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1. Nota Introdutória 

 

O Centro de Responsabilidade Integrado de Obesidade, doravante designado por CRI – O, foi 

criado pela deliberação 2340/2018 do Conselho de Administração do Centro Hospitalar 

Universitário de São João, EPE de dia 23 de dezembro 2018, que aprova o seu Regulamento 

Interno, e determinou o início de funções, em Janeiro 2019. 

O Contrato Programa do CRI – O para o ano de 2020, foi aprovado pelo Conselho de 

Administração do Centro Hospitalar Universitário de São João, EPE conforme reunião de dia 9 

de setembro de 2020. 

Cabe agora ao Conselho de Gestão do CRI – O, e de acordo com o previsto na alínea f) do ponto 

1 do art. 6º do seu Regulamento Interno, apresentar o Relatório de Atividades do ano de 2020, 

com descrição da produção, variações na capacidade instalada, exercício financeiro, indicadores 

previstos no plano de ação, complicações, acidentes e constrangimentos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Capacidade Instalada 

 

a. Internamento  

 
Ao nível do Internamento (inserido no Serviço de Cirurgia Geral), o CRI – O dispõe usualmente 

de 10 camas, distribuídas pelas enfermarías homens e mulheres localizadas no serviço de 

Cirurgia Geral, no Piso 5 das instalações do CHUSJ, EPE no Polo do Porto.  

O apoio de enfermagem, administrativo e de assistentes operacionais no internamento é 

efetuada pelos profissionais do serviço de Cirurgia Geral. 

 

b. Consulta Externa 

 

Estão atribuídos semanalmente à equipa multidisciplinar do CRI – O (cirurgia bariátrica, 

endocrinologia e nutrição) - Consulta AMTCO - 3 períodos de consulta de 2,5h cada, por semana, 

para realização de consultas de avaliação multidisciplinar de obesidade. 

A psiquiatria / psicologia, complementa a avaliação multidisciplinar de obesidade em consulta 

individual, através de 5 periodos de consulta num total de 12h por semana. 

A anestesiologia dispõe de um período de consulta de 6h por semana, para consulta de 

anestesiologia pré ou pós-operatória sempre que considerado adequado e solicitado. 

A gastroenterologia tem atribuído 1 período de consulta de 2h cada por semana, para realização 

de consulta sempre que considerado adequado e solicitado o apoio. 

Para além dos tempos para a realização de 1ª consulta ou avaliações pré-operatórias, as 

especialidades que compõem o CRI – O, dispõem dos seguintes períodos de consulta por semana 

para consultas de seguimento do Tratamento Cirúrgico de Obesidade, nos quais se incluem os 

1º, 2º e 3º ano de Follow Up: 

 

1. Cirurgia Bariátrica - 4 períodos num total de 14h por semana. 

2. Endocrinologia - 9 períodos num total de 18h por semana. 

3. Psiquiatria / Psicologia - 7 períodos num total de 17,5h por semana. 

4. Nutrição  - 8 períodos num total de 22h por semana. 



A distribuição do nº de profissionais e horas semanais afetas ao CRI – O é a seguinte, de 

acordo com cada categoria profissional: 

 

Grupo Profissional Especialidade Nº Profissionais Horas semanais 

Médico 

Cirurgia Bariátrica 4 124 

Anestesiologia 6 24 

Endocrinologia 4 30 

Psiquiatria 3 12 

  Gastrenterologia 2 6 

Enfermagem 
Bloco Operatório 
Central 

10 54 

Técnico Superior de Saúde 
Psicologia 3 17,50 

Nutrição 4 36 

Técnico Superior Gestão 1 5 H.E. 

Assistente Técnico Cirurgia Geral 1 5 H.E. 

Assistente Operacional 
Bloco Operatório 
Central 

4 24 

 

 

c. Bloco Operatório 

 

O CRI – O dispõe semanalmente de 3 tempos operatórios de 6h cada, na sala 6 do Bloco 

Operatório Central, 4as feiras de manhã e tarde e 6as feiras de manhã, ao qual acrescem mais 

3 tempos operatórios de 6h cada em regime de produção adicional, a 6ª feira a tarde e sábado 

manha e tarde. 

 

d. Urgência  

 
O CRI – O não possui serviço de urgência, no entanto 3 dos seus 4 cirurgiões, prestam 12h 

semanais de apoio à urgência de Cirurgia Geral. 

 

 



3. Atividade Assistencial 

 

Os objetivos de atividade que serão apresentados são os que resultam do contrato programa de 

2020 aprovado em reunião do CA no dia 9 de setembro de 2020. 

Será feita uma comparação com a atividade realizada no período homólogo, bem como apurado 

o grau de cumprimento do indicador face ao valor contratualizado para o ano de 2020. 

 

a. Internamento  

 
Não se verificaram alterações na capacidade instalada do internamento, sendo que as 10 camas 

que já estavam afetas a anterior unidade funcional de obesidade, transitaram sempre que 

necessárias para o CRI – O. 

 

O total de doentes saídos para o exterior diminuiu 15% no ano de 2020, quando comparado 

com o período homólogo, correspondendo a - 89 doentes.  

A demora média de internamento verificada no período foi de 2,49 dias, superior em 1% à 

registada no período homólogo, tendo sido mantido o protocolo de seguimento pós-operatório, 

que permite dar alta mais precoce aos doentes, mas sem inferir na segurança clínica, 

implementado no ano anterior. Importa também referir que, nos doentes em tratamento 

cirúrgico de obesidade (com cirurgia Bypass ou Sleeve), a demora média diminuiu de 2,46 dias 

para 2,41 e representou 89,9 % do nº total de doentes saídos (457 em 508), enquanto no ano 

de 2019 tinha sido 86,1%, (514 em 597).  

Para este aumento de eficiência, contribuiu a demora média pré-operatória, que diminuiu de 

0,33 dias no ano de 2019 para 0,31 dias em 2020, fruto de um esforço para que e sempre que 

clinicamente possível, apenas seja internado no dia anterior, o 1º doente a intervencionar no 1º 

Internamento

Doentes Saídos 597 508 525 -15% 97%

Demora Média 2,47 2,49 2,75 1% 110%

Demora Média doentes em TCO 2,46 2,41 2,50 -2% 104%

Demora média (pré-operatória) 0,33 0,31 0,33 -6% 106%

Demora média TCO (pré-operatória) 0,31 0,30 0,33 -3% 110%

Cump. %  

Objetivo
CRI - Obesidade 2020 2019

Var. %

Homólogo
Objetivo



tempo operatório de manhã. Todos os outros doentes, sejam os 1º do tempo da tarde, sejam 

os subsequentes dos turnos da manhã, são internados no próprio dia. 

 

b. Consulta Externa 

 
O elevado número de doentes e tempo de espera para consulta exigiam uma intervenção efetiva 

por parte do CRI – O para que o acesso atempado dos doentes a tratamento não ficasse 

comprometido. 

Enquanto o objetivo do ano de 2019 era terminar o ano com menos de 1.000 doentes a espera 

para consulta > 365 dias, o objetivo para 2020 seria terminar o ano sem doentes a espera com 

tempo > 270 dias.  

Não obstante as limitações de acesso verificadas, quer devido a suspensão de atividade de 1ª 

consulta ocorrida no 1º Semestre por força da pandemia COVID-19, quer também devido a 

diminuição do nº de agendamentos de 1ª consulta por força do distanciamento social, este 

objetivo foi plenamente cumprido. 

Por outro lado só após a criação deste centro se está a cumprir o número mínimo de consultas 

das diversas especialidades de acordo com o previsto nos termos de faturação para este tipo de 

tratamento.  

Com efeito, o número mínimo de consultas por especialidade nas diversas fases de tratamento 

são as seguintes:  

1. Pré-avaliação e cirurgia bariátrica – pelo menos 1 consulta de cirurgia, endocrinologia, 

nutrição, psiquiatria ou psicologia e anestesiologia sempre que adequado. 

2. 1º ano de Follow Up – pelo menos 2 consultas de cirurgia, endocrinologia, nutrição e 

psiquiatria ou psicologia  

3. 2º ano de Follow Up – pelo menos 1 consultas de cirurgia, endocrinologia, nutrição e 

psiquiatria ou psicologia  

4. 3º ano de Follow Up – pelo menos 1 consultas de cirurgia, endocrinologia, nutrição e 

psiquiatria ou psicologia  

 

 

 



 

 

O número de 1as consultas no ano de 2020, foi de 3.679. Este número representa um aumento 

de 28% face ao período homólogo. Continua-se a registar um elevado número de faltosos a estas 

consultas (+ 18% do verificado no período homólogo). Os esforços feitos pelo CRI – O para 

atenuar este número, através de alteração do procedimento, como telefonar ao utente nas 

Consulta Externa

1as consultas AMTCO 836 684 - -18% -

Nº Consultas Avaliação Inicial 803 1.658 - 106% -

1as cons. Anestesiologia 335 231 - -31% -

1as cons. Psiquiatria 266 286 - 8% -

1as consultas Gastrenterologia 34 31 - -9% -

1as cons. Nutrição 105 283 170%

1as cons. Psicologia 477 439 -8%

1as Consultas Grupo 17 67 294%

Total 1as consultas 2.873 3.679 3.000 28% 123%

1as cons. AMTCO proveniencia CTH 574 51 - -91% -

1as cons. Av. Inicial proveniencia CTH 351 1.214 - 246% -

Total 1as consultas proveniencia CTH 925 1.265 1.000 37% 127%

Faltosos 1ª cons. AMTCO 263 157 - -40% -

Faltosos 1ª cons. Av. Inicial 415 598 - 44% -

1as cons. Anestesiologia 38 66 - 74% -

1as cons. Psiquiatria 48 103 - 115% -

1as consultas Gastrenterologia 4 7 - 75% -

1as cons. Nutrição 2 17 750%

1as cons. Psicologia 118 87 -26%

1as Consultas Grupo 13 -

Total faltosos 1ª consulta 888 1.048 18%

Nº doentes em espera 2.384 927 1.623 -61% 175%

Mediana do tempo de espera 272 98 185 -64% 189%

Nº doentes em espera > 365 dias 958 0 0 -100%

Nº doentes em espera > 270 dias 1.174 0 0 -100%

Nº doentes entrados em LEC 2.192 1.802 -18%

% Altas 1ª consulta AMTCO e Av. Inicial 17,1% 10,2% -41%

Cump. %  

Objetivo
CRI - Obesidade 2020 2019

Var. %

Homólogo
Objetivo



vésperas da consulta, a relembrar da mesma e aferindo assim da sua presença continuam a não 

ter o êxito pretendido.  

A acessibilidade à consulta era um dos pontos que mereciam maior cuidado e ações de melhoria. 

Devido a indisponibilidade de aumentar o nº de horas semanais dos profissionais de consulta, 

em Setembro de 2019 foi criada a consulta de Avaliação Inicial, realizada apenas por 1 cirurgião, 

que teria como objetivo avaliar se o doente tinha indicação cirúrgica, se não receberia alta,  se 

sim, solicitar os MCDT’s necessários e definidos pela DGS, para que quando fosse convocado 

para consulta de AMTCO estar em condições de inscrição cirúrgica.  

Foi notório no corrente ano, a acentuada redução do nº de doentes que não tinham indicação 

cirúrgica, como se constata pela diminuição do nº de altas que passou de 17,1% para 10,2% na 

consulta de Avaliação Inicial. Com efeito, este aumento da acessibilidade tem vindo também a 

aumentar o nº de doentes em seguimento, já que estes doentes têm agendamento de consulta 

de AMTCO no máximo 120 dias após 1ª consulta de Av. Inicial. 

Esta ação teve um impacto de – 61% (de 2.384 para 927) nos doentes em espera para consulta, 

em – 64% na mediana de espera (de 272 para 98 dias), – 100% nos doentes em espera para 

consulta a + 365 dias (de 958 para 0 doentes) e -100% nos doentes em espera para consulta a + 

270 dias (1.174 para 0).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

O nível do cumprimento do Follow Up no ano de 2020 por Trimestre, a atividade do CRI de 

Obesidade foi a seguinte (por não constar da linha de financiamento em 2020, o PTCO dos 

doentes “Outras Técnicas” de 3º ano não concorrem para este cálculo): 

 

Uma taxa de cumprimento global inferior ao que seria expectável no início do ano que seria de 

50%. Sendo uma forte componente no financiamento do CRI-Obesidade, esta será porventura 

a área que necessitará ser mais trabalhada, ao encontro das propostas que o Conselho de 

Gestão do CRI-O apresentou ao CA, nomeadamente a reorganização dos gabinetes de consulta 

e a alocação de uma Assistente Técnica para o CRI-O. 

Também o facto de no 2º Trimestre a atividade programada ter sofrido uma suspensão e com 

isso o planeamento das consultas ter sofrido um revés, ou mesmo o elevado nº de doentes 

faltosos a estas consultas, visto o nº mínimo de consultas ser de 8 no 1º ano, e 4 nos 2 anos 

seguintes, aliado a incapacidade de por indisponibilidade de gabinetes de consulta em número 

suficiente ou a centralização num administrativo do agendamento de consultas, que torne 

1º Trimestre 2020
1º Ano Follow Up

(2 consultas)

2º Ano Follow Up

(1 consulta)

3º Ano Follow Up

(1 consulta)
Total

Nº doentes que terminaram a fase 60 78 22 160

Nº doentes com nº adequado consultas 26 34 7 67

% Cumprimento 43,3% 43,6% 31,8% 41,9%

2º Trimestre 2020
1º Ano Follow Up

(2 consultas)

2º Ano Follow Up

(1 consulta)

3º Ano Follow Up

(1 consulta)
Total

Nº doentes que terminaram a fase 119 84 81 284

Nº doentes com nº adequado consultas 39 14 14 67

% Cumprimento 32,8% 16,7% 17,3% 23,6%

3º Trimestre 2020
1º Ano Follow Up

(2 consultas)

2º Ano Follow Up

(1 consulta)

3º Ano Follow Up

(1 consulta)
Total

Nº doentes que terminaram a fase 141 40 49 230

Nº doentes com nº adequado consultas 62 32 26 120

% Cumprimento 44,0% 80,0% 53,1% 52,2%

4º Trimestre 2020
1º Ano Follow Up

(2 consultas)

2º Ano Follow Up

(1 consulta)

3º Ano Follow Up

(1 consulta)
Total

Nº doentes que terminaram a fase 130 40 51 221

Nº doentes com nº adequado consultas 63 32 26 121

% Cumprimento 48,5% 80,0% 51,0% 54,8%

Total cumprimento 2020 42,2% 46,3% 36,0% 41,9%



possível agendar o mesmo doente para as 4 especialidades no mesmo dia, pode servir de 

justificação para uma taxa de cumprimento global de 41,9%. 

Esta taxa de cumprimento no ano de 2019 foi de 26,9%, apesar da melhoria verificada o 

Conselho de Gestão considera que tem de melhorar este indicador, pelo que fixou para o 

corrente ano um objetivo do próprio Conselho de Gestão em atingir os 50%. 

Apesar da taxa de cumprimento no 2º Semestre do ano de 2020 ter sido superior aos 50% tidos 

como objetivo, a meta fixada para este ano não foi atingida e terá de continuar a ser alvo de 

melhoria no ano de 2021. No ano de 2020, foram 1.040 os doentes que estiveram nas 3 fases 

de acompanhamento pós cirúrgico, que envolve um número mínimo adequado de consultas de 

5.960 consultas. 

 

c. Bloco Operatório 

 

O 1º Semestre 2020 ficou marcado pelo período de confinamento nos meses de março, abril e 

maio, com efeitos marcantes na diminuição da produção cirúrgica do CRI - O, bem como de todo 

o hospital. 

Se nos meses de janeiro e fevereiro, se verificou um nível de atividade cirúrgica até superior ao 

verificado nos mesmos meses do ano anterior, nos meses seguintes a produção foi bastante 

reduzida e mesmo inexistente em abril. 

Acresce salientar que o ritmo de entrada de doentes em LIC não está a ser o esperado, fruto 

essencialmente na demora da realização de alguns exames complementares de apoio a decisão 

cirúrgica, nomeadamente as endoscopias. 

Por esse facto, foi reduzido o nº de doentes agendados para cirurgia adicional ao sábado, de 5 

para 4, até o volume de entradas em LIC retomar a sua plenitude. 

No final do ano de 2020, nomeadamente nos meses de novembro e dezembro, o CRI-O teve 

cortes de tempos cirúrgicos na sua atividade programada por falta de tempo de anestesiologia, 

situação que até aqui não se tinha verificado. 

 

 

 



 

 

 

O objetivo de 535 doentes operados foi atingido, tendo-se verificado uma diminuição acentuada 

da atividade cirúrgica adicional (-82 cirurgias face a período homólogo e – 21 face ao 

contratualizado). A atividade programada, apesar dos constrangimentos sentidos no 1º 

semestre do ano; dos cortes de tempos operatórios e dos cancelamentos por teste positivo à 

COVID -19 sentidos nos meses finais do ano, recuperou francamente neste último semestre e 

ultrapassou mesmo o valor obtido em período homólogo. 

Pela primeira vez, o CRI-O realizou cirurgias de ambulatório e embora não tenha atingido os 

números contratualizados por inexistência de doentes, conseguiu incluir esta prática clinica na 

sua atividade.  

Paralelamente ao nível de atividade absoluta, assiste-se a um maior aproveitamento da 

capacidade disponível, com um aumento de 1% do nº de doentes operados por tempo 

operatório, sendo agora de 2,39 doentes por cada período, quando em 2019 este número foi de 

2,36.  

Bloco Operatório

Cirurgia Base Convencional 269 284 255 6% 111%

Cirurgia Base Ambulatório 0 20 30 0% 67%

Cirurgia Adicional 311 229 250 -26% 92%

Cirurgia Urgente 2 2 0 0% -

Total Cirurgias 582 535 535 -8% 100%

Nº tempos operatórios Base (6h) 114 119 - 4% -

Doentes operados Base por tempo (6h) 2,36 2,39 - 1% -

Taxa de Ocupação (Cirugia base) 82,2% 82,3% 82,2% 0% 100%

Nº doentes inscritos para cirurgia 296 115 275 -61% 239%

Mediana de espera para cirurgia 136 72 126 -47% 175%

Nº inscritos com tempo espera > 365 dias 0 0 0 -100% 100%

Nº de doentes acima do TMRG 117 19 -84%

Nº entrados em LIC 445 381 -14%

Custo MCC (cirurgias) 1.952,23 €   1.920,66 €   1.757,01 €   -1,6% 91%

Cump. %  

Objetivo
CRI - Obesidade 2020 2019

Var. %

Homólogo
Objetivo



Com a troca de tempo cirúrgico efetuada a partir do dia 19 de junho 2020, da 5ª feira a tarde 

para a 6ª feira de manhã, e sendo a reunião semanal da equipa de Anestesiologia às 8h desse 

dia, as cirurgias da Obesidade iniciam após as 9h, por factos alheios ao CRI-O. 

De facto, quando comparamos com a hora de início de cirurgia entre as 4as feiras e as 6as feiras, 

vemos que poucas são as cirurgias que iniciam (já com o ato anestésico concluído) a 4ª feira 

depois das 9h00 (apenas 12 em 39) e a 6ª feira nenhuma iniciou antes das 9h (0 em 22), 

prejudicando assim a taxa de ocupação do Bloco Operatório do CRI. Deste modo somos da 

opinião até porque este é um dos indicadores que concorrem para os incentivos profissionais, e 

consideramos no presente relatório, que na 6ª feira de manhã se deve considerar menos 30m 

de utilização de Bloco disponível, por via da reunião de Anestesiologia, passando assim das 6h 

de agendamento para as 5h30m. 

Do mesmo modo, verificaram-se alguns cancelamentos por testagem positiva a COVID-19 no 

final do ano. Apenas em 2 situações, ocorridas nos dias 2/12 e 18/12 não foi possível um 

agendamento suplente por não dar tempo para teste COVID com 72h de antecedência pelo que 

estes dias no entender do Conselho de Gestão do CRI-O também não devem ser considerados 

para este apuramento, visto o agendamento ter sido comprometido por factos alheios aos 

intervenientes. 

O nº de doentes em LIC diminuiu 61%, valendo também para esta variação a diminuição de 14% 

de novas inscrições, num total de – 64 doentes. Não era expectável este facto, visto com o 

aumento da acessibilidade e consequente aumento do número de doentes em avaliação pré-

operatória, seria de esperar um aumento do nº de doentes inscritos em LIC, mas tal não sucedeu 

por atrasos na capacidade de resposta aos pedidos de exames complementares de diagnóstico 

e terapêutica de apoio a decisão cirúrgica verificado. 

O Conselho de Gestão do CRI-Obesidade apresentou uma proposta para a realização de 

endoscopias ao CA do CHUSJ, que prevê a realização de cerca de 500 endoscopias em 14 

semanas. 

A mediana de espera para cirurgia diminuiu 47%, estando agora nos 72 dias desde a indicação 

cirúrgica. Os doentes com TMRG ultrapassado são agora apenas 19, verificando-se uma 

diminuição de 84% face ao verificado no período homólogo. 

O Custo com Material de Consumo Clinico, diminuiu também em 1,6%. Para este facto muito 

contribuiu a utilização de material reprocessado, que passou a ser novamente prática no CHUSJ, 

no 2º semestre de 2019. Apesar disso, enquanto que nos anos de 2016, 2017 e 2018, que 



serviram de base para o apuramento da meta neste indicador, as tesouras novas podiam ser 

reprocessadas 2 vezes, ou seja poderiam ter 3 utilizações, a primeira ao custo da tesoura nova 

(475 €) e duas ao preço do reprocessamento (246 € x 2). Atualmente cada tesoura pode ser 

reprocessada apenas uma vez, ou seja, 2 utilizações, sendo a primeira ao custo da tesoura nova, 

que em 2020 é de 535 € e a segunda a 246 €. 

 Bypass Sleeve Remoção  Total 

Janeiro        2.024 €     1.962 €             156 €           1.838 €  

Fevereiro        2.228 €     2.165 €             265 €           2.111 €  

Março        2.222 €     2.322 €             386 €           2.083 €  

Abril         

Maio        2.106 €     2.275 €             133 €           2.067 €  

Junho        2.158 €     1.719 €             157 €           1.798 €  

Julho        1.991 €     2.097 €             153 €           1.748 €  

Agosto        2.070 €     2.040 €             272 €           1.991 €  

Setembro        2.144 €     2.187 €             281 €           2.025 €  

Outubro        2.200 €     2.113 €                48 €           1.760 €  

Novembro        2.167 €     2.363 €                 -   €           1.595 €  

Dezembro        2.136 €     2.201 €          3.495 €           2.271 €  

Total        2.123 €     2.142 €             364 €     1.920,66 €  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Exercício financeiro 

A estrutura de proveitos e custos do CRI – O do ano de 2020 foi a seguinte: 

 

Estimativa Resultados - CRI Obesidade 2020 Contratualizado 
% 

Cumpr. 

Proveitos        

Decorrente da atividade 2.622.243 € 2.710.401 € 97% 

    Programa Tratamento Cirurgico Obesidade 2.150.547 € 2.255.805 € 95% 

    Outros atos não enquadrados no PTCO 439.239 € 418.238 € 105% 

    Majoração da atividade dos outros atos não 
enquadrados no PTCO 

32.458 € 36.358 € 89% 

Receitas extra Contrato Programa (*) 25.000 € 25.000 € 100% 

Total proveitos CRI-O 2.647.243 € 2.735.401 € 97% 

Custos        

Custos operacionais CRI-O 2.135.045 € 2.300.756 € 93% 

Incentivos profissionais (cump. 92,87% indicadores) 177.188 € 212.548 € 83% 

Encargos entidade patronal Incentivos profissionais 42.082 € 50.480 € 83% 

Estimativa de Custos com MCDT's 79.776 € 66.410 € 120% 

Total custos CRI-O 2.434.091 € 2.630.194 € 93% 

Resultado Proveitos - Custos 213.152 € 105.207 € 203% 

 

(*) Ao abrigo de uma candidatura conjunta do CHUSJ (através do CRI de Obesidade) com a FMUP e a Promptly Health, 

de investigação clinica, cofinanciada pelo European Institute of Innovation and Technology (EIT) – Health, para 

desenvolvimento de uma plataforma de sistemas de informação (LIBRA) para avaliação e seguimento do paciente 

obeso. 

Este projeto não envolve custos, e o financiamento de 25.000 € será imputado a horas de trabalho dos profissionais, 

no tratamento de dados clínicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 



CRI Obesidade 2020 Contratualizado % Cumpr. 

Proveitos        

Majoração da atividade 32.458 € 36.358 € 89% 

Incentivos Institucionais        

Incentivos Institucionais 2019 (transitados de 
2020) 

            72.068 €                      78.103 €    

Incentivos Institucionais 2020 (3% da receita)             78.667 €                      81.312 €  97% 

Total Incentivos Institucionais disponíveis para 2021 
 (Saldo 2019 e 2020) 

                  150.736 €    

 

O CRI de Obesidade apresenta um resultado financeiro de 213.152 €, superior aos 105.207 € 

previstos em sede contratualização do ano de 2020. 

O fator que mais contribuiu para esta realidade foi a diminuição verificada ao nível da produção 

adicional, que apenas representa 42,8% da atividade cirúrgica, quando estava previsto ser de 

46,7%, levando também por essa via a redução dos valores a atribuir em incentivos profissionais. 

A atividade cirúrgica convencional apresenta um aumento de 11% face ao contratualizado, e 

mais 6% do que o realizado em período homólogo. Já quanto a atividade cirúrgica adicional 

apresenta uma diminuição de 26% do realizado em período homólogo e 8% em relação ao 

contratualizado.  

Devido a esta diminuição de atividade cirúrgica adicional os incentivos profissionais também 

estão um pouco abaixo (17%) do previsto em sede candidatura. 

O valor de incentivos institucionais, que constitui uma reserva de investimento através da 

compra de equipamentos a realizar no ano de 2021, apresentam uma taxa de cumprimento de 

97%, o que revela que ao nível do cumprimento dos proveitos provenientes da atividade o CRI-

O apenas ficou a 3% do cumprimento pleno. Esta taxa era manifestamente inferior nos 2 

trimestres anteriores, e revela o esforço do CRI em atingir as metas contratualizadas. 

A acrescer a esta rubrica transitam 72.068 € de incentivos institucionais relativos ao exercício 

de 2019 e não utilizados no ano de 2020. Na verdade, dos 78.102 € de incentivos institucionais 

do exercício de 2019, apenas foram utilizados 6.034 € no ano de 2020, (664 € num computador 

+ 5.370 € em Equipamento médico-cirúrgico, mais propriamente num Monitor bi-paramétrico 

para medição quantitativa a utilizar pelos anestesiologistas). 

Deste modo o saldo disponível para utilizar no ano de 2021 será de 150.736 €, permitindo ao 

CRI – Obesidade renovar o seu material obsoleto, nomeadamente nas balanças da consulta 

externa. 



a. Estrutura de Custos 

 

As rubricas que mais contribuíram para uma percentagem de cumprimento de 93% dos custos 

previstos em sede contratualização são os consumos de material de consumo clinico específico 

e os custos com pessoal, nomeadamente o pagamento às equipas da produção adicional. 

Esta diminuição deveu-se sobretudo a quebra de atividade provocada pela pandemia COVID19 

e pela não realização de atividade adicional no período que se verificou desde 12 março a 

meados de junho. A atividade programada base retomou em maio, mas com 2 / 3 dos tempos 

semanais disponíveis.  

Os meses de julho, agosto e setembro tiveram o maior volume de atividade cirúrgica desde a 

criação do CRI-O (179 cirurgias), sendo 52% da mesma realizada em regime base. 

Os custos indiretos também apresentam um diminuição face ao contratualizado, que podem ser 

explicados pela própria diminuição de atividade cirúrgica verificada no período. 

 

 

 

Rubrica 2020 Contratualizado % Cump.

61 - CUSTOS MERC VEND E MAT CONSUM.

62 - FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS

64 - CUSTOS COM O PESSOAL 351.977,22 €           371.794,98 €           95%

66 - AMORTIZAÇÕES DO EXERCICIO

69 - CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINAR.

TOTAL            351.977,22 €             371.794,98 € 95%

61 - CUSTOS MERC VEND E MAT CONSUM. 30.740,63 €             38.323,66 €              80%

62 - FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 1.939,74 €               2.163,49 €                90%

64 - CUSTOS COM O PESSOAL 124.174,36 €           144.912,25 €           86%

66 - AMORTIZAÇÕES DO EXERCICIO 5.376,33 €               4.783,96 €                112%

69 - CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINAR.

TOTAL            162.231,06 €             190.183,36 € 85%

61 - CUSTOS MERC VEND E MAT CONSUM. 999.793,13 €           1.051.580,90 €        95%

62 - FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 14.867,75 €             14.734,25 €              101%

64 - CUSTOS COM O PESSOAL 590.254,25 €           657.569,76 €           90%

66 - AMORTIZAÇÕES DO EXERCICIO 15.921,92 €             14.893,00 €              107%

69 - CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINAR.

TOTAL         1.620.837,06 €          1.738.777,91 € 93%

61 - CUSTOS MERC VEND E MAT CONSUM. 1.030.533,77 €       1.089.904,56 €        95%

62 - FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 16.807,49 €             16.897,74 €              99%

63 - GASTOS COM O PESSOAL 1.066.405,83 €       1.174.276,99 €        91%

64 - GASTOS COM DEPREC. E AMORTIZAÇÕES 21.298,25 €             19.676,96 €              108%

TOTAL         2.135.045,34 €          2.300.756,25 € 93%

Equipa CRI

Internamento

Bloco Operatório

TOTAL

Estimativa de Custos - CRI Obesidade 



 

 Estrutura de Proveitos 

 
 

Dos 508 doentes saídos em 2020, 457 pertencem ao Programa de Tratamento Cirúrgico de 

Obesidade e 41 tiveram uma remoção de banda. 

Em 2020, 450 doentes em PTCO, terminaram o 1º ano de Follow Up, sendo que 190 concluíram 

este período com a realização de todas as consultas previstas no art. 6º da portaria nº 245/2008 

de 3 de setembro que regula o Programa de Tratamento Cirúrgico da Obesidade, com o 

consequente financiamento enquadrado no art. 10º. 

No mesmo período, 242 doentes terminaram o 2º ano de Follow Up, sendo que os doentes que 

realizaram o número mínimo de consultas foram 112. 

De igual modo, 203 doentes terminaram o 3º ano de Follow Up, sendo 73 os que realizaram o 

número mínimo de consultas. 

Para a linha de atividade de consulta externa não PTCO realizada, concorrem as consultas 

realizadas no ano de 2020 de AMTCO e Avaliação Inicial com alta clinica, as consultas realizadas 

a doentes não PTCO pelas especialidades de TCO Cirurgia, TCO Endocrinologia e TCO Psiquiatria, 

e as consultas realizadas a doentes que terminaram qualquer das fases de follow up sem o nº 

mínimo adequado de consultas pelas respetivas especialidades.  

 

Linha de atividade
Preço 

Unitário (€)
2020 Valor (€) Contratualizado

% 

Cumpr.

Pré-Aval iação e Cirúrgia  Bariátrica  - Ci rurgia  de 

Bypass  Gástrica
          4.295,00 € 321   1.378.695,00 €         1.400.170,00 € 98%

Pré-Aval iação e Cirúrgia  Bariátrica  - Outras  Técnicas           3.377,00 € 136      459.272,00 €            489.665,00 € 94%

Cirurgia  de Bypass  Gástrica  - 1º ano de fol low-up              716,00 € 157      112.412,00 €            128.880,00 € 87%

Cirurgia  de Bypass  Gástrica  - 2º ano de fol low-up              716,00 € 77        55.132,00 €              52.984,00 € 104%

Cirurgia  de Bypass  Gástrica  - 3º ano de fol low-up           1.431,66 € 73      104.511,18 €            134.576,04 € 78%

Outras  Técnicas  - 1º ano de fol low-up              562,84 € 37        20.825,08 €              29.830,52 € 70%

Outras  Técnicas  - 2º ano de fol low-up              562,84 € 35        19.699,40 €              19.699,40 € 100%

Total Programa Tratamento Cirurgico de Obesidade:   2.150.546,66 €         2.255.804,96 € 95%

Internamento           3.731,50 € 69      257.473,50 €            126.871,00 € 203%

Ambulatório           1.838,44 € 20        36.768,80 €              55.153,14 € 67%

Consultas  Externas                83,00 € 2.138      177.454,00 €            272.572,00 € 65%

Total outros atos não enquadrados no Programa de 

Tratamento Cirurgico de Obesidade:
     471.696,30 €            454.596,14 € 104%

Valor Total do contrato-programa do CRI 2.622.242,96 €  2.710.401,10 €        97%

Outros atos não enquadrados no Programa de Tratamento Cirurgico da Obesidade:

Programa Tratamento Cirurgico de Obesidade:



 

5. Constrangimentos 

 
Findo o primeiro ano do CRI – O, pioneiro no CHUSJ, EPE e dos poucos a nível nacional, com 

todos os constrangimentos decorrentes da própria falta de experiencia neste âmbito, seria 

expectável que o segundo fosse o ano de afirmação a nível de produção, qualidade e eficiência, 

económico financeiro e a nível organizacional. 

No entanto fomos confrontados com uma realidade para a qual ninguém estava preparado, a 

pandemia provocada pelo surto COVID19. 

Ao nível da consulta externa o ano começou promissor, com a atividade de 1as consultas a 

manter o comportamento de final do ano de 2019, que nos levava a crer que em meados de 

abril, já não existiriam doentes a espera para consulta a + 365 dias e a meio do ano nenhum com 

+ 270 dias. Como a 1ª consulta sob o ponto de vista clinico deve ser presencial, só no fim de 

maio foi possível retomar esta atividade, mesmo que ainda limitada pelo número máximo de 

doentes por período de consulta.  

No final do ano conseguimos atingir o objetivo proposto e acabar sem que nenhum doente 

estivesse a espera a + de 270 dias para 1ª consulta.  

Também ao nível do cumprimento dos doentes em Follow Up o 1º Trimestre apresentou uma 

taxa de cumprimento de 41,9%. O 2º Trimestre do ano com o confinamento e a suspensão da 

atividade programada o cumprimento foi apenas de 23,6%, o que prejudicou claramente o 

cumprimento do indicador que media este objetivo. No 3º Trimestre de 2020 a taxa de 

cumprimento melhorou para os 52,2% e com o acompanhamento que o Conselho de Gestão do 

CRI fez, no ultimo trimestre do ano a taxa de cumprimento foi de 54,8%.  

O maior constrangimento a nível de consulta externa é a falta de gabinetes de consulta e o apoio 

de um AT a tempo inteiro que otimize o agendamento quer de primeiras consultas, quer 

essencialmente das consultas de follow up.  

Ao nível cirúrgico, o comportamento verificado nos 2 primeiros meses do ano, com um aumento 

do nº de cirurgias realizadas, uma maior taxa de ocupação do bloco operatório e 

consequentemente num maior número de doentes operados por tempo operatório, foi 

interrompido no momento da declaração de Estado de Emergência e a consequente suspensão 

da atividade cirúrgica programada. 



Com o retomar da atividade normal no mês de julho, a diminuição verificada quer face ao 

realizado em período homólogo quer face ao contratualizado diluiu e permitiu com grande 

esforço, devido não só ao cancelamento de tempos operatórios por falta de anestesiologia, quer 

ao cancelamento de agendamentos cirúrgicos por testagem positiva de doentes ao COVID-19, 

atingir o objetivo de 535 cirurgias contratualizadas. 

Ao nível da LIC, verifica-se uma diminuição do nº de doentes entrados quando comparado quer 

com o período homólogo quer com o expectável, fruto de um maior nº de primeiras consultas 

e aumento do acesso a TCO que se verificou entre o final do ano anterior e no decorrer de 2020. 

O acesso a tratamento é feito através da consulta de Avaliação Inicial e se o doente cumpre 

critério para TCO, são agendados exames complementares e agendada uma consulta de AMTCO 

em média para 3/4 meses depois. Atualmente verifica-se um estrangulamento na obtenção de 

alguns exames complementares, o que atrasa a referenciação para cirurgia. Para ultrapassar 

este constrangimento foi apresentado ao CA e validado por este uma proposta para a realização 

de endoscopias, que se estima venha a ser implementada ainda no decorrer do mês de fevereiro 

de 2021. 

 

 Medidas a considerar para o ano de 2021 

 

É objetivo do Conselho de Gestão do CRI-Obesidade para o ano de 2021:  

 

1. Não ter doentes em espera acima do TMRG para realização de 1ª consulta. 

2. Não ter doentes em espera acima do TMRG para realização de cirurgia. 

3. Manter 0 doentes transferidos para o exterior por ultrapassarem o TMRG. 

4. Otimizar os gabinetes de consulta externa, potenciando condições para agrupar as várias 

especialidades do CRI, no mesmo pavilhão, nos mesmos períodos, diminuindo assim a 

necessidade de deslocação dos doentes ao hospital em dias dispersos, diminuindo deste 

modo o número de faltosos por este motivo 

5. Alocação de um AT para coordenar a atividade de marcação de consultas, centrando num 

só elemento os agendamentos que atualmente estão a ser feitos a nível individual por 

parte dos médicos das diversas especialidades.  



6. Por via dos pontos 4. e 5. aumentar consideravelmente a taxa de cumprimento das fases 

de acompanhamento de Follow up e consequente otimização do Financiamento do CRI-

Obesidade. 

7. Auditoria e subsequente Certificação da Qualidade Assistencial Modelo ACSA. 

 

 

O Conselho de Gestão do CRI - Obesidade 

30-04-2021 


