) para a realização de uma
visita com vista a promover a partilha científica e clínica.

Pretende-se produzir todos os medicamentos manipulados que são requisitados no hospital, bem como os preparados oficinais que são medicamentos que não existem
sob a forma de formulações pediátricas, nomeadamente
de suspensões pediátricas, e ainda os injetáveis intravitreos/colírios.

Anualmente, cerca de trinta membros da NACDS visitam
serviços de dermatologia estrangeiros para conhecimento
dos mesmos e transmissão de saberes científicos e clínicos no sentido de melhorar os cuidados prestados ao doente dermatológico.

Para garantir a qualidade dos medicamentos, o CHSJ está
a validar com a ajuda do Infarmed quais os requisitos técnicos para as áreas de produção dos comprimidos e das
formas líquidas não estéreis.
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5.2. Projetos Não Clínicos
Apesar da vertente marcadamente clínica desta instituição também há lugar para o desenvolvimento e inovação
na vertente não clínica.
“Casa longe de casa”

Revitalização do Pátio Nascente
do Pólo do Porto

De um sonho antigo de revitalizar o pátio nascente do pólo
do porto, surgiu o workshop/concurso de ideias, desafio
lançado à faculdade de arquitetura da universidade do porto (FAUP) para encontrar a melhor forma de reaproveitar,
modernizar e humanizar este espaço.

Localizada no perímetro do Pólo do Porto do Centro Hospitalar de São João, a Fundação Infantil Ronald McDonald
(FIRM) construiu a 2ª Casa Ronald McDonald em Portugal.
A primeira está a funcionar em Lisboa desde 2008, junto ao
Hospital Dona Estefânia. Desde a sua abertura já recebeu
mais de 700 famílias provenientes de todo o país.

O concurso, integrado num workshop com duração de uma
semana, destacou quatro propostas elaboradas pelos estudantes da FAUP, das quais uma foi considerada pelo júri,
composto por professores do curso, a mais adequada e
arrojada.

A “Casa longe de casa” destina-se a apoiar familiares de
crianças em tratamento no Centro Hospitalar de São João
e no IPO do Porto.

O primeiro lugar foi atribuído ao trabalho do grupo constituído pelos estudantes Maria Teresa Almeida, Pedro Bragança, Nuno Reis Pereira, Filipa Araújo.

A Casa Ronald McDonald do Porto está preparada para receber, em simultâneo, 12 famílias e foi arquitetonicamente
pensada para acolher famílias com crianças doentes.
Trata-se de uma residência temporária onde as famílias
das crianças em tratamento hospitalar podem, gratuitamente, dormir, comer, tratar das suas roupas, descansar e
encontrar apoio noutras famílias que vivem situações semelhantes.
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São João planta 100 novas árvores

Ferramentas de gestão
O CHSJ tem vindo a desenvolver uma ferramenta que tem
por objetivo a criação de uma plataforma de Business Intelligence que permite aos órgãos de gestão do CHSJ estruturar e relacionar toda a Informação que a Instituição
produz, procurando ter uma visão mais clara e consistente
do desempenho da organização, impulsionando a qualidade e a eficiência, assim como, controlar e reduzir os custos.
Em 2013 alargou-se o âmbito deste projeto com a inclusão
nesta ferramenta de uma nova área de informação referente à Contabilidade Analítica. O objetivo é produzir mensalmente, automaticamente, reportes de informação de
contabilidade analítica.

Os espaços verdes existentes no perímetro do Centro
Hospitalar de São João foram alvo de uma reflorestação,
tendo sido plantadas, cerca de, 100 novas árvores de diversas espécies. A operação de substituição começou no dia
20 de Março e prolongou-se até ao verão.
Para dar espaço a estes novos seres, foi necessário retirar
alguns exemplares que, pelas suas dimensões colocavam
em risco a segurança dos utentes e colaboradores do Pólo
do Porto do CHSJ, bem como a integridade dos numerosos
automóveis que circulam diariamente no espaço que circunda o edifício.

No final do ano de 2013, de forma a responder aos desafios de Gestão Estratégica e Avaliação de Desempenho,
o CHSJ iniciou um projeto que proporcionará não só uma
gestão mais adequada mas também uma agilização dos
processos, com o sistema de Avaliação de Desempenho,
dedicado ao SIADAP. Este projeto permitirá efetuar todo o
processo de Avaliação de Desempenho, desde a definição
do Período de Avaliação e Calendarização do mesmo, passando por toda a fase de definição de objetivos e competências à avaliação.
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6. INVESTIGAÇÃO
6.1. Projetos DE INVESTIGAÇÃO
Em 2013 foram aprovados e iniciados 31 novos Ensaios
Clínicos e mantiveram-se ativos 66 ensaios, num total de
97 Ensaios em atividade. As técnicas da Unidade de Investigação participam como coordenadoras de estudo em 92
destes ensaios.
Tabela 1: Ensaios Clínicos
	Título do Ensaio Clínico	Investigador Principal	Serviço
Ensaios Clínicos aprovados e iniciados em 2013

Promotor

1
MK0517-029: A Phase II, Partially-Blinded,
	Randomized, Active Comparator-Controlled
	Study to Evaluate the Pharmacokinetics/
Pharmacodynamics, Safety, and Tolerability
of Fosaprepitant in Pediatric Patients for the
Prevention of Chemotherapy-Induced Nausea
and Vomiting (CINV) Associated with Emetogenic
Chemotherapy.
Maria Bom Sucesso
Pediatria
MSD
2
“BOTOX® para tratamento de incontinência
urinária devido a hiperatividade neurogénica
da musculatura vesical em pacientes com
esclerose múltipla”	André Silva	Urologia	Allergan
3	A Phase III randomized, double-blind, placebocontrolled multicenter study of subcutaneous
secukinumab in prefilled syringes to demonstrate
the efficacy at 24 weeks and to assess the long
term efficacy, safety, tolerability and usability up
to 5 years in patients with active rheumatoid
arthritis who have an inadequate response to
anti-TNFα agents.	Lúcia Costa	Reumatologia	Novartis
4	Estudo aleatorizado, em dupla ocultação,
comparativo, de ZYTIGA® (acetato de abiraterona)
mais prednisona em dose baixa mais terapêutica de
privação de androgénios (TPA) versus apenas TPA
em participantes recém-diagnosticados com cancro
da próstata de alto risco, metastático, sem
terapêutica hormonal prévia (CPm-sTHP).
Carlos Silva	Urologia	Janssen-Cilag
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5	Estudo de fase III aleatorizado de dupla ocultação
parcial e controlado com placebo de BI 207127 em
combinação com faldaprevir e ribavirina em doentes
com infecção crónica por VHC de genótipo 1 sem 			Boehringer
tratamento prévio.	Guilherme Macedo	Gastrenterologia	Ingelheim
6
MO28107- MAB-EASE: A comparative, randomized,
parallel-group, multi-centre, phase IIIB study to
investigate the efficacy of subcutaneous (SC)
rituximab versus intravenous (IV) rituximab both in
combination with CHOP (R-CHOP) in previously
untreated patients with CD20 positive diffuse large
	B-cell lymphoma (DLBCL)	Ana Carneiro	Hematologia Clínica	Roche
7
MO28347 - TAMIGA: “A double-blind, placebocontrolled, randomized, Phase IIIb trial evaluating
the efficacy and safety of standard of care (SOC)
+/-continuous bevacizumab treatment following
progression of disease (PD) in patients with
glioblastoma (GBM) after first (1st)-line treatment
with radiotherapy, temozolomide and bevacizumab” Margarida Damasceno	Oncologia	Roche
8
POLO: A phase III randomised, double-blind,
controlled, parallel group study of intravenous
volasertib in combination with subcutaneous
low-dose cytarabine vs. placebo + low-dose
cytarabine in patients ≥ 65 years with previously
untreated acute myeloid leukaemia, who are
ineligible for intensive remission induction therapy 	José Eduardo Guimarães	Hematologia Clínica	Boehringer
9	Ensaio de Fase 3B, Aleatorizado, em Dupla
	Ocultação, para Avaliar a Segurança e a
	Eficácia de Elvitegravir/Cobicistat/Emtricitabina/
	Tenofovir Disoproxil Fumarato Versus Atazanavir
Potenciado com Ritonavir em Associação
com Emtricitabina/Tenofovir Disoproxil
Fumarato em Mulheres com Infecção pelo VIH-1 			Gilead
sem Terapêutica Anti-retrovírica Prévia	Rosário Serrão	Doenças Infeciosas	Sciences
10	Effect of ivabradine versus placebo on cardiac
function, exercise capacity, and neuroendocrine
ativation in patients with Chronic Heart Failure
and Preserved left ventricular Ejection Fraction.
	An 8-month, randomised double-blind, placebo
controlled, international, multicentre study
Paulo Bettencourt
Medicina Interna	Servier
11
CONSIGN: Um estudo aberto de fase IIIb do
regorafenib em doentes com cancro colo-rectal
metastático (CRC) que tenham progredido após
terapêutica padrão.
Cristina Sarmento	Oncologia	Bayer
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12

MO28231: A multicenter, single arm study of
tastuzzumab emtnsine T-DM1) i HER2 positive locally
advanced or metastatic breast cancer patients who
have received prior anti-HER2 and chemother
apy-based treatment.
Margarida Damasceno	Oncologia	Roche
13 “Estudo Aleatorizado, com Dupla Ocultação,
controlado com Placebo para Avaliar a Eficácia e a
	Segurança do ABT 450/Ritonavir/ABT-267
(ABT-450/r/ABT-267) e do ABT-333 Co-administrados
com Ribavirina (RBV) em Adultos com Infecção Crónica
pelo Vírus da Hepatite C (VHC) de Genótipo 1 já
	Submetidos a Tratamento (SAPPHIRE II)”	Guilherme Macedo	Gastrenterologia	AbbVie, Lda.
14	Estudo aleatorizado, multicêntrico, de Fase IIIb,
com dupla ocultação e a duração de 24 meses,
que avalia a eficácia e a segurança de dois
regimes de tratamento com injeções intravítreas
de 0,5 mg de ranibizumab, orientados por
critérios funcionais e/ou anatómicos,
em doentes com degenerescência macular
neovascular relacionada com a idade (OCTAVE)
Ângela Carneiro	Oftalmologia	Novartis
15	Estudo de Fase 2, multicêntrico, de regime aberto,
de 4 semanas para avaliar a segurança e eficácia
da administração oral diária de Cápsulas de
	Libertação Prolongada de Dexlansoprazol
para Alívio da Azia, em participantes adolescentes
com idade compreendida entre os 12 e os 17 anos
de idade com doença de refluxo gastro-esofágico
sintomática não erosiva
Marta Tavares
Pediatria	Takeda
16	Estudo de Fase 2, multicêntrico, de 36 semanas,
para avaliar a segurança e eficácia da administração
oral diária de Cápsulas de Libertação Prolongada
de Dexlansoprazol para Cura da Esofagite Erosiva,
Manutenção da Cura da Esofagite Erosiva e Alívio
da Azia, em Participantes Adolescentes com idades
compreendidas entre 12 e 17 anos
Marta Tavares
Pediatria	Takeda
17	Um estudo de fase 3, aleatorizado, com dupla
ocultação, controlado com placebo e medicamento
activo, para avaliar a eficácia e segurança do
	Baricitinib em doentes com artrite reumatóide
ativa, moderada a grave, que tiveram uma resposta 			Eli Lilly
inadequada à terapêutica com metotrexato.
Miguel Bernardes	Reumatologia and Company
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18	Um estudo de fase 3, aleatorizado, com dupla
ocultação, para avaliar a eficácia e segurança
do baricitinib (LY3009104) em doentes com
artrite reumatóide ativa, moderada a grave,
que receberam um tratamento limitado ou que
não receberam tratamento com fármacos anti-			Eli Lilly
reumáticos convencionais modificadores da doença. Miguel Bernardes	Reumatologia and Company
19	Um estudo de 52 de semanas aleatorizado, em
dupla ocultação, controlado por placebo
para avaliar acontecimentos adversos
de interesse especial em adultos com lúpus 			Human
eritematoso sistémico positivo para auto-			Genome
anticorpos activo a receber Belimumab
Carlos Dias
Medicina Interna	Sciences, Inc
20	A prospective, randomized, open label two
arm Phase III study to evaluate treatment
free remission (TFR) rate in patients with
Philadelphia Positive CML, after two different
durations of consolidation treatment with
nilotinib 300 mg BID	
Manuel Sobrinho Simões	Hematologia Clínica	Novartis
21	Estudo Aleatorizado, em Dupla Ocultação,
Controlado, para Avaliar a Eficácia e a
	Segurança da Combinação de ABT-450/
	Ritonavir/ABT-267 (ABT-450/r/ABT-267)
e ABT-333 Com e Sem Ribavirina (RBV) em
	Adultos com Infecção Crónica pelo Vírus da
	Hepatite C (VHC) do Genótipo 1 sem Tratamento
anterior (PEARL-III).	Guilherme Macedo	Gastrenterologia	AbbVie, Lda.
22	Estudo aleatorizado multicêntrico, com dupla
ocultação e dupla simulação, de grupos
paralelos e controlo ativo, com tratamento
de 52 semanas, com a finalidade de comparar
o efeito de QVA149 (maleato de indacaterol/
brometo de glicopirrónio) com salmeterol/
fluticasona relativamente à taxa de exacerbações
em indivíduos com DPOC moderada a muito grave.
Marta Drummond
Pneumologia	Novartis
23	Ensaio de fase 3, aleatorizado, em dupla ocultação,
controlado com placebo, para comparar a eficácia
e a segurança da Azacitidina oral em associação
com os “melhores cuidados de suporte” versus
os “melhores cuidados de suporte” como
terapêutica de manutenção em doentes com
leucemia mielóide aguda em remissão completa	José Eduardo Guimarães	Hematologia Clínica Celgene
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24	Ensaio de fase IIb de eficácia e segurança de BAY
94-8862 em doentes com agravamento da
insuficiência cardíaca crónica e disfunção
sistólica ventricular esquerda e diabetes
mellitus tipo 2 com ou sem doença renal
crónica, ou apenas doença renal crónica
moderada (ARTS-HF)	José Silva Cardoso
Cardiologia	Bayer
25	Estudo multicêntrico aleatorizado, com dupla
ocultação e controlado por tratamento simulado
com a duração de 12 meses para avaliar a
eficácia e a segurança de injeções intravítreas de
ranibizumab 0,5 mg em doentes com perda de
visão devido a neovascularização coroideia (NVC)
impulsionada/conduzida pelo fator de crescimento
vascular endotelial (VEGF).
Ângela Carneiro	Oftalmologia	Novartis
26	Eficácia e segurança de uma injecção única intraprostática guiada por ecografia transrectal de
	NX-1207 em doentes com Sintomas do Trato
	Urinário Inferior associados a Hiperplasia Benigna 			Recordati
da Próstata: um estudo clínico europeu de fase III
Francisco Cruz	Urologia	S.P.A.
27	Um estudo de fase 3, Multicêntrico, para
avaliar a Segurança e Eficácia a Longo Prazo do
baricitinib em Doentes com Artrite Reumatóide
Miguel Bernardes	Reumatologia	Lilly
28	Um estudo de fase 3, aleatorizado, de dupla
ocultação acerca do Tivantinib (ARQ 197) 			Daiichi
em doentes com Carcinoma hepatocelular 			Sankyo
inoperável com diagnóstico de MET alta tratados 			Development
com uma terapêutica sistémica anterior.	Guilherme Macedo	Gastrenterologia	Ltd.
29	Estudo Multicêntrico, Aleatorizado e em Dupla
	Ocultação para Avaliar a Eficácia e Segurança da
	Adição de Mirabegrom à Solifenacina, em Indivíduos
com Bexiga Hiperativa (BH) com Incontinência,
tratados com Solifenacina durante 4 Semanas e
que requerem Alivio Adicional dos Sintomas de BH	
Carlos Silva 	Urologia 	Astellas
30	BI 1200.55: An open label trial of afatinib in
treatment-naive (1st line) or chemotherapy pretreated patients with locally advanced or
metastatic non-small cell lung cancer (NSCLC)
harboring EGFR mutation(s)	Henrique Queiroga
Pneumologia	Boehringer
31 Clofarabine added to prephase and consolidation
therapy in acute lymphoblastic leukemia in adults.
	A prospective randomized trial.	José Eduardo Guimarães	Hematologia Clínica	EORTC
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Ensaios Clínicos anteriores com atividade em 2013
32	A Randomized, double-blind, placebo-controlled,
parallel-group study to determine wether, in
patients with type 2 diabetes at high risk for
cardiovascular and renal events, aliskiren, on top
of conventional treatment, reduces cardiovascular
and renal morbidity and mortality- ALTITUDE: Aliskiren
	Triall in Type 2 diabetes Using cardio-renal
	Disease Endpoints
Manuel Pestana	Nefrologia	Novartis
33	A Randomized, double-blind, placebo-controlled,
parallel-group study to determine wether, in patients
with type 2 diabetes at high risk for cardiovascular
and renal events, aliskiren, on top of conventional
treatment, reduces cardiovascular and renal
morbidity and mortality- ALTITUDE: Aliskiren
	Triall in Type 2 diabetes Using cardio-renal
	Disease Endpoints	Davide Carvalho	Endocrinologia	Novartis
34	A multicenter, double-blind, randomized study
to establish the clinical benefit and safety of
vytorin (ezetimibe/simvastatin tablet) vs
simvastatin monotherapy in high risk subjects
presenting with acute coronary syndrome (IMProved
reduction of outcomes: výtorin efficacy international 			Schering
trial -IMPROVE IT).	Teresa Pinho
Cardiologia
-Plough
35	BO16348: HERA: A randomised three-arm
multi-centre comparison of 1 year and 2 years of
	Herceptin in woman with HER2-positive primary
breast cancer who have completed adjuvant
chemotherapy.
Margarida Damasceno	Oncologia	Roche
36	Adjuvant treatment of fully resected stage III 			
colon cancer with Folfox 4 plus Cetuximab 			Grupo
versus Folfox 4
Cristina Sarmento	Oncologia
digestivo
37 CSPP100F2301 (ATMOSPHERE): “Estudo
multicêmtrico, aleatorizado, com dupla ocultação,
de grupos paralelos, controlado por substância ativa,
de avaliação da eficácia e segurança da monoterapia
com Aliscireno e terapêutica de combinação com
	Aliscireno/Enalaptil, em comparação com a
monotertapia com Enalapril, na morbilidade e
mortalidade, em doentes com insuficiência cardíaca
crónica (Classes NYHA II-IV)
Paulo Bettencourt
Medicina Interna	Novartis

77

38	S 187.3.005- Estudo aberto de tratamento de
continuação com gel intestinal Levodopa-Carbidopa
em individuos com Doença de Parkinson Avançada
e com Flutuações Motoras graves que apresentaram
um efeito positivo persistente ao tratamento em 			Solvay
estudos anteriores”
Maria José Rosas	Neurologia Pharmaceuticals
39 CLCZ696B2314: “Estudo aleatório, em dupla
ocultação, em grupos paralelos, controlado
por fármaco activo para avaliar a superioridade
da dose de 200mg duas vezes por dia de LCZ696,
em comparação com a dose de 10 mg duas vezes
por dia de enalapril, sobre a redução da
morbilidade e mortalidade dos doentes com ICC
(classe II-IV da NYHA) e fração de ejeção reduzida
definido por uma FEVE ≤ 40%”	José Silva Cardoso
Cardiologia	Novartis
40 XL 184-301: “Estudo Internacional, aleatorizado,
em dupla ocultação, de fase III, para comparação
da Eficácia de XL184 versus placebo em indivíduos
com carcinoma medular da tiróide irressecável,
avançado localmente ou metastático”.	Elisabete Rodrigues	Endocrinologia	Exelixis
41	BI 1199.35: A phase 2 open-label, roll over study
of the long term tolerability, safety and efficacy
of oral BIBF1120 in patients with idiopathic 			Boehringer
pulmonary fibrosis	António Morais
Pneumologia	Ingelheim
42 CL2-44121-003: “Evaluation of the effects
of 4 oral dosages of S 44121 versus placebo
on brain natriuretic peptide and cardiac function
in patients with moderate chronic heart failure
and left ventricular dysfunction A 12-week,
randomized, double-blind, parallel-group,
placebo controlled, international multicentre study”.
Paulo Bettencourt
Medicina Interna	Servier
43	BI1200.75: LUX-Breast 1; Na open label, randomized
phase III trial of BIBW2992 and vinorelbine versus
trastuzumab and vinorelbine in patients with
metastatic HER2 overexpressing breast cancer 			Boehringer
failing one prior trastuzumab treatment.
Margarida Damasceno	Oncologia	Ingelheim
44 CRAD001A2429: “A 24-month, multi-center,
open-label, randomized, controlled trial to investigate
efficacy, safety and evolution of cardiovascular
parameters in de novo renal transplant recipients
after early calcineurin inhibitor to everolimus
conversion”.	Susana Sampaio Norton	Nefrologia	Novartis
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45

20060359: “A randomised, double-blind, placebocontrolled, multi-center phase 3 study of
	Denosumab as Adjuvant Treatment for women
with early-stage breast cancer at high risk
of recurrence (D-CARE)”
Margarida Damasceno	Oncologia	Amgen
46 MO22468: Estudo aleatorizado, de Fase IIIb,
para avaliação da associação de MabThera®
(Rituximab) à quimioterapia, Bendamustina
ou Clorambucilo, em doentes com Leucemia
	Linfocítica Crónica	Joaquim Andrade	Hematologia Clínica	Roche
47 MuTAR (ML25434) : Phase II, open-label study
of erlotinib (Tarceva®) treatment in patients
with locally advanced or metastatic non-small
cell lung cancer who present ativating
mutations in the tyrosine kinase domain of the
epidermal growth fator receptor.	Henrique Queiroga
Pneumologia	Roche
48 CNTO1275PSO3006 / CADMUS: Ensaio de fase 3,
multicêntrico, aleatorizado, em dupla ocultação,
controlado por placebo para avaliar a eficácia e a
segurança de ustecinumab no tratamento de
doentes adolescentes com psoríase em placas
moderada a grave.	Sofia Magina	Dermatologia	Janssen-Cilag
49 CRFB002F2301: “Ensaio Clínico de fase III
multicêntrico, aleatorizado, em dupla ocultação,
ativamente controlado, com a duração de 12 meses
para avaliar a eficácia e a segurança de dois regimes
diferentes de dosagem de ranibizumab 0,5 mg versus
terapêutica fotodinâmica (TFD) com verteporfina em
doentes com perda de visão devida a neovascularização
coroideia (NVC) secundária a Miopia Patológica”
Ângela Carneiro	Oftalmologia	Novartis
50	BI 1245.25 (C-SCADE 8): “A Phase III, international,
randomised, parallel group, double blind cardiovascular
safety study of BI 10773 (10 mg and 25 mg
administered orally once daily) compared to usual
care in type 2 diabetes mellitus patients with 			Boehringer
increased cardiovascular risk.”	Joana Queirós	Endocrinologia	Ingelheim
51	BI 1245.28 (C-SCADE 7): “A phase III randomised,
double-blind, active-controlled parallel group
efficacy and safety study of BI 10773 compared
to glimepiride administered orally during 104 weeks
in patients with type 2 diabetes mellitus and
insufficient glycaemic control despite 			Boehringer
metformin treatment.”	José Castedo	Endocrinologia	Ingelheim
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52

VISUAL I: M10-877: “Estudo Multicêntrico da Eficácia
e Segurança do Anti-corpo Monocolonal Humano Anti	TNF Adalimumab como Terapia de Manutenção em
	Doentes com Uveíte Intermédia, Posterior
ou Pan-uveíte, Ativa Não Infecciosa.” 	Jorge Palmares	Oftalmologia	Abbott
53 VISUAL II: M10-880: “Estudo Multicêntrico da Eficácia
e Segurança do Anti-corpo Monocolonal Humano
	Anti-TNF Adalimumab como Terapia de Manutenção
em Doentes com Uveíte Intermédia, Posterior
ou Pan-uveíte, Inativa Não Infecciosa”	Jorge Palmares	Oftalmologia	Abbott
54 VISUAL III: M11-327: “Estudo Aberto Multicêntrico
da Eficácia e Segurança a Longo Prazo do Anti-corpo
Monocolonal Humano Anti-TNF Adalimumab como
	Terapia de Manutenção em Doentes com Uveíte
	Intermédia, Posterior ou Pan-uveíte, Não Infecciosa..”	Jorge Palmares	Oftalmologia	Abbott
55	BI 1218.74: “A multicentre, international, randomised,
parallel group, double blind study to evaluate
Cardiovascular safety of linagliptin versus
glimepiride in patients with type 2 diabetes mellitus 			Boehringer
at high cardiovascular risk.” 	Ana Varela	Endocrinologia	Ingelheim
56 178-CL-100: “A Randomized, Double-Blind, Parallel	Group, Fatorial, Parallel-Group, Placebo-Controlled,
Multicenter Dose-Ranging Study to Evaluate the Efficacy,
	Safety and Tolerability of six dose combinations of
	Solifenacin Succinate and Mirabegron compared to
Mirabegron and Solifenacin Succinate Monotherapies
in the Treatment of Overactive Bladder.”
Carlos Silva	Urologia	Astellas
57 P06153:“Estudo de Extensão de Fase 3 de
Preladenant, de 40 semanas, controlado por substância
ativa, em Dupla Ocultação e Dupla Simulação, em Doentes 			Scheringcom Doença de Parkinson Moderada a Grave (Protocolo 			
Plough Farma,
P06153)”
Maria José Rosas	Neurologia	Lda
58	SIRE - “Eficácia e segurança da silodosina no
tratamento dos Sintomas do Trato Urinário
	Inferior (LUTS) em doentes com hiperplasia benigna
da próstata: ensaio clínico europeu de fase IV – 			Recordati
estudo de avaliação da silodosina na vida real”
Francisco Cruz	Urologia	S.P.A.
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59	EFC11784-FIRSTANA “Estudo aleatorizado, aberto
e multicêntrico de comparação entre cabazitaxel
a 25 mg/m2 e a 20 mg/m2 em combinação com
prednisona a cada 3 semanas e docetaxel em
combinação com prednisona em doentes com
cancro da próstata hormono-refractário
metastático não tratados previamente com
quimioterapia”
Margarida Damasceno	Oncologia	Sanofi Aventis
60 6-month, multicenter, randomized, open-label,
parallel group study comparing the efficacy
and safety of a new formulation of insulin
glargine and Lantus, both in combination with
oral antihyperglycemic drug (s) in patients with
type 2 diabetes mellitus with a 6 month safety
extension period”	José Luis Castedo	Endocrinologia	Sanofi Aventis
61 “A 24-month, phase IIIb, open-label, single arm,
multicenter study assessing the efficacy
and safety of individualized, stabilization
criteria-driven pro re rata (PRN) dosing regimen
with 0.5-mg ranibizumab intravitreal injections
applied as monotherapy to patients with visual
impairment due to macular edema secondary
to central retinal vein occlusion” (CRVO).”
Falcão Reis	Oftalmologia	Novartis
62 “A 24-month, phase IIIb, randomized, activecontrolled,
three-arm, multicenter study assessing the efficacy
and safety of an individualized, stabilization criteria
driven PRN dosing regimen with 0.5 mg ranibizumab
intravitreal injections applied as monotherapy or with
adjunctive laser photocoagulation in comparison to
laser photocoagulation in patients with visual
impairment due to macular edema secondary to branch
retinal vein occlusion” (BRVO)”
Falcão Reis	Oftalmologia	Novartis
63	Ensaio Clinico aleatorizado, em dupla-ocultação,
controlado por placebo, em grupos paralelos,
multicêntrico, para avaliar os eventos cardiovasculares
durante o tratamento com lixisenatide em diabéticos
tipo 2 e após sindrome coronário agudo	Elisabete Rodrigues	Endocrinologia	Sanofi Aventis
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64	Estudo Clínico de Fase III, Multicêntrico, Aleatorizado,
com Dupla Ocultação e Controlado com Placebo,
para Determinação da Segurança e Eficácia na
Poupança de Insulina da Adição de Sitagliptina
em Doentes com Diabetes Mellitus Tipo 2 Que
	Apresentem Controlo Glicémico Inadequado
com Insulina Administrada Individualmente
ou em Associação com Metformina.
Paula Freitas	Endocrinologia
MSD
65 PRELUDE: A phase 3 clinical study to investigate
the prevention of relapse in lymphoma using daily
	Enzastaurin	José Eduardo Guimarães	Hematologia Clínica	Lilly
66	RAINBOW: A randomized, multicenter, doubleblind, placebo-controlled phase III study of
weekly paclitaxel with or without ramucirumab
drug product in patients with metastatic gastric
adenocarcinoma, refratory to or progressive
after first line therapy with platinum and 			ImClone
fluoropyrimidine
Margarida Damasceno	Oncologia	Systems
67 MK-3415A-001-02: “A study of the Efficacy,
	Safety and Tolerability of MK-3415A
(monoclonal antibodies to C. difficile Toxin A
and Toxin B) in Patients Receiving Antibiotic
	Therapy for Clostridium difficile Infection (CDI)”
Paulo Bettencourt
Medicina Interna
MSD
68	Estudo aleatorizado com dupla ocultação,
controlado por placebo, de dose variável,
para avaliar a eficácia e segurança de PF-00547659
em participantes com a doença de Crohn
com resposta inadequada a anti-TNF (OPERA).
Fernando Magro	Gastrenterologia
Pfizer
69	A 24 week randomised, open label, 3 parallelgroup comparison of once and twice daily
biphasic insulin aspart (BIAsp) 30 plus sitagliptin
and twice daily BIAsp 30, all in combination
with metformin in insulin naïve type 2 diabetic
subjects inadequately controlled on sitagliptin
and metformin
Paula Freitas	Endocrinologia	Novo Nordisk
70	Estudo multicêntrico, aleatorizado, em dupla
ocultação, controlado por placebo, para avaliação 			Idec
da eficácia, segurança e tolerabilidade de BIIB023 			Biogen
em participantes com nefrite lúpica.
Carlos Dias
Medicina Interna
MA Inc.
71	LUX-LUNG 8: A randomized, open-label phase III
trial of Afatinib versus Erlotinib in patients with
advanced squamous cell carcinoma of the lung
as second-line therapy following first-line 			Boehringer
platinum-based chemotherapy.	Henrique Queiroga
Pneumologia	Ingelheim
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72	SafeHer: A phase III prospective, two-cohort
non randomized, multi-centre, multinational,
open label study to assess the safety of
assisted-and self -administered subcutaneous
trastuzumab asa adjuvant therapy in patients
with operable HER2-positive early breast cancer
[SafeHer Study].
Margarida Damasceno	Oncologia	Roche
73 “Estudo clínico multicêntrico, controlado por
placebo, com distribuição aleatória e em ocultação
simples para avaliação da eficácia e da
tolerabilidade da associação de um creme de
ubidecarenona, dexpantenol e cloro-hexidina
e de uma pasta de cloridrato de diltiazem a 2%,
no tratamento da fissura anal crónica.”	José Malheiro Sarmento	Gastrenterologia	Tecnimede
74 MK8669-064: A Phase 2 Randomized Trial of the
Combination of Ridaforolimus and Exemestane,
Compared to Ridaforolimus, Dalotuzumab and
	Exemestane in High Proliferation, Estrogen Receptor
Positive Breast Cancer Patients
Margarida Damasceno	Oncologia
MSD
75	Segurança e tolerabilidade a longo prazo do
	REGN727/SAR236553 em doentes de elevado
risco cardiovascular com hipercolesterolemia,
não controlada de forma adequada com a respetiva
terapêutica de modificação de lípidos: um estudo
aleatorizado, em dupla ocultação, controlado por
placebo.	Davide Carvalho	Endocrinologia	Sanofi Aventis
76	Estudo Aleatorizado, Multicêntrico, em Dupla
	Ocultação, de Não Inferioridade de Formulações 			Janssen-Cilag
dos 3 Meses e 1 Mês de Palmitato de Paliperidona 			
Farmacêutica,
para o Tratamento de Doentes Com Esquizofrenia
Cassiano Santos
Psiquiatria	Lda.
77 “Um estudo de fase 2, aleatorizado, em dupla
ocultação, controlado com placebo, grupo paralelo,
adaptativo, demonstração de conceito e
determinação da dose para investigar a eficácia,
segurança, farmacodinâmica e farmacocinética
do ASP3652 no tratamento de participantes
do sexo feminino com a síndrome da bexiga
dolorosa / cistite intersticial.”
Paulo Dinis	Urologia	Astellas
78	BI1199.33: An open label extension trial of the
long term safety of oral BIBF1120 in patients 			Boehringer
with idiopathic pulmonary fibrosis.	António Morais
Pneumologia	Ingelheim
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“Estudo Internacional, Aleatorizado,
em Dupla Ocultação, Controlado com Placebo, 			
CT
de Fase 3, e Eficácia e Segurança de KIACTA™ 			Development
na Prevenção do Declínio da Função Renal 			Switzerland
em Doentes com Amiloidose AA”	Isabel Tavares	Nefrologia	SARL
80	Eficácia e segurança do BIA 9-1067 em doentes
com doença de Parkinson idiopática que
apresentam o fenómeno de “wearing-off”
tratados com levodopa mais um inibidor
da dopa-descarboxilase (DDCI): um ensaio
clínico multicêntrico, em dupla ocultação,
randomizado, com controlo activo e placebo, 			Bial Industrial
de grupos paralelos.	João Massano	Neurologia
Farmacêutica
81	Eficácia e segurança de 3 doses de S 38093
(2, 5 e 20 mg/dia) versus placebo em coadministração com donepezilo (10 mg/dia), em
doentes com doença de Alzheimer moderada.
	Estudo de fase IIb de 24 semanas, internacional,
multicêntrico, aleatorizado, em dupla ocultação,
controlado por placebo.	João Massano	Neurologia	Servier
82	Estudo multicêntrico, em ocultação simples,
aleatorizado, de grupos paralelos para Avaliar
a eficácia a curto e a longo prazo de certolizumab
pegol mais metotrexato versus adalimumab
mais metotrexato em doentes com artrite
reumatóide moderada a grave que respondem 			UBC Pharma
inadequadamente ao metotrexato.
Miguel Bernardes	Reumatologia	SA
83 “Um estudo de extensão em regime aberto,
multicêntrico para o PF-00547659 (OPERA II).”
Fernando Magro	Gastrenterologia
Pfizer
84	Ensaio de fase 3 para avaliar a eficácia e segurança
dos regimes de indução e manutenção de
brodalumab, em comparação com placebo e
ustecinumab, em doentes com psoríase em
placas moderada a grave.
Filomena Azevedo	Dermatologia	Amgen
85 PerHuse: A multicenter, open-label, single arm
study of pertuzumab in combination with
trastuzumab and a taxane in first line treatment
with HER2-positive advanced (metastatic or
locally recurrent) breast cancer.
Margarida Damasceno	Oncologia	Roche
86	Efeito de um tratamento de 3 meses com F2695
(75 mg uma vez por dia) na melhoria da recuperação
funcional de doentes com AVC isquémico.
	Um estudo multicêntrico, aleatorizado, em duplaocultação controlado por placebo. Estudo LIFE	
Pedro Abreu	Neurologia
Pierre Fabre
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87	Estudo de fase IV aleatorizado, controlado 			
e de dupla ocultação para comparar a eficácia 			
Vifor Pharma,
e a segurança da carboximaltose férrica 			
Vifor
intravenosa com placebo em pacientes com 			
(International)
insuficiência cardíaca crónica e deficiência de ferro.	José Silva Cardoso
Cardiologia
Inc.
88	Estudo multicêntrico aleatorizado, em dupla
ocultação e controlado por placebo para
demonstrar a eficácia após 16 semanas de
tratamento com secukinumab 150 e 300 mg s.c.
e para avaliar a segurança, tolerabilidade e eficácia
a longo prazo até às 80 semanas, em doentes com
psoríase palmoplantar moderada a severa	Sofia Magina	Dermatologia	Novartis
89	Ensaio multicêntrico, aleatorizado, com dupla
ocultação, dupla simulação, grupos paralelos
e com determinação de dose, para avaliar
a variação da HbA1c após 12 semanas de
monoterapia com sete doses de LIK066
comparativamente a placebo ou sitagliptina
em doentes com diabetes tipo 2.	Ana Oliveira	Endocrinologia	Novartis
90	Estudo de Fase III, aleatorizado, em dupla
ocultação, multicêntrico, de grupos paralelos,
para avaliar a eficácia e segurança da DCVAC/PCa
versus placebo em homens com cancro da próstata
metastizado resistente à castração e que sejam
elegíveis para quimioterapia de primeira linha.
Carlos Silva	Urologia	Sotio A.S.
91	Um estudo de fase III, multicêntrico, em dupla
ocultação, prospetivo, aleatorizado, controlado
com placebo, para avaliação da eficácia e segurança
de Dysport utilizado para o tratamento da espasticidade
do membro inferior em indivíduos adultos com
hemiparesia espástica devida a Acidente Vascular 		
Medicina Física	Ipsen
Cerebral (AVC) ou lesão cerebral traumática
Fernando Parada
e de Reabilitação	Innovation
92	Um estudo de extensão, de fase III, prospetivo,
multicêntrico, em regime aberto, para avaliar a
segurança e eficácia a longo prazo do tratamento
repetido com injeções intramusculares de
	DysportÒ utilizadas para o tratamento da
espasticidade do membro inferior em indivíduos
adultos com hemiparesia espástica devida
a Acidente Vascular Cerebral (AVC) ou a lesão 		
Medicina Física	Ipsen
cerebral traumática.
Fernando Parada
e de Reabilitação	Innovation
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93	Estudo de 8 semanas de fase I/II de grupos
paralelos controlados por placebo, multicêntrico,
aleatorizado, em dupla ocultação com um período
de acompanhamento de 48 ou 56 semanas
para avaliar a segurança e a eficácia de duas
doses (10 μg/ml e 20 μg/ml) de colírio com fator
de crescimento de nervos humano recombinante
versus placebo em doentes com Grau 2 e 3
de queratite neurotrófica.	Luís Torrão	Oftalmologia	Dompé
94 Estudo aleatorizado multicêntrico com dupla
ocultação, controlo ativo e grupos paralelos
para avaliar a eficácia e a segurança de LCZ696
comparativamente com valsartan relativamente
à morbilidade e à mortalidade em doentes com
insuficiência cardíaca (Classe II-IV NYHA) com
fração de ejeção preservada
Paulo Bettencourt
Medicina Interna	Novartis
95	A 24 month, multicenter, randomized, open-label
safety and efficacy study of concentrationcontrolled everolimus with reduced calcineurin
inhibitor vs mycophenolate with standard calcineurin
inhibitor in de novo renal transplantation	Advancing renal TRANSplant eFficacy and safety
	Outcomes with an eveRolimus-based regiMen	Joana Santos	Nefrologia	Novartis
96	Estudo multicêntrico de Fase III com dupla ocultação
e controlado por placebo para demonstrar a eficácia
às 16 semanas de secukinumab e para avaliar a sua
segurança, tolerabilidade e eficácia a longo prazo
até 3 anos em doentes com Espondilite Anquilosante
ativa.	Lúcia Costa	Reumatologia	Novartis
97 “Estudo multicêntrico aleatorizado, com dupla
ocultação e a duração de 52 semanas sobre
secukinumab subcutâneo para demonstrar a
eficácia conforme avaliada pelo Índice de Área
e Severidade da Psoríase às 16 semanas comparado
com ustecinumab e para avaliar a segurança, a
tolerabilidade e a eficácia a longo prazo em indivíduos
com psoríase em placas moderada a grave”	Sofia Magina	Dermatologia	Novartis
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Em 2013 foram ainda aprovados 11 novos estudos observacionais comerciais.
Tabela 2: Estudos Observacionais
Título do Estudo Observacional	Investigador Principal	Serviço
Estudos Observacionais aprovados e iniciados em 2013
1

Promotor

“A Global Comparative Observational Study
in Rheumatoid Arthritis (RA) patients who are
treated with a TNF inhibitor or Tocilizumab as
the first Biologic Therapy”
Miguel Bernardes	Reumatologia	Roche
2	Registo da Doença de Niemann Pick Tipo C	Elisa Leão Teles	Unidade de Doenças Metabólicas 		
	Actelion Pharmaceuticals Lda.		Unidade de
3
Programa de Supervisão Clínica de MPS VI 	Elisa Leão Teles	Doenças Metabólicas 	Biomarin
4	Study assessing Cognitive performance plus
Physical activity in patients with Relapsing-			Bayer
	Remitting MS under treatment with Betaferon®
Maria José Sá	Neurologia
Portugal SA
5	Estudo observacional transversal para determinação
da prevalência e caracterização de hipoglicemia
em doentes com diabetes tipo 2 nos Serviços
Celestino Neves/	Endocrinologia/
de Urgência Hospitalares em Portugal
João Sá	Serviço de Urgência MSD
6	IMPACT-24b (IMPlante para aumentar o fluxo
sanguíneo cerebral depois de 24 horas do AVC)	Elsa Azevedo	Neurologia	Brainsgate
7	Estudo XALIA – Xarelto® para o tratamento
anticoagulante inicial e a longo prazo do
tromboembolismo venoso (TEV).” – 			Bayer
Protocolo nº XA1102 – Impact nº 15915
Paulo Dias
Cirurgia Vascular Portugal SA
8
MK2155-194-00 Estudo observacional prospetivo
para avaliar a relação entre o estadio da doença
e a alteração na qualidade de vida em doentes
com espondilite anquilosante tratados com
	Remicade® (infliximab) ou Simponi® (golimumab).
(QUO VADIS)	Alexandra Bernardo	Reumatologia
MSD
9
Melhorias na mobilidade (Mobility ImproVEments)
em doentes com esclerose múltipla com espasticidade.
	Recolha retrospetiva de dados na prestação
de cuidados, custos médicos e qualidade de vida
em doentes com esclerose múltipla com
espasticidade na Europa
Maria José Sá	Neurologia	RPS
10	Registo internacional de doença para a recolha
de dados sobre manifestações, intervenções
e resultados em doentes com Esclerose Tuberosa
Miguel Leão
Pediatria 	Novartis
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11	Estudo epidemiológico multinacional para identificar
fatores preditivos associados à hospitalização por
Vírus Respiratório Sincicial (VSR) em bebés
prematuros não sujeitos a tratamento profilático,
nascidos entre as 33 semanas e 0 dias e as
35 semanas e 6 dias de gestação

Após emissão de parecer favorável pela Comissão de Ética
para a Saúde, foram objeto de apreciação pela Unidade de
Investigação 283 projetos de investigação a desenvolver
no Centro Hospitalar de São João, maioritariamente sem
financiamento específico e aproximadamente metade no
contexto de cursos conferentes de grau académico.
Tabela 3: Projetos da iniciativa dos investigadores
Projetos financiados
FCT	
	Outras Entidades

56 (19,8%)
16
40

Projetos para obtenção
de grau académico
	Doutoramento
Mestrado Integrado em Medicina
	Outros Mestrados
	Licenciatura

160 (56,5%)
39
56
52
13

Mantiveram-se ainda em atividade os três projetos de
investigação financiados por Bolsas de Investigação da
Unidade de Investigação, aprovadas pelo Conselho de Administração em 2012 com um financiamento global de €
21.002,40 para 2 anos.
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Hercília Guimarães

Pediatria 	AbbVie Lda.

Tabela 4: Bolsas de Investigação, financiamento pelo CHSJ
Bolsas de Investigação atribuídas pelo Centro Hospitalar de São João, EPE
Título do Projeto	Investigador Principal	Serviço Financiamento
“2009-12: Efeito do treino de inspiração
resistida na capacidade funcional, complicações
respiratórias e qualidade de vida após cirurgia
de revascularização 	José Afonso Rocha
Medicina Física
coronária”
e Ana Isabel Silva
e de Reabilitação € 4.467,40
“2009-31: Avaliação dos níveis de vitamina D
numa população de adolescentes portugueses”
Maria José Teles
Patologia Clínica
€ 6.535,00
“2009-37: Défices Cognitivos na Doença
de Parkinson: Evolução e fatores preditivos
em doentes tratados com cirurgia funcional
de estimulação cerebral profunda”	João Massano	Neurologia
€10.000,00

6.2 Publicações
Utilizando a expressão de pesquisa:
(((“hospital s joao” or “hospital of s. joao” or “hospital of sao
joao” or “sao joao hospital” or “hospital de sao joao epe” or
“hospital de s. joao e.p.e.” or “hospital de sao joao” or “hospital de s. joao” or “hospital s. joao” or “hospital sao joao”
or “h.s.j., e.p.e.” or “h.s.j.” or “hsj” or “chs.joao” or “centro hospitalar s. joao, e.p.e.” or “centro hospitalar de s. joao, epe” or
“centro hospitalar de sao joao” or “centro hospitalar sao
joao” or “centro hospitalar s. joao” or “centro hospitalar s
joao” or “chsj” or “c.h.s.j.” NOT Health Serv J [journal#) AND
#”2013/01/01”[Date - Publication] : “2013/12/31”[Date - Publication])

É de salientar, no entanto, que esta lista de publicações
está necessariamente incompleta dado não identificar
publicações em que o Hospital/Centro Hospitalar foi identificado como afiliação apenas de autores secundários ou
aquelas em que, apesar de o primeiro autor ser funcionário do Hospital, essa instituição não tenha sido registada
como afiliação.

para identificar as publicações indexadas na PubMed em
que o Centro Hospitalar de São João é identificado como
afiliação de autor ou é referido no resumo, com posterior
confirmação individual dessa afiliação, foram identificadas 196 publicações da instituição em 2013.
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Número de publicações indexadas na Pubmed
e com Centro Hospitalar de São João
identificado como afiliação dos autores,
por Serviço

Destas, 146 têm fator de impato medido pela ISI Web of
Knowledge (Journal Citation Reports®), que variou entre
0,151 e 10,732, sendo a mediana 1,5555 e estando 26,7% acima de 2,5.

Serviço	N.º de Publicações
Anatomia Patológica
4
Anestesiologia
9
Cardiologia
13
Cardiologia Pediátrica
5
Cirurgia Cardiotorácica
2
Cirurgia Geral
3
Cirurgia Pediátrica
2
Cirurgia Plástica Recontrutiva e Maxilo-Facial
10
Clínica de Psiquiatria e Saúde Mental
3
Dermatologia
11
Doenças Infeciosas
1
Endocrinologia
5
Gastrenterologia
21
Genética Médica
1
Ginecologia e Obstetrícia
10
Hematologia Clínica
2
Imunoalergologia
8
Imunohemoterapia
2
Medicina Intensiva
3
Medicina Intensiva Pediátrica
2
Medicina Interna
8
Nefrologia
4
Neonatologia
8
Neurocirurgia
10
Neurologia
6
Oftalmologia
5
ORL	
1
Ortopedia
2
Patologia Clínica
1
Pediatria Médica
10
Pneumologia
13
Radiologia
4
Radioterapia
1
Urgência Pediátrica
1
Urologia
5
Total
196

Em anexo salienta-se, pela inovação e natureza clínica, uma
das publicações com elevado fator de impato, na área de
Gastrenterologia, sobre uma nova técnica para miotomia
endoscópica por via oral:
· [Baldaque-Silva F, Marques M, Vilas-Boas F, Maia JD, Sá
F, Macedo G. New transillumination auxiliary technique
for peroral endoscopic myotomy. Gastrointest Endosc.
2013 Nov 22. pii: S0016 5107(13)02456-5. doi: 10.1016/j.
gie.2013.10.023. [Epub ahead of print] PubMed PMID:
24268533; Fator de impato: 5,21]

90

91

7. INVESTImento
Os últimos anos têm sido marcados por graves dificuldades financeiras e constrangimentos orçamentais que têm
afetado todo o País, o que se refletiu notoriamente no volume de investimento realizado pelo CHSJ.
Através do gráfico seguinte é bem visível a redução de investimento que tem ocorrido nos últimos três anos.

Investimento
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Equipamento

No ano de 2013 apenas foi realizado investimento para
substituir algum equipamento indispensável para a manutenção da capacidade de resposta do CHSJ às necessidades dos doentes que serve. Apesar das dificuldades
financeiras é fundamental proceder à renovação de alguns
equipamentos para a manutenção da capacidade instalada.
Todos os investimentos de 2013 foram financiados com
fundos próprios gerados pelo CHSJ. No entanto, é indispensável num futuro próximo prosseguir com uma política
de investimento estratégica na área da Saúde sob pena da
deterioração e desatualização dos cuidados de saúde no
Serviço Nacional de Saúde.
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8. recursos humanos
Caracterização dos Recursos Humanos
Em dezembro de 2013 os profissionais activos do CHSJ somavam os 5.464 com equivalência a 5.374 profissionais a
tempo completo (ETC 40h). Esta diferença resulta do fato
de existirem profissionais com carga horária semanal inferior às 40 horas, resultante da sua relação contratual.

Relativamente ao género, cerca de 73% dos profissionais
são do género feminino, continuando a representar a maioria dos activos. Podemos também referir que este fato é
mais evidente em alguns grupos profissionais, nomeadamente, Enfermeiros, Assistentes Técnicos e Assistentes
Operacionais.

No que diz respeito à contratação de novos profissionais,
tal como havia sucedido em 2012, 2013 caracterizou-se por
grandes limitações, nomeadamente, pela imposição de
procedimentos que envolvem o consentimento da tutela
para todas as renovações e contratações. Neste sentido, e
não considerando os profissionais “pessoal em formação
pré” carreira, em 2013, saíram 174 profissionais, no entanto
apenas entraram 47.

No que diz respeito à estrutura etária, a média de idades
ronda os 30 – 40 anos, representando cerca de 62% dos
profissionais do CHSJ.

Ativos por faixa etária

80
60-69
135

346
50-59

Faixa etária

760

330
40-49

1.042

522
30-39
1.500

215
20-29
534

N.º de ativos
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Na distribuição dos profissionais por grupo profissional,
Enfermeiros (37%) e Assistentes Operacionais (20%) representam mais de metade dos profissionais da Instituição.

Distribuição por grupo profissional

Outros
4,04%
Pessoal Dirigente
0,34%
TDT's
5,94%
Pessoal Médico
14,98%

Assistente Operacional
20,43%

Internos
8,24%

Assistente Técnico
7,65%
Pessoal de Enfermagem
37,30%

É possível constatar que em quase todos os grupos profissionais o número de profissionais tem diminuído.

Evolução dos Grupos Profissionais
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Internos

Outros

Com a diminuição em quase todos os grupos profissionais,
o peso relativo dos médicos especialistas no total dos profissionais aumentou de 14,1% para 14,7%. Por outro lado,
o rácio enfermeiros por médico especialista reduziu para
2,6, valor ligeiramente inferior a 2012.
Relativamente ao tipo de vínculo, 58% dos trabalhadores
detinham Contrato de Trabalho em Funções Públicas e
42% Contrato Individual de Trabalho. Assim, a tendência
mantém-se relativamente ao tipo de vínculo, ou seja, as
novas entradas de trabalhadores são sustentadas pelo regime de contrato individual de trabalho (CIT).
Outro aspeto importante, prende-se com a formação académica dos profissionais do CHSJ. Podemos afirmar que
59,4% dos profissionais detêm um grau académico igual
ou superior a licenciatura, imediatamente seguido pelo
grau de Bacharel com 12,5%. De realçar ainda que 9,6%
dos profissionais não possuem o 9.º ano de escolaridade.
Habilitações Académicas

Licenciatura ou grau superior

59,7%

Bacharelato

12,5%

12 anos de escolaridade
11 anos de escolaridade
10 anos de escolaridade

8,7%
2,1%
0,2%

9 anos de escolaridade

7,3%

ente 6 a 8 anos de escolaridade

4,4%

4 anos de escolaridade

5,0%

< 4 anos de escolaridade

0,2%

As áreas de residência predominantes dos profissionais
do CHSJ são os concelhos limítrofes do Porto. Só na denominada “área do grande Porto” constituída por vários concelhos, dos quais se destacam para esta análise os concelhos do Porto, Maia, Gondomar, Matosinhos, Valongo e Vila
Nova de Gaia, residem cerca de 77,38% dos profissionais.
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Absentismo
A taxa de absentismo (excluindo férias) do CHSJ em 2013
rondou os 7,2%, valor ligeiramente mais baixo que o de
2012, 7,6%.
Grupo	N.º Dias 	N.º Dias		Taxa	Taxa
Profissional	Ausência	Ausência	Δ%	Absentismo	Absentismo	Δ %
(Excl. férias) (Excl. férias)
2013-12
2012
2013
2013-12
Assistente Operacional
44.836
40.075
-10,6%
11,1%
10,3%
-0,81 p.p.
Assistente Técnico
11.396
10.939
-4,0%
7,7%
7,6%
-0,09 p.p.
Pessoal de Enfermagem
47.281
50.496
6,8%
6,6%
7,2%
0,55 p.p.
Pessoal Médico
32.720
27.640
-15,5%
6,7%
5,3%
-1,44 p.p.
Pessoal Técnico
10.981
11.684
6,4%
6,4%
6,7%
0,35 p.p.
Outros
870
978
12,4%
4,6%
4,1%
-0,53 p.p.
Total
148.083
141.811
-4,2%
7,6%
7,2%
-0,38 p.p.
Taxa de absentismo = (n.º dias ausência (excluindo férias) / n.º dias trabalháveis) *100

Os grupos profissionais com maior taxa de absentismo
são os Assistentes Operacionais e Assistentes Técnicos.
Contudo, convém referir que a taxa de absentismo diminuiu -0.81 p.p. e -0.09 p.p., respetivamente, face a 2012.
Evolução da Taxa Absentismo

4,1%
4,6%

Outros

6,7%
6,4%

Pessoal Técnico
5,3%

Pessoal Médico

6,7%
7,2%
6,6%

Pessoal de Enfermagem

7,6%
7,7%

Assistente Técnico

10,3%

Assistente Operacional

11,1%
2,0%

4,0%

6,0%

Taxa de Absentismo 2013

8,0%
Taxa de Absentismo 2012

Em termos relativos, as principais diminuições na taxa de
absentismo são nos Assistentes Operacionais e Pessoal
Médico.
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10,0%

12,0%

9. Sustentabilidade ambiental
A atividade hospitalar é um dos principais sectores consumidores de energia elétrica, além de produzir uma quantidade significativa de resíduos. Nesse contexto, a ecoeficiência constitui uma ferramenta essencial para que os
hospitais possam conciliar maior eficiência económica e
menor impato ambiental. Para consegui-lo é necessária a
divulgação e promoção da política ambiental na instituição
como, a título de exemplo:

Os resíduos do grupo III e IV são pesados diariamente na
Central de Resíduos do Centro Hospitalar São João, através de um sistema de leitura de código de barras implementado ao nível dos serviços.
A pesagem e recolha do grupo I/II é efetuada por uma empresa externa, para integração no circuito de resíduos urbanos. Os resíduos são acumulados ao longo do dia num
compactador localizado na Central de Resíduos, sendo
recolhido pela empresa diariamente.

· Racionalização de consumos energéticos e de água;
· Monitorização da poluição (emissões gasosas e efluentes
líquidos);

São também separados determinados tipos de resíduos
específicos, que são posteriormente encaminhados para o
destino final mais adequado às suas características.

· Redução da produção de resíduos;
No que respeita aos resíduos de grupo III foram implementadas medidas rígidas de triagem, com o apoio do Conselho de Administração, dos quais resultaram uma redução
significativa da produção de resíduos com risco biológico.

· Implementação de boas práticas nas atividades;
· Implementação de auditorias para melhoria do sistema.
Esta gestão pressupõe que cada um adote práticas que
permitam diminuir os custos ambientais e a utilização desnecessária dos recursos existentes.

Ao longo do ano verificámos variações típicas dos resíduos
de grupo III e IV, nomeadamente em março e outubro com
produção mais elevada e, em contrapartida, agosto e setembro com produção inferior.

Resíduos
Deste modo, podemos verificar a tendência de redução da
produção de resíduos registada desde 2010 até ao ano de
2013, ano esse em que registamos um ligeiro acréscimo em
todos os grupos.

Segundo o Despacho nº242/96 de 5 de julho os Resíduos
Hospitalares devem ser separados em 4 grupos distintos,
consoante a sua perigosidade:
Grupo I – Resíduos Equiparados a Urbanos;
Grupo II – Resíduos Hospitalares Não Perigosos;
Grupo III – Resíduos Hospitalares de Risco Biológico;
Grupo IV – Resíduos Hospitalares Específicos.
Sendo o destino do grupo I e II o mesmo, estes são acondicionados e quantificados conjuntamente.
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Resíduos Hospitalares
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RSH-IV

76.422,10
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RSH-IIII

1.032.323,45

872.347,35

859.446,15

880.683,40

RSH I-II

1.316.580

1.242.760

1.218.160

1.305.080

Reciclagem
É incentivado nos serviços clínicos e não clínicos a separação do papel, cartão, plástico e vidro para valorização. De
fato, a problemática da reciclagem enquanto processo de
valorização de resíduos tem sido alvo de diversas ações de
sensibilização que se estendem a toda a comunidade hospitalar. As maiores vantagens da reciclagem consistem na
minimização da quantidade de resíduos que necessita de
tratamento final, como aterramento, ou incineração assim
como a minimização da utilização de fontes naturais, muitas vezes não renováveis.
Relativamente à separação de resíduos para valorização,
estamos a aumentar consideravelmente, sendo uma maisvalia no caso do papel e do plástico, não só pela valorização
em si, mas também porque muito deste material era anteriormente colocado no grupo III.
Pode verificar-se um aumento de 17% da separação do
plástico relativamente ao ano anterior, e uma redução de
5% no caso do papel e cartão.
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Consumo de Recursos Naturais

· Reestruturação do sistema de distribuição de água;
· Gestão de fluxo de água, designadamente através da utilização de torneiras temporizadas de água;
· Recuperação de águas dos sistemas de refrigeração;
· Recuperação de condensados dos sistemas de vapor.

Os consumos de água, eletricidade e fuel são monitorizados mensalmente dado o peso significativo que estes consumos têm nos custos do CHSJ.
Consumo de Água (m3)

Consumo de eletricidade (KWh)
Trimestre

1º Trim.
2º Trim.
3º Trim.
4º Trim.
Total

Pólo do Porto
2012
2013
3
m3
m
56.655
57.646
59.320
51.575
57.250
55.510
60.570
63.170
233.795 227.901

Pólo de Valongo
2012
2013
3
m
m3
1.997
2.048
1.977
1.998
8.486
8.020

O consumo de energia elétrica está relacionado essencialmente com a climatização, com a introdução de novos
equipamentos e com as obras em curso.
Trimestre

1º Trim.
2º Trim.
3º Trim.
4º Trim.
Total

Em termos de política de sustentabilidade relacionada
com a redução de água, podemos referir diversas estratégias que têm vindo a ser implementadas no Centro Hospitalar de São João, nomeadamente:
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Pólo do Porto
Pólo de Valongo
2012
2013
2012
2013
KWh
KWh
KWh
KWh
5.164.770 5.561.540 241.364 275.973
5.263.908 5.065.179 267.685 357.673
5.277.492 5.245.002 294.682 309.446
5.345.052 5.325.655 263.731 278.359
21.051.222 21.197.376 1.067.462 1.221.451

Atividades desenvolvidas em 2013
1. Participação na Semana Europeia de Redução de Resíduos, novembro de 2013, promovida pela Agência Portuguesa
do Ambiente com a parceria da Lipor, na zona Norte do país,
com o workshop “A arte de Reinventar” tendo a participação dos funcionários do CHSJ.Rentabilização da estufa da
psiquiatria, servindo como viveiro de plantas, com a finalidade de embelezar posteriormente os jardins do Hospital;
2. Formação em Serviço para esclarecimento de dúvidas, e
divulgação da reciclagem;
3. Acompanhamento de 6 alunos da Escola Superior de
Tecnologias de Saúde do Porto, do Curso de Saúde Ambiental;
4. Abate de árvores consideradas em risco de queda nos
jardins do Hospital;
5. Promoção da atividade “ Plantar o Futuro”, cujo objetivo
foi a plantação de árvores nos locais onde foram retiradas
árvores no abate, convidando os funcionários a plantar
a sua árvore. Foram plantadas cerca de 60 árvores neste
evento;
6. Foi também dado especial enfoque à reabilitação dos
jardins danificados com a passagem das máquinas utilizadas no abate das árvores, nomeadamente o jardim de
Pediatria, Psiquiatria (fora e dentro da vedação) e o jardim
em frente à Urgência de Pediatria. Foi colocada terra nova,
bem como semeado prado. Foi também colocado um novo
passadiço em frente à Psiquiatria, e uma barreira com escalónias, de forma a desincentivar a passagem por cima do
prado.
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10. Relatório de gestão
10.1. Análise Económica financeira
Execução Orçamental 2013
Apesar da conjuntura económica registada em 2013, o
CHSJ no segundo exercício completo de existência, gerou
um Resultado Líquido (RL) de 130 milhares de euros positivos.
Na verdade 2013 foi marcado pelo aumento da produção,
conseguindo assim amortizar a descida de preços da mesma, que conjugado com o controlo de custos estruturais
permitiu alcançar um Resultado Operacional positivo na
ordem dos 1,5 milhões de euros e um EBITDA de 11,4 milhões de euros positivos.
CENTRO HOSPITALAR SÃO JOÃO, E.P.E.
2012
2013
∆ 	Orçamento
∆ ABS. §
∆ %	Taxa de
			 2012/2013 Económico 2013
(2013-OE) (2013-OE) execução
							orçamental
Proveitos
711-Vendas

3.541,70

5.373,24

290.924.670,12

295.725.327,19

0,00

0,00

n.a.

0,00

390.914,57

457.613,16

17,06%

26.637,58

13.882,51

0,00

76-Outros proveitos e ganhos operacionais29.989.247,79

712-Prestações de serviços
72-Impostos e taxas
73-Proveitos suplementares
74-Transf. e subsídios correntes obtidos
75-Trabalhos para a própria entidade
Total Proveitos Operacionais
78-Proveitos e ganhos financeiros
79-Proveitos e ganhos extraordinários
Total de Proveitos

938,24

21,16%

121,16%

1,65% 308.262.736,90 -12.537.409,71

-4,07%

95,93%

0,00

n.a.

n.a.

390.915,00

66.698,16

17,06%

117,06%

-47,88%

0,00

13.882,51

n.a.

n.a.

0,00

n.a.

0,00

0,00

n.a.

n.a.

23.734.110,28

-20,86%

14.007.075,40

9.727.034,88

321.335.011,76 319.936.306,38

51,71%

4.435,00

-0,44% 322.665.162,30 -2.728.855,92

69,44% 169,44%
-0,85%

99,15%

1.397.142,63

1.122.933,54

-19,63%

335.000,00

787.933,54

235,20% 335,20%

3.766.334,33

1.883.306,64

-50,00%

1.800.000,00

83.306,64

4,63% 104,63%

-1,09% 324.800.162,30 -1.857.615,74

-0,57% 99,43%

326.498.488,72 322.942.546,56
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CENTRO HOSPITALAR SÃO JOÃO, E.P.E.
2012
2013
∆ 	Orçamento
∆ ABS. §
∆ %	Taxa de
			 2012/2013 Económico 2013
(2013-OE) (2013-OE) execução
							orçamental
Custos Totais
61 - Consumos

116.343.581,57

112.826.520,17

Mercadorias

0,00

0,00

116.343.581,57

112.826.520,17

Produtos farmacêuticos

83.764.591,02

Material consumo clínico

30.216.668,39

Matérias de consumo

Produtos alimentares

847,11

Material de consumo hoteleiro

-3,02% 122.186.676,98 -9.360.156,81

-7,66%

92,34%

0,00

n.a.

n.a.

-3,02% 122.186.676,98 -9.360.156,81

-7,66%

92,34%

81.188.894,03

-3,07%

89.896.315,18

-8.707.421,15

-9,69%

90,31%

29.306.524,25

-3,01%

29.988.266,87

-681.742,62

-2,27%

97,73%

0,00 -100,00%

0,00

0,00

n.a.

n.a.

-0,99%

99,01%

n.a.

0,00

1.563.600,97

1.526.668,10

-2,36%

1.541.916,46

-15.248,36

Material de consumo administrativo

370.962,77

367.675,88

-0,89%

336.330,83

31.345,05

9,32% 109,32%

Material de conservação e reparação

426.911,31

436.757,91

2,31%

423.847,64

12.910,27

3,05% 103,05%

38.310.963,78 38.243.829,55

-0,18%

36.593.014,28 1.650.815,27

4,51% 104,51%

62-Fornecimentos serviços externos
Subcontratos

13.032.145,91

Fornecimentos e serviços

12.799.377,27

-1,79%

11.857.242,87

942.134,40

25.278.817,87 25.444.452,28

0,66%

24.735.771,41

708.680,87

7,95%

107,95%

2,87% 102,87%

		 Fornecimentos e serviços I	

6.866.041,28

8.021.344,76

16,83%

7.167.415,25

853.929,51

11,91%

111,91%

		 Fornecimentos e serviços II	

1.331.263,75

1.197.549,56

-10,04%

1.048.887,01

148.662,55

14,17%

114,17%

		 Fornecimentos e serviços III	

17.081.512,84

16.225.557,96

-5,01%

16.519.469,15

-293.911,19

-1,78%

98,22%

		Outros fornecimentos e serviços

0,00

0,00

n.a.

0,00

0,00

n.a.

n.a.

63-Transf. correntes conced. e prest. sociais

0,00

0,00

n.a.

0,00

0,00

n.a.

n.a.

154.785.000,41 157.036.960,64

1,45%

64-Custos com o pessoal

161.167.919,91 -4.130.959,27

	Remunerações Base

86.883.439,96

86.158.756,91

-0,83%

	Suplementos de remunerações

33.580.945,35

26.011.635,84

-22,54%

		Trabalho extraordinário

8.149.937,80

5.698.408,20

-30,08%

6.690.710,70

		Trabalho em regime de turnos

8.506.128,83

4.301.851,62

-49,43%

		 64223/4/5/6/7/8 - Outros Suplementos 16.924.878,72

16.011.376,02

	Subsídios de férias e de natal

8.345.012,01

	Outras Desp. com pessoal
65-Outros custos e perdas operacionais
66-Amortizações do exercício
67-Provisões do exercício
Total Custos Operacionais
68-Custos e perdas financeiras
69-Custos e perdas extraordinárias
Total dos Custos

-921.394,67

-1,06%

98,94%

28.941.032,99 -2.929.397,15

-10,12%

89,88%

-992.302,50

-14,83%

85,17%

5.539.668,56

-1.237.816,94

-22,34%

77,66%

-5,40%

16.710.653,73

-699.277,71

-4,18%

95,82%

14.947.898,17

79,12%

15.009.766,15

-61.867,98

-0,41%

99,59%

25.975.603,09

29.918.669,72

15,18%

30.136.969,19

-218.299,47

-0,72%

99,28%

219.944,42

383.158,31

74,21%

196.395,08

186.763,23

9.985.575,38

9.360.292,27

-6,26%

1.681.209,38

586.016,50

-65,14%

321.326.274,94 318.436.777,44

86 - Imposto s/ o rendimento do Exercício

92,84%

-13.983,50

-2,33%

97,67%

-0,90% 330.826.358,98 -12.389.581,54

-3,75%

96,25%

11,72%

111,72%

31.822,40

9,97%

3.918.351,63

4.331.428,57

10,54%

219.149,36

12.662,61

10.082.352,73 -722.060,46

95,10% 195,10%
-7,16%

28.937,86

325.273.564,43 322.800.028,41

87.080.151,58

-2,56% 97,44%

600.000,00
28.484,73

3.337,67

3.233.365,13 1.098.063,44

-0,76% 334.088.208,84 -11.288.180,43
-94,22%

33,96% 133,96%
-3,38%

96,62%

12.662,61

n.a.

n.a.

-8.161.196,68 9.660.725,62

218,37%

-18,37%

-9.288.046,54 9.430.564,69

201,53%

-1,40%

0,00

Resultados
Operacionais

8.736,82

1.499.528,94 -17063,33%

Líquido do Exercício

1.005.774,93

129.855,54

87,09%

EBITDA

11.675.521,58

11.445.837,71

-1,97%
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2.521.156,05 8.924.681,66 -253,99% 453,99%

Proveitos
Rubrica
Vendas de Mercadorias

2012

2013	Δ ABS. 2012/2013	Δ % 2012/2013

3.542

5.373

1.832

51,71%

290.924.670

295.725.327

4.800.657

1,65%

0

0

0

n.a.

390.915

457.613

66.699

17,06%

26.638

13.883

-12.755

-47,88%

0

0

0

n.a.

Outros Proveitos e Ganhos Operacionais

29.989.248

23.734.110

-6.255.138

-20,86%

Total Proveitos Operacionais

321.335.012

319.936.306

-1.398.705

-0,44%

1.397.143

1.122.934

-274.209

-19,63%

3.766.334

1.883.307

-1.883.028

-50,00%

326.498.489

322.942.547

-3.555.942

-1,09%

Prestação de Serviços
Impostos e taxas
Proveitos Suplementares
Subsídios à Exploração
Trabalhos para a própria Instituição

Proveitos e Ganhos Financeiros
Proveitos e Ganhos Extraordinários
Total Proveitos

Na estrutura de proveitos, cerca de 91% são provenientes
do Contrato Programa celebrado entre o CHSJ e a Tutela.
No ano de 2013, manteve-se a metodologia do Orçamentoglobal, ou seja, a remuneração da atividade realizada para
o SNS é limitada ao máximo estabelecido em sede de
Contrato-Programa. Desta forma, a produção marginal só
pode ser incluída até ao montante máximo contratado.
De referir que, à semelhança do que já tinha acontecido em
2012, também em 2013 os preços contratualizados nas várias linhas de produção foram reduzidos, entre os 4% e 6%.

Prestação de serviços
Módulo
Internamento

2012

2013	Δ ABS. 2012/2013	Δ % 2012/2013

133.372.118

147.304.175

13.932.057

10,45%

Consulta

55.717.917

52.394.957

-3.322.960

-5,96%

Urgência

27.788.622

26.068.957

-1.719.665

-6,19%

Hospital dia

23.712.043

23.876.424

164.381

0,69%

1.915.711

2.083.286

167.575

8,75%

2.361.478

2.910.731

549.253

23,26%

46.056.782

41.086.798

-4.969.984

-10,79%

290.924.670

295.725.327

4.800.657

1,65%

Meios Complementares Diagnóstico e Terapêutica
Taxas Moderadoras
Outras Prestações Serviços Saúde
Total
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O valor total das Prestações de Serviço inclui o valor da
produção contratado no âmbito do Contrato Programa celebrado com a Tutela, a faturação referente às prestações
de serviço a outras entidades responsáveis (não SNS) e a
receita proveniente da cobrança de taxas moderadoras.
De salientar que no valor do Contrato Programa estão
incluídos, em 2013, 14,6 milhões de euros indexados ao
cumprimento de objetivos de qualidade e eficiência e sustentabilidade económico-financeira, distribuídos pelas seguintes áreas:
1) Acesso aos Cuidados de Saúde – com um peso de 15%;
2) Desempenho Assistencial – com um peso de 25%;
3) Desempenho Económico-Financeiro – com um peso de
20%;
3) Objetivos Regionais - com um peso de 40%.

Outros Proveitos e Ganhos Operacionais
Nos outros Proveitos e Ganhos Operacionais, os quais representam cerca de 7,4%, estão incluídos os montantes
relativos ao reembolso dos medicamentos cedidos em
ambulatório, vencimentos de internos e outros programas
específicos (Doenças Lisossomais de Sobrecarga, Transplantes e Assistência Médica no Estrangeiro).
A variação apresentada, face a 2012, de -6,3 milhões de euros decorre, essencialmente, da redução de reembolsos de
medicamentos fornecidos pela farmácia hospitalar, resultante da alteração das regras de cedência e da redução dos
preços.
Proveitos e Ganhos Financeiros
Proveitos Financeiros
Juros obtidos

2012

2013	Δ ABS. 2012/2013	Δ % 2012/2013

5.311,45 €

6.454,90 €

1.143

21,53%

Diferenças de câmbio favoráveis

0,00 €

1.251,85 €

1.252

-

Descontos de pronto pagamento

208.947,37 €

1.115.226,79 €

906.279

433,74%

Outros proveitos e ganhos financeiros

1.182.883,81 €

0,00 €

-1.182.884

-100,00%

1.397.142,63 €

1.122.933,54 €

-274.209

-19,63%

Total
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A diminuição na rubrica Outros proveitos e ganhos financeiros deve-se à verba relativa aos descontos recebidos ao
abrigo do PERD de 2012, que não teve seguimento em 2013.
Proveitos e Ganhos Extraordinários
Proveitos Extraordinários
Ganhos em existências

2012

2013	Δ ABS. 2012/2013	Δ % 2012/2013

933.017,12 €

521.747,49 €

-411.270

-44,08%

0,00 €

23.568,14 €

23.568

-

Correções a exercícios anteriores

1.360.147,97 €

-226.174,61 €

-1.586.323

-116,63%

Outros proveitos e ganhos extraordinários

1.473.169,24 €

1.564.165,62 €

90.996

6,18%

3.766.334,33 €

1.883.306,64 €

-1.883.028

-50,00%

Ganhos em imobilizações

Total

A redução significativa registada em Proveitos e Ganhos
Extraordinários resulta da rubrica - Correções a exercícios
anteriores – devido à anulação de faturação, principalmente, por devoluções da ACSS.

Custos
O ano de 2013 foi marcado por fortes restrições orçamentais decorrentes da atual conjuntura económica e financeira, o que exigiu a manutenção de um elevado esforço de
contenção dos gastos públicos.

CUSTOS E PERDAS	

2012

2013	Δ ABS. 2012/2013	Δ % 2012/2013

Consumos

116.343.582

112.826.520

-3.517.061

-3,02%

Fornecimentos serviços externos

38.310.964

38.243.830

-67.134

-0,18%

154.785.000

157.036.961

2.251.960

1,45%

219.944

383.158

163.214

74,21%

Amortizações do exercício

9.985.575

9.360.292

-625.283

-6,26%

Provisões do exercício

1.681.209

586.017

-1.095.193

-65,14%

321.326.275

318.436.777

-2.889.498

-0,90%

28.938

31.822

2.885

9,97%

3.918.352

4.331.429

413.077

10,54%

325.273.564

322.800.028

-2.473.536

-0,76%

Custos com o pessoal
Outros custos e perdas operacionais

Total Custos Operacionais
Custos e perdas financeiras
Custos e perdas extraordinários
Total dos Custos e Perdas	
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Como se pode constatar, na ótica dos custos, destacamse as seguintes rubricas: Matérias de Consumo, FSE´s e
Custos com Pessoal que em conjunto representam cerca
de 95,4 % do total de custos.
Evolução das principais rubricas de custos
180,00
154,79

160,00

157,04

(milhões de euros)

140,00
120,00

116,34

112,83

100,00
80,00
2012

60,00

2013

38,24

38,31

40,00
20,00
0,00
CMVC

Fornecimentos
e Serviços Externos

Custos com pessoal

Consumos
Consumos

2012

Mercadorias

0

0

0

-

83.764.591

81.188.894

-2.575.697

-3,07%

75.335.256

73.052.561

-2.282.695

-3,03%

73.316.436

71.004.098

-2.312.338

-3,15%

Outras matérias de consumo clínico

2.018.820

2.048.463

29.643

1,47%

Reagentes e produtos de diagnóst. rápido

7.150.550

6.885.398

-265.152

-3,71%

Outros produtos farmacêuticos

1.278.784

1.250.935

-27.850

-2,18%

30.216.668

29.306.524

-910.144

-3,01%

847

0

-847

-100,00%

1.563.601

1.526.668

-36.933

-2,36%

Material Consumo Administrativo

370.963

367.676

-3.287

-0,89%

Material Manutenção Conservação

426.833

436.758

9.925

2,33%

Outro Material

79

0

-79

-100,00%

TOTAL CMVMC

116.343.582

112.826.520

-3.517.061

-3,02%

Produtos Farmacêuticos
Medicamentos
Medicamentos

Material Consumo Clínico
Produtos Alimentares
Material Consumo Hoteleiro

2013	Δ ABS. 2012/2013	Δ % 2012/2013

Apesar do aumento da produção registado em 2013, a
rubrica CMVMC registou uma redução de 3,5 milhões de
euros fruto da redução nas rubricas Medicamentos e Material Consumo Clínico.

Estas reduções resultam, principalmente, dos seguintes
fatores:
· Negociação com a indústria farmacêutica no sentido de
alcançar melhores preços e/ou descontos, resultando
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numa diminuição de 2,3 milhões de euros na rubrica de Medicamentos;
· 	Apesar do nível de produção cirúrgica registar um ligeiro
aumento, com a expansão do procedimento de imputação
de consumos ao doente, bem como, uma utilização mais
eficiente destes recursos, foi possível uma diminuição de
910 milhares de euros na rubrica de Material de Consumo
Clínico.

Fornecimentos e Serviços Externos
Evolução Subcontratos
No que se refere à rubrica Subcontratos não se registaram
grandes alterações de 2012 para 2013, no entanto, destacam-se algumas situações.

Já no que se refere aos Meios Complementares de Terapêutica verificou-se um aumento provocado pelo acréscimo do número de doentes que estão ao encargo do CHSJ
na área dos Cuidados Respiratórios Domiciliários.

Relativamente aos Meios Complementares de Diagnóstico registou-se uma redução decorrente da renegociação
de alguns contratos e da otimização do processo de requisição de exames ao exterior.

RUBRICAS DE SUBCONTRATOS	
MEIOS COMPLEMENTARES DIAGNÓSTICO

Por outro lado, a variação registada em Outros esta associada à faturação feita pela ARS Norte das situações que o
CHSJ não conseguiu dar resposta, em tempo adequado no
âmbito da cirurgia, e por conseguinte, foram tratados em
outras instituições.

2012

2013	Δ ABS. 2012/2013	Δ % 2012/2013

4.896.368

4.563.007

-333.361

-6,81%

3.383.657

3.370.878

-12.779

-0,38%

Anatomia patológica

694.622

500.118

-194.504

-28,00%

Imagiologia

324.475

280.600

-43.875

-13,52%

Cardiologia

17.798

0

-17.798

-100,00%

283.241

218.344

-64.897

-22,91%

1.485

357

-1.128

-75,97%

191.091

192.710

1.619

0,85%

MEIOS COMPLEMENTARES DE TERAPÊUTICA

5.113.866

5.502.222

388.356

7,59%

Hemodiálise

3.005.990

2.980.868

-25.122

-0,84%

16.322

0

-16.322

-100,00%

Cuidados Respiratórios Domiciliários

1.639.781

1.742.971

103.191

6,29%

Radioterapia

380.656

270.236

-110.420

-29,01%

71.117

508.146

437.029

614,52%

TRANSPORTE DE DOENTES

1.816.429

1.816.033

-396

-0,02%

ASSISTÊNCIA NO ESTRANGEIRO

1.147.822

862.436

-285.387

-24,86%

57.660

55.680

-1.980

-3,43%

13.032.146

12.799.377

-232.769

-1,79%

Patologia clínica

Medicina nuclear
Endoscopia Gástrica
Outros meios complementares diagnóstico

Unidades terapêuticas de sangue

Outros

OUTROS TRABALHOS EXECUTADOS NO EXTERIOR
TOTAL SUBCONTRATOS
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Evolução Fornecimentos e Serviços
Fornecimentos e Serviços
Eletricidade

2012

2013	Δ ABS. 2012/2013	Δ % 2012/2013

4.588.135

6.040.728

1.452.593

31,66%

158.007

188.311

30.303

19,18%

1.060.333

892.676

-167.657

-15,81%

13.368

7.669

-5.699

-42,63%

1.046.198

891.962

-154.236

-14,74%

428.251

426.926

-1.325

-0,31%

10.938

10.652

-286

-2,61%

1.422

2.958

1.536

108,08%

Transporte de Pessoal

42.792

28.737

-14.055

-32,85%

Deslocações e Estadas

64.661

55.748

-8.914

-13,78%

Honorários

783.201

672.529

-110.671

-14,13%

Contencioso e Notariado

29.392

15.324

-14.068

-47,86%

6.666.344

6.376.822

-289.522

-4,34%

2.963

6.868

3.905

131,78%

Limpeza Higiene e Conforto

2.171.392

1.581.481

-589.911

-27,17%

Vigilância e Segurança

850.867

581.117

-269.751

-31,70%

Serviços de Informática

39.854

341.530

301.676

756,95%

Alimentação

3.792.859

3.797.588

4.729

0,12%

Lavandaria

1.460.461

1.492.356

31.896

2,18%

Serviços Técnicos Recursos Humanos

246.028

196.817

-49.212

-20,00%

Outros Trabalhos Especializados

1.821.353

1.835.656

14.303

0,79%

0

0

0

-

25.278.818

25.444.452

165.634

0,66%

Combustíveis
Água
Livros e Documentação Técnica
Rendas e Alugueres
Comunicação
Seguros
Transporte de Mercadorias

Conservação e Reparações
Publicidade e Propaganda

Outros Fornecimentos e Serviços
Total Fornecimentos e Serviços	

Na perspetiva de Fornecimentos e Serviços as principais
rubricas que registaram aumentos significativos foram a
Eletricidade e Serviços de Informática. No caso da Eletricidade a variação decorre do aumento efetivo do consumo
e do aumento de preços de eletricidade. Na rubrica Serviços de Informática, este aumento refere-se aos débitos da
tutela referentes à utilização de ferramentas informáticas,
bem como a outros prestadores pelo desenvolvimento de
ferramentas informáticas de suporte.

A diminuição registada em Rendas e alugueres resulta da
cessação do contrato de aluguer de equipamento informático e do contrato com a S.T.C.P – Sociedade de Transportes Coletivos Porto, S.A. referente à exploração do parque
de estacionamento.

Convém adicionalmente referir que, devido à renegociação
de contratos, as rubricas de Conservação e Reparações,
Limpeza Higiene e Conforto e Vigilância e Segurança registaram uma diminuição global de 1 milhão de euros.
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Custos com Pessoal
Custos com Pessoal
Remunerações dos Órgãos Diretivos

2012

2013	Δ ABS. 2012/2013	Δ % 2012/2013

290.162

324.396

34.234

11,80%

Remunerações Base do Pessoal

86.593.278

85.834.361

-758.917

-0,88%

Suplementos de Remunerações

33.580.945

26.011.636

-7.569.310

-22,54%

6.628.703

4.629.936

-1.998.767

-30,15%

1.521.235

1.068.472

-452.763

-29,76%

8.277.430

4.089.774

-4.187.656

-50,59%

228.699

212.078

-16.621

-7,27%

888

225

-663

-74,66%

5.121.088

5.099.016

-22.072

-0,43%

19.535

6.294

-13.241

-67,78%

11.783.368

10.905.841

-877.527

-7,45%

169.037

213.312

44.275

26,19%

8.345.012

14.947.898

6.602.886

79,12%

438.183

562.679

124.497

28,41%

23.988.281

27.880.724

3.892.443

16,23%

Seguros de Acidentes de Trabalho

494.169

604.925

110.756

22,41%

Encargos Sociais

602.924

451.388

-151.536

-25,13%

Outros Custos Com Pessoal

283.010

205.642

-77.368

-27,34%

154.785.000

157.036.961

2.251.960

1,45%

Horas Extraordinárias
Prevenções
Noites e Suplementos
Subsídio de Turno
Abono Para Falhas
Subsídio de Refeição
Ajudas de Custo
Outros Suplementos
Prestações Sociais Diretas
Subsídio de Férias e Natal
Pensões
Encargos S/Remunerações

Total de custos com pessoal	

No que respeita aos Custos com Pessoal, convém referir
que a subida face a 2012 deve-se, essencialmente, à rubrica
Encargos com Remunerações (+16%) e à rubrica Subsídio
de Férias e Natal, resultado dos seguintes fatores:
1. Incremento dos custos com as contribuições obrigatórias para a Caixa Geral de Aposentações que com a entrada
em vigor da LOE 2013, aumentou a taxa de contribuição.
2. 	Reposição do Subsídio de Natal a todos os funcionários.
De referir adicionalmente que o acréscimo na rubrica Remunerações dos Órgãos Diretivos resulta por um lado, da
nomeação, em maio de 2012, da Dra. Maria Barros para o
cargo de vogal executiva, a estrutura do CA passou de quatro para cinco elementos e, por outro lado, da reposição em
2013 do pagamento do Subsídio de Férias e Natal.
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Peso dos custos com pessoal
nos Proveitos Operacionais

2012

Custos com Pessoal

2013	Δ ABS. 2012/2013	Δ % 2012/2013

154.785.000

157.036.961

2.251.960

1,45%

783.201

672.529

-110.671

-14,13%

246.028

196.817

-49.212

-20,00%

Custos com Pessoal Ajustados

155.814.229

157.906.306

2.092.077

1,34%

Proveitos Operacionais

321.335.012

319.936.306

-1.398.705

-0,44%

48,49%

49,36%

Honorários
Serviços Técnicos Recursos Humanos

			

O acréscimo de 1,34% no indicador - Peso dos custos com
pessoal nos Proveitos Operacionais – deve-se à reposição
do Subsídio de Natal em 2013.
Resultados
Evolução dos Resultados

14.000,00

11.675,52
11.445,84

12.000,00

(milhares de euros)

10.000,00
8.000,00
2012

6.000,00

2013
4.000,00
2.000,00

1.499,53
8,74

1.368,20
1.091,11

1.005,77
129,86

0,00
- 152,02

- 2.000,00

- 2.448,12

- 4.000,00
Resultado
Operacional

Resultado
Financeiro

Resultado
Extraordinário

Apesar do contexto adverso em que nos encontramos nos
últimos anos, o CHSJ tem conseguido gerir de forma eficiente os recursos disponíveis, não descurando as necessidades dos seus utentes, e ainda assim alcançando resultados positivos, como se pode constatar através do gráfico
apresentado.

Resultado
Líquido

EBITDA

Contabilidade Analítica
A contabilidade analítica é um dos sistemas de controlo
mais utilizado pois permite apurar os resultados de cada
uma das atividades da exploração (unidades de obra), bem
como, os resultados globais. Deste modo, o objetivo central dos sistemas de contabilidade analítica é apurar os resultados de cada atividade, conhecendo as suas estruturas
de custos e de proveitos.
Dada a importância desta ferramenta no apoio à gestão, o
CHSJ executa de forma regular o apuramento da contabilidade analítica.
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Linha Produção	Agrupamento	Unidade de Obra		Custos Unitários (€)	Δ % 2012/2013
			
2012
2013
Internamento

Medicina Interna

Doente Tratado

2.634,84

2.555,16

-3,02%

	U.C.Interm.Medicina		

1.951,05

1.943,69

-0,38%

	Unidade de A.V.C		

2.185,01

2.157,43

-1,26%

Cardiologia		

2.974,30

3.171,04

6,61%

	Dermatovenerologia		

3.860,31

4.436,83

14,93%

	Endocrinologia e Nutrição		

2.585,88

2.908,85

12,49%

	Gastrenterologia		

3.169,71

2.926,28

-7,68%

	Doenças Infeciosas		

7.462,14

6.096,12

-18,31%

Medicina Física e de Reabilitação		

9.023,64

10.755,04

19,19%

	Nefrologia		

21.111,00

11.712,27

-44,52%

	Neurologia		

3.558,95

3.478,67

-2,26%

Pneumologia		

2.886,96

3.087,86

6,96%

	Reumatologia		

5.138,04

4.629,80

-9,89%

	Hematologia Clínica		

14.918,52

12.574,97

-15,71%

	UDN		

10.359,46

10.261,59

-0,94%

Cirurgia Geral		

2.588,72

2.467,12

-4,70%

	U.C.Interm.Cirurgia		

1.592,34

1.405,33

-11,74%

Cirurgia plástica		

2.626,36

2.397,73

-8,71%

Cirurgia cardiotorácica		

8.989,01

9.274,37

3,17%

Cirurgia vascular		

3.325,20

3.290,36

-1,05%

	Neurocirurgia		

3.438,56

3.899,54

13,41%

	Oftalmologia		

3.161,87

3.133,05

-0,91%

	Ortopedia		

2.495,03

2.365,08

-5,21%

	Otorrinolaringologia		

1.764,52

1.941,16

10,01%

	Urologia		

1.928,91

1.841,84

-4,51%

	Obstetrícia		

1.698,07

1.975,55

16,34%

	Ginecologia		

2.664,85

2.979,09

11,79%

Pediatria médica		

3.263,15

4.162,44

27,56%

Pediatria cirurgica		

3.051,06

3.277,92

7,44%

	Neonatologia		

6.646,56

5.586,50

-15,95%

	UCI - Neurocriticos - Área Intermédia		

1.381,26

1.500,52

8,63%

Psiquiatria		

4.331,33

4.587,49

5,91%

	Unidade de cuidados intermédios do SU		

2.117,19

2.079,09

-1,80%

	UCIP Geral		

10.556,65

6.366,92

-39,69%

	UCIP Urgência		

10.044,82

7.963,75

-20,72%

	UCI Cardiologia		

1.914,89

1.975,14

3,15%

	UCI de Pediatria		

6.485,80

6.020,21

-7,18%

	UCI de Neurocríticos		

8.856,40

8.385,67

-5,32%

	U.Pós-Anestésica		

2.211,01

3.289,24

48,77%

	U.C.I.Doenças Infeciosas		

9.586,38

9.236,27

-3,65%

	Unidade Queimados		

32.989,93

26.857,63

-18,59%

	Unidade Transplantes Renais		

5.429,35

4.878,25

-10,15%
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Linha Produção	Agrupamento	Unidade de Obra		Custos Unitários (€)	Δ % 2012/2013
			
2012
2013
Internamento

Medicina Interna

Dia de internamento

298,83

295,83

-1,00%

	U.C.Interm.Medicina		

520,88

561,27

7,75%

	Unidade de A.V.C		

487,84

490,92

0,63%

Cardiologia		

894,52

938,59

4,93%

	Dermatovenerologia		

359,03

345,89

-3,66%

	Endocrinologia e Nutrição		

377,25

418,97

11,06%

	Gastrenterologia		

464,48

401,30

-13,60%

	Doenças Infeciosas		

504,29

533,02

5,70%

Medicina Física e de Reabilitação		

342,80

340,13

-0,78%

	Nefrologia		

3.958,31

2.375,65

-39,98%

	Neurologia		

421,15

386,23

-8,29%

Pneumologia		

332,75

343,18

3,13%

	Reumatologia		

534,26

458,63

-14,16%

	Hematologia Clínica		

683,04

667,32

-2,30%

	UDN		

590,53

613,94

3,96%

Cirurgia Geral		

559,60

490,46

-12,36%

	U.C.Interm.Cirurgia		

324,17

318,66

-1,70%

Cirurgia plástica		

431,21

435,04

0,89%

Cirurgia cardiotorácica		

1.009,44

1.033,01

2,33%

Cirurgia vascular		

464,45

478,72

3,07%

	Neurocirurgia		

443,22

501,82

13,22%

	Oftalmologia		

774,22

777,66

0,44%

	Ortopedia		

390,11

355,09

-8,98%

	Otorrinolaringologia		

823,12

942,04

14,45%

	Urologia		

420,46

416,09

-1,04%

	Obstetrícia		

496,42

555,34

11,87%

	Ginecologia		

698,87

793,35

13,52%

Pediatria médica		

571,52

685,04

19,86%

Pediatria cirúrgica		

516,34

573,35

11,04%

	Neonatologia		

543,08

497,20

-8,45%

	UCI - Neurocríticos - Área Intermédia		

370,73

362,82

-2,13%

Psiquiatria		

240,54

246,38

2,43%

	Unidade de cuidados intermédios do SU		

520,37

550,84

5,86%

	UCIP Geral		

1.088,34

1.068,74

-1,80%

	UCIP Urgência		

1.053,94

1.173,97

11,39%

	UCI Cardiologia		

651,30

671,78

3,14%

	UCI de Pediatria		

1.276,44

1.205,52

-5,56%

	UCI de Neurocríticos		

1.002,51

976,28

-2,62%

	U. Pós-Anestésica		

1.287,34

1.883,71

46,33%

	U.C.I. Doenças Infeciosas		

856,68

980,80

14,49%

	Unidade Queimados		

1.195,12

1.178,59

-1,38%

	Unidade Transplantes Renais		

445,83

453,36

1,69%
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Linha Produção	Agrupamento	Unidade de Obra		Custos Unitários (€)	Δ % 2012/2013
			
2012
2013
Hospital Dia	Hematologia Clínica

Sessão

56,82

66,15

16,42%

	Nefrologia		

590,15

874,82

48,24%

Psiquiatria		

44,08

47,69

8,19%

	Doenças infeciosas		

238,83

168,50

-29,45%

	Imunohemoterapia		

379,70

489,19

28,84%

	Reprodução medicamente assistida		

270,16

241,57

-10,58%

	Ambulatório		

953,15

919,41

-3,54%

Pediatria		

88,99

101,77

14,36%

Quimioterapia		

254,91

218,75

-14,19%

	Radioterapia		

88,98

87,38

-1,80%

93,21

90,85

-2,53%

135,76

123,74

-8,85%

443,60

397,99

-10,28%

4,50

3,75

-16,67%

Patologia Clínica		

3,51

3,33

-5,13%

	Imagiologia		

3,87

4,08

5,43%

Medicina Física e de Reabilitação		

0,96

1,07

11,46%

	Imunohemoterapia		

2,55

2,54

-0,39%

Medicina nuclear		

4,59

4,80

4,58%

	Técnicas cardiológicas		

4,74

4,51

-4,85%

	Técnicas Gastrenterológicas		

10,02

9,61

-4,09%

	Técnicas Neurológicas		

5,74

5,74

0,00%

	Técnicas Pneumológicas		

8,26

5,62

-31,96%

	Técnicas Ginecologia/ Obstetrícia		

5,49

6,91

25,87%

Urgência 	Urgência

Atendimentos

Consultas Externas

Consultas Externas

Consulta

Cirurgia Ambulatório

Cirurgia Ambulatório

Intervenção

MCDT	Anatomia Patológica

MCDT ponderado

Anestesiologia	Anestesiologia

Hora anestesia

155,54

66,25

-57,41%

Bloco Operatório	Bloco Operatório

Intervenção

797,71

688,47

-13,69%

Analise ao Balanço
Durante o ano de 2013 registou-se um aumento do Ativo
Líquido (+49,62%) e do Passivo (+82,3%).
Estrutura de Balanço
Indicador

2012

2013	Δ ABS. 2012/2013	Δ % 2012/2013

Activo Liquido

330.256.377

494.130.236

163.873.859

49,62%

Passivo

203.744.968

371.452.003

167.707.035

82,31%

126.511.409

122.678.233

-3.833.176

-3,03%

1.005.775

129.856

-875.919

-87,09%

Fundos Próprios
Resultado Líquido do exercício
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Estrutura do Activo
Rubrica

2012

2013	Δ ABS. 2012/2013	Δ % 2012/2013

Imobilizado Líquido

86.331.129

80.818.201

-5.512.928

-6,39%

Existências Líquidas

8.560.474

8.188.063

-372.411

-4,35%

134.583.574

60.266.464

-74.317.111

-55,22%

543

185.232

184.689

34025,25%

Disponibilidades

20.695.880

12.039.849

-8.656.031

-41,82%

Acréscimos Proveitos

80.084.777

331.248.037

251.163.260

313,62%

0

1.384.391

1.384.391

-

330.256.377

494.130.236

163.873.859

49,62%

Clientes e Devedores
Estado

Custos diferidos
Total Activo Líquido	

O acréscimo registado no ativo decorre da impossibilidade
de proceder à faturação da atividade, dada a introdução de
novas linhas de produção no âmbito do contrato programa
celebrado com a Tutela. Assim, com a introdução destas
novas linhas de produção (Tratamento de novos doentes
com patologia oncológica, Tratamento de doentes com esclerose múltipla em terapêutica modificadora, Tratamento
de doentes com Hepatite C) que têm implicações em diversas de áreas de atividade, e com a não definição pela ACSS,

em tempo útil, das respetivas regras de faturação, o CHSJ
viu-se impedido de proceder à faturação regular da sua atividade ao longo do ano de 2013.
A contabilização dos proveitos do exercício faz-se, desta forma, por contrapartida da rubrica Acréscimos de
Proveitos que, como veremos adiante, também se refletiu no lado do Passivo.

Estrutura do Passivo
Rubrica

2012

2013	Δ ABS. 2012/2013	Δ % 2012/2013

Adiantamento Clientes

78.525.910,35

291.294.278,97

212.768.368,62

270,95%

Fornecedores e Credores

80.517.568,62

35.083.338,59

-45.434.230,03

-56,43%

Estado

5.011.125,79

5.719.530,29

708.404,50

14,14%

Provisões

3.149.117,07

3.721.488,04

572.370,97

18,18%

19.072.011,04

19.427.603,30

355.592,26

1,86%

Proveitos Diferidos

17.469.235,08

16.205.764,37

-1.263.470,71

-7,23%

Total Passivo	

203.744.968

371.452.004

167.707.036

82,31%

Acréscimo de Custos

O acréscimo registado no passivo decorre da impossibilidade de proceder à faturação da atividade, como referido
acima, e consequentemente realizar a compensação dos
adiantamentos.

Convém referir que este esforço se tem prolongado em
2014, sendo o PMP no final do 1º trimestre de 2014 de
136,04 dias.
Salienta-se adicionalmente que os créditos que o CHSJ
tem sobre terceiros, principalmente instituições do SNS,
são significativamente superiores às dividas que tem aos
fornecedores e outros credores.

A variação de -45,4 milhões de euros em Fornecedores
e Credores reflete o esforço desenvolvido ao longo do
exercício de 2013 pelo CHSJ em cumprir as suas responsabilidades em tempo adequado, refletindo assim, um prazo
médio de pagamento de 164 dias, indicador significativamente inferior ao de 2012 que se situava nos 326 dias.
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Indicadores de Rentabilidade

Outros Indicadores
Rácios

2012

2013

∆ 2013/2012

Geral (%)

1,22

1,11

-0,10

Reduzida (%)

1,17

1,09

-0,08

Imediata (%)

0,10

0,03

-0,07

e Prestação de Serviços (%)

0,35

0,04

-0,30

Rentabilidade do Activo (%)

0,30

0,03

-0,28

38,3

24,83

-13,48

62,09

33,03

-29,07

O Indicador de Rentabilidade das Vendas e Prestação
de Serviços traduz a criação de fundos que a prestação
de vendas gera após remunerar os diferentes fatores
produtivos e pagamento de impostos. Com a diminuição do Resultado Líquido, este rácio em 2013, atingiu
0,03%, -0,30 p.p. que em 2012.

De Liquidez

De Rentabilidade
Rentabilidade das Vendas

No que respeita à Rentabilidade do Ativo, atingiu em
2013 0,03%, o que traduz uma redução de 0,28 p.p. face
a 2012, também resultado da diminuição do Resultado
Liquido mas principalmente do aumento do valor do
Activo.

De Estrutura e Endividamento
Autonomia Financeira (%)
Solvabilidade (%)

Indicadores de Estrutura e Endividamento

Indicadores de Liquidez

A Autonomia Financeira do CHSJ em 2013 foi de
24,83%, esta redução de 13,48 pontos percentuais face
ao valor apurado em 2012 (38,3%) deve-se ao aumento
significativo do Activo por via do aumento dos Acréscimos e Diferimentos – Proveitos Diferidos que, do lado
do Passivo, teve o seu reflexo no aumento dos Adiantamentos de Clientes.

Os indicadores de liquidez têm como finalidade analisar a capacidade da Instituição honrar os seus compromissos financeiros no curto prazo. Isto é, avaliam em
que medida uma empresa tem capacidade para pagar
salários, matérias-primas, entre outras despesas fixas
de funcionamento.
Através da análise da bateria de indicadores de liquidez apresentada anteriormente pode-se verificar que o
CHSJ tem uma situação financeira controlada no custo
prazo. Isto é, tem capacidade para honrar os seus compromissos.

O Indicador de Solvabilidade traduz a relação dos ativos
da empresa que são financiados por capitais próprios
e os que são financiados por capitais alheios. Assim,
quanto mais elevado este indicador, mais estável será
situação financeira. Em 2013 este rácio é de 33,03%,
-29,07 p.p. que 2012, fruto, especialmente, do aumento
do total do Passivo.
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10.2. proposta de aplicação de resultados
O Conselho de Administração propõe que o lucro apurado no exercício, no montante de 129.855,54 € (cento
e vinte e nove mil, oitocentos e cinquenta e cinco euros
e cinquenta e quatro cêntimos), seja aplicado 20% em
Reservas Legais, 5% em Reservas de Investimento e o
restante integrado na conta “Resultados Transitados”.
O Conselho de Administração

Presidente António Ferreira

Diretora Clínica Margarida Tavares

Enfermeira Diretora Eurídice Portela

Vogal Executivo João Oliveira

Vogal Executivo Amaro Ferreira
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10.3. Cumprimento das orientações legais
Cumprimento das Orientações legais		Cumprimento
Quantificação /	Justificação /
	S	N	N.A.
Identificação	Referência ao ponto
					
do relatório
Objetivos de Gestão					
Objetivos Produção					
Consultas Externas

x			

103,6%

Internamento - Doentes Saídos GDH Médicos

x			

102,7%

Internamento - Doentes Saídos GDH Cirúrgicos Programados

x			

100,2%

Internamento - Doentes Saídos GDH Cirúrgicos Urgentes		

x		

93,0%

Próteses - Banda gástrica		

x		

0,0%

Próteses - Desfibrilhador cardíaco		

x		

70,0%

Próteses - Prótese da anca		

x		

89,3%

Próteses - Neuro estimulador intracraniano

x			

137,5%

Próteses - Neuro estimulador medular

x			

114,3%

Dias de Internamento Doentes Residentes/Crónicos Psiquiatria - No Hospital		

x		

26,0%

Dias de Internamento Doentes Residentes/Crónicos
Doentes Crónicos Ventilados

x			

100,0%

Dias de Internamento Doentes Residentes/Crónicos Doentes Medicina Física e Reabilitação		
Urgências Atendimentos - Urgencia Polivalente

x		

x			

97,2%
102,9%

Urgências Atendimentos - Urgencia Básica 		

x		

97,4%

Sessões de Hospital de Dia		

x		

97,7%

Unid. Sócio ocupacionais (Instituição)		

x		

48,0%

Serviços Domiciliários

x			

124,1%

GDH Ambulatório - GDH Médicos

x			

114,8%

GDH Ambulatório - GDH Cirúrgicos		

x		

92,0%

Programas de Saúde - Diagnóstico Pré-Natal - N.º Protocolos I		

x		

87,6%

Programas de Saúde - Diagnóstico Pré-Natal - N.º Protocolos II		

x		

93,7%

Programas de Saúde - VIH/SIDA	

x			

100,5%

x			

100,2%

x			

100,0%

Programas de Saúde - IG até 10 semanas N.º IG Medicamentosa em Amb.
Programas de Saúde - IG até 10 semanas N.º IG Cirúrgica em Amb.

Programas de Saúde - Esclerose Multipla		

x		

88,3%

Programas de Saúde - Hepatite C		

x		

23,6%

Programas de Saúde - Patologia Oncológica		

x		

95,5%

Diagnóstico e Tratamento da Infertilidade N.º Consultas de Apoio à Fertilidade

x			

100,0%

x			

100,0%

Diagnóstico e Tratamento da Infertilidade N.º Induções da Ovulação
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Cumprimento das Orientações legais		Cumprimento
Quantificação /	Justificação /
	S	N	N.A.
Identificação	Referência ao ponto
					
do relatório
Diagnóstico e Tratamento da Infertilidade N.º Inseminações Intra-Uterinas

x			

100,0%

x			

100,0%

x			

100,0%

x			

100,0%

Diagnóstico e Tratamento da Infertilidade N.º Fertilizações In Vitro
Diagnóstico e Tratamento da Infertilidade N.º Injeções Intra-Citoplasmáticas de Espermatozoides
Diagnóstico e Tratamento da Infertilidade N.º Injeções Intra-Citoplasmáticas de Espermatozoides
recolhidos cirúrgicamente

					
Incentivos Institucionais					
Objetivos Nacionais - Acesso					
Percentagem de primeiras consultas médicas
no total de consultas médicas		

x		

99,2%

Percentagem de utentes referenciados para consulta
externa atendidos em tempo adequado

x			

108,3%

Peso das consultas externas com registo de alta
no total de consultas externas		

x		

89,0%

x			

101,8%

x			

261,0%

Percentagem de doentes cirúrgicos tratados
em tempo adequado
Permilagem de doentes sinalizados para a RNCCI,
em tempo adequado, no total de doentes saídos
(especialidades de Medicina Interna, Cirurgia Geral,
Ortopedia e Neurologia)

Objetivos Nacionais - Desempenho Assistencial					
Demora Média (dias)

x			

100,9%

Percentagem de doentes saídos com duração
de internamento acima do limiar máximo		

x		

83,5%

Percentagem de reinternamentos em 30 dias		

x		

77,2%

Percentagem de partos por cesariana

x			

103,3%

x			

104,6%

x			

103,1%

Percentagem de cirurgias realizadas em ambulatório
no total de cirurgias programadas (GDH) –
para procedimentos ambulatorizáveis
Percentagem de consumo de embalagens
de medicamentos genéricos, no total de embalagens
de medicamentos
Taxa de registo de utilização da “Lista de Verificação
de Atividade Cirúrgica” – Indicador referente à cirurgia segura 		

x		
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49,6%

Cumprimento das Orientações legais		Cumprimento
Quantificação /	Justificação /
	S	N	N.A.
Identificação	Referência ao ponto
					
do relatório
Objetivos Nacionais - Desempenho Económico/Financeiro					
Percentagem dos custos com horas extraordinárias,
suplementos e fornecimentos de serviços externos III
(selecionados), no total de custos com pessoal

x			

131,1%

contrato-programa, no total de proveitos

x			

113,9%

EBITDA	

x			

> 100%

Acréscimos de dívida vencida

x			

100,0%

Percentagem de proveitos operacionais extra

Objetivos Regionais					
Redução do nº de consultas de hipocoagulação
face ao ano transato		

x		

0,0%

Redução do tempo de espera para a triagem
médica da consulta externa

x			

158,5%

Diabética em 30 dias

x			

100,0%

Rácio Consultas Externas / Urgências

x			

104,3%

Taxa de referenciação para a RNCCI	

x			

106,0%

x			

100,0%

de AVC Isquémico com registo de administração trombolítico

x			

111,0%

Taxa de infeção nosocomial

x			

100,0%

Garantir o início do tratamento da Retinopatia

Implementação das equipas inter-hospitalares
de cuidados paliativos
VV AVC - % de casos com diagnóstico principal

Gestão do Risco Financeiro			

x		Não aplicável

Limites de Crescimento do Endividamento			

x		Não aplicável

Evolução do PMP a fornecedores

x			Em 31-Dez-13 o PMP

				
Atrasos nos Pagamentos (“Arrears”)

x		

ronda os 164 dias”

x	Em 31-Dez-13, o valor total

				

de arrears corresponde

				

a 18.109.760 euros “

Recomendações do acionista na aprovação de contas:					
Recomendação 1					O cumprimento das orientações
					

ao nível de eventuais recomenda-

					

ções do acionista relativas às

					

contas de 2012, não é aplicável,

					

uma vez que até à data as mesmas

					

não foram objeto de aprovação.
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Cumprimento das Orientações legais		Cumprimento
Quantificação /	Justificação /
	S	N	N.A.
Identificação	Referência ao ponto
					
do relatório
Remunerações:					
Não atribuição de prémios de gestão,
nos termos art.º 37.º da Lei 66-B/2012

x			

Cumprido

x			

34.045,44

x			

18.005,69

Órgãos sociais - redução remuneratória
nos termos do art.º 27.º da Lei 66-B/2012
Órgãos Sociais - redução de 5% por aplicação
artigo 12º da Lei n.º 12-A/2010
Auditor Externo - 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			Euros 5.573.692,88

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

x				Não existem cartões de crédito

					

titulados pelo CHSJ.

					Os pontos referidos foram
					

aplicados em conformidade

					

com o Artigo 32º do Estatuto

					

do Gestor Público.

Reembolso de despesas de representação pessoal

x				

Contratação Pública					
Normas de contratação pública pela empresa

x			Decorrente do regime de contratação pública vigente em

				

2013, no qual se destaca o CCP, aprovado pelo Decreto-Lei

				

n.º 18/2008, de 29 de janeiro, com a redação dada pelo

				Decreto-Lei n.º 149/2012, de 12 de julho, o CHSJ aplicou as
				

normas aplicáveis relativamente às prestações abrangidas

				

pelo CCP, em particular os contratos de aquisição de bens e

				

serviços.

Normas de contratação pública pelas participadas			
Contratos submetidos a visto prévio do TC

x		

x			No que respeita ao ano de 2013, foi celebrado Contrato de

				

Fornecimento de Gás Natural no valor de 4.179.299,51€ +

				IVA (23%) = 5.140.538,40€, sendo que não foi sujeito a visto
				

prévio do Tribunal de Contas um vez que se encontra isento

				

de fiscalização prévia.
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Cumprimento das Orientações legais		Cumprimento
Quantificação /	Justificação /
	S	N	N.A.
Identificação	Referência ao ponto
					
do relatório
Auditorias do Tribunal de Contas					
Recomendação 1			

x		Não aplicável dado não terem sido

						recebidos relatórios do Tribunal
					

de Contas em 2013

					
Parque Automóvel

x				Não foram adquiridos veículos

					

em 2013.

Gastos operacionais das Empresas Públicas
(artigo 64.º da Lei n.º 66-B/2012)			

x		O ponto é não aplicável, uma vez

				

que o Centro Hospitalar de São

						João, EPE foi criado em 1 de abril
					

de 2011, logo os comparativos face

					

a 2010 não são possíveis.

Redução de Trabalhadores (artigo 63.º da Lei n.º 66-B/2012)

				

N.º de trabalhadores

x			

5464 (face a 2012, representa uma diminuição

				

de 103 trabalhadores e uma variação relativa de -1,9%)

N.º de cargos dirigentes

19 (face a 2012, o n.º de cargos dirigentes manteve-se

x			

				

inalterado)

Princípio da Unidade de Tesouraria
(artigo 124.º da lei n.º 66-B/2012)

x				

99% disponibilidades

					

depositadas no IGCP em

					

31 de dezembro 2013

1. A explicitação das condições e níveis do cumprimento de orientações e objetivos de gestão previstos
no artigo 38.º do Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro.

Ver quantificação dos Objetivos no quadro acima.
a) Objetivos de Produção
Em 2013, o CHSJ cumpriu na generalidade os objetivos
da atividade produtiva, tendo mesmo ultrapassado os
100% em algumas áreas.

O Contrato-Programa define as orientações e objetivos de gestão no âmbito da prestação de serviços e
cuidados de saúde, em termos de produção contratada,
a respetiva remuneração e os custos e incentivos institucionais atribuídos em função do cumprimento de
objetivos de qualidade e eficiência.

O cumprimento inferior a 50% em quatro áreas (Próteses - Banda gástrica; Dias de internamento de doentes
crónicos – Psiquiatria; Unidades Sócio ocupacionais
(Instituição) e Programas de Saúde - Hepatite C) devese aos seguintes motivos:
i) No caso das Próteses - Banda gástrica o não cumprimento deve-se a uma alteração do método de tratamento da patologia da Obesidade, optando-se hoje
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em dia por outro método que não implica a utilização de
prótese.

seguiu ter um nível de cumprimento próximo da meta a
cumprir. Se avaliarmos este indicador apenas no segundo semestre a taxa de cumprimento sobe para o valor
proposto como meta.

ii) No que diz respeito aos dias de internamento de doentes crónicos, a abertura desta unidade implicou o encerramento das camas de Psiquiatria de doentes agudos em Valongo. Contudo, dada a afluência de doentes
com características de agudos, apenas foi possível encerrar a unidade de doentes agudos de psiquiatria em
Valongo no final do exercício, e assim, proceder à abertura da unidade de doentes crónicos de Psiquiatria.

No caso do indicador - Redução do nº de consultas de
hipocoagulação face ao ano transato - foram várias as
tentativas do CHSJ para dar inicio a este processo mas
os bloqueios constantes e constrangimentos criados
pelos nossos interlocutores (Centros de Saúde) não
permitiram que se desse inicio à transferência destes
doentes para os Centro de Saúde. Desta forma, não foi
possível ao CHSJ reduzir o número de consultas pois tinha de ser dada resposta aos doentes.

iiI) No que se refere às Unidades Sócio ocupacionais
(Instituição) a produção atingiu apenas 48% do valor
contratualizado devido ao atraso na agenda de inicio
desta atividade. Ou seja, apesar da previsão ter sido
para o primeiro trimestre, devido a algumas dificuldades de implementação, a Unidade Sócio-Ocupacional
apenas teve inicio no segundo semestre de 2013.

2. Da gestão do risco financeiro, nos termos do Despacho n.º 101/2009-SETF, de 30 de janeiro, e do cumprimento dos limites dos máximos de acréscimo de
endividamento, definidos para 2013, no Despacho n.º
155/2011-MEF, de 28 de abril.

iv) Por último, o número de doentes em tratamento da
Hepatite C ficou muito aquém do valor contratualizado
devido à não introdução no mercado, durante o ano de
2013, dos medicamentos necessários para o tratamento destes doentes.

Neste âmbito, convêm referir, que o Centro Hospitalar
de São João, E.P.E. não detém qualquer tipo de empréstimo financeiro, estando a contratação deste tipo de
instrumentos financeiros dependente da aprovação da
tutela.

b) Objetivos de Qualidade e Eficiência
3. À evolução do Prazo Médio de Pagamento (PMP)
a fornecedores, em conformidade com a RCM n.º
34/2008, de 22 de fevereiro, com a alteração introduzida pelo Despacho n.º 9870/2009, de 13 de abril,
e divulgação dos atrasos de pagamentos (arrears),
conforme definidos no Decreto-Lei nº65-A/2011 de 17
de maio, nos termos do Anexo 3, bem como a estratégia adotada para a sua diminuição

No que se refere aos Objetivos de Qualidade e Eficiência, no ano de 2013, apenas não foram cumpridos 2 dos
objetivos propostos (Taxa de registo de utilização da
“Lista de Verificação de Atividade Cirúrgica” – Indicador referente à cirurgia segura e Redução do nº de consultas de hipocoagulação face ao ano transato).
O cumprimento de cerca de 50% da meta do indicador
- Taxa de registo de utilização da “Lista de Verificação
de Atividade Cirúrgica” – Indicador referente à cirurgia
segura e Redução – deve-se à necessidade que o CHSJ
teve de se equipar com os equipamentos informáticos
necessários para poder proceder a estes registos. No
entanto, com as restrições de aquisição de equipamento impostas pela tutela, este processo de aquisição
prolongou-se e só em meados do ano é que o CHSJ con-
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Prazo Médio de Pagamentos a Fornecedores nos termos da RCM n.º 34/2008
com as alterações introduzidas pelo Despacho n.º 9870/2009
PMP			
Prazo

2013			

2012			

Var. (% ) 4ºT 2013/

1ºT	

2ºT	

3ºT	

4ºT	

1ºT	

2ºT	

3ºT	

4ºT	

4ºT 2012

275,7

216,7

195,54

163,77

303,7

321,2

335,2

326,4

-40%

Mapa Dividas Vencidas, nos termos do DL n.º 65-A/2011, de 17/maio
Dívidas Vencidas			Dívidas vencidas de acordo com o Art. 1.º DL 65-A/2011		
Aq. de Bens e Serviços
Aq. de Capital
Total

0-90 dias

90-120 dias

120-240 dias

240-360 dias

> 360 dias

17.465.884

356.371

112.320

57.966

117.219

0

0

0

0

0

17.465.884

356.371

112.320

57.966

117.219

Conforme podemos constatar, assistimos a uma Redução do Prazo Médio de Pagamentos, de forma sustentada durante todo o ano de 2013. A redução poderia ter
sido ainda mais significativa, se a decisão de revisão –
passar de 91% para 97% - da percentagem a pagar às
Instituições do Contrato – Programa, tivesse sido tomada antes de novembro/2013.
4. As diligências tomadas e os resultados obtidos no
âmbito do cumprimento das recomendações do acionista emitidas aquando da aprovação das contas de
2012.
O cumprimento das orientações ao nível de eventuais
recomendações do acionista relativas às contas de
2012, não é aplicável na data atual, uma vez que as contas de 2012 não foram ainda objeto de aprovação.

123

5. Das remunerações, designadamente:
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Mandato
(Início - Fim)

2011-2013

Cargo	Nome	Designação 	Data
			
Presidente do Conselho 		Despacho n.º 15837/2011,
de Administração	António Luís Trindade Sousa e Lobo Ferreira

2011-2013

Vogal Diretor Clínico

de 14/11, D.R. n.º 224, Série II

Margarida Fernandes Tavares	Despacho n.º 15837/2011,

			
2011-2013

de 14/11, D.R. n.º 224, Série II
de 14/11, D.R. n.º 224, Série II
de 14/11, D.R. n.º 224, Série II

14/11/2011

Maria José Dias da Mota Magalhães de Barros 	Despacho n.º 6257/2012,

Vogal Executivo

1

			
1

14/11/2011

Vogal Executivo	João Porfírio Carvalho de Oliveira	Despacho n.º 15837/2011,

			
2012-2013

14/11/2011

Vogal Enfermeiro Diretor	Eurídice Maria Corrêa Portela	Despacho n.º 15837/2011,

			
2011-2013

14/11/2011

de 02/05, D.R. n.º 93, Série II	

02/05/2012

Exerceu funções até 31/08/2013

	EGP	OPRLO	
Nome
Fixado Classificação Vencimento	Despesas 	Identificar
				Representação	Entidade

Pagadora

Antonio Luís Trindade Sousa e Lobo Ferreira	S	B	

4.752,55

1.663,39

n.a.

n.a.

Margarida Fernandes Tavares	S	B	

3.891,47

1.556,59

n.a.

n.a.

João Porfírio Carvalho de Oliveira	S	B	

3.891,47

1.556,59

n.a.

n.a.

Maria José Dias Mota Magalhães Barros 	S	B	

3.891,47

1.556,59

n.a.

n.a.

Euridice Maria Corrêa Portela	S	B	

3.891,47

1.556,59

n.a.

n.a.

1

Nota: EGP - Estatuto do Gestor público; OPRLO - Opção pela Remuneração do Lugar de Origem; O/D: Origem/Destino
1
Exerceu funções até 31/08/2013

	Remuneração Anual (€)
Nome
Variável
Fixa
Outra
Redução Redução	Redução	Bruta
				Lei 12-A/2010
(Lei OE)
anos
após
						
anteriores	Reduções
Antonio Luís Trindade Sousa e Lobo Ferreira

-

86.496,38

3.150,00

4.324,82

8.217,16

-

77.104,40

Margarida Fernandes Tavares

-

73.159,66

3.150,00

3.657,98

6.897,09

-

65.754,63

-

73.159,66

3.150,00

3.657,98

6.894,01

-

65.757,71

-

54.138,61

2.100,00

2.706,93

5.143,17

-

48.540,60

-

73.159,66

3.150,00

3.657,98

6.894,01

-

65.757,71

João Porfírio Carvalho de Oliveira
Maria José Dias Mota Magalhães Barros
Euridice Maria Corrêa Portela
1

1

Exerceu funções até 31/08/2013
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Benefícios Sociais (€)		
	Regime de Proteção Social	Outros
				Seguro	Seguro	Seguro
Nome	Sub. Refeição	Identificar
Valor de saúde de vida de acidentes	Identificar Valor
						
pessoais
Antonio Luís Trindade Sousa e Lobo Ferreira

994,91

CGA / ADSE	

16.082,70

-

-

-

-

-

Margarida Fernandes Tavares

977,83

CGA / ADSE	

13.609,78

-

-

-

-

-

960,75	SS	

14.869,41

-

-

-

-

-

636,23	SS	

10.975,29

-

-

-

-

-

909,51

13.609,78

-

-

-

-

-

João Porfírio Carvalho de Oliveira
Maria José Dias Mota Magalhães Barros

1

Euridice Maria Corrêa Portela
1

CGA / ADSE	

Exerceu funções até 31/08/2013

	Acumulação de Funções valores Anuais (€)		
Nome	Entidade
Função	Regime	Bruta 	Redução	Bruta após
					
(Lei OE)	Reduções
Antonio Antonio Luís Trindade Sousa e Lobo Ferreira FMUP	Docência

Público

8.937,04

893,70

8.043,34

Margarida Fernandes Tavares

Público

8.555,12

855,51

7.699,61

-

-

-

FMUP	Docência

Maria José Dias Mota Magalhães Barros 1	UP e CESPU	Docência
1

Público e Privado

Exerceu funções até 31/08/2013

	Gastos com Comunicações Móveis (€)		
Nome

Plafond Mensal Definido

Valor Anual	Observações

Antonio Luís Trindade Sousa e Lobo Ferreira

70

93,69

-

Margarida Fernandes Tavares

70

419,82

-

70

198,41

-

70

242,07

-

70

198,28

-

João Porfírio Carvalho de Oliveira
Maria José Dias Mota Magalhães Barros

1

Euridice Maria Corrêa Portela
1

Exerceu funções até 31/08/2013

Encargos com Viaturas
Viatura atribuída

Celebração
Valor		Ano	Ano	Nº
Valor da Valor	N.º
de contrato de referência Modalidade	Aquisição	Termo Prestações	Renda	Anual Prestações
da viatura						
Mensal

Antonio Luís Trindade Sousa e Lobo Ferreira	S	

35.000	Aquisição

2006

-

-

-		

-

Margarida Fernandes Tavares	S	

35.000	Aquisição

2006

-

-

-		

-

João Porfírio Carvalho de Oliveira	S	

35.000	Aquisição

2006

-

-

-		

-

Maria José Dias Mota Magalhães Barros	S	

35.000	Aquisição

2006

-

-

-		

-

Euridice Maria Corrêa Portela	S	

35.000	Aquisição

2006

-

-

-		

-
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	Gastos anuais associados a Viaturas (€)
Nome

Plafond Mensal			Outras		Observações
definido para combustível Combustível
Portagens 	Reparações 	Seguro

Antonio Luís Trindade Sousa e Lobo Ferreira

415,80

2.406,50

935,86

7.433,60

546,09

-

Margarida Fernandes Tavares

389,15

2.406,50

935,86		

546,09

-

João Porfírio Carvalho de Oliveira

389,15

2.406,50

935,86

1.656,73

546,09

-

Maria José Dias Mota Magalhães Barros

389,15

1.604,34

623,91

1.256,06

752,15

-

Euridice Maria Corrêa Portela

389,15

2.406,50

935,86		

546,09

-

FISCALIZAÇÃO
MANDATO	
Identificação SROC/ROC		Designação		Remuneração (€)		Nº de Mandatos
(Início - Fim)
							Limite		
exercidos
Cargo	Nome	Número	Doc.	Data		Fixado Contratada
na sociedade
2011-2013 FU efetivo	Neves da Silva e Maria J.Pimenta	SROC 128	Despacho n.º 469				SETF-2012, de 05/04 12/01/05		 12.190

12.190

1

-

1

2011-2013 FU suplente	Luís Fernando da Costa Batista	ROC 1198	Despacho n.º 469				SETF-2012, de 05/04 12/01/05		

-

	Remuneração Anual		
Nome

Bruta	Reduções	Bruta após Reduções

Neves da Silva e Maria J.Pimenta

12.832

642

Conselho de Administração:
· A não atribuição de prémios de gestão, nos temos do art.º
37.º da Lei n.º 66-B/2012;
· Aplicação das reduções remuneratórias nos termos do
art.º 27.º da Lei n.º 66-B/2012;
· Aplicação da redução de 5%, nos termos do art.º 12.º da
Lei n.º 12-A/2010;
Fiscalização:
· Aplicação das reduções remuneratórias nos termos do
art.º 27.º da Lei n.º 66-B/2012;
Dos Restantes Trabalhadores:
· Da redução das remunerações dos trabalhadores, em
conformidade com o art.º 27.º da Lei n.º 66-B/2012;
Na sequência das regras introduzidas pelos diplomas acima referidos, o CHSJ procedeu à respetiva aplicação das
regras relativamente às remunerações dos Órgãos Sociais
e dos restantes trabalhadores.

12.190

6. Da aplicação do disposto no artigo 32.º do Estatuto
do Gestor Público, conforme republicado pelo Decreto-Lei n.º 8/2012, de 18 de janeiro, no que se refere,
designadamente:
· À utilização de cartões de crédito e outros instrumentos
de pagamento por gestores públicos tendo por objeto a
realização de despesas ao serviço da empresa;
· O reembolso a gestores públicos de quaisquer despesas
que caiam no âmbito do conceito de despesas de representação pessoal.
Os pontos acima referidos foram aplicados em conformidade com o artigo 32.º do Estatuto do Gestor Público.
7. Da Contratação Pública:
· Indicações sobre o modo como foram aplicadas as normas de contratação pública vigentes em 2013.
Decorrente do regime de contratação pública vigente em
2013, no qual se destaca o CCP, aprovado pelo Decreto-
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Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, com a redação dada pelo
Decreto-Lei n.º 149/2012, de 12 de julho, o CHSJ aplicou as
normas aplicáveis relativamente às prestações abrangidas pelo CCP, em particular os contratos de aquisição de
bens e serviços.

1. Procedimentos ao abrigo de Acordos Quadro (conduzidos pelo CHSJ).

· Indicações da existência de procedimentos internos instituídos para a contratação de bens e serviços e se o mesmo
é objeto de revisão periódica, com a referencia à ultima
atualização

b. Lançamento de procedimento para aquisição de agulhas
e seringas - CPA 2012/022 da SPMS

a. Lançamento de procedimento para aquisição de cateteres anti-picada - CPA 2012/026 da SPMS

c. Lançamento de procedimento para aquisição de luvas CPA 2012/023 da SPMS

O CHSJ aplica o CCP para a aquisição de bens e serviços.
Adicionalmente, aproveita-se para informar que o Serviço
de Aprovisionamento iniciou em 2013 o seu processo de
certificação, que se espera alcançar no decurso do corrente ano.

d. Lançamento de procedimento para aquisição de pensos
e adesivos - CPA 2012/021 da SPMS
e. 	Lançamento de procedimento para aquisição de material de incontinência - CPA 2013/025 da SPMS

· Indicação de quais os atos ou contratos celebrados com
valor superior a 5M€, independentemente da espécie do
ato ou contrato em causa e se os mesmos foram sujeitos
a visto prévio do Tribunal de contas, conforme determina o
artigo 47.º da LOPTC

f. Lançamento de procedimento para aquisição de Medicamentos do Sistema Nervoso Cerebrospinal, exceto
Anestésicos, Relaxantes Musculares, Analgésicos, Antipiréticos, Antidepressores e Anti-Psicóticos - CPA 2012/002
da SPMS

No que respeita ao ano de 2013, foi celebrado Contrato de
Fornecimento de Gás Natural no valor de 4.179.299,51€ +
IVA (23%) = 5.140.538,40€, sendo que não foi sujeito a visto
prévio do Tribunal de Contas um vez que se encontra isento
de fiscalização prévia.

g. Lançamento de procedimento para aquisição de Medicamentos do Aparelho Respiratório - CPA 2012/012 da SPMS
h. 	Lançamento de procedimento para aquisição de Medicamentos Anti-Infeciosos: Anti-Retrovirais - CPA 2012/040
da SPMS

8. Medidas no âmbito das orientações previstas na Lei
n.º 66-A/2012, de 31 de dezembro, que aprova as Grandes Opções do Plano para 2012-2015, ao nível da racionalização de politica de aprovisionamento de bens ou
serviços, designadamente sobre a adesão da empresa ao
Sistema Nacional de Compras Publicas (SNCP) e Parque
de Veículos de Estado.

i. Lançamento de procedimento para aquisição de Medicamentos Analgésicos, Antipiréticos e Antidepressores CPA 2012/044 da SPMS
j. Lançamento de procedimento para aquisição de Docetaxel - CPA 2011/006 da SPMS

O CHSJ desenvolveu durante o ano 2013 diversos procedimentos de aquisição de bens e serviços através de concursos centralizados, quer através do SNCP (SPMS e SGMS/
eSPap), quer através dos CPA’s da SPMS (AQ) abaixo identificados:

k. Lançamento de procedimento para aquisição de Sevoflurano - CPA 2012/045 da SPMS
l. Lançamento de procedimento para aquisição de Octocog
- CPA 2012/016 da SPMS

Procedimentos ao abrigo de AQ.
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m. Lançamento de procedimento para aquisição de Creme
Hidratante - CPA 2010/008 da SPMS

e. Lançamento de procedimento para aquisição de Medicamentos Anti-Psicóticos - CPA 2012/019 da SPMS

n. Lançamento de procedimento para aquisição de Medicamentos de Consumo Geral, Grupo 4: Sangue - CPA
2013/018 da SPMS

f. Lançamento de procedimento para aquisição de Medicamentos Anti-Infeciosos, Antivíricos e Antifúngicos - CPA
2012/041 da SPMS

o. Lançamento de procedimento para aquisição de Estimulantes da Eritropoiese - CPA 2012/011 da SPMS

g. Lançamento de procedimento para aquisição de Medicamentos Medicamentos Anestésicos e Relaxantes Musculares - CPA 2012/045 da SPMS

p. Lançamento de procedimento para aquisição de Serviços de Vigilância - Acordo Quadro da eSPap – AQ13-VS
q. Lançamento de procedimento para aquisição de Serviços Médicos - CPA 2012/102 da SPMS
r. Lançamento de procedimento para aquisição de uma solução tecnológica de suporte ao processo de avaliação de
desempenho, com base no SIADAP, no âmbito do projeto
ePatientCentric - Acordo Quadro n.º 11 da eSPap - Licenciamento de Software – Lote 45 – “Enterprise Resource Management” (ERP/ERM) de Servidor

h. Lançamento de procedimento para aquisição de Medicamentos do Foro Oncológico – CPA’s 2011/006 e 2012/006
da SPMS
3. Procedimentos ao abrigo do SNCP (conduzidos pela
SPMS ou SGMS/eSPap) – necessidades enviadas às respetivas entidades em 2013.
a.Acordo Quadro n.º 3 de Papel, Economato e Consumíveis
de Impressão, celebrado pela Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública, I.P. (eSPap)

s. Fornecimento de Energia Elétrica para as Instalações Alimentadas em Média Tensão - Acordo Quadro n.º AQ2011ENE da eSPap

b.Acordo Quadro n.º 12 - “Mobiliário”, celebrado pela Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública, I.P.
(eSPap)

2. Procedimentos ao abrigo de Acordos Quadro (conduzidos pela ULSM)

c.Acordo Quadro n.º 2 – Combustíveis Rodoviários, celebrado pela Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública, I.P. (eSPap)

a. Lançamento de procedimento para aquisição de compressas - CPA 2012/021 da SPMS
b. Lançamento de procedimento para aquisição de Medicamentos Exclusivos ao abrigo dos Acordos Quadro – vários CPA’s
c. Lançamento de procedimento para aquisição de Riluzol CPA 2012/002 da SPMS
d. Lançamento de procedimento para aquisição de Medicamentos Anti-Infecciosos, exceto Antivíricos e Antifúngicos - CPA 2012/005 da SPMS

d.Acordo quadro de Plataformas Eletrónicas para Contratação Pública
e.Contratos de manutenção na área dos sistemas de informação
9. Do cumprimento das medidas de redução de gastos
operacionais conforme oficio circular relativo às instruções sobre a elaboração dos Instrumentos Previsionais
de Gestão para 2013, bem como a respetiva quantificação (justificar o eventual não cumprimento)
O Despacho n.º 2445/2012, de 30 de novembro de 2012 do
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Secretário de Estado da Saúde, determina que os contrato-programa a celebrar têm obrigatoriamente que refletir
um EBITDA nulo em 2013.
Em 2013, o EBITDA do CHSJ atingiu o valor de 11.675.522€,
tendo assim superado largamente o objetivo estabelecido.
Paralelamente, e no que respeita à redução de custos operacionais estabelecida no Ofício-Circular n.º 7896, de 8 de
outubro de 2012 da DGTF, também esta foi cumprida, não
obstante o aumento verificado em termos Custos com
Pessoal explicado pelo impato da reposição do Subsidio
de Natal, e pelo aumento das contribuições obrigatórias
para a Caixa Geral de Aposentações, com a entrada em vigor da LOE 2013.
No que respeita às restantes orientações previstas no
Ofício-Circular n.º 7896, de 8 de outubro de 2012 da DGTF,
no âmbito da redução de custos, nomeadamente, no que se
refere às despesas em deslocações, ajudas de custo, alojamento e comunicação deverem ser consideradas em 50%
do valor gasto em 2010, não é possível a comparabilidade
uma vez que o CHSJ foi constituído apenas em abril de 2011
10. Da redução do número de efetivos e de cargos dirigentes, mediante preenchimento do quadro infra.
Quadro de Pessoal

2010

2011 (a)

2012

2013

Número de RH sem órgãos sociais

-

5725

5562

5460

Número de cargos dirigentes sem O.S.

-

19

19

19

Número de órgãos sociais

-

4

5

4

				
Gastos totais com pessoal (b)

-

94.880.238

128.986.966

127.331.603

Gastos com Órgãos Sociais

-

207.613

290.162

324.396

Gastos com Dirigentes

-

585.477

805.709

837.026

Gastos com RH sem O.S. e sem Dirigentes

-

94.038.120

127.882.563

126.170.180

				
Rescisões / Indemnizações (€) (c)

-

49.028
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8.531

1.620

Como podemos constatar pelos números apresentados
no quadro anterior, em 2013, ocorreu uma diminuição do
número de efetivos, tendo o número de dirigentes permanecido estável.

12. Divulgação das recomendações dirigidas ao CHSJ,
resultantes de Auditorias conduzidas pelo Tribunal de
Contas, bem como das medidas tomadas na sua adoção
e o respectivo resultado.

NOTAS:				

No ano de 2013, não foram rececionados no CHSJ relatórios referentes a Auditorias do Tribunal de Contas.

(a) Valores de 2011 referem-se a 9 meses (abril a dezembro).		
(b) Valores obtidos a partir das rubricas 641 e 642 da contabilidade. Não foi inclu-

13. Divulgação de informação no site do SEE

ída informação relativa ao Fiscal Único.			
(c) Valores obtidos a partir da rubrica 6485 da contabilidade.

				
11. Do cumprimento do Princípio da Unidade de Tesouraria do Estado, conforme previsto no artigo 124º da Lei
nº66-B/2012 de 31 de dezembro.
Dando cumprimento ao regime aplicável nos termos do diploma acima referido, em 31 de dezembro de 2013, cerca de
99% das disponibilidades do CHSJ estavam depositadas
no IGCP.

Informação a constar no Site do SEE		Divulgação		

Comentários

	S	N	N.A.
Estatutos atualizados (PDF)

x

-

-

-

Historial, Visão, Missão e Estratégia

x

-

-

-

Ficha sintese da empresa

x

-

-

-

Identificação da Empresa:				
Missão, objetivos, politicas, obrig. serv. público e modelo de financiamento

x

-

-

-

Modelo Governo / Ident. Orgãos Sociais:		

-

-

-

Modelo de Governo (identificação dos órgãos sociais)

x

-

-

-

Estatuto remuneratório fixado

x

-

-

-

Remunerações auferidas e demais regalias

x

-

-

-

Regulamentos e Transações:				
Regulamentos Internos e Externos

x

-

-

-

Transações Relevantes c/ entidade(s) relacionada(s)

x

-

-

-

Outras transações

x

-

-

-

Análise de sustentabilidade Económica, Social e Ambiental

x

-

-

-

Avaliação do cumprimento dos PBG

x

-

-

-

Código de Ética

x

-

-

-

Informação Financeira histórica e atual

x

-

-

-

Esforço Financeiro do Estado

x

-

-

-
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GRELHA DE VALIDAÇÃO DO relatório do GOVERNO SOCIETÁRIO

	Relatório de Governo Societário	Identificação	Divulgação

Página	Observações

		SIM	Não	SIM	NÃO	
I	

Missão, Objetivos e Politicas					

1.	Indicação da missão e da forma como é prosseguida,
assim como a visão e os valores que orientam a empresa.

3

x		

x		

3		

x		

x		

3

3.	Indicação dos objetivos e do grau de cumprimento dos mesmos,
assim como a justificação dos desvios verificados e as medidas
de correção aplicadas ou a aplicar.

x		

x		

6

4.	Indicação dos fatores chave de que dependem
os resultados da empresa.

x		

x		

9

II	Estrutura de Capital

x		

x		

10

1.	Estrutura de capital

x		

x		

10

2.	Eventuais limitações à titularidade e/ou transmissibilidade das ações.

-

-

-

-

10	N.A.

3.	Acordos parassociais.

-

-

-

-

10	N.A.

2.

III	

Políticas e linhas de ação desencadeadas
no âmbito da estratégia definida

Participações Sociais e Obrigações detidas					

11

1.	Identificação das pessoas singulares (órgãos sociais) e/ou coletivas
(Empresa) que, direta ou indiretamente, são titulares de participações
noutras entidades, com indicação detalhada da percentagem
de capital e de votos.

-

-

-

-

11	N.A.

2.	A aquisição e alienação de participações sociais, bem como
a participação em quaisquer entidades de natureza associativa
ou fundacional.

-

-

-

-

11	N.A.

3.	A prestação de garantias financeiras ou assunção de dívidas
ou passivos de outras entidades.

-

-

-

-

11	N.A.

4.	Indicação sobre o número de ações e obrigações detidas
por membros dos órgãos de administração e de fiscalização.

-

-

-

-

11	N.A.

5.	Informação sobre a existência de relações significativas
de natureza comercial entre os titulares de participações e a sociedade.

-

-

-

-

11	N.A.

6.	Identificação dos mecanismos adotados para prevenir
a existência de conflitos de interesses.

x		

x		

11

IV	

Órgãos Sociais e Comissões					

12

A.

Mesa da Assembleia Geral					

12

1.

Composição da mesa AG, mandato e remuneração.

x		

x		

12

2.	Identificação das deliberações acionistas.

x		

x		

12

B.

Administração e Supervisão

x		

x		

12

1.

Modelo de governo adotado

x		

x		

12

2.	Regras estatutárias sobre procedimentos aplicáveis à nomeação
e substituição dos membros.

x		

x		

12

3.

x		

x		

13

4.	Identificação dos membros executivos e não executivos do CA
e identificação dos membros independentes do CGS.

x		

x		

13

5.	Elementos curriculares relevantes de cada um dos membros.

x		

x		

13

Composição, duração do mandato, número de membros efetivos.
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	Relatório de Governo Societário	Identificação	Divulgação

Página	Observações

		SIM	Não	SIM	NÃO	
6.	Relações familiares, profissionais ou comerciais, habituais
e significativas, dos membros, com acionistas a quem seja
imputável participação qualificada superior a 2% dos direitos de voto.

-

7.	Organogramas relativos à repartição de competências
entre os vários órgãos sociais.

x		

x		

18

Funcionamento do Conselho de Administração, do Conselho Geral
e de Supervisão e do Conselho de Administração Executivo.

x		

x		

20

9.

Comissões existentes no órgão de administração ou supervisão.

x		

x		

21

C.

Fiscalização					

21

8.

-

-

-

18	N.A.

1.	Identificação do órgão de fiscalização correspondente ao modelo
adotado e composição, indicação do número estatutário mínimo
e máximo de membros, duração do mandato, número de membros
efetivos e suplentes.

-

-

-

-

21	N.A.

2.	Identificação dos membros da Fiscalização

-

-

-

-

22

N.A.

3.	Elementos curriculares relevantes de cada um dos membros.

-

-

-

-

22

N.A.

4.

Funcionamento da fiscalização.

-

-

-

-

22

N.A.

D.

Revisor Oficial de Contas					

22

1.	Identificação do ROC, SROC.

x		

x		

22

2.	Indicação das limitações, legais.

x		

x		

23

3.	Indicação do número de anos em que a SROC e/ou ROC exerce
funções consecutivamente junto da sociedade/grupo.

x		

x		

23

4.	Descrição de outros serviços prestados pelo SROC à sociedade.

x		

x		

23

Auditor Externo					

24

E.

1.	Identificação.

-

-

-

-

24

N.A.

2.

-

-

-

-

24

N.A.

3.	Identificação de trabalhos, distintos dos de auditoria, realizados.

-

-

-

-

24

N.A.

4.	Indicação do montante da remuneração anual paga.

-

-

-

-

24

N.A.

V.	Organização Interna					

25

A.	Estatutos e Comunicações					

25

1.	Alteração dos estatutos da sociedade - Regras aplicáveis

x		

x		

25

2.

x		

x		

25

x		

x		

25

Controlo interno e gestão de riscos					

25

Política e periodicidade da rotação.

Comunicação de irregularidades.

3.	Indicação das políticas antifraude.
B.

1.	Informação sobre a existência de um sistema de controlo interno (SCI).

x		

x		

25

Pessoas, órgãos ou comissões responsáveis
pela auditoria interna e/ou SCI.

x		

x		

26

Principais medidas adotadas na política de risco.

x		

x		

26

4.	Relações de dependência hierárquica e/ou funcional.

x		

x		

26

5.	Outras áreas funcionais com competências no controlo de riscos.

x		

x		

26

6.	Identificação principais tipos de riscos.

x		

x		

26

7.	Descrição do processo de identificação, avaliação, acompanhamento,
controlo, gestão e mitigação de riscos.

x		

x		

27

8.	Elementos do SCI e de gestão de risco implementados na sociedade.

x		

x		

27

2.
3.
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	Relatório de Governo Societário	Identificação	Divulgação

Página	Observações

		SIM	Não	SIM	NÃO	
C.

Regulamentos e Códigos					

28

1.	Regulamentos internos aplicáveis e regulamentos externos.

x		

x		

28

2.

x		

x		

28

D.	Sítio de Internet					

28

	Indicação do(s) endereço(s) e divulgação da informação disponibilizada.

x		

28

VI	

Remunerações					

29

A.

Competência para a Determinação					

29

Códigos de conduta e de Código de Ética.

	Indicação do órgão competente para fixar remuneração.
B.

x		

x		

x		

29

Comissão de Fixação de Remunera.					

29

Composição.

29	N.A.

-

-

-

-

C.	Estrutura das Remunerações					

29

1.

Política de remuneração dos órgãos de administração e de fiscalização.

x		

x		

29

2.	Informação sobre o modo como a remuneração é estruturada.

-

-

-

-

29	N.A.

3.

-

-

-

-

29	N.A.

4.	Diferimento do pagamento da componente variável.

-

-

-

-

29	N.A.

5.

-

-

-

-

29	N.A.

-

-

-

-

29	N.A.

Componente variável da remuneração e critérios de atribuição.
Parâmetros e fundamentos para atribuição de prémio.

6.	Regimes complementares de pensões.
D.

Divulgação das Remunerações					

1.	Indicação do montante anual da remuneração auferida.

30

x		

x		

30

-

-

-

-

30	N.A.

3.	Remuneração paga sob a forma de participação nos lucros e/ou prémios.

-

-

-

-

30	N.A

4.	Indemnizações pagas a ex-administradores executivos.

-

-

-

-

30	N.A

5.	Indicação do montante anual da remuneração auferida
do órgão de fiscalização da sociedade.

x		

x		

30

6.	Indicação da remuneração anual da mesa da assembleia geral.

-

-

31	N.A

2.

Montantes pagos, por outras sociedades em relação
de domínio ou de grupo.

-

-

VII	 Transações com partes Relacionadas e Outras 					
1.

Mecanismos implementados para controlo de transações
com partes relacionadas.

31

x		

x		

31

x		

x		

31

VIII	 Análise de sustentabilidade da empresa nos domínios
económicos, social e ambiental					

32

1.	Estratégias adotadas e grau de cumprimento das metas fixadas.

x		

x		

32

2.

Políticas prosseguidas.

x		

x		

32

3.

Forma de cumprimento dos princípios inerentes
a uma adequada gestão empresarial:
a) Responsabilidade social
b) Responsabilidade ambiental
c) Responsabilidade económica.

x		

x		

32

IX	

Avaliação do Governo Societário					

35

1.

Cumprimento das Recomendações

2.	Informação sobre outras transações.

2.	Outras informações
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x		

x		

35

-

-

35	N.A.

-

-

11. Informação financeira
INFORMAÇÃO SOBRE TRANSAções RELEVANTES

INDICAÇÃO DO MODELO DE GOVERNO E IDENTIFICAÇÃO DOS MEMBROS DOS ÓRGÃOS SOCIAIS

Instituições do Ministério da Saúde
Créditos sobre essas instituições, processados no ano
2013 – 48.281.531,96 €
		
Entidades com maior peso neste fluxo:
		
	ACSS – 31.014.409,39 €
		
	ARS Norte – 7.228.703,34€

ORGÃOS SOCIAIS
CONSELHO ADMINISTRAÇÃO
Presidente do Conselho de Administração
António Luís Trindade Sousa Lobo Ferreira
Administradores Executivos
João Porfírio Carvalho Oliveira
Maria José Dias Mota Magalhães Barros (até 31/08/2013)
Manuel Amaro Fernandes Ferreira (a partir de 01/01/ 2014)

Débitos a essas instituições processados no ano 2013 –
1.648.557,43 €
		
Entidades com maior peso neste fluxo:
		
	ARS Norte – 1.191.194,96 €
		
	Instituto Português Oncologia Porto – 225.207,90€
INFORMAÇÃO SOBRE OUTRAS TRANSAções
Os procedimentos adoptados para a aquisição de bens e
serviços, decorrem da observância do regime de contratação pública vigente em 2013, no qual se destaca o CCP
aprovada pelo DL nº 18/2008 de 29 de janeiro, com a redação dada pelo DL nº 149/2012 de 12 de julho.

Diretora Clínica
Margarida Fernandes Tavares
Enfermeira Diretora
Euridice Maria Corrêa Portela Rodrigues Silva
FISCAL ÚNICO
Neves da Silva e Maria J. Pimenta, SROC
Representado por : Manuel António Neves da Silva
PRAZO MÉDIO PAGAMENTO
Prazo Médio de Pagamentos a fornecedores, em conformidade com aa RMC nº 34/2008, de 22 de fevereiro, com a
alteração introduzida pelo Despacho nº 9870/2009, de 13
de abril:

Não foram efetuadas compras fora das condições do mercado.
Lista dos fornecedores que representam mais de 5% dos
fornecimentos e serviços externos
	SUCH – 6.187.275,51 €
	GAS NATURAL – 5.138.004,41 €
	EDP – 3.219.543,87 €
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PMP			
Prazo

2013			

2012			

Var. (% ) 4ºT 2013/

1ºT	

2ºT	

3ºT	

4ºT	

1ºT	

2ºT	

3ºT	

4ºT	

4ºT 2012

275,70

216,70

195,54

163,77

303,70

321,20

335,20

326,40

-40,09%

Arrears conforme definidos no Decreto-Lei nº 65-A/2011,
de 17 de maio:
Dívidas Vencidas			Dívidas vencidas de acordo com o Art. 1.º DL 65-A/2011		
Aq. de Bens e Serviços
Aq. de Capital
Total

0-90 dias

90-120 dias

120-240 dias

240-360 dias

> 360 dias

17.465.883,79

356.371,16

112.319,60

57.965,64

117.219,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17.465.883,79

356.371,16

112.319,60

57.965,64

117.219,34

Redução do PMP de forma sustentada durante todo o
ano de 2013. A redução poderia ter sido mais significativa, se a decisão de revisão – passar de 91% para 97%
- da % a pagar às Instituições do Contrato – Programa,
tivesse sido tomada antes de novembro/2013.

DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 2013
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BALANÇO ANALÍTICO		

ATIVO

Contas			Exercício
			

2013		

2012

Activo Bruto

Amort./Prov.

Activo Líquido

Activo Líquido

451	Terrenos e recursos naturais

0,00

0,00

0,00

0,00

452	Edíficios

0,00

0,00

0,00

0,00

453	Outras construções e infra-estruturas

0,00

0,00

0,00

0,00

455

0,00

0,00

0,00

0,00

459	Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

445	Imobilizações em curso

0,00

0,00

0,00

0,00

446	Adiantamentos por conta

0,00

0,00

0,00

0,00

		

0,00

0,00

0,00

0,00

45.488,46

45.488,46

0,00

0,00

432	Despesas de I & D	

0,00

0,00

0,00

0,00

443	Imobilizações em curso

0,00

0,00

0,00

0,00

449	Adiantamentos por conta

0,00

0,00

0,00

0,00

45.488,46

45.488,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

87.970.343,67

26.405.900,50

61.564.443,17

64.331.862,45

65.969.698,64

56.780.562,45

9.189.136,19

11.120.044,39

326.427,63

285.657,93

40.769,70

59.693,65

0,00

0,00

0,00

281,00

21.821.930,83

19.870.055,79

1.951.875,04

2.166.903,32

427	Taras e vasilhame

0,00

0,00

0,00

0,00

429	Outras

0,00

0,00

0,00

290,91

8.071.976,48

0,00

8.071.976,48

8.652.053,27

0,00

0,00

0,00

0,00

184.160.377,25

103.342.176,67

80.818.200,58

86.331.128,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

POCMS

Designação

	IMOBILIZADO	
Bens de domínio público:

Património histórico, artístico e cultural

Imobilizações Incorpóreas:
431	Despesas de instalação

		
Imobilizações Corpóreas:
421	Terrenos e recursos naturais
422	Edíficios e outras construções
423	Equipamento básico
424	Equipamento de transporte
425

Ferramentas e utensílios

426	Equipamento administartivo e informático

442	Imobilizações em curso
448	Adiantamentos por conta
		
Investimentos Financeiros:
411

Partes de capital

0,00

412	Obrigações e títulos de participação

0,00

414	Imóveis

0,00

415	Outros

0,00

441	Imobilizações em curso

0,00

0,00

0,00

447	Adiantamentos por conta

0,00

0,00

0,00

		

0,00

0,00

0,00
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0,00
0,00

0,00

Contas			Exercício
			

2013		

2012

Activo Bruto

Amort./Prov.

Activo Líquido

Activo Líquido

Matérias primas, subsidiárias e de consumo

8.188.063,04

0,00

8.188.063,04

8.560.473,62

34	Subprodutos, desperdícios, resid. e refugos

0,00

0,00

0,00

0,00

33

Produtos acabados e intermédios

0,00

0,00

0,00

0,00

32

Mercadorias

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.188.063,04

0,00

8.188.063,04

8.560.473,62

5.329.594,19

799.439,13

4.530.155,06

0,00

5.329.594,19

799.439,13

4.530.155,06

0,00

0,00

0,00

5.685.524,69

14.924.092,40

POCMS

Designação
CIRCULANTE
Existências:

36

37	Adiantamento por conta de compras
Dívidas de terceiros - MLP:
211

Clientes c/c

		
Dívidas de terceiros - CP:
28	Empréstimos concedidos
211

0,00

Clientes c/c

6.421.422,82

213	Utentes c/c

11.000,27

11.000,27

2.133,41

48.281.531,96

48.281.531,96

114.239.554,05

428.182,96

584.761,15

215	Instituições do MS	
218

735.898,13

Clientes e Utentes de cobrança duvidosa

625.229,56

251	Devedores pela execução do orçamento

0,00

0,00

0,00

378.087,10

378.087,10

4.230.659,18

0,00

0,00

0,00

24	Estado e outros entes públicos

185.231,86

185.231,86

542,80

267+268	Outros devedores

951.981,71

951.981,71

602.374,28

229	Adiantamentos a fornecedores
2619	Adiantamentos a fornecedores de imobilizado

197.046,60

56.854.485,28

932.944,73

55.921.540,55

134.584.117,27

151	Ações

0,00

0,00

0,00

0,00

152	Obrigações e títulos de participação

0,00

0,00

0,00

0,00

153	Títulos da dívida pública

0,00

0,00

0,00

0,00

159	Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

18	Outras aplicações de tesouraria

0,00

0,00

0,00

0,00

		

0,00

0,00

0,00

0,00

12.018.975,27

12.018.975,27

20.557.550,03

12	Depósitos

16.110,35

16.110,35

132.727,27

11

4.763,60

4.763,60

5.603,17

12.039.849,22

12.039.849,22

20.695.880,47

331.248.036,55

331.248.036,55

80.084.776,86

1.384.391,09

1.384.391,09

0,00

332.632.427,64

332.632.427,64

80.084.776,86

494.130.236,09

330.256.377,21

		
Títulos negociáveis:

Depósitos em inst. financeiras e caixa:
13

Contas no tesouro
Caixa

		
Acréscimos e diferimentos:
271	Acréscimos de proveitos
272

Custos diferidos

		
		

103.387.665,13

		

1.732.383,86

		

599.250.285,08
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105.120.048,99

BALANÇO ANALÍTICO		

FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO

Contas			Exercício
POCMS

Designação

2013

2012

112.000.000,00

112.000.000,00

0,00

0,00

112.000.000,00

112.000.000,00

FUNDOS PRÓPRIOS	
Fundo Patrimonial:
51

Património

56	Reservas de reavaliação
		
Reservas:

		

571	Reservas legais
572	Reservas estatutárias
574	Reservas livres
575	Subsídios
576	Doações
577	Decorrentes da transferência de activos
		
59

Resultados transitados

376.747,15

343.401,52

0,00

0,00

247.500,00

239.163,59

0,00

0,00

19.209.816,87

18.866.867,86

0,00

0,00

19.834.064,02

19.449.432,97

-9.285.686,73

-5.943.798,64

129.855,54

1.005.774,93

122.678.232,83

126.511.409,26

		
88

Resultado líquido do exercício

		
PASSIVO
Provisões:
291

		

Cobranças duvidosas

0,00

0,00

3.721.488,04

3.149.117,07

3.721.488,04

3.149.117,07

0,00

0,00

291.294.278,67

78.525.910,35

32.182.042,46

77.288.483,94

0,00

0,00

23	Empréstimos obtidos

0,00

0,00

252

Credores pela execução do orçamento

0,00

0,00

2611

Fornecedores de imobilizado c/c

750.504,18

1.261.999,44

24	Estado e outros entes públicos

5.719.530,29

5.011.125,79

262/3/4/7/8	Outros credores

2.150.791,95

1.967.085,24

332.097.147,55

164.054.604,76

273	Acréscimos de custos

19.427.603,30

19.072.011,04

274

16.205.764,37

17.469.235,08

		

35.633.367,67

36.541.246,12

		

371.452.003,26

203.744.967,95

494.130.236,09

330.256.377,21

292	Riscos e encargos
		
Dívidas a terceiros - MLP:
Dívidas a terceiros - CP:
219	Adiantamentos de clientes, utentes e inst. MS	
221

Fornecedores c/c

228

Fornecedores - faturas em recepção e conf.

		
Acréscimos e diferimentos:
Proveitos diferidos
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS		

CUSTOS E PERDAS

Contas			Exercício
POCMS

Designação		

2013		

2012

CUSTOS E PERDAS	
61

C. M. V. M. C.:

612

Mat. Primas, subsidiárias e de consumo

616	Subprodutos, desperdícios, resíd. e refugos
62

Fornecimento e serviços externos

64

Custos com pessoal:

641	Remunerações dos orgãos diretivos

0,00
112.826.520,17

0,00
112.826.520,17

116.343.581,57

38.243.829,55

38.310.963,78

324.396,06

290.162,09

127.007.206,46

128.688.272,25

562.679,30

438.182,50

27.880.724,00

23.988.280,97

604.924,69

494.168,97

647	Encargos sociais voluntários

451.388,02

602.923,56

648	Outros

205.642,11

642	Remunerações base do pessoal
643

Pensões

645	Encargos sobre remunerações
646	Seguros de acid. de trabalho e doenças prof.

63

Transf. correntes conced. e prest. soc.

66

Amortizações do exercício

67

Provisões do exercício

65

Outros custos e perdas operacionais

9.360.292,27
586.016,50

Custos e perdas financeiras
(C)

69

Custos e perdas extraordinários
(E)

86

Imposto sobre o rendimento do exercício
(G)

88

283.010,07

0,00

(A)
68

157.036.960,64

Resultado líquido do exercício
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116.343.581,57

154.785.000,41
0,00

9.985.575,38
9.946.308,77

1.681.209,38

11.666.784,76

383.158,31

219.944,42

318.436.777,44

321.326.274,94

31.822,40

28.937,86

318.468.599,84

321.355.212,80

4.331.428,57

3.918.351,63

322.800.028,41

325.273.564,43

12.662,61

219.149,36

322.812.691,02

325.492.713,79

129.855,54

1.005.774,93

322.942.546,56

326.498.488,72

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS		

PROVEITOS E GANHOS

Contas			Exercício
POCMS

Designação		

2013		

2012

PROVEITOS E GANHOS	
71

Vendas e prestação de serviços

711

Vendas

712

Prestação de serviços

72

Impostos e taxas

0,00

0,00

75

Trabalhos para a própria instituição

0,00

0,00

73

Proveitos suplementares

457.613,16

390.914,57

74

Transf. e subsídios correntes obtidos:

5.373,24		
295.725.327,19

741	Tesouro

295.730.700,43

3.541,70
290.924.670,12

0,00

0,00

13.882,51

26.637,58

743	Subs. correntes obtidos - outros entes públicos

0,00

0,00

749	Subs. correntes obtidos - outras entidades

0,00

742	Transf. correntes obtidas

76

Outros proveitos e ganhos operacionais
(B)

78

Proveitos e ganhos financeiros
(D)

79

Proveitos e ganhos extraordinários
(F)

13.882,51

0,00

290.928.211,82

26.637,58

23.734.110,28

29.989.247,79

319.936.306,38

321.335.011,76

1.122.933,54

1.397.142,63

321.059.239,92

322.732.154,39

1.883.306,64

3.766.334,33

322.942.546,56

326.498.488,72

2013		

2012

1.499.528,94		

8.736,82

1.091.111,14		

1.368.204,77

Resultados Correntes

2.590.640,08		

1.376.941,59

Resultados Extraordinários

-2.448.121,93		

-152.017,30

Resultado Antes de Impostos

142.518,15		

1.224.924,29

Imposto sobre o Rendimento do Exercício		

12.662,61		

219.149,36

129.855,54		

1.005.774,93

RESUMO			
Resultados Operacionais
Resultados Financeiros

Resultado Líquido do Exercício
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DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

01/01/2013 a 31/12/2013

AtividadeS OPERACIONAIS:
Recebimentos Clientes e outros c/c

422.483.886,62

Pagamentos Fornecedores e outros c/c

209.816.254,40

Pagamentos Custos com pessoal

158.939.124,69
53.728.507,53

		
Pagamentos/Recebimentos imposto sobre rendimento

-143.245,12

Outros recebimentos atividade operacional

55.834.243,47

Outros pagamentos atividade operacional

116.465.174,28

Recebimentos gerados com rubridas extraordinárias

0,00

Pagamentos relacionados com rubridas extraordinárias

1.935,70

Fluxo das atividade operacionais

-7.047.604,10

AtividadeS DE INVESTIMENTO:
Recebimentos provenientes de:

1.511.931,3

	Imobilizações corpóreas

0,00

	Imobilizações incorpóreas

0,00

	Subsídios ao investimento

520.050,28

	Juros e proveitos similares

991.881,06

	Dividendos

0,00

Pagamentos respeitantes a:

3.088.536,09

	Investimentos financeiros

0,00

	Imobilizações corpóreas

3.088.536,09

	Imobilizações incorpóreas

0,00

Fluxo das atividades de investimento

-1.576.604,75

AtividadeS DE FINANCIAMENTO:
Recebimentos provenientes de:

0,00

	Subsídios e doaçoes

0,00

Vendas de ações próprias

0,00

Cobertura de prejuízos

0,00

Pagamentos respeitantes a:

31.822,40

	Juros e custos similares

31.822,40

	Dividendos

0,00

	Aquisição de ações próprias

0,00

Fluxo das atividades de financiamento

-31.822,40

Variação de caixa e seus equivalentes

-8.656.031,25

Caixa e seus equivalentes - início do período

20.695.880,47

Caixa 5.603,17
	Depósitos em instituições financeiras

132.727,27

Conta no Tesouro

20.557.550,03

Caixa e seus equivalentes - fim do período

12.039.849,22

Caixa		

4.763,60

	Depósitos em instituições financeiras

16.110,35

Conta no Tesouro

12.018.975,27
-8.656.031,25
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FLUXOS FINANCEIROS
Contas a débito		
POCMS

Designação

-

Caixa

-	Depósitos
SALDO INICIAL

Cobrados

01/01/2013 a 31/12/2013
A cobrar

Total

5.603,17

5.603,17

20.690.277,30

20.690.277,30

20.695.880,47

20.695.880,47

15	Títulos negociáveis

0,00

0,00

0,00

18	Outras aplicações de tesouraria

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

285.452.202,97

0,00

285.452.202,97

9.479.980,76

378.087,10

9.858.067,86

0,00

0,00

0,00

43.077.399,03

185.231,86

43.262.630,89

0,00

0,00

0,00

262	Adiantamentos ao pessoal

163.627,29

259.183,14

422.810,43

263	Sindicatos

213.472,10

0,00

213.472,10

0,00

0,00

0,00

550.825,42

216,00

551.041,42

338.937.507,57

822.718,10

339.760.225,67

2745	Subsídios de investimento

520.050,28

0,00

520.050,28

2748/9	Outros proveitos diferidos

0,00

0,00

0,00

520.050,28

0,00

520.050,28

0,00

0,00

0,00

575	Subsídios

0,00

0,00

0,00

576	Doações

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.912,86

460,38

5.373,24

14.855.715,40

280.869.611,79

295.725.327,19

0,00

0,00

0,00

351.088,06

106.525,10

457.613,16

0,00

0,00

0,00

13.882,51

0,00

13.882,51

743	Subs. correntes obtidos - outros entes públ.

0,00

0,00

0,00

749	Subs. correntes obtidos - de outras entidades

0,00

0,00

0,00

76	Outros proveitos e ganhos operacionais

1.562.182,58

22.171.927,70

23.734.110,28

78

1.122.933,54

0,00

1.122.933,54

0,00

0,00

0,00

17.910.714,95

303.148.524,97

321.059.239,92

RECEITAS DO EXERCÍCIO

357.368.272,80

303.971.243,07

661.339.515,87

Correções relativas a exercícios anteriores

122.461.788,63

89.460.872,95

211.922.661,58

	RECEITAS EXERCÍCIOS ANTERIORES

122.461.788,63

89.460.872,95

211.922.661,58

	TOTAL GERAL

500.525.941,90

393.432.116,02

893.958.057,92

Total das contas 15/18
219	Adiantamentos de clientes
229	Adiantamentos de fornecedores
23	Empréstimos obtidos
24	Estado e outros entes públicos
261	Adiantamentos a fornecedores de imobilizado

264	Regulariz. de dívidas por ordem do Tesouro
268	Devedores e credores diversos
Total das receitas de fundos alheios

Total da conta proveitos diferidos
51

Fundo patrimonial

Total da conta de reservas
711

Vendas

712

Prestações de serviços

72	Impostos e taxas
73

Proveitos suplementares

741	Transferências do tesouro
742	Transferências correntes obtidas

Proveitos e ganhos financeiros

792/3/4/5/8 Proveitos e ganhos extraordinários
Total dos proveitos do exercício
797
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FLUXOS FINANCEIROS
Contas a débito		
POCMS

Designação

01/01/2013 a 31/12/2013

Pagos

Em dívida

Total

72.683.834,65

291.294.278,67

363.978.113,32

5.629.803,23

0,00

5.629.803,23

0,00

0,00

0,00

42.720.965,28

3.654.034,78

46.375.000,06

0,00

0,00

0,00

262	Adiantamentos ao pessoal

160.554,66

0,00

160.554,66

263	Sindicatos

213.758,96

141,53

213.900,49

0,00

0,00

0,00

505.972,75

24.999,76

530.972,51

121.914.889,53

294.973.454,74

416.888.344,27

0,00

0,00

0,00

28	Empréstimos concedidos

0,00

0,00

0,00

312

Mercadorias

0,00

0,00

3161

Produtos farmacêuticos

64.448.478,60

16.154.675,96

80.603.154,56

3162

Material de consumo clínico

23.252.852,45

6.505.083,13

29.757.935,58

3163

Produtos alimentares

0,00

0,00

0,00

3164

Material de consumo hoteleiro

1.346.943,40

169.297,50

1.516.240,90

3165

Material de consumo administrativo

319.931,28

42.613,33

362.544,61

3166

Material de manutenção e conservação

375.582,45

89.262,29

464.844,74

0,00

0,00

0,00

89.743.788,18

22.960.932,21

112.704.720,39

0,00

0,00

0,00

862.257,22

598.573,66

1.460.830,88

0,00

0,00

0,00

964.279,43

151.930,52

1.116.209,95

0,00

0,00

0,00

1.826.536,65

750.504,18

2.577.040,83

6211	Assistência ambulatória

0,00

0,00

0,00

6212

Meios complementares de diagnóstico

0,00

0,00

0,00

6213

Meios complementares de terapêutica

0,00

0,00

0,00

6214

Produtos vendidos por farmácias

0,00

0,00

0,00

6215	Internamentos

0,00

0,00

0,00

6216	Transportes de doentes

0,00

0,00

0,00

6217	Aparelhos complementares de terapêutica

0,00

0,00

0,00

8.248.817,98

4.550.559,29

12.799.377,27

0,00

0,00

0,00

8.248.817,98

4.550.559,29

12.799.377,27

219	Adiantamentos de clientes
229	Adiantamentos a fornecedores
23	Empréstimos obtidos
24	Estado e outros entes públicos
261	Adiantamentos a fornecedores de imobilizado

264	Regulariz. de dívidas por ordem do Tesouro
268	Devedores e credores diversos
Total da despesa de fundos alheios
272

Custos diferidos

3169	Outro material de consumo
Total da conta compras
41	Investimentos financeiros
42	Imobilizações corpóreas
43	Imobilizações incorpóreas
44	Imobilizações em curso
45	Bens de domínio público
Total da conta de imobilizações

6218	Trabalhos executados no exterior
6219	Outros subcontratos
Total da conta de subcontratos
6221

Fornecimento e serviços I	

6.615.785,23

1.405.559,53

8.021.344,76

6222

Fornecimento e serviços II	

1.080.195,95

117.353,61

1.197.549,56

6223

Fornecimento e serviços III	

12.214.899,98

4.010.657,98

16.225.557,96

Total da conta de subcontratos

19.910.881,16

5.533.571,12

25.444.452,28

0,00

0,00

0,00

63	Transf. correntes concedidas e prest. sociais
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FLUXOS FINANCEIROS
Contas a crédito		
POCMS

Designação

01/01/2013 a 31/12/2013

Pagos

Em dívida

Total

288.220,02

36.176,04

324.396,06

6421	Remunerações base do pessoal

78.755.054,57

7.079.306,28

85.834.360,85

6422	Suplementos de remunerações

23.246.975,53

2.764.660,31

26.011.635,84

Prestações sociais diretas

213.311,60

0,00

213.311,60

6424	Subsídios de férias e natal

7.683.346,52

7.264.551,65

14.947.898,17

0,00

0,00

0,00

562.679,30

0,00

562.679,30

22.452.525,92

5.428.198,08

27.880.724,00

604.924,69

0,00

604.924,69

647	Encargos sociais voluntários

451.388,02

0,00

451.388,02

648	Outros custos com pessoal

204.802,61

839,50

205.642,11

134.463.228,78

22.573.731,86

157.036.960,64

65	Outros custos e perdas operacionais

371.460,14

11.698,17

383.158,31

68

31.822,40

0,00

31.822,40

691	Transferências de capital concedidas

0,00

0,00

693

Perdas em existências

0,00

0,00

694

Perdas em imobilizações

0,00

0,00

695

Multas e penalidades

961,63

0,00

0,00

0,00

Total da conta custos e perdas extraord.

961,63

0,00

961,63

86	Imposto sobre o rendimento do exercício

143.245,12

0,00

143.245,12

376.655.631,57

351.354.451,57

728.010.083,14

641	Remunerações dos orgãos diretivos

6423
6425

Prémios de desempenho

643

Pensões

645	Encargos sobre remunerações
646	Seguros de acid. de trabalho e doenças prof.

Total da conta despesas com pessoal
Custos e perdas financeiras

698	Outros custos e perdas operacionais

DESPESAS DO EXERCÍCIO

961,63

69764

CREA - Despesas com pessoal

24.276.864,02

337,27

24.277.201,29

697…

CREA - Outros

87.553.597,09

169.962,01

87.723.559,10

DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES

111.830.461,11

170.299,28

112.000.760,39

-

Caixa

4.763,60

4.763,60

12.018.975,27

12.018.975,27

16.110,35

16.110,35

SALDO FINAL

12.039.849,22

12.039.849,22

TOTAL GERAL

500.525.941,90

-	Depósitos
Tesouro
Outras Instituições

144

351.524.750,85

852.050.692,75

145

Mercadorias

Produtos farmacêuticos

Material de consumo clínico

Produtos alimentares

Material de consumo hoteleiro

Material de consumo administrativo

Material de manutenção e conservação

612

6161

6162

6163

6164

6165

6166
0,00

436.847,64

368.330,83

1.541.916,46

0,00

29.988.266,87

89.851.315,18

0,00

0,00
0,00

62126
0,00
0,00

62129	Outros

	Total da conta 6212

0,00

62132

0,00

0,00

62139	Outros

Total da conta 6213

0,00

62133	Litotrícia

Medicina física e de reabilitação

0,00

62131	Hemodiálise

6213	Assist. ambul.: meios compl. terapêutica

0,00

62127	Gastroenterologia

Medicina nuclear

0,00

62125	Electroencefalografia

Cardiologia

62124

0,00
0,00

Patologia clínica

62121

62123	Imagiologia

Assist. ambul.: meios compl. diagnóstico

6212
0,00

Subcontratos

621

62122	Anatomia patológica

Fornecimentos e serviços externos

122.186.676,98

62

TOTAL DA CONTA 61

6169	Outro material de consumo

C. M. V. M. C.

61

POCMS
Designação
Orçamentado
			

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Processo
Aquisição

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Encargos
Assumidos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

112.826.520,17

0,00

436.757,91

367.675,88

1.526.668,10

0,00

29.306.524,25

81.188.894,03

0,00

Processados

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Orç. - Pr. Aq.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Orç. - Enc. As.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.360.156,81

0,00

89,73

654,95

15.248,36

0,00

681.742,62

8.662.421,15

0,00

Orçam. - Proc.

CUSTOS E PERDAS

Rubricas										Diferenças

MAPA DE CONTROLO DO ORÇAMENTO ECONÓMICO								

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pago

146

Em outras entidades

Meios complementares de terapêutica

Produtos vendidos por farmácias

621893

621894

12.006.652,04
12.823.242,87
0,00

Total da conta 6218

6219	Outros Subcontratos

0,00

621899	Outros

Total da conta 62189

0,00

867.309,49

0,00

1.875.407,22

0,00

5.043.808,20

4.220.127,13

0,00

816.590,83

621898	Termalismo social

621897	Assistência no estrangeiro

621896	Aparelhos complementares de terapêutica

621895	Internamento e transportes de doentes

Meios complementares de diagnóstico

621892

621891	Assistência ambulatória

62189

Total da conta 62181

0,00

0,00

621819	Outros

Produtos vendidos por farmácias

621814

458.874,50
0,00

Meios complementares de terapêutica

621813

357.716,33

0,00

621815	Internamento e transportes de doentes

Meios complementares de diagnóstico

621812

621811	Assistência ambulatória

62181	Em entidades do Ministério da Saúde

Trabalhos executados no exterior

0,00

6217	Aparelhos complementares de terapêutica

6218

0,00

6216	Transportes de doentes

0,00
0,00

Produtos vendidos por farmácias

6215	Internamentos

6214

POCMS
Designação
Orçamentado
			

0,00

12.799.377,27

11.992.142,82

0,00

0,00

862.435,69

0,00

1.871.713,11

0,00

5.043.779,77

4.214.214,25

0,00

807.234,45

0,00

0,00

0,00

458.441,82

348.792,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Processo
Aquisição

0,00

12.799.377,27

11.992.142,82

0,00

0,00

862.435,69

0,00

1.871.713,11

0,00

5.043.779,77

4.214.214,25

0,00

807.234,45

0,00

0,00

0,00

458.441,82

348.792,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Encargos
Assumidos

0,00

12.799.377,27

11.992.142,82

0,00

0,00

862.435,69

0,00

1.871.713,11

0,00

5.043.779,77

4.214.214,25

0,00

807.234,45

0,00

0,00

0,00

458.441,82

348.792,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Processados

0,00

23.865,60

14.509,22

0,00

0,00

4.873,80

0,00

3.694,11

0,00

28,43

5.912,88

0,00

9.356,38

0,00

0,00

0,00

432,68

8.923,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Orç. - Pr. Aq.

0,00

23.865,60

14.509,22

0,00

0,00

4.873,80

0,00

3.694,11

0,00

28,43

5.912,88

0,00

9.356,38

0,00

0,00

0,00

432,68

8.923,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Orç. - Enc. As.

0,00

23.865,60

14.509,22

0,00

0,00

4.873,80

0,00

3.694,11

0,00

28,43

5.912,88

0,00

9.356,38

0,00

0,00

0,00

432,68

8.923,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Orçam. - Proc.

CUSTOS E PERDAS

Rubricas										 Diferenças

MAPA DE CONTROLO DO ORÇAMENTO ECONÓMICO								

0,00

8.248.817,98

8.248.817,98

0,00

0,00

700.866,86

0,00

1.330.840,99

0,00

3.120.495,78

3.096.614,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pago

147

Fornecimentos

Fornecimentos e serviços II	

Fornecimentos e serviços III	

6221

6222

6223

75.000,00

6413	Suplementos de remuneração

213.900,18
225,85

642222	Subsídios de turno

64223	Abono para falhas

642221	Noites e suplementos

5.325.765,38

1.240.299,84

642212

Prevenções

5.450.410,86

Suplementos de remuneração

709.337,93

28.585.153,38

10.273.058,80

46.266.810,74

324.396,06

0,00

0,00

73.001,57

53.929,09

197.465,40

709.337,93

28.585.153,38

10.273.058,80

46.266.810,74

324.396,06

0,00

0,00

73.001,57

53.929,09

197.465,40

709.337,93

28.585.153,38

10.273.058,80

46.266.810,74

324.396,06

0,00

0,00

73.001,57

53.929,09

197.465,40

38.243.829,55 38.243.829,55

225,02

212.078,06

4.089.773,56

1.068.472,09

4.629.936,11

225,02

212.078,06

4.089.773,56

1.068.472,09

4.629.936,11

225,02

212.078,06

4.089.773,56

1.068.472,09

4.629.936,11

85.840.151,58 85.834.360,85 85.834.360,85 85.834.360,85

642211	Horas extraordinárias

6422

Total da conta 6421

Pessoal em qualquer outra situação

64214

709.594,47

Pessoal regime Contrato individual de trabalho28.586.153,58

64213

10.275.603,11

Pessoal contrato termo resolutivo

46.268.800,42

329.442,36

0,00

64212

64211	RCTFP - por tempo indeterminado

6421	Remunerações base do pessoal

Total da conta 641

6419	Outras

0,00

56.520,00

6412	Subsídios de férias e natal

Prestações sociais diretas

197.922,36

Remuneração dos orgãos diretivos

641

6411	Remuneração base

Custos com Pessoal

64

6414

0,00

16.225.557,96

1.197.549,56

8.021.344,76

38.274.014,28 38.243.829,55

0,00

16.225.557,96

1.197.549,56

8.021.344,76

Processados

TOTAL DA CONTA 62

0,00

16.225.557,96

1.197.549,56

8.021.344,76

Encargos
Assumidos

25.450.771,41 25.444.452,28 25.444.452,28 25.444.452,28

0,00

16.229.469,15

1.198.887,01

8.022.415,25

Processo
Aquisição

Total da conta 622

6229	Outros fornecimentos e serviços

Fornecimentos e serviços

622

POCMS
Designação
Orçamentado
			

0,83

1.822,12

1.235.991,82

171.827,75

820.474,75

5.790,73

256,54

1.000,20

2.544,31

1.989,68

5.046,30

0,00

0,00

1.998,43

2.590,91

456,96

30.184,73

6.319,13

0,00

3.911,19

1.337,45

1.070,49

Orç. - Pr. Aq.

0,83

1.822,12

1.235.991,82

171.827,75

820.474,75

5.790,73

256,54

1.000,20

2.544,31

1.989,68

5.046,30

0,00

0,00

1.998,43

2.590,91

456,96

30.184,73

6.319,13

0,00

3.911,19

1.337,45

1.070,49

Orç. - Enc. As.

0,83

1.822,12

1.235.991,82

171.827,75

820.474,75

5.790,73

256,54

1.000,20

2.544,31

1.989,68

5.046,30

0,00

0,00

1.998,43

2.590,91

456,96

30.184,73

6.319,13

0,00

3.911,19

1.337,45

1.070,49

Orçam. - Proc.

CUSTOS E PERDAS

Rubricas										 Diferenças

MAPA DE CONTROLO DO ORÇAMENTO ECONÓMICO								

225,02

212.078,06

3.441.771,56

914.654,12

3.948.585,21

78.755.054,57

565.214,49

26.270.963,71

9.462.325,51

42.456.550,86

288.220,02

0,00

0,00

73.001,57

35.789,59

179.428,86

0,00

28.159.699,14

19.910.881,16

0,00

12.214.899,98

1.080.195,95

6.615.785,23

Pago

148

Prestações sociais diversas

Pensões

643

206.447,54

648	Outros custos com pessoal

Multas e penalidades

695

	TOTAL GERAL

TOTAL DA CONTA 69

3.171.365,13

3.170.365,13

0,00

1.000,00

1.846.445,43

0,00

1.845.483,80

0,00

961,63

31.822,40

383.158,31

334.088.208,84 197.542.216,33

Correções relativas a exercícios anteriores

698	Outros

697

696	Aumentos de amortizações e provisões

Perdas em imobilizações

694

0,00

0,00

Perdas em existências

693

Custos e perdas extraordinários

69

32.484,73

0,00

Custos e perdas financeiros

68

600.000,00

692	Dívidas incobráveis

Provisões do exercício

67

10.082.352,73

0,00

Amortizações do exercício

66

383.395,08

691	Donativos

Outros custos e perdas operacionais

65

205.642,11

451.388,02

604.924,69

27.880.724,00

562.679,30

0,00

14.947.898,17

213.311,60

26.011.635,84

6.746.772,52

4.159.068,47

0,00

6.294,00

5.099.016,01

Processo
Aquisição

205.642,11

451.388,02

604.924,69

27.880.724,00

562.679,30

0,00

14.947.898,17

213.311,60

26.011.635,84

6.746.772,52

4.159.068,47

0,00

6.294,00

5.099.016,01

Encargos
Assumidos

205.642,11

451.388,02

604.924,69

27.880.724,00

562.679,30

0,00

14.947.898,17

213.311,60

26.011.635,84

6.746.772,52

4.159.068,47

0,00

6.294,00

5.099.016,01

Processados

4.331.428,57

0,00

3.504.915,49

0,00

961,63

53.193,16

772.358,29

0,00

0,00

31.822,40

586.016,50

9.360.292,27

383.158,31

197.542.216,33 322.800.028,41

1.846.445,43

0,00

1.845.483,80

0,00

961,63

31.822,40

383.158,31

159.357.919,91 157.036.960,64 157.036.960,64 157.036.960,64

452.386,82

647	Encargos sociais voluntários

TOTAL DA CONTA 64

605.509,28

27.881.146,86

563.088,67

0,00

14.948.766,15

213.947,66

646	Seguros de acid. de trabalho e doenças prof.

645	Encargos sobre remunerações

Prémios desempenho

6425

6424	Subsídios de férias e natal

6423

28.317.032,99

Total da conta 6422

4.162.246,00
6.755.280,36

PECLEC/SIGIC

642282/9	Outros suplementos

642281

0,00

6.511,26

5.162.393,26

64226/7/8 Vestuário, artigos pessoais, aliment., aloj. e outros

64225	Ajudas de custo

64224	Subsídio de refeição

POCMS
Designação
Orçamentado
			

805,43

998,80

584,59

422,86

409,37

0,00

867,98

636,06

2.305.397,15

8.507,84

3.177,53

0,00

217,26

63.377,25

Orç. - Enc. As.

805,43

998,80

584,59

422,86

409,37

0,00

867,98

636,06

2.305.397,15

8.507,84

3.177,53

0,00

217,26

63.377,25

204.802,61

451.388,02

604.924,69

22.452.525,92

562.679,30

0,00

7.683.346,52

213.311,60

23.246.975,53

6.746.772,52

2.877.579,03

0,00

6.294,00

5.099.016,01

Pago

1.324.919,70

0,00

1.324.881,33

38,37

662,33

236,77

-334.511,99

0,00

-334.550,36

0,00

38,37

662,33

236,77

111.831.422,74

111.830.461,11

961,63

31.822,40

371.460,14

3.676.962,80 3.676.962,80 11.377.687,92 274.857.633,20

1.324.919,70

0,00

1.324.881,33

38,37

662,33

236,77

2.320.959,27 2.320.959,27 2.320.959,27 134.463.228,78

805,43

998,80

584,59

422,86

409,37

0,00

867,98

636,06

2.305.397,15

8.507,84

3.177,53

0,00

217,26

63.377,25

Orç. - Pr. Aq.

Orçam. - Proc.

CUSTOS E PERDAS

Rubricas										 Diferenças

MAPA DE CONTROLO DO ORÇAMENTO ECONÓMICO								

MAPA DE CONTROLO DO ORÇAMENTO ECONÓMICO		
RUBRICAS
POCMS Designação
Orçamentado
Emitido
Orçamentado				Emitido
71

Vendas e prestações de serviços

711

Vendas

712

Prestações de serviços

Cobrado

297.061.982,90

295.730.700,43

1.331.282,47

7.298.445,68

4.435,00

5.373,24

-938,24

4.912,86

297.057.547,90

295.725.327,19

1.332.220,71

7.293.532,82

143.960.577,36

147.304.174,85

-3.343.597,49

2.266.606,47

Consulta

54.027.255,56

52.394.956,68

1.632.298,88

253.439,46

7123	Urgência

25.686.273,26

26.068.957,38

-382.684,12

414.289,33

0,00

0,00

0,00

0,00

20.680.680,85

23.876.423,55

-3.195.742,70

69.509,39

7121	Internamento
7122
7124

Quartos particulares

7125	Hospital de dia
71261

Meios complementares de diagnóstico

1.681.250,00

1.899.679,89

-218.429,89

1.139.807,93

71262

Meios complementares de terapêutica

7.056.991,44

183.606,46

6.873.384,98

110.163,88

2.704.454,00

2.910.730,53

-206.276,53

2.910.730,53

41.260.065,43

41.086.797,85

173.267,58

128.985,83

0,00

0,00

0,00

0,00

390.915,00

457.613,16

-66.698,16

351.088,06

0,00

13.882,51

-13.882,51

13.882,51

741	Transferências do tesouro

0,00

0,00

0,00

0,00

742

Transferências correntes obtidas

0,00

13.882,51

-13.882,51

13.882,51

7421

da ACSS	

0,00

0,00

0,00

0,00

7422

do PIDDAC

0,00

0,00

0,00

0,00

7423

da EU - fundos comunit., proj. não co-financiados

0,00

13.882,51

-13.882,51

13.882,51

7429	Outras

0,00

0,00

0,00

0,00

743	Subsídios correntes obtidos - outros entes públicos

0,00

0,00

0,00

0,00

749	Subsídios correntes obtidos - de outras entidades

0,00

0,00

0,00

0,00

75

Trabalhos para a própria entidade

0,00

0,00

0,00

0,00

76

Outros proveitos e ganhos operacionais

25.212.264,40

23.734.110,28

1.478.154,12

9.124.365,16

11.205.189,00

10.830.773,38

374.415,62

7.562.182,58

10.803.307,40

9.570.524,04

1.232.783,36

95.947,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

769	Outros

3.203.768,00

3.332.812,86

-129.044,86

1.466.235,52

78

Proveitos e ganhos financeiros

335.000,00

1.122.933,54

-787.933,54

1.122.933,54

79

Proveitos e ganhos extraordinários

1.800.000,00

1.883.306,64

-83.306,64

122.461.788,63

324.800.162,30

322.942.546,56

1.857.615,74

140.372.503,58

7127	Taxas moderadoras
7128	Outras prestações de serviços de saúde
72

Impostos e taxas

73

Proveitos suplementares

74

Transf. subsídios correntes obtidos

761	Outros Proveitos operacionais
762	Reembolsos
763

Produtos de fabricação interna

768	Não especificados alheios ao valor acrescentado

	TOTAL GERAL

149

150

COMPRAS

82.000.000,00

Produtos alimentares

Material de consumo hoteleiro

Material de consumo administrativo

Material de manutenção e conservação

3163

3164

3165

3166

1.257.296,48

7.143.734,83

86.286.244,77

0,00

Encargos
Assumidos

1.257.296,48

7.143.734,83

86.286.244,77

0,00

Processados

127.221.631,48 112.704.720,39

127.221.631,48

122.450.000,00

TOTAL GERAL

14.195.050,85

321.860,24

127.221.631,48

0,00

469.135,11

367.716,51

1.522.429,52

0,00

30.175.074,26

0,00

127.221.631,48

0,00

469.135,11

367.716,51

1.522.429,52

0,00

30.175.074,26

318	Descontos e abatimentos em compras

127.221.631,48

0,00

469.135,11

367.716,51

1.522.429,52

0,00

30.175.074,26

0,00

122.450.000,00

0,00

400.000,00

370.000,00

1.440.000,00

0,00

30.140.000,00

90.100.000,00 94.687.276,08 94.687.276,08 94.687.276,08

1.257.296,48

7.143.734,83

86.286.244,77

0,00

Processo
Aquisição

317	Devolução de compras

Total da conta 31

3169	Outro material de consumo

Material de consumo clínico

3162

TOTAL DA CONTA 3161

1.400.000,00

Medicamentos

31611

31619	Outros produtos farmacêuticos

Produtos farmacêuticos

3161

0,00

6.700.000,00

Mercadorias

312

31612	Reagentes

COMPRAS

31

POCMS
Designação
Orçamentado
			

142.703,52

-443.734,83

-4.286.244,77

0,00

Orç. - Enc. As.

142.703,52

-443.734,83

-4.286.244,77

0,00

Orçam. - Proc.

942.972,36

5.358.801,12

58.146.705,12

0,00

Pago

-4.771.631,48

-4.771.631,48

0,00

-69.135,11

2.283,49

-82.429,52

0,00

-35.074,26

-4.771.631,48

-4.771.631,48

0,00

-69.135,11

2.283,49

-82.429,52

0,00

-35.074,26

9.745.279,61

-14.195.050,85

-321.860,24

-4.771.631,48

0,00

-69.135,11

2.283,49

-82.429,52

0,00

-35.074,26

89.743.788,18

89.743.788,18

0,00

375.582,45

319.931,28

1.346.943,40

0,00

23.252.852,45

-4.587.276,08 -4.587.276,08 -4.587.276,08 64.448.478,60

142.703,52

-443.734,83

-4.286.244,77

0,00

Orç. - Pr. Aq.

Rubricas										 Diferenças

MAPA DE CONTROLO DO ORÇAMENTO								
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INVESTIMENTOS

219.000,00

4234

50.000,00

4239	Outros

IMOBILIZAÇÕES EM CURSO

BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO

44

45

TOTAL GERAL

IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS

43

0,00
2.684.346,18

12.651.030,00

1.116.209,95

0,00

0,00

4.720.030,00

0,00

1.568.136,23

7.931.000,00

TOTAL DA CONTA 42

0,00

0,00

429	Outras

0,00

446.439,74

0,00

670.000,00

432.172,94

14.266,80

0,00

0,00

1.121.696,49

23.506,41

11.950,61

10.967,91

116.833,00

42.686,76

544.850,13

370.901,67

0,00

0,00

Processo
Aquisição

427	Taras e vasilhame

Total da conta 426

610.000,00

4262	Equipamento informático

Equipamento administrativo e informático		

426
60.000,00

0,00

Ferramentas e utensílios

425

4261	Equipamento administrativo

0,00

424	Equipamento de transporte

7.261.000,00

12.000,00

4236	Hotelaria

Total da conta 423

50.000,00

4235	Desinfecção / Esterilização

Mobiliário hospitalar

80.000,00

4233	Laboratório

750.000,00
6.100.000,00

Médico-cirúrgico

4231

4232	Imagiologia

Equipamento básico

0,00

422	Edíficios e outras construções

423

0,00

IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS

421	Terrenos e recursos naturais

42

POCMS
Designação
Orçamentado
			

2.684.346,18

0,00

1.116.209,95

0,00

1.568.136,23

0,00

0,00

446.439,74

432.172,94

14.266,80

0,00

0,00

1.121.696,49

23.506,41

11.950,61

10.967,91

116.833,00

42.686,76

544.850,13

370.901,67

0,00

0,00

Encargos
Assumidos

2.684.346,18

0,00

1.116.209,95

0,00

1.568.136,23

0,00

0,00

446.439,74

432.172,94

14.266,80

0,00

0,00

1.121.696,49

23.506,41

11.950,61

10.967,91

116.833,00

42.686,76

544.850,13

370.901,67

0,00

0,00

		

Processados

0,00

0,00

223.560,26

177.827,06

45.733,20

0,00

0,00

6.139.303,51

26.493,59

49,39

39.032,09

102.167,00

37.313,24

5.555.149,87

379.098,33

0,00

0,00

Orç. - Enc. As.

0,00

0,00

223.560,26

177.827,06

45.733,20

0,00

0,00

6.139.303,51

26.493,59

49,39

39.032,09

102.167,00

37.313,24

5.555.149,87

379.098,33

0,00

0,00

Orçam. - Proc.

0,00

0,00
0,00

0,00
9.966.683,82 9.966.683,82 9.966.683,82

0,00

3.603.820,05 3.603.820,05 3.603.820,05

0,00

6.362.863,77 6.362.863,77 6.362.863,77

0,00

0,00

223.560,26

177.827,06

45.733,20

0,00

0,00

6.139.303,51

26.493,59

49,39

39.032,09

102.167,00

37.313,24

5.555.149,87

379.098,33

0,00

0,00

Orç. - Pr. Aq.

Rubricas										 Diferenças

MAPA DE CONTROLO DO ORÇAMENTO								

1.826.536,65

0,00

964.279,43

0,00

862.257,22

0,00

0,00

249.503,60

239.802,18

9.701,42

0,00

0,00

612.753,62

15.984,36

8.126,41

7.458,18

79.446,44

29.027,00

270.498,09

202.213,14

0,00

0,00

Pago

c. Provisões para outros riscos e encargos:
As provisões para outros riscos e encargos foram calculadas tendo em conta o princípio da prudência, tomando por
base a probabilidade de ocorrência dos fatos subjacentes.

ANEXO AO BALANÇO E DEMONSTRAÇÃO
DE RESULTADOS 2013
ANEXO AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO
DE RESULTADOS – Exercício 01-01-2013 a 31-12-2013

Para os processos judiciais em curso foi criada uma provisão com base no parecer do responsável pelo Gabinete
Jurídico, sustentado pelos desenvolvimentos processuais
já conhecidos.

Nota introdutória
O Centro Hospitalar São João, E.P.E. com sede na Alameda
Prof. Hernâni Monteiro 4200-319 Porto, que resultou da fusão do Hospital de São João, E.P.E. e do Hospital de Nossa
Senhora Conceição Valongo, iniciou a sua atividade a partir
de 01 de abril de 2011, conforme estabelecido no DecretoLei n.º 30/2011 de 02 de março.

d. Ajustamento de dívidas a receber:
Os ajustamentos de dívidas a receber são reconhecidos
com base na avaliação dos riscos de não cobrança das contas a receber de clientes.

As Demonstrações Financeiras foram preparadas de
harmonia com os princípios contabilísticos da prudência,
consistência, substância sob a forma, materialidade e especialização dos exercícios, definidos no Plano Oficial de
Contabilidade do Ministério da Saúde (POCMS).

e. Acréscimos e Diferimentos:
A Entidade regista os seus custos e proveitos de acordo
com o princípio da especialização dos exercícios.
· Acréscimos de Proveitos:
Esta conta regista nomeadamente o valor do proveito
correspondente a serviços de saúde prestados ao SNS e
outros Subsistemas de Saúde, durante o exercício, cujos
direitos serão reconhecidos no exercício seguinte. Foi especializado o valor que se espera faturar, tendo por base
a produção realizada e os limites impostos pelo contrato,
relativo ao ano 2013, no valor de 267.297.712,35€ e às linhas
específicas – medicamentos, internos, incentivos, no valor
de 22.656.574,33€. Por esta mesma razão não foi possível
regularizar os adiantamentos efetuados pela ACSS, no valor de 284.694.083,61 €, relativos a este contrato programa.

As notas não mencionadas não se aplicam à Instituição ou
respeitam a fatos não materialmente relevantes ou que
não ocorreram durante o exercício em causa.
Todas as notas apresentam valores em euros e respeitam
a ordem estabelecida no POCMS.
NOTA 8.2.3
Critérios Valorimétricos utilizados relativamente às várias
rubricas do Balanço e da Demonstração de Resultados,
bem como métodos de cálculo respeitantes aos ajustamentos de valor:
a. Imobilizações Corpóreas:
O Imobilizado Corpóreo encontra-se registado pelo custo
de aquisição, sendo as ofertas registadas pelo justo valor.
As Amortizações são calculadas pelo método das quotas
constantes e por duodécimos sendo as taxas aplicadas as
previstas na Portaria nº 671/2000.

· Acréscimos de Custos:
Esta conta evidencia as estimativas de custos imputáveis
ao exercício mas cujo vencimento ocorre em exercícios seguintes.
· Proveitos Diferidos:
Nesta conta são contabilizados os subsídios de investimento que serão reconhecidos em resultados de exercícios futuros, na medida das amortizações dos referidos
activos.

b. Existências:
As Existências estão valorizadas ao custo de aquisição,
utilizando-se como método de custeio das saídas o custo
médio ponderado.
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· Custos Diferidos:
Esta conta reflete os custos adicionais com contrato de
cogeração no âmbito do investimento, pago neste exercício mas que serão reconhecidos em resultados de exercícios futuros, na medida da vigência do contrato de fornecimento de energia – 15 anos.

longo, realizada por uma entidade externa, e concluída em
setembro/2013, no valor de 399.377,34€;
· com a contabilização de doações, realizados no exercício
no montante de 342.949,01€.
As transferências e abates do Activo Bruto estão relacionados:

f. Pensões de Reforma:
Os encargos com Pensões encontram-se registados pela
despesa efectivamente paga.

· com a regularização dos saldos das contas de imobilizado
resultante da inventariação do património do Pólo de Valongo, realizada por uma entidade externa, e concluída em
setembro/2013, no valor de 1.420.317,19€;

g. Imposto sobre o Rendimento:
Os impostos correntes, quando devidos, são calculados e
contabilizados de acordo com a legislação aplicável. Neste
exercício não existe matéria colectável para efeitos de liquidação do imposto sobre o rendimento, pelo que apenas
foi registada a Tributação Autónoma, a qual incide sobre
certo tipo de despesas.

· com a conclusão de obras e aquisições de equipamentos
que se encontravam em curso, no valor de 1.623.585,04€ houve reclassificação para a conta 622 de 62.989,67€;
· com a contabilização de abates realizados durante este
exercício, no valor de 3.096.340,38€.

São reconhecidas contabilisticamente as situações de
diferimento de impostos, determinados nos termos da
Directriz Contabilística nº28. Os activos por impostos diferidos associados a prejuízos fiscais reportáveis são registados unicamente quando existem expectativas razoáveis
de lucros fiscais futuros suficientes para os utilizar.
NOTA 8.2.4
Transações em moeda estrangeira:
As operações em moeda estrangeira são convertidas para
euros à taxa de câmbio vigente na data da sua ocorrência.
NOTA 8.2.7
Movimentos ocorridos nas rubricas do activo imobilizado:
Os aumentos do Activo Bruto, estão relacionados:
· com a conservação das infra-estruturas de apoio à prestação de cuidados de saúde, bem como substituição de equipamento deteriorado pelo excesso de vida útil, no valor de
2.686.194,71€;
· com a conclusão de obras e aquisições de equipamentos
que se encontravam em curso, no valor de 1.556.898,21€;
· com a regularização dos saldos das contas de imobilizado
resultante da inventariação do património do Pólo de Va-
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ATIVO IMOBILIZADO			

01/01/2013 a 31/12/2013

Contas
POCMS

Designação

Saldo Inicial

Reavaliações

Aumentos

Alienações

Transf. e Abates

Saldo Final

45.488,46

0,00

0,00

0,00

0,00

45.488,46

432	Despesas de I & D	

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

443	Imobilizações em curso

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

449	Adiantamentos por conta

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45.488,46

0,00

0,00

0,00

0,00

45.488,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

422	Edíficios e outras constr.

86.916.601,38

0,00

1.208.746,25

0,00

155.003,96

87.970.343,67

423	Equipamento básico

68.063.944,31

0,00

1.440.216,65

0,00

3.534.462,32

65.969.698,64

332.769,13

0,00

3.593,72

0,00

9.935,22

326.427,63

1.848,63

0,00

0,00

0,00

1.848,63

0,00

21.346.859,44

0,00

1.216.652,70

0,00

741.581,31

21.821.930,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.124,43

0,00

0,00

0,00

1.124,43

0,00

8.652.053,27

0,00

1.116.209,95

0,00

1.696.286,74

8.071.976,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

185.315.200,59

0,00

4.985.419,27

0,00

6.140.242,61

184.160.377,25

185.360.689,05

0,00

4.985.419,27

0,00

6.140.242,61

184.205.865,71

Imobiliz. Incorpóreas:
431	Despesas de instalação

		
Imobiliz. Corpóreas:
421	Terrenos e rec. naturais

424	Equipamento de transporte
425

Ferramentas e utensílios

426	Equipamento admin. e infor.
427	Taras e vasilhame
429	Outras
442	Imobilizações em curso
448	Adiantamentos por conta
TOTAL GERAL

Os reforços e as regularizações das amortizações resultam:
· nas regularizações - acerto dos saldos resultante da inventariação do património do Pólo de Valongo, realizada
por uma entidade externa, e concluída em setembro/2013,
no valor de 2.324.440,54€ e dos abates realizados durante
este exercício, no valor de 2.962.994,38€;
· nos reforços – amortizações do exercício, no valor de
9.360.292,27€ e acerto dos saldos resultante da inventariação do património do Pólo de Valongo, realizada por uma
entidade externa, e concluída em setembro/2013, no valor
de 285.247,72€.
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AMORTIZAÇÕES			

01/01/2013 a 31/12/2013

Contas
POCMS

Designação

Saldo Inicial

Reforços

Regularizações

Saldo Final

4851	Terrenos e recursos naturais

0,00

0,00

0,00

0,00

4852	Edíficios

0,00

0,00

0,00

0,00

4853	Outras construções e infra-estruturas

0,00

0,00

0,00

0,00

4855

0,00

0,00

0,00

0,00

4859	Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

		

0,00

0,00

0,00

0,00

45.488,46

0,00

0,00

45.488,46

0,00

0,00

0,00

0,00

45.488,46

0,00

0,00

45.488,46

0,00

0,00

0,00

0,00

4822	Edíficios e outras construções

22.584.738,93

4.134.257,33

313.095,76

26.405.900,50

4823	Equipamento básico

56.943.899,92

4.095.140,20

4.258.477,67

56.780.562,45

273.075,48

26.686,06

14.103,61

285.657,93

1.567,63

0,00

1.567,63

0,00

19.179.956,12

1.389.456,40

699.356,73

19.870.055,79

0,00

0,00

0,00

0,00

833,52

0,00

833,52

0,00

98.984.071,60

9.645.539,99

5.287.434,92

103.342.176,67

0,00

0,00

0,00

0,00

492	Obrigações e títulos de participação

0,00

0,00

0,00

0,00

495	Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

		

0,00

0,00

0,00

0,00

99.029.560,06

9.645.539,99

5.287.434,92

103.387.665,13

Bens de domínio público:

Património histórico, artístico e cultural

	Imobilizações Incorpóreas:
4831	Despesas de instalação
4832	Despesas de I & D	
		
	Imobilizações Corpóreas:
4821	Terrenos e recursos naturais

4824	Equipamento de transporte
4825

Ferramentas e utensílios

4826	Equipamento administartivo e informático
4827	Taras e vasilhame
4829	Outras
		
	Investimentos Financeiros:
491

Partes de capital

TOTAL GERAL

NOTA 8.2.14
Apesar de o terreno e edifícios, do Pólo do Porto, utilizados
para o desenvolvimento da atividade do Centro Hospitalar
São João, EPE, já se encontrar registo em nome desta Instituição desde 28/03/2013, o seu valor patrimonial não está
incluído nas Demonstrações Financeiras. A integração do
edifício e do terreno no património do Hospital será concretizado logo que a Direcção Geral do Tesouro e Finanças
produza o respectivo despacho de integração – foram efe-

tuadas duas propostas de avaliação dos imóveis, a pedido
da DGTF, em 2011, por entidades indicadas pela mesma,
que lhes foram remetidas para apreciação, tendo a DGTF
nomeado ROC para avaliação das propostas e validação
do valor a integrar no património. Até esta data não obtivemos qualquer informação quanto ao evoluir deste processo. O edifício do Pólo de Valongo é propriedade da Santa
Casa da Misericórdia de Valongo, sendo utilizado pelo Centro Hospitalar como arrendatário.
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NOTA 8.2.23
Valor global das dívidas de cobrança duvidosa:
Rubricas
Clientes e utentes cobrança duvidosa:
Companhias Seguros
Outros Clientes
Utentes c/c

Saldo Inicial
873.508,29
668.421,56
150.934,85
54.151,88

NOTA 8.2.24
Valor global das dívidas ativas e passivas respeitantes ao
pessoal das instituições do MS:
O valor das dívidas ativas dos funcionários do Centro Hospitalar de São João, EPE é de 259.183,14€ e diz respeito a
reposições devidas.
NOTA 8.2.26
Discriminação das dívidas incluídas na conta “Estado e outros entes públicos” em situação de mora:
Esta Instituição a 31-12-2013, não possuía qualquer dívida
em mora ao Estado ou a Outro Ente Público.
NOTA 8.2.31
Movimentos ocorridos nas rubricas de Provisões acumuladas:
Os ajustamentos de dívidas a receber correspondem à dívida dos clientes classificados como de cobrança duvidosa
nas percentagens que se indicam:· 40% na situação de cobrança judicial em curso, conforme indicação do Responsável pelo Gabinete Jurídico;
· 100% nas dívidas > 24 meses;
· 75% nas dívidas <24 meses e > a 18 meses;
· 50% nas dívidas < 18 meses e > a 12 meses;
· 25% nas dívidas <12 meses e > a 6 meses.
A dívida do SAMS Norte no valor de 5.329.594,14€ transitou para dívidas de terceiros de médio/longo prazo, uma
vez que foi efetuado acordo extra judicial para pagamento
mensal, de amortização de dívida, de 40.000€. Foi-lhe associada a respetiva provisão no valor de 996.562,40€.
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Aumento
515.047,93
435.610,72
79.437,21
0,00

Reversão
763.326,66
661.308,76
74.837,46
27.180,44

Saldo final
625.229,56
442.723,52
155.534,60
26.971,44

Foi reforçada a provisão para riscos e encargos dado o
montante reclamado nas ações a decorrer em tribunal,
maioritariamente, relativas a negligência médica.
Código
Contas Movimentos
291
Provisões para Cobrança Duvidosa
292
Provisões para riscos e encargos

Saldo Inicial
2.008.433,04
3.149.117,07

Compromissos relativo a Pensões – a partir de 01-01-2011,
em conformidade com o artº 159 da Lei do orçamento de
estado para 2011, as responsabilidades com o pagamento
de pensões relativas aos aposentados que tenham passado a subscritores nos termos do Decreto-Lei nº 301/79,
de 18 de agosto, são suportadas pelas verbas da alienação
dos imóveis do Estado afectos ao Ministério da Saúde e
das entidades integradas no SNS.
Apenas, é da responsabilidade desta Instituição o pagamento das pensões de sobrevivência e acidentes de serviço.
NOTA 8.2.32
Movimentos registados nas rubricas de Capitais Próprios:
Os movimentos apresentados nas contas de capital resultam:
· da regularização dos saldos resultante da inventariação
do património do Pólo de Valongo, realizada por uma entidade externa, e concluída em setembro/2013, no valor de
1.016.404,34€.
· da aplicação proposta do resultado líquido das contas de
2011 que foram aprovadas (continuamos a aguardar aprovação das contas de 2012 para poder fazer a aplicação proposta do resultado líquido);
· da regularização das especializações efetuadas em 2012
relativas a notas de crédito do Acordo Apifarma e que não
se concretizou em 2013 – 4.062.092,17€ e reversão de faturação medicamentos efetuada à ARS Norte relativa a
2008, 2009 e 2010 – 1.153.801,53€;
· regularização resultado líquido obtido em 2012 –
1.005.774,93€.
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Aumento
13.645,53
572.370,97

Redução
289.694,71
0,00

Saldo Final
1.732.383,86
3.721.488,04

Movimento no Exercício
Conta
Capital estatutário

Saldo Inicial

Débito

Crédito

Saldo Final

112.000.000,00

0,00

0,00

112.000.000,00

Reservas:				
Reservas

582.565,11

0,00

41.682,04

624.247,15

Subsídios

0,00

0,00

0,00

0,00

18.866.867,86

0,00

342.949,01

19.209.816,87

0,00

0,00

0,00

0,00

-5.943.798,64

18.106.968,46

14.765.080,37

-9.285.686,73

1.005.774,93

1.005.774,93

129.855,54

129.855,54

126.511.409,26

19.112.743,39

15.279.566,96

122.678.232,83

Doações
Decor. da Transf. Activos
Resultados Transitados
Resultado Liquido do Exercício
Total

NOTA 8.2.33
Demonstração do custo das mercadorias vendidas e das
matérias consumidas:
DEMONSTRAÇÃO DO CUSTO MERC. VEND. E MAT. CONSUMIDAS
Matérias primas,
subsidiárias e de consumo

Contas			
Designação
Mercadorias
36	Existências iniciais

0,00

8.560.473,62

312+316

0,00

112.704.720,29

793+693	Regularização de existências

0,00

-250.610,80

36	Existências finais

0,00

8.188.063,04

61

0,00

112.826.520,07

Compras

Custos do exercício

NOTA 8.2.37
Demonstração dos resultados financeiros:
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS FINANCEIROS			
CONTAS	Exercício

01/01/2013 a 31/12/2013

CONTAS	Exercício

	Designação

2013

2012

	Designação

2013

2012

681	Juros suportados

0,00

0,00

781	Juros obtidos

6.454,90

5.311,45

683	Amort. de inv. em imóveis

0,00

0,00

783	Rendimentos de imóveis

0,00

0,00

684

0,00

0,00

785	Dif. de câmbio favoráveis

1.251,85

0,00

685	Dif. de câmbio desfavoráveis

0,00

0,00

786	Desc. de pronto pag. obtidos

1.115.226,79

208.947,37

687

Perdas em alien. e aplic. tes.

0,00

0,00

787	Ganhos em alien. e aplic. tes.

0,00

0,00

688	Outros custos e perdas fin.

31.822,40

28.937,86

788	Outros prov. e ganhos fin.

0,00

1.182.883,81

	Result. Financeiros (+/-)

1.091.111,14

1.368.204,77

Prov. p/ aplic. financeiras

TOTAL GERAL

		

1.122.933,54 1.397.142,63		
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TOTAL GERAL

1.122.933,54 1.397.142,63

NOTA 8.2.38
Demonstração dos resultados extraordinários:
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS EXTRAORDINÁRIOS			
CONTAS	Exercício

01/01/2013 a 31/12/2013

CONTAS	Exercício

	Designação

2013

2012

	Designação

2013

2012

691	Transf. capital concedidas

0,00

0,00

792	Recuperação de dívidas

0,00

0,00

692	Dívidas incobráveis

0,00

0,00

793	Ganhos em existências

521.747,49

933.017,12

772.358,29

704.124,78

794	Ganhos em imobilizações

23.568,14

0,00

53.193,16

0,00

795	Benef. e penalid. contratuais

0,00

0,00

961,63

1.752.126,58

796	Reduções amort e prov.

0,00

0,00

0,00

0,00

-226.174,61

1.360.147,97

3.504.915,49

1.462.100,27

1.564.165,62

1.473.169,24

698	Outros custos perdas extra.

0,00

0,00

		

	Result. extraordinários (+/-)

-2.448.121,93

-152.017,30

		

693

Perdas em existências

694

Perdas em imobilizações

695

Multas e penalidades

696	Aumentos amort. e prov.
697

Correc. exerc. anteriores

TOTAL GERAL

797

Correc. exerc. anteriores

798	Outros prov. ganhos extra

1.883.306,64 3.766.334,33		

TOTAL GERAL

1.883.306,64 3.766.334,33

Em custos e perdas de exercícios anteriores estão incluídos, entre outros:

NOTA 8.2.39
Outras Informações:

a) contabilização de despesas relativas a 2012, mas reconhecidas durante o exercício de 2013, em especial fatura
cogeração relativa a 2011 e 2012 no valor de 1.386.965,80€;

a. O Contrato Programa estabelecido entre o Centro Hospitalar de São João, EPE e o Ministério da Saúde (através
da ACSS) constitui o instrumento de definição e de quantificação das atividades a realizar pelo Centro Hospitalar, no
âmbito do Serviço Nacional de Saúde. Assim, o Contrato
Programa define, nomeadamente, os objetivos de produção e de remuneração desta, bem como os apoios extraordinários concedidos (designadamente para compensar as
obrigações do Centro Hospitalar no âmbito do serviço público de saúde) e ainda os programas especiais propostos
pelo Ministério da Saúde.

b) correções a faturas receita emitidas em anos anteriores,
no montante de 1.659.431,69€;
Na rubrica outros proveitos e ganhos extraordinários estão contabilizados o valor da amortização dos subsídios
para investimento recebidos.

b. Foram faturados à ACSS:
· os programas específicos – Assistência Médica no Estrangeiro, Doenças Lisossomais de Sobrecarga e Transplantes
– no montante de 10.830.773,38 €.
Foi recebido no exercício, como adiantamento do Contrato
Programa, o montante de 284.694.083,61€.
c. Na conta de acréscimos de proveitos está registado
· o valor de toda a produção 2013, relativa ao Serviço Nacional de Saúde, dado que a forma de faturação das novas
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linhas de produção foi muito demorada, o que tornou impossível a sua faturação em tempo útil - no montante de
289.954.286,68€ assim discriminado:
· Internamento – 142.980.069,43€
· GDH’s Ambulatório – 26.046.841,18€
· Consulta externa – 49.131.752,02€
· Urgência – 25.378.475,16€
O Técnico Oficial de Contas
· Hospital Dia – 23.760.574,56€
· Medicamentos – 5.323.776,28€
· Internos – 2.507.817,75€
· Incentivos – 14.824.980,30€
Filipe Loureiro
· para o exercício 2011 relativos à produção marginal e adicional, no valor 5.894.805,34€;
· para o exercício de 2012 relativos à produção normal, incentivo institucional e programas especiais, no valor de
26.539.725,69€.
d. Na rubrica acréscimos de custos evidenciam-se os valores das responsabilidades com férias, subsídio de férias e
respetivos encargos.
e. Esta Instituição, iniciou em fevereiro de 2012 o procedimento de inventariação do património existente no pólo de
Valongo, tendo sido concluído em setembro/2013, dandose assim por terminado todo o processo de inventariação
que abrangeu ambos os pólos do Centro Hospitalar de São
João, EPE.
f. Gostaríamos ainda de fazer ponto situação quanto aos
arrears da dívida a terceiros e de terceiros:

O Conselho de Administração

Presidente António Ferreira

Diretora Clínica Margarida Tavares

Enfermeira Diretora Eurídice Portela
· o CHSJ em 31/12/2013 devida à mais de 90 dias aos seus
fornecedores 643.875,74€, mas tinha a receber dos seus
clientes 36.689.023,92€;
· do valor a receber dos seus clientes 90% venceu à mais
de 360 dias, destacando-se como devedores ACSS com
10.092.191,10€, SAMS Norte 5.329.594,19€ e ARS Norte
5.305.807,22€.

Vogal Executivo João Oliveira

Porto, 31 de março de 2014

Vogal Executivo Amaro Ferreira
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