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Assunt o: Homol ogação do Cont r at o Pr ogr ama 2016 do Hospi t al da Pr el ada

A Admi ni st r ação Regi onal de Saúde do Nor t e I P r emet eu à ACSS, J. P. , a 31 de Jul ho de 2017, o
of í ci o n. " 11704, r el at i vo ao Cont r at o Pr og r ama de 2016, cel ebr ado com o Hospi t al da Pr el ada,
ao abr i go do Acor do de Cooper ação r enovado, par a ef ei t os de homol ogação, por S.E., o Senhor
Secr et ár i o de Est ado da Saúde.
Da anál i se ef et uada ao r ef er i do Cont r at o, cumpr e nos i nf or mar :
Em 21 de out ubr o de 2013 a Admi ní st r ação Regi onal de Saúde do Nor t e I P e a Sant a Casa da
Mi ser i cór di a do Por t o acor dar am pr oceder à r enovação do Acor do cooper ação que r egul ament a
a pr est ação de ser vi ços pel o Hospi t al da Pr el ada, Dr . Domi ngos Br aga da Cr uz, ant er i or ment e
out or gado por ambas as par t es em 24 de out ubr o de 2008, por um per í odo de ci nco anos, de

2013 a 2017, homol ogado em 18 de mai o de 2015, por S.E., o Senhor Secr et ár i o de Est ado da
Saúde.

0 Acor do de Cooper ação est abel ece o enquadr ament o par a a cel ebr ação de cont r at os
pr ogr ama anuai s que pr eveem o vol ume de pr odução a cont r at ar em cada ano.

0 cont r at o pr og r ama de 2016, cel ebr ado a 31 de Mar ço de 2017, ent r e a ARS Nor t e I P e o
Hospi t al da Pr el ada, é semel hant e aos cont r at os pr og r ama ant er i or es dos anos 2013, 2014 e

2015, com as necessár i as adapt ações às r egr as da met odol ogi a de cont r at ual i zação dos
Hospi t ai s EPE em vi gor . 0 Hospi t al da Prelada,-w.,mnece--rja--,-,ifirqrio ria Grupo D do
MI NI STÉRI O DA SAúDE
f i nanci ament o dos hospi t ai s EPE.
GONNik

Admi ni st r ação Cent r al do SLsi t ema de Saúde,

1
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No Quadr o segui nt e, r esume se o val or f i nancei r o cont r at ado por l i nha de at i vi dade, acr esci do de
i ncent i vos i nst í t uci onai s, compar at i vament e a 201

5:

l i nhasde Pr odução  Act i zyxwvutsrqponml
~ Àdade aCont
kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
r at ar
2015

2016

Var , 16115

Phme i r as Consul t as

1982 016, 0D £

1 848 671, 85 £

 7%

Consul t asSubsequent es

3 983 680, 00 £

3 622 391, 40 ~

 7%

l nt er nament oci r ur gi co ( doent essai dos)

11 ,085 485, 90 £

11 D92 699, 31 £

0%

I nt er nament o médco ( doent es sádo

1118 164, 91 f

842199, 45£

 25%

I nt er nament oMFR( cl ár i ao

1230 600, 00 E

1230000, OOE

0%

GDH ci r ur ocosAmbdaÈodo

9 484 578, 00 £

8449 178, 24£

 11%

28 784 524, 71 (

27085 139, 25C

 6%

1 514 974, 98 £

1425 533, 64£

 6%

30 299 499, 69 £

28510672, 89(

 6%

Subt ot ã
I ncenf i vosl nsdt Ldci omi s
Tot á CP

Ver i f i ca se uma di mi nui ção acent uada na cont r at ual i zação do númer o de doent es saí dos na l i nha
de pr odução de i nt er nament o médi co

(-25%), consi der ando o f at o da at i vi dade r eal i zada em

2015 t er si do i nf er i or ao cont r at ado nesse mesmo ano, pr esumi ndo se uma t endênci a
semel hant e par a 2016.
De not ar i gual ment e, a di mi nui ção da at i vi dade cont r at ada nas l i nhas de pr odução de consul t as
( pr i mei r as e subsequent es) em 4%, e da r edução do pr eço uni t ár í o em
di mi nui ção t ot al de

3%, r esul t ando numa

7%.

à l i nha de pr odução de GDH ci r úr gi cos de ambul at ór i o, ver i f i ca se um decr éscí mo de
11 %, compar at i vament e a 2015.

Em r el ação

As supr amenci onadas r eduções das quant i dades cont r at adas, t r aduzem se numa di mi nui ção de

6% no val or t ot al do cont r at o, r esul t ando numa r edução de cust os gl obai s no val or de
11.788.826,80£.

Admi ni st r açi o Cent r al do Si st ema de Saúde, I . P.
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ACSS
DE SAúDE

SAúDE

I mpor t a ai nda apr esent ar as quant i dades a cont r at ar por l i nha de pr odução:
2015

2016

( cont r at ado)

( cont r at ado)

Ver . 16115
( cont r at ado)

27571

29600

28463

 4%

47528

58000

58000

55772

 4%

4851

4851

4447

4957

4960

0%

170

164

274

500

377

-25%

Li nhas de Pr odução - Act Mdade r eal i z.

2013

2014

2015

Pdni ei r as Consubs

23121

23121

Consuf t as Subsequent es

47528

l nt emament o ci r ur gi co ( doent es sal dos
l nt emani ent o médi co ( doent es sai dos)
I nt er nament o MFR ( di ádas)

14998

6000

6000

6000

6000

0%

GDH ci r ur gi cos Ambul at odo

4880

4880

5709

6000

5345

-11%

0 cont r at o pr og r ama assi nado, t al como o ant er i or , não pr evê o pagament o de pr odução
mar gi nal .
Por úl t i mo, ser á ai nda de r ef er i r que os est udos de economi a, ef i cáci a e ef i ci ênci a, bem como da
sust ent abi l i dade f i nancei r a do Acor do, exi gi dos pel o Decr et o Lei n. " 13812013 de 9 de Out ubr o,
não f or am at é hoj e apr esent ados, em cont r ár i o à r ecomendação const ant e no "Relato
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Processo

n, 0zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
112016 — Audif, na sequênci a da

audi t or i a ef et uada pel o Tr i bunal de Cont as, aos acor dos e

pr ot ocol os cel ebr ados ent r e a Admi ni st r ação Regi onal de Saúde do Node, I P, e a Sant a Casa da
Mi ser i cór di a do Por t o.
Face ao expost o e pese embor a o f at o do cont r at o pr ogr ama 2016 do Hospi t al da Pr el ada est ar
em si nt oni a com os pr essupost os assumi dos nos ant er i or es cont r at os f i r mados, que não se
obser va aument o no val or gl obal do cont r at o f ace a 2015 ( r edução de 11.788.826,8E) e conf or me
o compr omi sso gl obal assumi do par a 5 anos, submet e se à consi der ação de S.E., o Secr et ár i o
de Est ado da Saúde, a deci são de homol ogação, consi der ando que est e Cont r at o — Pr ogr ama é
r emet i do no ano económi co segui nt e ao ano em que ef et i vament e decor r eu a cont r at ual i zação e
r eal i zação da at i vi dade cont r at ada no Hospi t al da Pr el ada [31 de Jul ho de 20171.
Com os mel hor es cumpdment os,

A Pr esi dent e do Consel ho Di r et i vo
D-9,tally S'9-ed by U— Ale—dii
Fadura Blaga T,,.d, de Ai—da S-8es
DN CN M-a A!,,
da wd, F~a Braga
Teffl,dl d, Al—
5-51
0U=&'J'-SV ~ ~ào :-M do Slstela
do de
Slude IP OTAd .,.S[,,Çã, CeMal
S.Sil 1 d, S ~ d1 IP C :PT
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CONTRATO-PROGRAMA 2016 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONM

Entre:

"
A~
0
0 MINISTÉRIO DA SAúDE, neste acto representado pelo Presidlg'nte da zyxwvutsrqponm

, > de Estad, da Saúdzyxwvutsrqponm
e

REGIONAL DE SAUDE DO NORTE, IP, Dr. Antonio Manuel Pimenta Marinho, nomeado nos termos

2 1656-A/ 2016, publicado no Diário da República (11 Série) n. 2 22, 1 2 suplemento,
do Despacho ri. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
de 02 de fevereiro, com poderes para outorgar o acto, doravante designada de "ARSN";

E

0 HOSPITAL DA PRELADA DR. DOMINGOS BRAGA DA CRUZ, neste acto representado pelo
Provedor da Santa Casa da Misericórdia do Porto, Dr. António Manuel Lopes Tavares, com poderes
para a outorga do acto, doravante designado de "Hospital".

Considerando que:
a)

0 Acordo de Cooperação assinado entre o Estado Português, através do Ministério da Saúde,
e a Santa Casa da Misericórdia do Porto, em 24 de Outubro de 1988, foi denunciado, tendo
deixado de produzir os seus efeitos a 24 de Outubro de 2008;

b)

A 24 de Outubro de 2008, foi assinado um novo Acordo de Cooperação entre a Administração
Regional de Saúde do Norte, I P, e a Santa Casa da Misericórdia do Porto, objeto de renovação
em 21 de Outubro de 2013, que permite estabelecer um enquadramento aos contratos
programa a negociar em áreas de interesse comum, no âmbito exclusivo do Hospital da
Prelada;

c)

Com a celebração do referido Acordo de Cooperação e respetiva renovação, o Hospital da
Prelada continua a integrar a rede nacional de prestação de cuidados de saúde;

d)

É necessário definir, através de instrumento contratual, o âmbito e quantificação das
actividades a realizar pelo Hospital, bem como as contrapartidas financeiras a auferir em
função dos resultados obtidos, no ano 2016;

É celebrado e reciprocamente aceite o presente contrato-programa relativo à prestação de
cuidados de saúde, ao abrigo e em respeito pelas disposições constantes do referido Acordo de
1

<--J-

Cooperação que se rege pelas seguintes cláusulas:

CAPíTULO zyxwvut
1 srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Disposições gerais
Cláusula 1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
2

Objecto
0 presente contrato-programa tem por objecto a realização de prestações de saúde aos
utentes do Serviço Nacional de Saúde (SNS) mediante o pagamento de contrapartidas
financeiras em função das condições previstas e resultados obtidos.

Cláusula 2@

Princípios gerais
1.

0 presente contrato-programa baseia-se em princípios de gestão criteriosa, garantia
de qualidade na prestação de cuidados de saúde e cumprimento de metas a alcançar
de acordo com os recursos disponíveis, num modelo de t ransparência da
administração pública e de objectividade nos modelos de contratação.

2.

0 presente contrato-programa deve promover o equilíbrio dos níveis de eficiência das
unidades de saúde.

3.

0 presente contrato visa alargar a oferta de serviços em áreas onde sector público
não consegue responder às necessidades dos cidadãos, nurr zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
, regime de
complementaridade.

4.

A produção cont rat ada deverá ser revist a com base em informação sobre as
necessidades da população da área de influência do Hospit al, det erminada
anualmente pela ARSN.

S. A valorização dos actos e serviços efectivamente prestados assenta numa tabela de
preços base a aprovar anualmente pelo Ministro da Saúde.

Cláusula 3@

Obrigações principais
0 Hospital obriga-se a assegurar a produção correspondente às prestações de saúde
discriminadas no Anexo 1 ao presente Contrato, bem como todas as obrigações acessórias
decorrentes deste último.

2

Cl áusul a 4 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
0
Obr i gações
1.

Os obj ect i vos de pr odução a assegur ar pel o Hospi t al r ef er em se ao vol ume da pr odução

nas segui nt es l i nhas:
( a) Epi sódi os de i nt er nament o — GDH Médi cos ( doent es equi val ent es) ;
( b) Epi sódi os de i nt er nament o — GDH Ci r úr gi cos ( doent es equi val ent es) ;
( c ) Di as de i nt er nament o de doent es cr óni cos em Medi ci na Fí si ca e de Reabi l i t ação;
( d) Epi sódi os de ci r ur gi a de ambul at ór i o;
( e) Epi sódi os de consul t a ext er na.
2. As pr est ações de saúde pr evi st as na pr esent e Cl áusul a i mpl i cam a pr est ação i nt egr ada,
di r ect a ou i ndi r ect ament e, de t odos os out r os ser vi ços de que deva benef i ci ar o ut ent e,
r el aci onados com o r espect i vo est ado de saúde ou com a sua est ada no est abel eci ment o
de saúde, desi gnadament e a pr est ação de ser vi ços de apoi o.
3.

Par a cumpr i ment o das obr i gações pr evi st as nos númer os ant er i or es, compet e ao

Hospi t al assegur ar a di sponi bi l i zação de r ecur sos e def i ni r os pr ocessos e pol í t i cas
adequadas ao cumpr i ment o dos obj ect i vos assumi dos, no r espei t o das mel hor es pr át i cas
de gest ão e dos pr i ncí pi os da equi dade e da acessi bi l i dade dos ci dadãos aos cui dados de
saúde, r ecebendo os r ecur sos f i nancei r os acor dados e a cooper ação necessár i a ao
cumpr i ment o da sua mi ssão e obj ect i vos.

Cl áusul a 5@
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Pol í t i cas de mel hor i a
0 Hospi t al obr i ga se a est abel ecer pol í t i cas de mel hor i a de f or ma a gar ant i r ní vei s de
ser vi ço e i ndi cador es de qual i dade cr escent e, pondo especi f i cament e em pr át i ca pol í t i cas
ef ect i vas de r edução dos t empos de i nt er nament o i napr opr i ados, t endo em vi st a a
obt enção de um ní vel el evado de ut i l i zação de r ecur sos.

Cl áusul a 6@
Âmbi t o da pr odução cont r at ada

1. A pr odução cont r at ada r espei t a apenas aos benef i ci ár i os do SNS, não consi der ando os
cui dados pr est ados a ut ent es benef i ci ár i os dos ser vi ços de saúde das Regi ões Aut ónomas,
de subsi st emas públ i cos e pr i vados e de quai squer out r os t er cei r os l egal ou
cont r at ual ment e r esponsávei s.

3
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2. De acordo com o regime de relações financeiras entre o Serviço Nacional de Saúde e os

subsistemas públicos de saúde da ADSE, regulado pelo Decreto-lei n. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDC
9 118/ 83, de 25 de
fevereiro, da SAD da GNR e PSP regulado pelo Decreto-lei ng 158/ 2005, de 20 de Setembro,
e da ADM das Forças Armadas regulado pelo Decreto-lei n. 9 167/ 2005, de 23 de Setembro,
e os beneficiários destes subsistemas são considerados, para efeitos do presente contratoprograma e em especial do pagamento, como beneficiários do Serviço Nacional de Saúde.
3. Não devem ser contabilizadas na produção contratada as prestações de saúde realizadas
a utentes quando haja um terceiro responsável.
4. 0 hospital não pode tratar ou atender utentes com idades até aos 17 anos e 364 dias de
idade, nem utentes com patologias do foro oncológico.

Cláusula 7@
Meios humanos
0 Hospital deverá dispor ao seu serviço de pessoal em número suficiente e dotado de
formação adequada para exercer, de forma contínua e pontual, as actividades objecto do
contrato-programa.

Cláusula 8zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
0 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGF

Articulação corn a rede de cuidados primários
1.

A actividade exercida pelo Hospital no âmbito do presente contrato -programa deve

respeitar a continuidade de cuidados e a articulação funcional definida no âmbito do SNS.
2.

0 Hospital só poderá receber utentes referenciados via ALERT, conforme anexo li, e

deve estabelecer mecanismos de comunicação e articulação com a rede de cuidados
primários, tendo em vista assegurar a melhor coordenação das respectivas actividades,
designadamente:
a)

Optimizar a utilização dos recursos hospitalares;

b)

Assegurar o acompanhamento dos doentes que necessitem de cuidados após a
alta, designadamente serviços domiciliários;

c)

Assegurar a troca de informação clínica corn a rede de cuidados primários, através
de meios informáticos, garantindo permanentemente a circulação recíproca e
confidencial da informação clínica relevante sobre os utentes.

4
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Cláusula 9@ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHG

Articulação com a Rede Nacional de Cuidados Continuados integrados
1.

A articulação com a rede nacional de prestação de cuidados continuados integrados faz-se

nos termos previstos nos números seguintes.
2.

0 Hospital obriga-se a garantir a correcta e a adequada articulação com a Rede Nacional de

Cuidados Continuados integrados, nos termos da lei e das orientações fixadas pelo Ministério
da Saúde nessa matéria.
3.

0 Hospital obriga-se a promover o ingresso do utente na referida Rede e a proceder à sua

referenciação para admissão na mesma.
4.

0 Hospital obriga-se a assegurar a promoção do ingresso do utente na Rede Nacional de

Cuidados Continuados I ntegrados através da Equipa de Gestão Altas prevista no Decreto-lei n. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWV
9 zyxwvutsrqponmlkji
101/ 2006, de 6 de Junho, tendo em consideração a situação clínica do utente e em
conformidade com os requisitos aplicáveis em cada momento e de acordo com a lei e com os
critérios fixados pelo Ministério da Saúde.
S. A referenciação ou promoção do ingresso feita com desrespeito do disposto no número
anterior dá origem a uma Referenciação lndevida para a Rede Nacional de Cuidados
Continuados I ntegrados e corresponde à consideração do utente como não elegível pela Equipa
Coordenadora local prevista no Decreto-Lei ri. 2 101/ 2006, de 6 de Junho, para ser admitido na
Rede Nacional de Cuidados Continuados I ntegrados.
6. A Referenciação lndevida para a Rede Nacional de Cuidados Continuados I ntegrados gera a
obrigação de continuar a assistir o utente até à alta ou até ao ingresso na Rede Nacional de
Cuidados Continuados I ntegrados.
7. No caso de haver referenciação para a Rede Nacional de Cuidados Continuados I ntegrados,
o Hospital obriga-se a continuar a assistir o utente no estabelecimento hospitalar enquanto tal
for clinicamente exigido ou até ao seu I ngresso na Rede Nacional de Cuidados Continuados
I ntegrados, nos seguintes casos:
a)

Enquanto a Equipa Coordenadora local competente da Rede não responde à
referenciação efectuada pela Equipa de Gestão de Altas; ou

b)

Em razão da impossibilidade, comunicada pela Equipa Coordenadora U -)cal
competente, de a Rede Nacional de Cuidados Continuados I ntegrados assistir o
Utente.

8. Nas situações previstas no número anterior, o Hospital é remunerado por diária de
internamento nos termos previstos para os estabelecimentos da Rede Nacional de Cuidados
Continuados I ntegrados.
5

9.

0 Hospital obriga-se a estabelecer mecanismos de informação sistemáticos e de articulação

com serviços e entidades integradas na Rede Nacional de Cuidados Continuados integrados, de
forma a assegurar a continuidade dos cuidados prestados ao Utente e o cumprimento rigoroso
dos programas de internamento e de terapia que se mostrem adequados.
10. 0 Hospital fica obrigado a formar e manter uma Equipa de Gestão de Altas, como uma
equipa hospitalar multidisciplinar para a preparação e a gestão de altas hospitalares em
conjunto com outros serviços, relativamente aos utentes que requerem seguimento dos seus
problemas de saúde e sociais, quer no domicílio quer em articulação com outras unidades da
Rede Nacional de Cuidados Continuados I ntegrados.
11. A Equipa de Gestão de Altas, integrada, no mínimo por um médico, um enfermeiro e um
assistente social deve assegurar, designadamente, a articulação com as equipas terapêuticas do
Hospital para a programação de altas hospitalares, a articulação com as equipas coordenadoras
distritais e locais da Rede Nacional de Cuidados Continuados I ntegrados e a articulação com as
equipas prestadoras de cuidados Continuados I ntegrados dos centros de saúde.
12. Para garantia da continuidade da prestação dos cuidados pode vir a existir uma unidade de
convalescença no Hospital, para a qual deve ser reservada uma área física liberta.

Cláusula 10zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
9 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGF
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Cuidados paliativos
1.

0 Hospital obriga-se a nealizar acções paliativas aos utentes em internamento e constituir,

formar e manter uma Equipa lntra-hospitalar de Suporte em Cuidados Paliativos, com as
competências previstas no Decreto-lei n2 101/ 2006, de 6 de Junho.
2.

A Equipa lntra-hospitalar de Suporte em Cuidados Paliativos prevista no número anterior

visa, nomeadamente o aconselhamento diferenciado em Cuidados Paliativos aos serviços do
Hospital, a prestação, com respeito pela autonomia do utente, de cuidados directos e
orientação ao utente em estado de doença avançado ou terminal para os quais seja solicitada a
sua actuação, pelo médico hospitalar assistente.
3.

As acções paliativas realizadas em I nternamento por equipas não específicas visam minorar

as repercussões negativas dA doença sobre o bem-estar global do Utente.
4.

A Equipa lntra-hospitalar de Suporte em Cuidados Paliativos é uma equipa multidisciplinar

com formação em cuidados paliativos, deve ter espaço físico próprio para a coordenação das
suas actividades e deve integrar, no mínimo, um médico, um enfermeiro e um psicólogo.
5.

As acções paliativas e a prestação de Cuidados Paliativos pela Equipa I ntra-hospitalar de

Suporte em Cuidados Paliativos são consideradas no Episódio de lnternamento.
6

6. 0 Hospital obriga-se ainda, na realização de acções e cuidados p21iativos a garantir a
correcta articulação com a Rede Nacional de Cuidados Continuados I ntegrados através da
Equipa de Gestão de Altas.

Cláusula 11@ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJ

Cuidados de convalescença
1. A unidade de convalescença é uma unidade de internamento que tem por finalidade a
estabilização clínica e funcional, a avaliação e a reabilitação integral da pessoa com perda
transitória de autonomia potencialmente recuperável e que não necessita de cuidados
hospitalares de agudos.
2. A unidade de convalescença destina-se a internamentos com previsibilidade até 30
dias consecutivos por cada admissão.
3. A unidade de convalescença assegura, sob a direcção de um médico, designadamente:
a)

Cuidados médicos permanentes;

b)

Cuidados de enfermagem permanentes;

c)

Exames complementares de diagnóstico, laboratoriais e radiológicos;

d)

Prescrição e administração de fármacos;

e)

Cuidados de fisioterapia;

f)

Apoio psicossocial;

g)

Higiene, conforto e alimentação;

h)

Convívio e lazer.

4. A referenciação para a unidade interna de convalescença é feita pela Equipa de
Gestão de Altas do Hospital e o I ngresso é determinado pela Equipa Coordenadora Local
prevista no Decreto-Lei n.2 101/ 2006, de 6 de Junho.
S. As diárias de internamento na unidade interna de convalescença são pagas por diária de
internamento nos termos previstos para os estabelecimentos da Rede Nacional de Cuidados
Continuados I ntegrados.

Cláusula 122

Acesso às prestações de saúde
1. 0 Hospital recebe os utentes referenciados pelos Centros de Saúde ou Hospitais do
SNS, quer para tratamento ambulatório, quer para internamento, em idênticas condições
aos restantes hospitais do Estado, sem prejuízo de a ARS poder também contratar
produção cirúrgica no âmbito do Sistema I ntegrado de Gestão de I nscritos para Cirurgia

(SI GI C), oti de outros programas que venham a ser adoptados e aos quais o Hospital tenha
aderido.
2. 0 Hospital obriga-se a garantir o acesso às prestações de saúde, nos termos do Estatuto
do SNS, a todos os beneficiários do SNS.
3.Para efeitos do número anterior e da garantia de universalidade de utilização do Hospital,
são beneficiários do SNS:
a)

Os cidadãos portugueses;

b)

Os cidadãos nacionais de Estados membros da União Europeia, nos termos das
normas comunitárias aplicáveis;

c)

Os cidadãos estrangeiros residentes em Portugal, em condições de reciprocidade;

d)

Os cidadãos apátridas residentes em Portugal;

e)

Os cidadãos estrangeiros menores em situação ilegal registados nos termos da
Portaria n. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
2 995/ 2004, de 9 de Agosto, e do Decreto-Lei n. 2 67/ 2004, de 25 de
M a rço.

4. 0 Hospital obriga-se ainda a realizar todas as prestações de saúde aos beneficiários do
SNS para que tenham capacidade técnica, nas áreas e nos moldes definidos pelo presente
contrato, garantindo nesta medida, a universalidade das prestações de saúde que cabe ao
SNS assegurar.
S. As transferências de doentes para o Hospital estão sujeitas a comunicação prévia e a
confirmação deste.
6.

Sempre que clinicamente justificado, o Hospital poderá referenciar para os Hospitais do

SNS os doentes por si atendidos, igualmente mediante comunicação prévia e confirmação
dos respectivos hospitais, de acordo com as Redes de Referenciação Hospitalar aprovadas e
com as determinações emanadas pela ARSN.
7.

No acesso às prestações de saúde, o Hospital deve respeitar o princípio da igualdade,

assegurando aos beneficiários o direito de igual acesso, obtenção e utilização das
prestações de saúde realizadas e o direito de igual participação, devendo os utentes ser
atendidos segundo um critério de prioridade clínica definido em função da necessidade de
prestações de saúde.
8. 0 Hospital não dispõe, para os doentes do SNS, dos seguintes serviços: atendimento
permanente, internamento médico, atendimento de urgência e hospital de dia.

8
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Cláusula 13@ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHG

I dentificação dos utentes e terceiros pagadores
1.

0 Hospital obriga-se a identificar os utentes do SNS, através do número do cartão de

utente ou, subsidia riamente, através de outro elemento de identificação que permita
comprovar a condição de beneficiário do Serviço Nacional de Saúde.
2.

0 Hospital obriga-se ainda a identificar e determinar a entidade responsável pelo

pagamento dos serviços prestados a cada utente, designadamente os terceiros pagadores,
em todas as situações em que estes sejam susceptíveis de ser responsabilizados.
3. 0 Hospital obriga-se a respeitar os procedimentos de identificação dos utentes e de
terceiros pagadores que sejam aplicáveis aos estabelecimentos integrados na rede
nacional de prestação de cuidados de saúde.

Cláusula 14§

Direitos e deveres dos utentes
1.

0 Hospital obriga-se a ter uma carta dos direitos e deveres do utente e um manual de

acolhimento, que disponibilizará a todos os utentes e a cujas regras darão cumprimento.
2.

0 Hospital obriga-se a ter um livro de reclamações para os utentes, bem como os

formulários que sejam obrigatórios no contexto das actividades de regulação no sector da
saúde.
3.

0 Hospital obriga-se a ter um gabi , 4ete do utente, a quem os utentes poderão dirigir as

suas queixas, sugestões ou reciamaçoes.
4.

A cart a dos direit os e deveres do ut ent e do est abeleciment o e o manual de

acolhimento deverão ser periodicamente revistos, tendo em vista, designadamente, a sua
adequação às orientações que resultem das respostas aos inquéritos de satisfação.

Cláusula 15@

Referenciação de utentes
1.

0 Hospital obriga-se a realizar as prestações de saúde adequadas ao estado de saúde

dos utentes, podendo referenciá-los para outras unidades de saúde nos termos dos
números seguintes.
2.

0 Hospital assegura a referenciação de doentes para outras unidades de saúde

integradas no SNS sempre que a valência médica em que as prestações de saúde se
qualificam não se inclua no respectivo perfil assistencial, de acordo com as redes de
referenciação em vigor. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
9

3.

0 Hospítal assegura a transferência de doentes para outras unidades de saúde

integradas no SNS sempre que se verifique a inexistência ou insuficiência de capacidade
técnica.
4.

A avaliação da capacidade técnica compreende os equipamentos necessários à

realização das prestações de saúde e os recursos humanos ou materiais disponíveis para
dar resposta adequada e em tempo útil à situação clínica diagnosticada.
S. Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, consideram-se justificadas as
referenciações ou transferências efectuadas quando o Hospital:
a)

Ateste a necessidade de referenciação mediante relatório médico;

b)

Demonstre a ausência ou a insuficiência de capacidade técnica;

c)

Já tiver prestado os cuidados de saúde necessários ao doente que recebeu por
referenciação e a situação clínica justificar a redução do nível de especialização
dos cuidados a prestar ou a prestação de cuidados continuados.

6.

Qualquer referenciação ou transferência de doentes realizadas fora dos casos previstos

nos números anteriores será classificada como indevida.
7.

Sempre que se verifique a transferência de utentes, devem ser respeitadas as regras

em vigor no SNS.
8.

0 Hospital está obrigado a aceitar os doentes transferidos de outros hospitais do SNS,

sempre que aqueles não disponham dos meios necessários para prestar os cuidados em
causa e o Hospital esteja apto a prestá-los.

Cláusula 16@ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHG

Qualidade dos serviços
1.

No exercício da sua act ividade, o Hospit al fica obrigado a assegurar elevados

parâmetros de qualidade dos serviços de saúde prestados, quer no que respeita aos meios
e processos utilizados quer no que respeita aos resultados.
2.

0 Hospital fica obrigado, designadamente, a:
a)

Aderir a um sistema de gestão da qualidade, como ferramenta furdamental da
gestão da unidade de saúde, com o objectivo de promover as acçães tendentes à
melhoria contínua da qualidade;

b)

lmplementar, quando a isso solicitado, um programa de monitorização e avaliação
de indicadores de resultados da actividade assistencial;

c)

Cumprir os indicadores de qualidade e eficiência constantes no Anexo 111-A e 13;

d)

Promover, periodicamente, inquéritos de satisfação dos utentes e dos profissionais zyxwvutsrqponmlkjihgfed
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Cláusula 17@
Avaliação da satisfação dos utentes e dos profissionais
1. Como parte integrante da sua política de qualidade, o Hospital obriga-se a promover
periodicamente, inquéritos de satisfação dos utentes e dos profissionais nas grandes áreas de
actividade.
2. A

metodologia dos inquéritos deve respeitar modelos j á testados, em Portugal ou no

estrangeiro e deve respeitar as indicações da Organização Mundial da Saúde nesta matéria e ser
aprovada pela entidade pública responsável pela qualidade em saúde.
3. Os inquéritos deverão ser preparados e realizados por uma entidade independente,
adequadamerite credenciada.
4. Os resultados dos inquéritos devem ser introduzidos num sistema de gestão de base de
dados acessíveis pelos representantes da ARS.
S.

Caso os resultados dos inquéritos sejam considerados insatisfatórios relativamente a

qualquer dos aspectos objecto de avaliação, o Hospital obriga-se a identificar as causas
prováveis da insatisfação manifestada e tomar as medidas necessárias à respectiva correcção.
Cláusula 18 2
Codificação
1. A

produç ~ o em internamento e ambulatório deve ser sempre especificada de acordo

com as classificações adoptadas no âmbito do SNS, cabendo à ARS notificar o Hospital das
versões de codificação e de agrupamento em vigor.
2. 0

Hospital compromete-se a implementar as versões de codificação e de agrupamento

em vigor, no prazo de um mês a contar da data da notificação prevista no número
anterior.

3. 0 Hospital compromete-se a efectuar a codificação clínica no prazo de um mês a
contar do episódio correspondente.

Cláusula 19@ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGF

Sistemas de informação
1. 0 Hospit al obriga-se a est abelecer sist emas de informação adequados ao
desenvolvimento das suas actividades, tendo especialmente em vista:
a)

Optimizar o acolhimento, atendimento e prestação de cuidados aos utentes;

b)

Regist ar de forma exaust iva as act ividades execut adas, quer na vert ent e
assistencial quer nas vertentes económica e financeira;

c)

Permitir a monitorização e a fiscalização relativamente ao cumprimento das
obrigações contratuais estabelecidas;

d)

Garant ir a exist ência e o perfeit o funcionament o de t odos os element os
necessários às comunicações informáticas automatizadas entre os sistemas de
informação do Hospital e o Ministério da Saúde;

e)

Garantir a sua configuração de acordo com os conteúdos normalizados;

f)

Garantir a existência de um sistema de contabilidade interna segundo as regras em
vigor;

g)

Garantir o controlo eficaz de qualquer alteraçào, seja esta a pedido ou devida a
medidas correctivas ou preventivas, tanto a nível aplicacional como de infraestruturas, devendo assegurar o seu correcto planeamento e os respectivos riscos.

2. 0 Hospital obriga-se a fornecer à ARS a informação que neste âmbito lhe for solicitada,
3. A ARS tem o direito de auditar todos e quaisquer aspectos relacionados com os
sistemas de informação, designadamente a estrutura e o conteúdo dos meios técnicos e
informáticos utilizados e os procedimentos envolvidos na recolha, registo, tratamento e
t ransmissão de informação, t endo em vist a verificar a veracidade, consist ência e
fiabilidade da informação registada e transmitida.
4. Para efeitos da presente Cláusula, pode o Hospital solicitar à ARS que diligencie, junto
da entidade do Ministério da Saúde responsável, ci acesso à Rede de I nformação da Saúde
(RI S).
S. 0 Hospital pode, para melhor executar as obrigações a que está adstrito, nos termos do
presente Contrato, designadamente da verificação da correcta identificação dos utentes e
terceiros pagadores, prevista na Cláusula 13.@, pode, mediante a devida autorização pela

Comissão de Dados Pessoais, em observância do disposto na Lei n. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHG
9 68/ 97, de 26 de
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Outubro, aceder à base de dados do cartão de utente.
6. 0 Hospital obriga-se a utilizar os sistemas de informação da 'Consulta a Tempo e Horas'
(ALERT Pl), única forma de poder receber doentes do SNS para a consulta externa, bem
como do 'SI GI C' (para todos os doentes do SNS a quem seja proposta uma intervençao
cirúrgica), sem os quais estes actos não poderão ser facturados à ARSN.

Cláusula 20§ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIH

Equipamentos e Sistemas Médicos
1.

0 Hospit al deve assegurar a exist ência de equipament os e sist emas médicos

suficient es, adequados, act ualizados e em boas condições de ut ilização para dar
cumprimento à produção contratada e aos parâmetros de qualidade exigidos.
2.

São considerados equipamentos e sistemas médicos suficientes os necessários para dar

cumprimento à produção contratada e aos parâmetros de qualidade exigidos.
3.

0 Hospital fica responsável pelo financiamento das operações pelas quais adquire a

titularidade ou o uso dos equipamentos e sistemas médicos, bem como por todos os
custos inerentes à respectiva utilização, manutenção e renovação.
4.

0 Hospital é responsável por acompanhar a instalação e pelo comissionamento de

todos os equipamentos e sistemas médicos, incluindo a elaboração e compilação de
manuais de operação e de serviço dos equipament os médicos e a formação dos
utilizadores na operação dos equipamentos.
S. 0 Hospital obriga-se ainda a organizar e manter um plano de equipamentos e sistemas
médicos, do qual constará, obrigatoriamente e no mínimo:
a)

Uma listagem exaustiva, sob a forma de inventário, de todos os equipamentos e
sistemas médicos afectos ao estabelecimento hospitalar, organizado em fichas por
sala ou área, com ident ificação de fabricant e, modelo, número de série e
especificações técnicas e/ ou funcionais;

6.

b)

Plano de renovação de equipamentos e sistemas médicos;

c)

Planos de manutenção preventiva dos equipamentos e sistemas médicos.

0 plano de equipamentos e sistemas médicos deve ser submetido à apreciação da

ARS.
7.

A ARS poderá propor alterações ao plano de equipamentos e sistemas médicos, no

prazo de 15 dias úteis a contar da data da sua apresentação pelo Hospital.
8.

0 Hospital apenas poderá recusar a incorporação das propostas de alterações

apresentadas pela ARS nos termos dos números anteriores, em casos devidamente zyxwvutsrqponmlkjihgfedc
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fundam ent ados.
9. 0 Hospit al obriga- se ainda a cum prir o plano de renovação de equipam ent os gerais e
de equipam ent os e sist em as m édicos que venha a ser aprovado.

Cláusula 21@ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJ
Manutenção de equipamentos
1. Com pet e ao Hospit al assegurar a gest ão e operação da m anut enção dos equipam ent os
m édicos a inst alar no est abelecim ent o, t endo em vist a:
a) Garant ir a int egridade dos equipam ent os e sist em as m édicos;
b) Elim inar os riscos de ocorrência de falhas que ponham em causa a segurança dos
doent es e pessoal;
c)

Perm it ir o desenvolvim ent o, em condições norm ais, da act ividade de prest ação de
cuidados de saúde.

2. Par a efeit os do núm er o ant er ior , o Hospit al dev e assegur ar um sist em a de
m anut enção, prevent iva e curat iva, cobrindo t odos os equipam ent os m édicos.
3. Todas as ent idades operadoras da m anut enção dos equipam ent os m édicos ao abrigo
do present e Cont rat o deverão ser cert ificadas quant o à qualidade de acordo com a Norm a
I S09001 e suas act ualizações.

Cláusula 22@
Regras gerais sobre contratação de terceiros
1. Excepcionalm ent e o Hospit al pode recorrer à prest ação de serviços por t erceiras ent idades
para a realização de prest ações de saúde obj ect o do present e cont rat o- program a, m ediant e
subcont rat ação, desde que sej a aut orizada pela ARS.
2. 0 Hospit al, nos subcont rat os a celebrar com t erceiros, deve assegurar que:
a) Todos os profissionais que prest em serviço ao abrigo dos subcont rat os possuem as
qualificações e as com pet ências adequadas à act ividade que se propõem desenvolver;
b) A ent idade subcont i - at ada est á devidam ent e habilit ada para o exercício da sua
act ividade;
c)

A ent idade subcont rat ada possui um adequado sist em a de m onit orização e avaliação de
desem penho, coerent e com o est abelecido no present e cont rat o - program a, nos
m esm os t erm os exigidos para a prest ação feit a direct am ent e pelo Hospit al.

3. As ent idades t erceiras que venham a ser subcont rat adas devem dispor, quando exigível de,

ou aderir a, um sist em a de acredit ação ou de cert ificaçào da qualidade com reconhecim ent o, zyxwvutsrqponmlkjihgfed
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nacional ou internacional, até zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
à data do início da execução dos respectivos contratos.
Cláusula

23~

Remuneração pela produção contratada

1. Como contrapartida pela produção base contratada, o Hospital, no ano zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONML
2016, receberá o
valor de 27.085.139,24£.
2. As atividades do Hospital são remuneradas em função da valorização dos actos e serviços
efectivamente prestados, tendo por base a tabela de preços constante do Anexo 1 ao presente
contrato-programa.
3. A produção do internamento e do ambulatório médico e cirúrgíco, classificado em GDH, é

ajustada pelos índices de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
case- mi x constantes do Anexo 1 ao presente contrato-programa.
4. A remuneração e pagamento da produção contratada regem-se por Circular Normativa a

publicar pela Administração Central do Sistema de Saúde.

Cláusula 24@
Sistema integrado de gestão de inscritos para cirurgia
0 Hospital obriga-se a assegurar a utilização do sistema integrado de gestão de inscritos

para cirurgia (SIGIC) nos termos da regulamentação aplicável no âmbito do SNS e do
disposto no presente contrato-programa, bem como no Anexo IV ao mesmo.

Cláusula 25 2
Consulta a Tempo e Horas
0 Hospital obriga-se a assegurar a utilização do sistema integrado de gestão de inscritos

para consulta externa (Consulta a Tempo e Horas), através da aplicação ALERT Pl, nos
termos da regulamentação aplicável no âmbito do SNS e do disposto no presente
contrato-programa, nomeadamente com o cumprimento dos Tempos Máximos de
Resposta Garantidos, fixados superiormente.
Cláusula 26@
Cust os f i xos e pr odução mar gi nal

1. Não há l ugar a qual quer pagament o caso as uni dades r eal i zadas sej am i nf er i or es a 50%
do vol ume cont r at ado, por l i nha de pr odução.
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2. Quando o volume de produção realizada for superior ao volume contratado não há lugar
ao seu pagamento.

Clausula 27@ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGF

I ncentivos lnstitucionais
No âmbito do presente contrato há lugar à atribuição de incentivos institucionais, no valor
máximo de 1.425.533,64C, em função do cumprimento de objetivos de qualidade e eficiência
previsto nos termos do Anexo 111-A.

Cláusula 28zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
2 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Pagamentos
1.

0 Hospital receberá, mensalmente, a título de adiantamento, por conta dos pagamentos a

efectuar, a importância de 2.271.280,48C, que será objeto de acerto de contas com a facturação
emitida pelo Hospital e conferida pela ARSN.
2.

Sem prejuízo do envio futuro de facturas, o Hospital deverá enviar recibos dos valores

correspondentes aos adiantamentos, com a descrição dos actos, serviços e cuidados prestados,
identificados por utente, que não podem conter dados sobre diagnóstico ou que permitam uma
violação da intimidade da vida privada do doente.

Cláusula 29@

Alteração das circunstâncias
Em caso de desactualização das metas definidas no presente contrato pela alteração anormal e
imprevisível de circunstâncias que determinaram os termos do presente contrato, ou pelas
consequências derivadas daquela alteração, as partes contratantes assumem o compromisso de
rever os referidos termos.

Cláusula 30@

Taxas moderadoras
1.

0 Hospital terá direito a reter a totalidade das receitas correspondentes à cobrança

das taxas moderadoras, devendo reportar à ARSN o valor correspondente aquando do
acerto de contas.
2.

0 montante da receita correspondente à cobrança das taxas moderadoras será

subtraído à remuneração anual do Hospital.
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CláUSU13 31~
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Acompanhamento da execução do contrato
1. À ARS compete seguir a execução do presente contrato -programa, através dum

acompanhamento presencial periódico, assente num sistema de informação integrado e dos
documentos considerados necessários e apropriados, bem como realizar auditorias
cíclicas.
2.A ARS colaborará com o Hospital para uma correcta articulação, eficaz e multifuncional,

com as restantes unidades de saúde do SNS.
3.A ARS acompanhará a execução do contrato-programa, através duma monitorização

transversal, em especial na vertente económico-financeira, baseada no acesso e arquivo de
dados, informações e documentos que considere necessários e apropriados, bem como de
auditorias periódicas.
4. Podem ainda ser realizadas auditorias clínicas pelas entidades competentes do
Ministério da Saúde.
Cláusula 32 0
Normas aplicáveis
1. 0 contrato-programa rege-se pela lei portuguesa.

2. Em tudo o que não estiver especialmente regulado, ao contrato-programa aplicam-se
as normas legais e regulamentares apli,cáveis, designadamente a Lei de Bases da Saúde e a
Lei de Gestão Hospitalar.

Celebrado aos 31 dias do mês de março de 2017
PRIMEIRO OUTORGANTE

Administração Regional de Saúde do zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
NZ£, 1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ent a Mar i nho zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
z~ i zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQP
L 2 , ~ , ( - o C. D.

SEGUNDO OUTORGANTE
0 Hospital da Prelada, Dr.

mingos Braga da Cruz
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ANEXO 1

PRODUÇÃO CONTRATADA E REMUNERAÇÃO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPO

Hospital da Prelada

Doentes equivalentes

Preço

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
icm
Quantidade
Valor ( euros)
unitário
Ng zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
%

1.Consultas Externas
Prim eiras Consult as

6-4,95

28.463

1.848.671,85

Consult as Médidas Subsequent es

64,95

55.772

3.622.391,40

Remuneração Totalda Consultas

5.471.063,25

2. [ nternamento
Doent es Saídos
GDH Médicos

Q9855

374

99,31%

2285,00

377

842.198,45

GDH Cirúrgicos

0,9855

4.926

99,31%

2.285,00

4.960

11.092.699,31

205

6.ODO

Dias de lnternamento de Doentes Crónicos
Doent es de Medicina Física e Reabilit ação

1.230.0D0,01)

13.164.897,75

Remuneraçáo Tot al do lntemamento
3. Episódiso de GDH de Am bulat ório
GDH Cirurgicos
Valor da Produção
I ncent ivos lnst it ucionais

Valor Total do Contrato

0,6918

2 285,00

5.345

8.449.178,24
27.085.139,24
1.425.533,64

211L510.67Z,811
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ANEXO 11 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

REFERENCI AÇÃO VI A ALERT
ACES
ACES Grande Porto 11 - Gondom ar
ACES Grande Port o I V - Póvoa do Varzim / Vila do Conde
ACES Grande Porto 111 - Maia / Vaiongo
ACES Grande Port o Vi - Port o Orient al
ACES Grande Port o V - Port o Ocident al
ACES Grande Port o VI I - Gaia
ACES Grande Port o Viii - Espinho/ Gaia zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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ANEXO 111 - A

OBJECTIVOS DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONML
Pesos Rel at i vos

Obj et i vos Qual i dade e Ef i ci énci a

Met a

Pr evenção e Cont r ol o da kl f eção e de P  si st ênci as aos Ant i mbr obi anos

20, 00

100,00

Per cent agem de ci r ur gi as r ~adas em ar r bul at ór i o no t ot al de ci r ur gi as pr ogr ar r adas
par a pr ocedkmnt os ani bul at or i závei s (%)

20, 00

k 75%

20, 00

100,00

Per cent ager n de doent es sakl os com dur ação de i nt er nani ent o aci n zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
-o do I f f i ar ~ft

20, 00

51%

PL r cent agem de r ei nt er nani ant os em 30 di as (%)

20, 00

15 1,5%

Taxa de r egi st o de ut kzaçâo da " Li st a de Ver di cação de Segur ança Ci r úr gi ca` * — ci r ur gi a segur a

M

ANEXO 111 - 0
DESCRI ÇÃO DOS INDICADORES INCLUIDOS NOS OBJECTIVOS DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA
i ndi cador

Pr evenção e Cont r ol o da l nf eção e de Resi st énci as aos Ant i mi cr obi anos

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ent i d. d. Gdo, «

Tl po d. l i ndi cado,
' npo

d. flh.

Obj oc dv o

Deur i ç ão do l ndi udor

CP

Ci àuwi a

Fmquènc i a de
moni t or i zação

Res pons áwl pela
P. . . .. Qni t or i zaçà.

Eritreg.

Rp. Mng

~o f i —l i z ador

Obgemç ões
Var i á i s
Vái m

0t ~ «t m CP 2016

Qual i dade de S~
Pr mnçâo e cor dml o

dm

A- 2016

Per i odo apl i áwl

i nf ecç~ r el aci onadas

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGF

em m cui dadm de saLi de e pr ~nç âo de r esi s ênci a ws am i c r ot anm

l r i di cador compi %i t o que en~ o dwer r i penho em 4 dor ni nei s l ndci , Jor ml abw â Staph>4ocoecus a~ r esi st ent e â mebci l i m ( MRSA) , Vi gi l ânce
Nmmomi al da Cor ede Ser i gui nm ONCS), e ' ~ i oenz aç ào dw ~ e Comi uni o, Hmpi t al ar de Car bapem~ por DDD
Cont r at o Pr ogr ar r i a

2016 - Hospi t sl da
27 - ( Amx o 111-A)

Pr el ade Ci âusul a

Uni del o

D,~.,

—
di da

Femi l o d— d.daf 13—d.
moni t or i zação

Anual

i nst i t ui çâ.

d.

1 ARS

est r i l ui ni i dw i ndi ca~ coml a de dw a~o

w~1, em f unç ao
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
am
Val or de Rel er # nei a

fl-i de ~ ,ada

ARS/ Gm de Cci or der i açâo Regi onal de P~ç ão e
Cont r ol o da pi onf ç8o e ci o Resi st ár i ci as aci e Ant r i ncr obanos

V. I . ,

Tr al o se de um i r di c adm c ~i t o que abmnge di ~m s ub ot j et i ~ i ns e~ em 4 c k m~ôm, c uj a mnhonz aç âo
Coor denaçâo Regomi de Pr ~nç âo e Cor * r ol o da l nbçâo e de Resi st ér i ci a aos Ar í t i mí mbui nca,

Nfimição
V. l i cha

onexe

Fonl e l nf omaç ãoí

1

da —t uez a dm s ub ~ r dc adoes

Reahzoçbes al cançadw em 2014 e
I nt er i m—nai s

d. El..

51

d-

Pl anci a, de act i vel ades cla,ii, CCI, Rel at âno da Ecol ogi a
Hmpdal w, Rel at ôno do est udo da Pr eval ênci a, i nf or maçâo
do Comum de sol uçôm al coól i cas pam ~i nf ecçâo dm
o da d%âo â. Pi r ã, cas d. l  bTf f l zaçâ. d- Mâs .
comumo t , ospi t al ar de car t apaí ni amos

A

Fémul a

c. moar i l . e nat ui eza
. . Éi ndi c ado—

é

m

Be Pr âÉi c w

epoi ada pl o Gmpo de

Ur , i dade

d. ~did.
-
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Indicador

Percentagem da cirurgias realizadas em arribulatório no total de cirurgias programadas (GDH)
- para procedimentos ambulatorizáveis

Tlpo de
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Indicador
Oblect.,o contrido-laograrri. 2018 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
&Md.d. Gad..
H-p"l
Tip. d* flh.
Objecti—
DewnÇão do Indicador:

Quaiidade de sen,iço

Poríodo aplicàwl

Incrinflirar a actividade cirúrgica de ambulatório
Indicador que «pmsa a percentagem de epsádim de anibulatâdo m lotal de opsddm de ambulatário e inlernamento prograrnedos, pam procodimentos
cirúrgicois identilicados pela CNDCA c~ mis fraquenterrente maliz~ em iiinibulatário, ocorridos m periodo ffl anábse

Cláuwla CP

Contrato-Programa 2016 - Hmpdal de Pralada Clâmula
27 & (Amxo 111-A)

Fmquéncia de
monitorização

Mensal

R.sponsà»l p.1.
monftori"ção

lmtitwçâo 1 ARS

Pirazo Entregis Reporfing

Du. 20 do mês ri-1

0r93o fiscalizador

ARS

ObsenraçOes

A- 2016

Urildrida d. —did.

F.M. d- ddoe' 5.m d.
monitorizaçáo

Fómula

Valor de Referência iMete)

V.1.r d. b.-

% (um casa dêcimal)

Base de Dadics, Nacional de GDH
(Tolai de epsódim de ambulatôno, com procedimentw
cinkgcm arribulatorizáveis 1 Total de cpisódim de
internamento e de ambulatônio. com procedimentos
cirúrgicoa ambul«twzáms ) X 1 DO

Coniroto-Programa 2016 - Hmlxtal da Pmlada ClâmLAa
27 - (A.eo 111-A)

mior histórico de lmbtuçâo (opcional)

Este iridicador é fornecido pela ACSS o cakulado a partir dm episódios cocbícadm e agm~ em GDH. "adm pelos hosplais e que comtam na
base de d~ necronal d. GDH da ACSS (DPS)
Sâo comid~ os velores acumul~
Sâo reti~ m eosddm c~ menos de 24 hom conruderados ir ~ üidos pam faclumçâo (epsódim cffl menos de 24 hom, sem pmço de ambulatâno e
com dwbm após alta dfemnte de ~o w aha contm parecer médico)
Sâo c^d~w ffi episódios (de GDH milclicos o cirurgic ~ ) cm m procedi~ntoa dioms presentes na tabela em anexo

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Variáwis

Nfinição

Episódios de ambulatório
co. procadlmentos
ambulatorizáwis

Total de episódim de anibulatóno com qualquer um dos
p=edi~ntme4egtweis,agmpadm ~ qua ~ quwGDHcm
pmço de amtxjlatálo com admssâo ~frada

13asedeD~Nac ~ ~ idaGDH

n ~ de episócios de amtxjlatâno

Total de episódios de e~latóno e ird~mnto com
quaiqwr um cios procedimentos elegkos, agrupadm em
qualqmr GDH cm pmço de ambulatóno, cm acimissão
pgm.w.

Base de Dedics, Ncronal de GDH

n- de episêdm de ambulatâlo e intffla"rdo

Episódios em
p~dimnt=
ambulatorizáwi. e
ed.imio progmm.d.

Font. Inforriração/ Si

U.Idd. de mdid.

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1

4

~ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
NEXO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Pr ocedi ment os ar nbul at onzávei s consi der ados par a o cál cul o i ndi cador B4

D"griação

- CP 2016

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGF

Código zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDC

A PTROSOOPLA DO JOE ~ ~
502E1
EXOSA0 DE CARTILAGEM S1-MiLzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
~ NA$ ~ DC JOE-MO
W6
E,<-, RACCAO CIPUPG!CA DE DENTE
231
EXrRACCAO DE RA,Z RESIDUAL
2911
E-XTPACCAO Cl; ~ UF~ G" DE DENT ~ NCO4'
2319
EmKTRACCAO WrRACAPSULAR DC CRISTAL)%ú
791
EXTRACCAO iNTRACAPSULAR DO CRISTAUNO POR VLA, TEMCkiPLA, %FFR1Oq
1311
EXTRACCACI~CAPSULAR DO CPISIAUNO, 1`4C0P
1319
1 w
EXTPACCAO EXTRACAP&Ji.AP DO CRISTALINO POP TECNCA LINEAP
133
E)r- RACC EXTRACAF'S CRISTALINO POR TECNASPIR SIMPLES (E IRRIGUACAO
12"
E.X~
-CCA0 EXTRACAPSi-AP DO CRISTALINO POP TECNICA DE F;;AGmW~'TACA
FACOEMkULSIFoCACAO E ASPIRACÃO DE CATARATA
1341
FACOFFLAGMI-NTACAO MECAMCA E ASPIRACAO DE CATARATA PDq W POSTER
13d2
1349
FACOFFkACMENTACAO MECANICA E OUTRA ASPIRACAO DE CATARATA
E)(TRACCAO EX«rRACAPS~ JLAR DO CRI5 7ALJNO~
,
135
EXTRACCAO EXTRACAPSJLAR DO CRISTALINO POR ViA TEMP~L INFER:OR
1351
EXTRACCOES 1EXTRACAPSULARES DO CRISTAUNC) NCOP
1359
136
E~CCAO DE CATARATA NODP
DISCJSAO DE MEMBRANA SECiNDARIA (DF-POIS DE CATAR11,TAi
1364
1365
FXUS^O DE ~~ SEC~RL4 IPOS CATA PATA]
~GMENTAQkO ~ICA DE VEMBq41,4% SECUNDAPLA ~ DEPOIS DE CATARA7A
1366
1369
EXTPACCAO DE CATARATA NODP
qEPAMCAO UNILATERAL DE HEFkNLJk INGUINAL NCOF
531
REPAFbNCAO UNILATERiki. DE HF-PNtA INGUINA. SOE
5300
5331
REPAPIRCAO UNIL.ATEML CE HERNIA INGUINAL DirtECTA ABEPTA O ~ -, NOOF
REPAFACAO UMLATEFAL MERNIA INGUINK fNDIRECTA. ABECITA OU NCOP
5302
RE PAR VN1 ~ AT HE ÇNIA ING DIRECTA G ~ ~ 1XERT!PR0TESE ABERTA0LINODP
5303
5334
qEPAR UM4-AT HERNIA sNG IN0 ~ RECTA C.FMERTUPROTIESE, ABERTA~
REP~CAO UNLLATERkl DE HERNIA IN'. ~ 0INíkL COM ENXERTO OU PWTESE
sxs
531
QEPAMCAO EkLATEqh, DE HEPfi A ÍNGLP4AL. NCOP
5310
REPARkCAO "TERA ~ DE HEPN-A IV-- u1 1^1% NokO ESPECIFIC^DA
REPARNCAO BrATEqA ~1 DF- MERN
5311
DIRECTA ABEqTA Ou NWP
5312
REPAFACAO BrLATERIA-' DE HERNLA
iNDIRECTA AB5ATA Ck,' ~
5312
REPAR 0-LAT HERNOIS ING LUA DIREC7 E OUTRA rNDIR ABEFrTA OU N00:1
5314
qEPAR 5 LAT HfRNLA ING DIREC1A OF-Nx (Xi PqDTESE ABERTA OLINCC›P
5315
REPAr, B.It-AT HERNIA ING IND4RECTA OENX OU PROTESE ABERTA'~
531f
REPAR B ~ AT MERNIA fiG UVA D ~ R£C 1 7~ ,JTqA INO OPPOTESE ASEPTI4C0P
5317
REPAMCAO DE MERNIA INGU ~ k&L &iATERAL COV ENXEPTO ONi PqOTESE NC
532
AEPAPACAO UMLATEPAL DE HERNLA FE~_ ICRURAI—;
5321
REPAMCAO UMLATEML DF HERNLA FE~L COM EMERTO CX, PqOTESE
5329
qEPARACAO UNILA7ERAL DE HERNLA FEMORAL NCOP zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
532
REPAPACAO B;ú4TEqA ~ DE HERWA FF-~L (CRJRALi
5221
REPARkCAO BI ~ ATERAi DE HERN(A FEMORAL COM ENXERTO O~ PROTESZ
5339
HERN ~ OR~ FEMORAL BILATEMI
534
PEPARNCAO DE MERNIA UVEI1LICA,
5 ,341
RE PARA CAO HERW ^JCA L COM ENX ERTO OU PR--17ESE ABE PTA. , 14C00
5342
RE PARACAO LAPA ROSCORCA DE tlE RN:A UMB, ~ ~ CAL COM ENX f RIO OL, PRO7
5343
qEPAAACAO LAPARO~CA D5 HEPNtA UMB.ICAL, NCOP
REPARACAO DE ,ERNLA UV8ILICA ~ - W, C..ASSIFICAVF— EM CXJT-Ldk PAP.TE
5949
REPAFINCAO DE ERNIA
539
69,1 2 15909
DilaW,W e o^Lagem dC UerC NCDLAO~ ~ EACAO E STRIPPING DE VE L45 VAq;COSAS DOS M --VEI4D5 INFE;;IC-4E 5
3m9
AV, ~ GD&LECTOM;A:SFMADENC>DEC - OMLA
2a2
AV,GDALECTOM A COV ADE%'DIDECTOMA
283

22

lk

ArENO, DECTOMIA SEMAMIGDALEC7OV
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
2OF
, A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
MIRINGO -, ONILA CCM NSERCA 0 Df TUE)O
2w DES7RUICAO 0,; OCLUSA0 ENlDOSCC-~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCB
)CA 5 -JkTERA- DAS TPOVPAS DE FA-0zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYX
~
6G2
LAO.~ E.ACAO ENDOSCOPtCA BiLATERAi E ESMArAVEW0 r~- '!RCMZ'A
Ff-1,
LAO ~ ;EACAO ENDOSWP ~ C#N BILA-- EP-AL E SECCAC, D-- 7qOVr ~ Jkl,
6622
DEST'RUICAO 0, OCLUSAC- ENDOSCOPICAS BILA"-RAIS TROMPAS FALO~ NCCc,
6f29
ACTOS DE D ~ AGNOST ~ CO NOS, MUSSCULOS E TENDOES E)C- RAOC: ~ :-APES
15,1
BK)PS A DE MUSCULO Ou TENDAO EX-RAOC ~ LAq
isei
ACTOS rE D.AGNOSTIOG NOS MUSCULOS E «IENDC>ES' E)(- RAOC:-' ~ APES NCOr
1509
OPE PA
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
COE 5 NUM MUSCULO EXTRA0C -U P E NVOLV ENDO SUA DE S INS E RCAC E V-oRA q,A
151
RECUO DE U V VUSCLIL 0 FXTRAOCU~ A P.
1511
AVANW DE UV MUSCuX EXTRA0CULAR
1512
RESSECCAO DE iV MUSCLiLO EXTRA0CU ~ AR
1513
OPERACIOES MUSCULOEXTRAOCU.^R ENVOLVENDO ~ DESlNSEqCAOTF-V ~ C=LAV1519
OPERA0DES NUM MUSCULO EXTRAOCiLAR N~ COP
152
TECI4CAS DE ALONGAVENTO DE UM MUSCULiO EXTP.AOCULAR
152 1
EWJ CAS DE E NC LJPTAM E NTO DE ~ M M US CUL 0 FX TRA OC U-A r
1522
OPERACOES NUM MUSCULO EXi RÃOCuLAR W-OP
isn
OP 2. M.JSC F-XTRAOCvL ENVOLV DESINS-ERCAO -, EMP GLOBO UU -K>S OL1*~ >S
153
OPEFbNCOES EM DCwS OU LWS MuSCuiOS ExTRAOcuLARE-z~ A um O~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1!~ c
J ~05 O.HOS
TRAM',POS ~ CA0 DE MUSCULO& EXT~ULARES
155
REVISAO DE CIRURGiA DE MUSCU1,0 EXTRAOCULAP
156
REPARACAC, DE LESAO DF WJSCULO EXTPAOCULAR
157
OPFRACOES NOS TENDOES E MUSCULOS EXTMOCULARFS
159
REPARA0DES E OPERAC-01-5 PLASITiCAS NO NARIZ
218
SuTuPA DE LACERACA 0 DO NARIZ
21@,
ENCE~ENTO DE FISTULA NASAL
2182
RE CONSTRUCA0 TOTAL DO Nbk RZ
2183
REVISAO DE RINOP ~ .A5TlA
21&4
q1NOPLASTLA PAPA AUMENTO
2185

RIN~TtA ~ iV,TA--~ A

2156
2187
2186
2109
8521

RINOPLASTLA NCOP
SEPTOP-ASI- Ljks NICOP

REP~00ES E OPERACOES PLA&TICAS NO NARIZ V-OP
E-XCISÃO LOCAL DE -ESAO DA UAW
CAirEpzkcAC CE HE~ROIDfS
DESTRUICAO DE HEMORRO4DES, POP Cr- ~ 0TF-RA>lA
LACK,'EACAO DE HEMORPOIDEZ,
EXCISA- DE ~ lEMOAROIDES
F-XCISAC, DE OUISTO 0J5INUS PILONIDAL
CIRCLINCISÃO
FASCIECTOMLAS DA VAO NDDP
UBERTACAO DO -UNEL CAZIDICO
ORC>uIDECTOM;A UNIATEPAL
OR(>JIDECTWA BlIA"-RAL
REV~ DE A~ OS TEST ~ CjOS NO W-SMO IEMPCi OPERATOC1 ,0
RE~O DE TEST;CUtO REV~SCENTE Gi SOUTARG

~iDOr>EX ~ A
VASEC- DMLA E LAOkJEACAO DO CANA- DEFERENTE
, N'TERV! ~ -NCAOP., ES -~ EPIL"rAOVASCIJLINA N, ESPECIF CADA OUIWMODC,
!AO.;EACJkO DO CANJk- DF-FEqEt4TE
LAC>JEACAO DO cclqrkAO E SPE~!CO
VASEC~C*1LA

I.RE7ATAW,0
CÁ-, ECTOVLA OSSEA COV CORPECCAC, DW - EC~ DOS
E ARIRODESE
CA,EC:TOV ~ kS OSSEAS COV WjRRECCAC, DOS TEC rol, VOLES -~ W"
"CISA , OU CORqECCA0 DEJOANEITE
REPAÇ1ACAO DE DEDO DO PE EM MA:~ lE-0
qE PAPsKCAO DE DED-0 DO PE EM GARRA

4c.>93
49"
4945
4~
«,21
À£
8235

C449
623
624

6241
6242
625
637
£370
6371,
6272
61 79
.
775 -,
7753
7754

77w7- 5-,-

23

EXCiSA0 FUSAC E PzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
EI RAPACAO O:SSEA DE DEI-05 DW PEE NCCZ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
~1 58
CA-ECIOvIiiiii,5 OSSEAS DE LOCALI Z1 z11,
yxwvutsrqCAC
ponmlkjihgfedcbN0aZYXWV~U-CrP
TSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 159
qEk#~ DE D. SPWTI VOS IMPLANTAWS NOS CI SS0, 5
7E1E
PEVOCAO DE D `SP0S'TIV0,V0 ~ A%1ADC: EM OSSO Nei ESC'EC - i CA: >C
7860
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indicador

5979
5812

Taxa de registo de utilização da "Lista de Verificação de Segurança Cirúrgica"
Cirurgia segura

Tlpo d. Indicadi-

Citlech. wtt ~ p.,gmm. 2018

Entidade G.~ra

Heeptiai

Típc, dir fialhei

Quandede de seNço

Ped.d. PIrcável

A- 2016

obj.cuvo
Descri~ do Indicircior

Garantir a utiÊwçlo de "Lista de Veríficaç,lo de Segwança Cirôrgica"
Indicador que & pressa a WcmXagem clo n~riçbes cimrgic" com f~to de "Lista de Venícaçâo de Segumnça Oniroce», m total de intem,.çôm
.,rúrg,c-

Cláuwla CP

Contrato-Programa 2016 - Hmpdal da Prelada ~ula
27 ' (Anexo 111-A)

Fmqubncia de
monitonzação

W-1

Resi›onali,reil pela
monitorização

lnsttuiçâo IARS

Pmzo Enbwga Repordng

Dia 20 do mês n+ 1

Orgào fistalizador
Obwfflçôes
V.íriáwn,
Cimrgia. —m reigisto d.
«Lisla d. VernificaçAo de
Segumnça Cirúrgicin"

ciruírgi..

ARS

Uridi,de d. ..cNd.

Fornte d—dadd B.- da
monitorizaçao

% (uma cwa décimad)

SI SIGIC
(W de cimrgim com regsto de 'Ljsla de Ventcaçâo de
Segumnça Qr(soca« 1 Total de CÁmrgim) X 100

Fómula

Valor de Rellertincia (Meta)

Virlor d. bam

Contreto-Progrerna 2016 - Hmpitai da Pmlada Ci~la
27 - (Ana.o llkIk)
wilor histânco, da lmbtuçâo (opcional)

Considera,ise reosto de "lUsta de Venicaçâo de Segumnça C4r ~ .gica", o p~ncN~nlo, de t~ m ca~ da lista de veni caçâo de segumnça cinkoca
Definiçâo

Font. Infomaçàoi Si

Unidd. d. ..did.

Qmrgim cuja "Usia de Vwlcaçâo de Segumnça
Or&gica", tenha sido regstado no Si da imtitução ou
PDS (Piatafo-o de Dados da Saúde)

Si SIGIC

nl d. c,mrg,%

Um ou mais atw operatônos com o ~= otletiw
tempêutico e " diagnóstico, rmlizado(s) pcw cirurgiâo(ô ~ )
em sla openatória, m —m s—ilio, sob imestes,a
geml, loc~onal ou lmal, com ou sem prmença de
isresdet~

SI SIGIC

n- de cimrgias

,0 .

v

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Indicador
Ti p. d.

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Percentagem de doentes saídos ( DS) corn duração de internamento acima do

Indicedio,

Típc da fálha
Obj.c%u.
Dewriçáç do Indicador

Objwtm contrato-prograrria 2016

Enfidad. Ger i l o.

Hmprtal

Qualidade de SeNço

Período aplicáwl

A- 2016

Monitonzaçào do tempo de iniema~nto.

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZY

Indicador que exp<i", em wlm percenlual. o rf de epsdd ~ de intemamry[o em pe~ de inlemamerdo supenw w kmar mâxim do GDH do
ep.ódi., - totEd d.

Lláumi. CP

Contrat ~ Program2016 HaspitaldaPrelacla C~ula
27 Am.o 111-A)

Fmquénci. de
monitDrização

Mens.1

Responsáwl pela
monitorização

Instituiçtho 1 ARS

Prazo Enbwga Reporting

Dia 20 do más n-1

Orgão fiscalizador

limiar máximo

% (dum cmas dêcimas)

Unid.d. d. —dida
Forrio doa d.d.,W B.. do
monitorização
Fómul.

Valor de Referéncia (Meta)

Base dados nacional de GDH

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJ

(Totã de DS At ~ L ma ~ 1 Total de DS, m periodo em
nâl,se) X 1130

Acoido Mofli cat— 2016 - hmptal da Pmlada Ciâusuia
27 - (Anexo 111-A)

V.Io, cb buiga

ARS/ ACSS

~

Ior fmstánco de lmtituçào (opcional)

Obwwações

Este indicadw é flomecido pela ACSS o calculado a partir dos episódios cadícadm e agwpadm em GDH, enuados peim hasípiais e que comlsm na
base de d~ nacional de GDH cio ACSS (DPS)
Sâo consclenados m wlorm acumul~
São retir~ os opsêdm c~ merios de 24 hom consideirados invâiidm pam factumçâo (epsódim com menesi de 24 horas, sem preço de ambulatáno e
com dmbm apôs Ota ckfemrge de rnorto ou arta cordm parecer módico)
Nâo sâo comide~ m GDH das seguintes GrarKles CeÉegMm de DiagnósUcos (GCD)
GCD 0
GCD 2
GCD 3
GCD 12
GCD 13
GCD 14
GCD 15
Gr-D 18
GCD 22
GCD 23
GCD 24
Os epsdó ~ de interna—lo co—deradm cormpondm a doentes sakios

I ndi cador

Per c ent agem de r ei nt er nament os em 30 di as

Ti po de I ndi cador
Tipo cb 1.lh.
Obj-ti—
Dewrição do Indicador

Obj eci m wnI r at

~

" ni ma 2010

Qualidade de SerÁço

Hospruil

Periodo aplicáwl

Aw 2018

Monitorizaçào de OU.
lnchcador que mp4im, em ~ loi pomentual, u n- de eptsddm de intemamrdo occifficios nos 30 dflas posteriores â arla m total de eprsádios irdemamer#o
do penodo Sâo comid~ apenas m —i-miamentos cujo 1- irdemamnto ocorreu no pefiodo em anâiise

Cláu-la CP

Contrato-Programa 2016 - Hmpital de Prelada Ciãmula
27 - (Amxo 111-A)

Fmquéncia de
momósinzação

Mensail

Responsável pela
monilori.açio

(ffittuiçâ0 1 ARS

Pira.o Eidi go Rpcdng

Dia 20 do rnês m, 1

Orgão fiscalizador

ARS/ ACSS

ObseNações

Entidecio Gestom

Unidad. de mdid.

Fimilis doe dad..f Bam d.
monitoriz.çibo
Fómula

Valor de Referé neia (Mete)

V.I., d. b..

% (uma cma décimal)

Base d~ nacional de GDH
(rotEü de reintemementos ocorridos até 30 dias após a afta
do dmte 1 Total de epmódim cio internamento, m pe~
em arai X 101)
Contralo-Programa 2016-Hmpdal da Pmiada Cláusula
27 - (Ane- RA)

zyxwvutsrqponmlkjihgf

ffilor ~ @stórico da lmtituiçâo (opcionaD

Este indicadw é fD~ido pela ACSS e calculado a partir cios apesódim cocílcadm e agmpadm em GDH. ~adm pelos hmptais e que c^tam na
ba.. d. d~ nacional de GDH d. ACSS (DPS).
Sào Considerados os valares wumuiacbs
Sâo reli~ m epsódios em menos de 24 h~ c^id~m imóiidw para factumç Ao (epsódim com menos de 24 hom, sem preço de embulatôilo e
c= destino após afta cbfamrde de mrto w aha —tra parecer ~ico)
São excluidos do segurido episódio m sequinles GCH
349 DistinçãD, ieacçãD ou complicaçâo de cbspmdi ~ ou p~ ech"rdo wtopédico
468 Outrw ckagndsticm, sinais edou sinto—, m nm elou um unnânm
692 - Rodt—p..
003 - 0...t~p.
862 Outm cwbnuaçâo de cuidados elou c~i%cença
863 Conbnuaçâo de cuidricios pós natais
Os episocios de intema~nto comiderados correspondem a doentes saidm

V.riáveis
rai~ma~ntos os
.m 30 di..
Total d. apisódios d.

Nfinição

Fonle lnfomação 1 Si

Unid.d. d. —did.

Total de rentemamentos nois 30 dias pmtano= â ofta d.
d~te Sâo considerados epe~ os feintemaimentos cujo
1 0 intemamento também oc~ m pwodo em anâiise

ACSS Base d~ GDH

N- d. psódi-

TotEd de irdemamntm c~ aha no períodD m anâiise

ACSS Bwe d~ GDH

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVU
W d. oséd25

ANEXO IV
OBRIGAÇõES EM MATÉRIA DE IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE

INSCRITOS PARA CIRURGIA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONM
– SIGIC

0 Hospital obriga-se ao cumprimento das regras previstas no regulamento do SI GI C, das
determinações constantes do seu manual e das directivas emanadas da Unidade Central de
Gestão de I nscritos para Cirurgias (UCGI C), com vista a operacionalizar o seu funcionamento
bem como a prestar todas as informações, no suporte requerido, às entidades nelas envolvidas.
0 hospital obriga-se ainda a assegurar a opera ciona lidade dos equipamentos informáticos
destinados à inscrição da informação necessária à gestão do SI GI C e à transferência de dados
para o Sistema I nformático de Gestão da Lista de I nscritos para Cirurgia (SI GLI C).

Cláusula 1@
1. A prática em desconformidade com o Regulamento do SI GI C determina, por dia nos
incumprimentos de prazo e por ocorrência nas restantes situações, as seguintes penalizações:
a) 10% quando se verificar o incumprimento de prazos ou a prática de uma desconformidade
com o Regulamento do SI GI C;
b) 50% quando se verificar a prática de uma desconformidade grave.
2. Para efeitos do disposto na alínea b) do número anterior, entende-se por desconformidade
grave:
a) Falhas no processamento do sistema que interfiram com gravidade na saúde do utente ou
na actividade dos prestadores de cuidados médicos — não execução dos exames e consultas
pré-operatórias, quando necessárias;
b) Erros nos dados que induzam danos nos doentes ou que interfiram com gravidade no
regular funcionamento do SI GI C - dados administrativos, codificação, datas, outros;
c) Não entrega de documentos requeridos aquando da transferência ou devolução do utente e
quando solicitados pela UCGI C ou URGI C;
d) Execução de procedimentos cirúrgicos não propostos sem justificação válida;
e) Recusa de um procedimento cirúrgico disponibilizado pela entidade quando indevidamente
justificado. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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f) As que como tal estejam expressamente identificadas no regulamento do SI GI C.
3. 0 valor de referência para cálculo das penalizações é o preço base de uma unidade de
produção da linha de internamento cirúrgico programado.

Cláusula 2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
0
1. 0 pagamento da produção base realizada é efectuado nos termos previstos do Anexo 1 do
contrato-programa.
2. Ao pagamento da produção são descontadas as penalizações, nos termos da informaçao
prestada pela UCGI C à ARSN.
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