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1. Introdução
Ao abrigo do nº2 da Clausula XVII do Acordo de Cooperação com a Administração Regional de Saúde do Norte,
IP (ARSN), sintetiza este relatório a produção realizada e a situação económico-financeira do Hospital de São
José de Fafe (HSJF) à data de 31 de Dezembro do ano de 2016.
Tem sido dada particular atenção, ao longo da actividade de gestão do HSJF pela SCMF, à rentabilização do
capital humano, em particular do que se encontra em regime do contrato de trabalho da função pública
(RCTPF), e dos meios técnicos e físicos existentes de forma a dar resposta, dentro do TMRG, às solicitações
provenientes dos CSP do ACES do Alto Ave constantes do Acordo, bem como às decorrentes da procura de
cuidados de saúde junto do Serviço de Urgência Básica.
Conseguiu-se assim manter uma actividade constante, ao invés de uma “produção por pacotes”, sem grandes
desvios, ao longo dos 12 meses em avaliação, tentando privilegiar a resposta atempada à triagem, à realização
das consultas e aos tratamentos cirúrgicos indicados.
Escapa à nossa gestão o aumento significativo da procura de atendimentos no Serviço de Urgência Básica que
se verificou, uma vez mais, neste ano. Estará com alguma certeza, por um lado, relacionado com o esforço
desenvolvido de melhorar a qualidade do atendimento neste serviço e por outro, com eventuais necessidades
de estruturação dos Cuidados de Saúde Primários do concelho de Fafe.
Também particular atenção foi dada às orientações emanadas da tutela nomeadamente no campo da luta
contra a Infecção Hospitalar e Controlo da Resistência aos Antimicrobianos (PPCIRA), tendo sido, ao longo do
ano, elaborados e colocados em prática protocolos e normas e realizadas acções de formação dos profissionais
neste âmbito, acções estas coordenadas pelo Grupo Local do Programa de Prevenção e Controlo da Infecção
associada aos Cuidados de Saúde e Prevenção da Resistência Antimicrobiana (GLPPCIRA).
Confrontados ao longo de 2015 com muitos impedimentos relacionados com os Sistemas Informáticos do
Ministério da Saúde, só a 14 de Abril de 2016, com a instalação definitiva do SONHO no HSJF, foi possível dar
início à parametrização das várias plataformas informáticas da saúde, independentes das do Hospital da
Senhora da Oliveira de Guimarães. Por ausência de acesso à plataforma SIGLIC (à data ainda não
disponibilizada pelos SPMS) dificuldades na gestão dos TMRG para a realização das cirurgias são encontradas
o que condiciona de forma importante a gestão do cumprimento dos Objectivos de Qualidade no que aos
Tempos de Resposta dizem respeito.
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Ao ser definida duma forma mais perceptível através da plataforma WEBGDH a qualidade da produção
cirúrgica do Hospital em sede de GDHs, justificou a solicitação ao CD da ARSN a inclusão de GDH Médicos na
linha de produção GDH Ambulatório.
Assim, com base no articulado da Clausula XV do Acordo e dando cumprimento à metodologia adoptada de
Contratualização nos Cuidados de Saúde Hospitalares para 2016 da ACSS, em Setembro do corrente ano,
foram revistos de comum acordo os Preços, os Volumes e Áreas de Produção contratada, que passaram a
ter, com efeitos a Janeiro deste ano, a distribuição que a seguir se apresenta.
Nota: São consideradas neste relatório, para o ano em avaliação, a proposta desta SCMF e aceite pela ARSN, de
manutenção dos indicadores referentes aos “Níveis de Serviço e Objectivos de Qualidade” que constam no Anexo IV do
Acordo de Cooperação assinado em 2014.

ANEXO III
Produção contratada e remuneração

Hospital Fafe -Ano 2016

Preço Unitário €

Quantidade

ICM

Valor €

Total de consultas externas
Primeiras consultas

38,50 €

10 162
5 357

206 244,50 €

Consultas subsequentes

35,00 €

4 805

168 175,00 €

Consulta Externa

Remuneração total da consulta externa

374 419,50 €

GDH Ambulatório
GDH cirúrgicos
GDH médicos

2 285,00 €
2 285,00 €

1 883
114

Remuneração total dos GDH Ambulatório

0,45
0,2442

1 936 194,75 €
63 611,66 €
1 999 806,41 €

Urgência
Atendimentos urgência
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31,98 €

28 669

916 834,62 €
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Valorização da Produção Contratada (preços da metodologia 2016)
Incentivos à Produção Contratada

3 291 060,53 €
173 213,71 €

Valor Total do Acordo (1)

3 464 274,24 €

Meios Complementares de Diagnostico e Terapeutica (2)
Imagiologia
Medicina Fisica e Reabilitação
Dialise (3)
Hemodialise
(1) Este montante é acrescido do valor das taxas moderadoras efetivamente cobradas no ano n+1
(2) Os valores resultantes das requisições que decorram da referenciação dos estabelecimentos e serviços dos cuidados primários
não serão considerados no Valor Total do Acordo
(3) A Unidade de Hemodialise existente no Hospital de são José - Fafe, faz parte integrante da estrutura funcional desta unidade. Nos
termos deste Acordo de Cooperação, a ARSN transfere a titularidade da respetiva licença de funcionamento.

ANEXO IV

Níveis de Serviço e Objectivos de Qualidade
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2. Produção realizada
2.1 Consulta Externa
Primeiras Consultas:
Provenientes de referenciações efetuadas via ALERTP1, foram realizadas neste ano, 5910 primeiras
consultas das quais 2437 foram de Oftalmologia. Apesar da sua referenciação ter sido objecto de
suspensão em Abril, continuaram mesmo assim a contribuir com uma significativa percentagem (45,49%)
no total das realizadas, que associadas às efectivadas pelas outras três Especialidades conduziram a uma
taxa de realização de 110,32%.

Com esta suspensão da referenciação de doentes da Especialidade de Oftalmologia, a realização de
Primeiras Consultas nestes 12 meses, aproximou-se do objectivo médio mensal de 446 consultas, da forma
que o gráfico apresenta:
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Parcialmente ultrapassada que foi, com esta suspensão, a necessidade de cumprimento dos Tempos de
Resposta Médio Garantidos (TMRG) na especialidade de Oftalmologia, foi solicitada a reabertura da
referenciação via ALERTP1 para esta Especialidade a partir de 15 de Novembro, de forma a poder ser dada
resposta aos imperativos decorrentes do Acordo, sem deles muito se afastarem, no final do corrente ano.

Consultas Subsequentes:
Nesta sublinha de produção contratada, constata-se que com a revisão do Anexo III, foi invertida a taxa de
execução apurada no primeiro semestre que era de 28,98% e que no final do ano se cifrou nos 124,18%,
algo superior à das Primeiras Consultas.

Admitiu-se que com a diminuição da actividade cirúrgica expectável no 2º semestre, o nível médio de 400
Consultas Subsequentes mensais (redefinidas com a revisão das linhas de produção) fosse possível atingir.
Este objectivo foi conseguido, como se pode verificar no gráfico seguinte:
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Como se verifica neste gráfico, para um objectivo de 4805 Consultas Subsequentes realizaram-se 5967, a
que corresponde, como se disse, a uma taxa de realização de 124,18%,:

2.2

GDH Ambulatório

Como foi referenciado na Introdução deste Relatório, com a disponibilização da plataforma WEBGDH
tornou-se possível definir “duma forma mais perceptível a qualidade da produção cirúrgica do Hospital em
sede de GDHs” o que justificou a solicitação de inclusão de GDH Médicos na linha de produção GDH
Ambulatório, que aceite pela ARSN, conduziu a uma redução para 1883 o número de GDH Cirúrgicos
contratualizados.
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GDH Cirúrgico:
Como reflexo proporcional da produção em Consulta Externa, atingiu-se com este ano uma Taxa de
Execução do Acordo no valor de 106,80%.

Era expectável que com a redução da atividade cirúrgica no 2º semestre, fosse possível aproximar a
produção cirúrgica dos objectivos do Acordo. Tal foi atingido sem contudo ter sido ultrapassado em
6,8% o que condiciona a prevista penalização neste excedente de 10%, nesta linha de produção.
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De referir que estes valores só entram em linha de conta com o número de doentes tratados e não com o
número de procedimentos cirúrgicos realizados no mesmo episódio (bilateralidade e múltiplos
diagnósticos secundários).

GDH Médico:
Realizados que foram 129 episódios codificados como GDH médicos, uma significativa percentagem
(105,26%) foram realizados por Cirurgia Geral e os restantes (7,89%) por Ortopedia.

Que se distribuíram ao longo do ano da forma que este gráfico apresenta:

E que cumulativamente conduziu a uma taxa de realização de 113,16% com a respectiva penalização de
nos 10% excedentes.
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113,16%

2.3

Serviço de Urgência Básica

Integrado na rede nacional dos SU como SUB, pelo gráfico abaixo, verifica-se ter sido atingida uma taxa de
realização de 119,46% (expurgados os episódios de “prestação de cuidados de saúde devidos por terceiro
legal ou contratualmente responsável”).

2015/2016 +12,92%

11

Santa Casa da Misericórdia de Fafe

Relatório Económico-Financeiro 2016

Com um acréscimo de 12,92% de atendimentos realizados neste ano, quando comparado igual período do
ano anterior, acrescido duma redução contratual de 3,7% sobre a produção de 2015, estava já previsto no
relatório do 3º trimestre do ano que iria haver um excedente significativo nesta linha de produção que se
confirmou, como atrás referenciado, ser de 19,46% (5579 episódios).
A este aumento de procura do SUB do HSJFafe não estará alheio o aumento da qualidade dos serviços de
atendimento praticados neste serviço, ao qual não poderemos deixar de prestar a necessária e permanente
atenção.
Pesem embora os prejuízos económicos/financeiros que deste aumento de procura possam advir, pouca
contribuição poderá ser pedida à SCMF para a sua redução.

2.4. Meios Complementares de Diagnóstico e Tratamento
Os MCDTs realizados e incluídos no preço compreensivo dos episódios de Urgência e Consulta Externa,
alcançaram um numero total de 51 238 exames realizados no âmbito do Acordo.

Já os tratamentos realizados por Medicina física e Reabilitação e os exames realizados por Imagiologia, no
âmbito do regime convencionado, totalizaram um valor global de 32583 e de 301 respectivamente.

12

Santa Casa da Misericórdia de Fafe

Relatório Económico-Financeiro 2016

3. Níveis de Acesso e objectivos de qualidade
Como referido atrás, em virtude de à data ainda o HSJF não ter disponibilidade de acesso à plataforma SIGIC,
torna-se impossível documentar com valores reais a taxa de execução de todos os indicadores em particular
os ”Tempo máximo de espera para cirurgia”.

Referente ao Tempo Máximo de espera para a 1ª consulta só se torna significativa esta ultrapassagem na
especialidade de Oftalmologia. O elevado número de referenciações para esta Especialidade, motivou que
em Março fosse solicitada a suspensão imediata da referenciação via ALERT P1 o que só se efectivou
decorridos 30 dias (Abril 2016).

Nº CONSULTAS >150DIAS (4,8%)
CE-CIRURGIA GERAL
CE-MEDICINA INTERNA
CE-OFTALMOLOGIA
CE-ORTOPEDIA
TOTAL

5
1
210
7
223

Mas se analisarmos o tempo médio total e individual das 4 Especialidades este é significativamente, em
todas elas, inferior a 150 dias (63 dias):

13

Santa Casa da Misericórdia de Fafe

Relatório Económico-Financeiro 2016

Da mesma forma, analisado o tempo de espera para Cirurgia, é a Especialidade de Oftalmologia que mais
contribui para este afastamento:
Nº CIRURGIAS >90 DIAS
CA-CIRURGIA GERAL
CA-OFTALMOLOGIA
CA-ORTOPEDIA

4
387
27
418

Sabendo-se que muitos destes episódios cirúrgicos realizados para além do TMRG, estão relacionados com
a bilateralidade das patologias apresentadas ou com adiamentos motivados por indicações clínicas ou
impedimentos justificáveis dos doentes, com a inoperacionalidade da Plataforma SIGLIC no nosso Hospital
não é possível o seu reporte central na base de dados da Lista de Inscritos para Cirurgia (LIC) .
Sendo que só 85 episódios dos 418 ultrapassaram os 120 dias de espera, tendo os restantes sido
intervencionados entre os 90 e os 120 dias, foi de 51 dias o TMRG quando analisada toda a produção
cirúrgica realizada em 2016 repartida desta maneira pelas três Especialidades cirúrgicas.
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Santa Casa da Misericórdia de Fafe, 06 de Março de 2017

O Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Fafe

______________________________________
(Professor Vítor Ferreira Leite)
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