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1. Nota Introdutória 
 

 

O Contrato de Gestão do Centro de Medicina Física e de Reabilitação do Sul (adiante 

designado de Centro) estabelece na alínea a) do n.º 6 da Cláusula 53.ª Avaliação de 

Desempenho da Entidade Gestora, que compete à Entidade Pública Contratante, no caso a 

ARS do Algarve, I.P., elaborar “um relatório de avaliação relativo à actividade do 1.º semestre, 

simplificado, que servirá de indicador de desempenho e que poderá conter recomendações de 

melhoria.” 

 
No Programa Interno de Acompanhamento da Execução do Contrato de Gestão do Centro 

para 2011 aprovado pelo Conselho Directivo da ARS do Algarve, I.P. estava previsto que o 

presente relatório fosse apresentado pelo Departamento de Contratualização até 15 de 

Agosto – no entanto, apenas no passado dia 21 de Setembro o Departamento de 

Contratualização teve ao seu dispor toda a informação essencial para a elaboração do 

mesmo. Em conformidade, o Departamento de Contratualização optou por organizar a 

informação nas seguintes áreas: 

 
 Recursos humanos afectos ao Centro, através da análise do cumprimento das 

respectivas obrigações contratuais; 

 
 Efectividade do modelo de referenciação de utentes para o Centro; 

 
 Execução da Produção Prevista para o ano 2011 no 1.º semestre de 2011, nas duas 

linhas de actividade (internamento e ambulatório) e respectiva comparação com os 

períodos homólogos de 2008 a 2010; 

 
 Avaliação do desempenho da Entidade Gestora do Centro, através da 

monitorização dos Parâmetros de Desempenho constantes no Anexo XVI. Avaliação 

do Desempenho da Entidade Gestora ao Contrato de Gestão do Centro, isto é, os 

parâmetros de desempenho de serviço e de resultado, incluindo também o grau de 

satisfação dos utentes; 

 
 Remuneração da Entidade Gestora do Centro. 
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Refira-se que a informação utilizada no presente relatório teve como única fonte a Entidade 

Gestora do Centro, designadamente, o Sistema de Informação e Avaliação de Desempenho 

(SIAD), os relatórios de actividade dos 1.º e 2.º trimestres de 2011 enviados pela Entidade 

Gestora do Centro, os inquéritos de satisfação dos utentes dos 1.º e 2.º trimestres 

elaborados pela USPEQ. 

 
Faro, 28 de Setembro de 2011. 

 

O Director do Departamento de Contratualização 

 
José Carlos Capucho Queimado 

 

A Técnica Superior do Departamento de Contratualização 

 
Suzel Faustino Santos 
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2. Síntese Conclusiva 
 

2.1. Principais Conclusões 
 

 
Do presente relatório, cuja elaboração tem como principal objectivo cumprir o disposto no 

Contrato de Gestão do Centro quanto à avaliação semestral do desempenho da Entidade 

Gestora do Centro, o Departamento de Contratualização destaca as seguintes conclusões 

por área de análise: 

 
A. Recursos Humanos: o Centro conta com um total de 172 profissionais, 148 dos quais 

integram o quadro de pessoal permanente – o número total de profissionais excede 

o valor de referência incluído no Contrato de Gestão do Centro (116), em particular, 

nos grupos profissionais de enfermagem, técnicos de diagnóstico e terapêutica e 

técnicos superiores de saúde. No decurso de acção inspectiva levada a cabo pelo 

Departamento de Contratualização no presente mês de Setembro, constatou-se 

que a Entidade Gestora do Centro cumpre, de uma forma geral, as disposições 

contratuais na área dos recursos humanos, devendo contudo melhorar o processo 

de avaliação do desempenho dos profissionais. 

 
B. Efectividade do modelo de referenciação de utentes para o Centro, considerando 

as 380 primeiras consultas de avaliação realizadas pelo Centro no 1.º semestre de 

2011: 

 
i. O perfil médio dos utentes que realizaram uma 1ª consulta de avaliação no 

Centro apresenta as seguintes características: maioritariamente homens 

(58% do total), referenciados quase exclusivamente por entidades do SNS 

(97% do total) e, em particular, pelo Hospital de Faro e/ou pela ARS do 

Algarve (72% do total, em conjunto), com patologia de AVC (49% do total), 

residentes na área de influência directa do Centro (88% do total) e com 

idades ≥ a 50 anos (70% do total). 

 
ii. A taxa de admissão de utentes a um programa de reabilitação no Centro foi 

de 73 %, observando-se a continuidade dos bons resultados obtidos no ano 

de 2010 (70%), os quais representaram uma melhoria significativa face aos 
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resultados anuais de 2009 (55%) e 2008 (61%) – para esta melhoria 

contribuíram, sobretudo, a ARS do Algarve e o Hospital de Faro. Ao invés, 

registou-se uma quebra significativa (ainda que pouco expressiva em 

termos de quantidade de utentes) na taxa de admissão a programas de 

reabilitação no Centro a utentes referenciados pelo Centro Hospitalar do 

Barlavento Algarvio (praticamente todos na patologia de Acidentes 

Vasculares Cerebrais).  

 
iii. O tempo médio de espera para realização da 1ª consulta de avaliação no 1.º 

semestre de 2011 foi de 14 dias, o que significa uma redução face aos valores 

anuais registados em 2008 (22 dias), 2009 (25 dias) e 2010 (15 dias), ou seja, 

o Centro mantém uma boa resposta (em tempo) aos pedidos de primeira 

consulta de avaliação que lhe foram enviados pelas entidades 

referenciadoras. 

 
C. Execução, no 1.º semestre de 2011, da Produção Prevista contratada entre as Partes 

para o ano de 2011: 

 
i. No ambulatório, 45% de execução das consultas externas previstas (1.115 

consultas externas realizadas face a 2.500 previstas) e 43% de execução do 

número de sessões de hospital de dia previstas (4.977 sessões de hospital 

de dia realizadas face a 11.500 previstas), o que significa um nível de 

execução da Produção Prevista em ambulatório abaixo do esperado.  

 
ii. No internamento, 48% de execução dos dias de internamento previstos 

(8.692 dias de internamento realizados face a 18.133 previstos) e 59% dos 

episódios de internamento previstos (227 realizados face a 384 previstos). A 

demora média geral registada foi de 38 dias por episódio de internamento, 

abaixo dos 47 dias previstos, sendo que em todas as patologias a demora 

média efectiva ficou abaixo do respectivo valor de referência. A melhoria da 

actividade em internamento permitiu atingir uma taxa de ocupação de 89% 

da capacidade instalada em camas (54 camas), ainda assim abaixo do valor 

previsto para 2011 (92%). 

 
iii. A actividade efectivamente realizada pelo Centro no 1.º semestre de 2011 

traduziu-se, face ao período homólogo de 2010, numa redução da actividade 
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em ambulatório, o que significou menos consultas externas (-10%) e menos 

sessões de hospital de dia (-8%), enquanto a actividade em internamento 

registou melhorias em todas as variáveis, face ao período homólogo de 

2010: mais episódios de internamento (+23%), mais dias de internamento 

(+5%), redução da demora média de internamento (de 45 dias para 38 dias) 

e, consequentemente, uma melhor taxa de ocupação da lotação praticada 

em internamento (de 85% para 89%).  

 
D. Avaliação global do desempenho da Entidade Gestora do Centro no 1.º semestre de 

2011: 

 
i. Resultados: a Entidade Gestora do Centro não registou qualquer ponto de 

penalização associado a falhas de desempenho de resultados. 

 
ii. Serviço: a Entidade Gestora do Centro não registou qualquer ponto de 

penalização associado a falhas de desempenho de serviço. 

 
iii. Satisfação: de acordo com os resultados obtidos nos inquéritos de 

satisfação dos utentes realizados nos 1.º e 2.º trimestres de 2011 verificou-se 

um nível de satisfação global de 96% (85% no ano de 2008; 88% no ano de 

2009; 93% no ano de 2010). 

 
iv. Nos termos previstos contratualmente, o desempenho global da Entidade 

Gestora do Centro nas três áreas foi muito bom. 

 

E. Remuneração da Entidade Gestora do Centro: 

 
i. Foram cumpridas as disposições contratuais relativas à emissão das 

facturas-adiantamento pela Entidade Gestora do Centro, bem como ao 

pagamento das mesmas por parte da ARS do Algarve, I.P. no montante 

total de 3.241.068,36€. 

 
ii. A Entidade Gestora do Centro emitiu as facturas-acerto mensais, nos termos 

previstos no Contrato de Gestão do Centro, tendo a ARS do Algarve, 

procedido à validação das mesmas, verificando-se algumas 

desconformidades que conduziram à devolução, para rectificação por parte 

da Entidade Gestora do Centro, das facturas-acerto dos meses de Janeiro e 

Junho. 
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2.2. Recomendações à Entidade Gestora do Centro 
 
 
Face às principais conclusões por área de análise apresentadas no ponto anterior, entende 

o Departamento de Contratualização efectuar as seguintes recomendações à Entidade 

Gestora do Centro: 

 
1. Na área dos recursos humanos, a Entidade Gestora do Centro deve concluir o 

processo de avaliação de desempenho dos profissionais do Centro relativo ao ano 

de 2010, até final do mês de Outubro e comunicar formalmente à ARS do Algarve, 

I.P. os resultados obtidos, em particular, no que respeita à atribuição de incentivos 

aos profissionais. Também nesta área, a Entidade Gestora do Centro deve rever os 

procedimentos internos de modo a garantir o envio, sempre que se verifique 

alguma alteração, da relação do pessoal médico a exercer funções na urgência 

acompanhada das respectivas sínteses curriculares. 

 
2. Disponibilizar no módulo de referenciação do SIAD, até final do corrente ano, 

informação sobre as causas de não admissão dos utentes a programas de 

reabilitação no Centro, na sequência de primeiras consultas de avaliação. 

 
3. Garantir a execução da Produção Prevista para o ano de 2011, reforçando os níveis 

de actividade observados no 1.º semestre de 2011 nas duas linhas de actividade. 

 
4. Proceder ao envio do relatório semestral de 2011 de avaliação dos resultados 

assistenciais (elaborado pela iAsist), até final do mês de Outubro. Garantir que, 

doravante, estes relatórios têm a seguinte periodicidade de entrega: relatório 

semestral, até 31 de Julho do ano a que respeita, devendo acompanhar o relatório 

de actividades do 2.º trimestre elaborado pela Entidade Gestora do Centro; relatório 

anual enviado até 31 de Março do ano seguinte a que respeita. 

 
 

5. Garantir o envio dos resultados dos inquéritos de satisfação até final do trimestre 

seguinte a que respeitam, devendo os mesmos acompanhar/integrar o respectivo 

relatório trimestral de actividade da Entidade Gestora do Centro – recomenda-se, 

novamente, a necessidade de apresentação dos resultados agregados. 
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3. Recursos Humanos 

 
O Contrato de Gestão do Centro integra um conjunto de disposições contratuais na área 

dos recursos humanos, as quais abrangem aspectos como o recrutamento, a formação, a 

avaliação do desempenho e da satisfação dos profissionais, bem como a definição de 

valores de referência no que respeita ao número de colaboradores por grupo profissional. 

Ainda neste âmbito, os Quadros I e II do Anexo XII. Recursos Humanos estabelecem os 

valores de referência a observar pela Entidade Gestora do Centro durante a vigência do 

contrato, quanto aos recursos humanos considerados adequados para garantir as 

prestações de serviços de saúde incluídas no perfil assistencial do Centro, enquanto o 

Anexo III. Perfil Assistencial ao Contrato de Gestão do Centro inclui também algumas 

referências relacionadas com recursos humanos, designadamente, quanto à necessidade 

do Centro dispor de apoio clínico semanal em algumas especialidades médicas (neurologia, 

psiquiatria, e urologia), bem como de psicologia clínica. 

 
Em Setembro de 2011 o Centro contava com um total de 172 colaboradores, com a seguinte 

distribuição por grupo profissional e tipo de vínculo: 

 
Quadro 1. CMFRS – Recursos humanos, por grupo profissional e tipo de vínculo (Setembro/2011) 

Pessoal Dirigente 2 0 2 0 0 2 2

Pessoal Médico 6 0 6 15 1 22 7

Pessoal Enfermagem 15 20 35 4 0 39 28

Técnicos Superiores de Saúde 9 0 9 0 0 9 0

Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica 26 16 42 3 0 45 30

Auxiliares de Acção Médica 32 7 39 1 0 40 33

Outros Técnicos Superiores 4 0 4 0 0 4 3

Apoio Administrativo e de Gestão 11 1 12 0 0 12 13

Total 104 44 148 23 1 172 116

Sub-totalCTST CTTC CPS

Quadro de 

ReferênciaOutros Total

Recursos Humanos por tipo de vínculo
Grupos Profissionais

 

 
Nesta data, o Centro dispunha de um total de colaboradores no quadro da instituição (148) 

que supera o valor de referência (116) previsto no Contrato de Gestão do Centro, 

registando-se igualmente um acréscimo de colaboradores no quadro face a 32/12/2010 (139). 

Sobre os recursos humanos em funções no Centro, e considerando as disposições 

contratuais existentes nesta área, destacam-se os seguintes aspectos: 



Avaliação do desempenho da Entidade Gestora do Centro  
1.º Semestre 2011 1.º Semestre 2011 

 

Departamento de Contratualização da ARS do Algarve, I.P. 
 10 

 148 dos 172 colaboradores fazem parte do quadro de pessoal permanente do Centro 

(86% do total), 104 dos quais têm um contrato de trabalho sem termo (efectivos) e 

44 têm um contrato de trabalho a termo certo; 

 
 Por grupo profissional, constata-se que é no pessoal de enfermagem que se verifica 

um maior número (absoluto e relativo) de colaboradores a contrato de trabalho a 

termo certo (54% do total do pessoal efectivo) – de acordo com informação 

prestada pela Entidade Gestora do Centro em sede de acção inspectiva, este grupo 

profissional continua a revelar-se o mais difícil de estabilizar, contribuindo para o 

efeito a conjugação de alguns factores como o local de origem de alguns destes 

enfermeiros (Norte e Centro de Portugal), bem como a opção destes profissionais 

por oportunidades de emprego em unidades de saúde hospitalares que permitem 

uma prática profissional mais diversificada que a oferecida pelo Centro. Refira-se 

que o Centro dispõe actualmente de 6 enfermeiros especialistas em Medicina Física 

e de Reabilitação. 

 
 O pessoal médico que integra o quadro de pessoal do Centro inclui 6 especialistas 

em medicina física e de reabilitação (um dos quais, por mútuo acordo com a 

Entidade Gestora do Centro, em contrato de prestação de serviços com 40 horas 

semanais) e 1 especialista em medicina interna – está assegurada a contratação de 

outro médico especialista em medicina física e reabilitação, com efeitos a 1 de 

Outubro próximo. Tendo em conta os horários semanais contratados (um total de 

270 horas semanais), o Centro dispõe actualmente de 6,8 médicos no quadro (7,75 a 

partir de Outubro), considerando-se como referência um horário semanal de 40 

horas, ou seja, cumpre o valor de referência fixado contratualmente (7). Refira-se 

ainda que o Centro dispõe de consultores médicos que dão apoio semanal nas áreas 

da urologia, neurologia e psiquiatria, dando assim cumprimento ao estabelecido 

nos números 2. e 3. do Anexo III. Perfil Assistencial ao Contrato de Gestão do Centro. 

 
 Relativamente ao quadro de referência de recursos humanos estabelecido no 

Contrato de Gestão do Centro, constata-se que o Centro dispõe também de mais 

colaboradores efectivos que o previsto nos grupos profissionais de enfermagem 

(+7), técnicos superiores de saúde (+9), técnicos de diagnóstico e terapêutica (+12). 

De acordo com informação prestada pela Entidade Gestora do Centro, e tendo em 

conta o modelo clínico de reabilitação adoptado pelo Centro, os valores de 
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referência previstos para estes grupos profissionais são insuficientes para garantir a 

constituição de equipas que garantam, de forma regular e contínua, a prestação 

com qualidade dos cuidados de saúde objecto do Contrato do Gestão. 

 
Dando cumprimento ao Programa de Acompanhamento para 2011 do Contrato de Gestão do 

Centro definido pela ARS do Algarve, I.P., o Departamento de Contratualização realizou 

uma acção inspectiva no Centro na área dos recursos humanos, nos mesmos termos de 

acções desenvolvidas em anos anteriores, com o intuito de verificar o cumprimento, por 

parte da Entidade Gestora do Centro, das respectivas disposições contratuais, 

designadamente: 

 
1. Dispor de pessoal em número suficiente e dotado de formação adequada para exercer, 

de forma contínua e pontual, as actividades objecto do Contrato de Gestão do Centro; 

 
2. Contratar pessoal com as habilitações técnicas e profissionais exigidas para exercer as 

funções próprias da execução do objecto do Contrato de Gestão do Centro. No caso da 

subcontratação da actividade de urgência interna, prevista no n.º 2 da Cláusula 8.ª 

Subcontratação de terceiros do Contrato de Gestão do Centro, a Entidade Gestora do 

Centro deve enviar à ARS do Algarve uma relação do pessoal médico a exercer funções 

na urgência acompanhada das respectivas sínteses curriculares, bem como comunicar 

à ARS do Algarve qualquer alteração àquela relação de pessoal; 

 
3. Definir os procedimentos de avaliação de desempenho e de atribuição de incentivos ao 

pessoal e apresentá-los anualmente à ARS do Algarve, até 31 de Dezembro do ano 

anterior a que respeitam; 

 
4. Garantir a actualização anual do plano de formação contínua do pessoal em função do 

diagnóstico das necessidades de formação decorrentes do processo de monitorização 

e avaliação de desempenho, dando conhecimento dessas actualizações à ARS do 

Algarve; 

 
5. Realizar os processos de recrutamento de todos os recursos humanos nos termos 

previstos contratualmente; 

 
6. Realizar, anualmente, o inquérito de satisfação dos profissionais nos termos previstos 

na Cláusula 36.ª Inquéritos de satisfação dos utentes e profissionais do Contrato de 

Gestão do Centro. 
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Como resultado da acção inspectiva, o Departamento de Contratualização registou as 

seguintes conclusões: 

 
1. A Entidade Gestora do Centro evidencia uma adequada organização da informação e 

dos processos individuais dos profissionais, nos quais consta toda a informação 

relevante sobre as respectivas situações contratuais. 

 
2. No âmbito do Sistema de Gestão da Qualidade e Ambiente da Entidade Gestora do 

Centro (Certificado pelas Normas ISO 9001:2001 e ISO 14001:2004) estão incluídos 

procedimentos internos relacionados com a formação e com a selecção, recrutamento 

e integração de pessoal, os quais são adoptados na prática e respeitam as disposições 

contratuais existentes nestas matérias. Foi criado um novo procedimento relacionado 

com o sistema de avaliação e gestão do desempenho dos profissionais do Centro. 

 
3. No caso dos profissionais de saúde existe evidência, nos respectivos processos 

individuais, da competência profissional reconhecida pelas entidades competentes 

para o exercício das funções. 

 
4. Desde a última acção inspectiva realizada em Abril de 2010, a Entidade Gestora do 

Centro não enviou à ARS do Algarve a relação do pessoal médico entretanto 

contratado para exercer funções na urgência acompanhada das respectivas sínteses 

curriculares. Recomenda-se novamente à Entidade Gestora do Centro que cumpra 

regularmente esta disposição contratual e proceda ao envio dos documentos em falta. 

 
5. O plano de formação previsto para o ano de 2011 está a ser executado nos termos 

previstos, destacando-se a realização de mais acções de formação do que as 

inicialmente previstas. 

 
6. O processo de avaliação do desempenho dos profissionais do Centro relativo ao ano de 

2010 não está concluído, prevendo a Entidade Gestora do Centro que tal aconteça nas 

próximas semanas. A Entidade Gestora do Centro apresentou à ARS do Algarve, I.P. um 

procedimento interno relacionado com o sistema de avaliação do desempenho dos 

profissionais, o qual passará a regular a execução deste processo. Recomenda-se à 

Entidade Gestora do Centro que conclua até final do mês de Outubro o processo de 

avaliação do desempenho dos profissionais relativo ao ano de 2010 e comunique 
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formalmente à ARS do Algarve o resultado do mesmo, sobretudo no que respeita à 

atribuição de incentivos.  

 
7. A Entidade Gestora do Centro irá realizar no mês de Outubro o inquérito anual de 

satisfação dos profissionais, nos termos previstos no Contrato de Gestão do Centro, 

prevendo-se o envio dos resultados à ARS do Algarve, I.P. no início do mês de 

Dezembro. 
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4. Efectividade do modelo de referenciação de 
utentes 
 
 
O modelo de referenciação de utentes para o Centro constitui o principal instrumento de 

regulação da procura (e do acesso dos utentes) dos cuidados de saúde prestados nesta 

instituição de saúde, pelo que o desempenho da Entidade Gestora do Centro depende, em 

larga medida, da efectividade deste modelo. Deste modo, justifica-se uma análise detalhada 

das principais variáveis que caracterizam e condicionam a referenciação de utentes para o 

Centro, considerando-se pertinente salientar os seguintes aspectos estabelecidos no 

Contrato de Gestão do Centro: 

 
 O Centro é parte integrante do SNS, constituindo-se como um centro especializado 

na prestação de cuidados de medicina física e de reabilitação, sendo parte da 

respectiva Rede Nacional de Referenciação de Medicina Física e de Reabilitação; 

 
 Tem como área de influência directa os distritos de Beja e Faro, sem prejuízo da 

prestação de cuidados de saúde à população de outros distritos do país, desde que 

não se verifiquem listas de espera no Centro e se mostre satisfeita a procura da área 

de influência directa; 

 
 A referenciação dos utentes para o Centro deve ser feita através dos Hospitais do 

SNS que tenham assistido aqueles utentes, devendo a Entidade Gestora do Centro 

estabelecer para o efeito uma perfeita articulação com os Serviços de Medicina 

Física e de Reabilitação desses Hospitais; 

 
 A Entidade Gestora do Centro estabeleceu protocolos de referenciação de utentes 

com os Hospitais do SNS da área de influência directa, designadamente: o Centro 

Hospitalar do Baixo Alentejo, EPE, o Centro Hospitalar do Barlavento Algarvio, EPE e 

o Hospital de Faro, EPE. Adicionalmente, e na sequência de uma necessidade 

identificada pela ARS do Algarve, I.P, foi celebrado um protocolo de referenciação 

de utentes entre esta entidade e a Entidade Gestora do Centro. 

 
 
Neste contexto, a análise que a seguir se apresenta incide sobre o comportamento 

evidenciado pelas principais variáveis que caracterizam este modelo de referenciação e 

que, de facto, condicionam a sua efectividade, nomeadamente: 
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 Primeiras consultas de avaliação por entidade referenciadora e por patologia; 

 
 Caracterização dos utentes que realizaram uma primeira consulta de avaliação, 

através do recurso às variáveis sexo, grupo etário e local de residência; 

 
 Destino dos utentes pós primeiras consultas de avaliação, em particular, a taxa de 

admissão a programas de reabilitação no Centro nas duas áreas de actividade, por 

entidade referenciadora e patologia; 

 
 Tempo médio de espera (em dias) para a realização das primeiras consultas de 

avaliação, por entidade referenciadora e por patologia. 

 
Tendo em conta os aspectos acima mencionados, o Departamento de Contratualização 

extraiu informação do módulo de referenciação do SIAD sobre as 380 primeiras consultas 

de avaliação efectivamente realizadas pelo Centro no 1.º semestre de 2011, as quais 

apresentam a seguinte distribuição por entidade referenciadora e patologia: 

 
Quadro 2. CMFRS – Primeiras consultas de avaliação (1.º semestre 2011) 

AVC LM TCE Outras N.º %

ARS do Algarve 23 11 3 55 92 24%

C. H. Baixo Alentejo 19 1 1 3 24 6%

C. H. Barlavento Algarvio 39 1 8 48 13%

Hospital de Faro 93 19 8 56 176 46%

SNS Outros 10 10 6 3 29 8%

Outros - Não SNS 2 4 1 4 11 3%

Total 186 45 20 129 380 100%

% Total 49% 12% 5% 34% 100%

Entidades Referenciadoras
Patologias Total

 

 
No período em análise, o Hospital de Faro (46%) e a ARS do Algarve (24%) continuam a 

evidenciar-se como as principais entidades referenciadoras de utentes para o Centro, 

enquanto por patologia, predominam as primeiras consultas a utentes com patologias de 

Acidentes Vasculares Cerebrais (49% do total), sobretudo provenientes do Hospital de Faro, 

e Outras Patologias (34%), solicitadas quase na totalidade pelo Hospital de Faro e pela ARS 

do Algarve. Quanto às outras duas entidades hospitalares da área de influência directa do 

Centro, com as quais foram estabelecidos protocolos de referenciação, o Centro Hospitalar 

do Baixo Alentejo referenciou no 1.º semestre de 2011 um número de utentes praticamente 

igual ao total de utentes referenciados durante todo o ano de 2010, o que significa que as 



Avaliação do desempenho da Entidade Gestora do Centro  
1.º Semestre 2011 1.º Semestre 2011 

 

Departamento de Contratualização da ARS do Algarve, I.P. 
 16 

diligências efectuadas pela Entidade Gestora do Centro estão a produzir resultados, 

enquanto o Centro Hospitalar do Barlavento Algarvio, mantém o nível de referenciação 

observado em períodos anteriores, constatando-se que praticamente só referenciou 

utentes com a patologia de Acidentes Vasculares Cerebrais. 

 
 Observa-se igualmente que cerca de 97% dos utentes que realizaram uma primeira consulta 

de avaliação no Centro foram referenciados por entidades do SNS, ou seja, as primeiras 

consultas realizadas a utentes referenciados por entidades que não integram o Serviço 

Público de Saúde assumiram, no 1.º semestre de 2011, um valor residual (apenas 11 primeiras 

consultas). Acrescente-se ainda que 29 utentes foram referenciados para o Centro por 

entidades pertencentes ao SNS, localizadas fora da área de influência directa, sobretudo 

hospitais das Regiões de Saúde do Alentejo e de Lisboa e Vale do Tejo. 

 
De notar que às 380 primeiras consultas de avaliação realizadas pelo Centro no 1.º semestre 

de 2011, correspondem efectivamente 377 utentes, donde, e para não enviesar a análise que 

se segue, nas variáveis utilizadas para caracterizar os utentes que tiveram uma primeira 

consulta de avaliação no Centro neste período (local de residência, sexo e idade), será 

utilizada apenas a informação relativa aos 377 utentes. 

 
Quadro 3. CMFRS - 1as Consultas de Avaliação, por local de residência dos utentes (1.º sem 2011) 

AVC LM TCE Outras N.º %

Albufeira 15 3 7 25 7%

Alcoutim 2 2 1%

Aljezur 1 1 2 1%

Castro Marim 3 1 4 1%

Faro 23 3 3 16 45 12%

Lagoa (Algarve) 10 4 3 17 5%

Lagos 8 1 9 2%

Loulé 22 10 4 10 46 12%

Monchique 1 1 2 4 1%

Olhão 15 1 3 19 5%

Portimão 16 3 1 5 25 7%

São Brás de Alportel 4 1 43 48 13%

Silves 9 1 1 2 13 3%

Tavira 9 1 2 4 16 4%

Vila do Bispo 1 1 0%
Vila Real de Santo António 4 1 5 10 3%

Sub-Total Distrito de Faro 143 29 12 102 286 76%

Sub-Total Distrito de Beja 26 4 1 11 42 11%

Outros Locais 16 11 7 15 49 13%

Total 185 44 20 128 377 100%

Local de Residencia
Patologias Total
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Deste modo, no que respeita ao local de residência dos utentes que realizaram uma 

primeira consulta de avaliação no Centro no 1.º semestre de 2011, e como se pode observar 

no quadro anterior, o Centro atendeu sobretudo utentes residentes nos concelhos que 

integram a sua área de influência directa, isto é, os Distritos de Beja (42 utentes; 11% do 

total) e de Faro (280 utentes; 76% do total), ou seja, praticamente 9 em cada 10 utentes que 

realizaram primeiras consultas de avaliação no Centro neste período residiam na sua área 

de influência directa. De salientar outro aspecto relacionado com a proximidade geográfica 

do local de residência dos utentes ao Centro: cerca de 42% dos utentes que realizaram 

primeira consulta de avaliação no Centro residem nos concelhos limítrofes à sua 

localização, nomeadamente, Faro (45 utentes, 23 dos quais em Acidentes Vasculares 

Cerebrais), Loulé (46 utentes, 22 dos quais em Acidentes Vasculares Cerebrais e concelho 

mais representado nos utentes com Lesões Medulares e Traumatismos Crânio-Encefálicos), S. 

Brás de Alportel (48 utentes, dos quais 43 em Outras Patologias) e Olhão (19 utentes, 15 dos 

quais em Acidentes Vasculares Cerebrais). Os 49 utentes agrupados em outro locais de 

residência fora da área de influência directa do Centro, são sobretudo residentes em 

concelhos da Grande Lisboa e/ou dos Distritos de Évora e Portalegre.  

 
Outra variável de caracterização dos utentes que realizaram uma 1ª consulta de avaliação no 

Centro no período em análise é o sexo.  
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Gráfico 1. CMFRS - Distribuição, por sexo e patologia, dos utentes com 1a 
consulta de avaliação (1º Semestre de 2011)
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Neste âmbito, observe-se a informação incluída no Gráfico 1, na qual se verifica que 58% do 

total de utentes pertenciam ao sexo masculino (218) e os restantes 42% ao sexo feminino 

(159). No que se refere à distribuição por sexo e por patologia, constata-se que nas 

principais patologias predominam os utentes do sexo masculino, sendo a diferença mais 

acentuada na patologia de Traumatismos Crânio-encefálicos, enquanto nas Outras Patologias 

se verifica a distribuição mais equilibrada. 

 
Ainda no que respeita à caracterização dos utentes, no Gráfico 2. apresenta-se a 

distribuição etária dos utentes com 1ª consulta de avaliação no Centro no período em 

análise.  
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Gráfioc 2. CMFRS. Distribuição etária dos utentes com 1a consulta de avaliação 
no Centro (1.º Semestre 2011)

 

 
Também neste caso, verifica-se a tendência já observada em períodos anteriores, ou seja, 

tendo em conta o perfil assistencial do Centro e a predominância de utentes com a 

patologia de Acidentes Vasculares Cerebrais, cerca de 70% do total destes utentes tinham 

idades ≥ 50 anos. Na patologia de Acidentes Vasculares Cerebrais aquele valor atinge os 90%, 

sendo que 55% dos utentes submetidos a 1ª consulta de avaliação nesta patologia tinham 

mesmo idades ≥ 70 anos, enquanto na patologia de Traumatismos Crânio-encefálicos cerca 

de 70% dos utentes tinham idades <50 anos. Saliente-se ainda, que do total de utentes com 
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1ª consulta de avaliação neste período apenas 15, isto é, 4% do total tinham idades <20 anos, 

a maioria dos quais em Outras Patologias – no outro extremo foram avaliados em consulta 2 

utentes na patologia de Acidentes Vasculares Cerebrais com idades ≥ 90 anos. 

 
Quadro 4. Distribuição etária dos utentes com 1as Consultas, por patologia (1.º SEM 2011) 

AVC LM TCE Outras N.º %

[0-10[ 0 0 0 7 7 2%

[10-20[ 0 1 2 5 8 2%

[20-30[ 4 9 4 6 23 6%

[30-40[ 4 5 6 22 37 10%

[40-50[ 11 6 2 18 37 10%

[50-60[ 27 10 4 21 62 16%

[60-70[ 38 7 0 14 59 16%

[70-80[ 64 6 1 33 104 28%

[80-90[ 35 0 1 2 38 10%

[90-100[ 2 0 0 0 2 1%

Total 185 44 20 128 377 100%

Grupos Etários
Patologias Total

 

 
Outra variável importante a considerar, e que permite aferir com alguma consistência a 

qualidade e efectividade do modelo de referenciação de utentes para o Centro, refere-se à 

taxa de admissão a programas de reabilitação no Centro (em internamento ou no 

ambulatório) dos utentes referenciados e que tiveram uma 1ª consulta de avaliação no 

período em análise. Nesse sentido, os dois quadros que se seguem apresentam os utentes 

admitidos (e não admitidos) a programas de reabilitação no Centro, por entidade 

referenciadora e também pelas principais patologias. 

 
Quadro 5. CMFRS. Taxa de admissão no Centro, por entidade referenciadora (1.º SEM 2011) 

Internamento Ambulatório Total

ARS Algarve 32 44 76 16 92 83%

C. H. Baixo Alentejo 17 17 7 24 71%

C. H. Barlavento Algarvio 22 2 24 24 48 50%

Hospital Faro 69 54 123 53 176 70%

Outros - Não SNS 4 4 8 3 11 73%

SNS Outros 28 28 1 29 97%

Total 172 104 276 104 380 73%

% Total 45% 27% 73% 27% 100%

Entidades Referenciadoras
Admitidos Não 

Admitidos
Total

Taxa de 

Admissão
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De uma forma geral, verifica-se que cerca de 73% do total de utentes que realizaram 1ª 

consulta de avaliação no Centro, no 1.º semestre de 2011, foram admitidos a um programa 

de reabilitação (45% em internamento e 27% em ambulatório), o que significa que 27% do 

total de utentes, após a 1ª consulta de avaliação, não foram admitidos a tratamento no 

Centro. Considerando as taxas de admissão registadas nos anos de 2008 (61%), 2009 (55%) e 

2010 (70%), conclui-se que o bom valor registado no ano de 2010 está a ter continuidade em 

2011. 
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Gráfico 3. CMFRS. Taxa de admissão a Programas de Reabilitação no Centro, por 
entidade referenciadora (Anos 2008/2010; 1.º semestre 2011)
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De entre as entidades referenciadoras do SNS que pertencem à área de influência directa do 

Centro, e com as quais foram estabelecidos protocolos de referenciação dos utentes, 

verifica-se que a taxa de admissão dos respectivos utentes a um programa de reabilitação 

no Centro, deve realçar-se pelo volume de utentes referenciados, o valor obtido pela ARS 

do Algarve, bem como a melhoria registada na admissão de utentes provenientes do 

Hospital de Faro – ao invés, a redução significativa registada na admissão de utentes 

referenciados pelo Centro Hospitalar do Barlavento Algarvio, embora pouco expressiva em 

termos de quantidade, deve merecer análise mais detalhada por parte das duas entidades. 

Donde, é razoável admitir que a continuidade dos bons resultados obtidos no ano de 2010, 

traduz o empenho colocado pela Entidade Gestora do Centro em melhorar a efectividade 
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do principal instrumento de acesso dos utentes às prestações de saúde do Centro, incluindo 

a preocupação acrescida com a qualidade da informação disponibilizada sobre esta área. 

 
Quadro 6. CMFRS. Tx. admissão a Programas de Reabilitação no Centro, por patologia (1.º SEM 2011) 

Internamento Ambulatório Total

Acidentes Vasculares Celebrais 103 16 119 67 186 64%

Lesões Medulares 31 6 37 8 45 82%

Traumatismos Crânio-Encefálicos 11 2 13 7 20 65%

Outras Patologias 27 80 107 22 129 83%

Total 172 104 276 104 380 73%

% Total 45% 27% 73% 27% 100%

Patologias
Admitidos Não 

Admitidos
Total

Taxa de 

Admissão

 

 
Analisando a mesma variável (taxa de admissão) por patologia, constata-se que são os 

utentes referenciados em Outras Patologias que apresentam as mais altas taxas de 

admissão a tratamento no Centro (83%). Ao invés, as taxas de admissão mais baixas (64%) 

continuam a registar-se nos utentes referenciados com a patologia de Acidentes Vasculares 

Cerebrais. 
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patologia (Anos 2008/2010; 1.º semestre 2011)
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Comparativamente aos anos de 2008 a 2010, a taxa de admissão dos utentes a programas 

de reabilitação no Centro, por patologia, registou a evolução patente no gráfico anterior, 

no qual se constata a conclusão acima mencionada, isto é, a melhoria da efectividade do 
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modelo de referenciação depende, sobretudo, dos utentes referenciados na patologia de 

Acidentes Vasculares Cerebrais. 

 
A introdução do módulo de referenciação no SIAD permitiu aceder, de forma automatizada, 

a um conjunto de informação essencial para caracterizar e avaliar o modelo de 

referenciação de utentes para o Centro. Contudo, e não obstante recomendação já 

efectuada pela ARS do Algarve, I.P., ainda não se encontra disponível informação sobre as 

causas de não admissão a programas de reabilitação no Centro após a primeira consulta de 

avaliação, por entidade referenciadora, patologia e prioridade clínica. Nesse sentido, 

recomenda-se à Entidade Gestora do Centro que integre esta funcionalidade no SIAD até 

final do corrente ano.  

 
Finalmente, e com o intuito de avaliar a capacidade de resposta da Entidade Gestora do 

Centro aos pedidos de referenciação que lhe são dirigidos, apresenta-se outra variável de 

análise: o tempo médio de espera, em dias, para a realização da 1ª consulta de avaliação. 

Refira-se que os tempos médios de espera apresentados no Quadro 7. foram calculados 

para o período compreendido entre o dia que o Centro recebeu o pedido de referenciação e 

a data efectiva da realização da consulta.  

 
Quadro 7. Tempo médio de espera, em dias, para realização das 1as consultas de avaliação, por 

patologia e entidade referenciadora (1.º SEM 2011) 

AVC LM Outras TCE

ARS do Algarve 17 15 17 20 17

C. H. Baixo Alentejo 10 19 19 15 12

C. H. Barlavento Algarvio 13 16 2 13

Hospital de Faro 13 16 13 12 13

Outros - Não SNS 13 13 2 12 9

SNS Outros 15 21 16 16 17

Média Geral 13 17 15 14 14

Tempo Médio de 

Espera Geral
Entidades Referenciadoras

Tempo médio de espera, por patologia (em dias)

 

 
O tempo médio de espera para 1ª consulta de avaliação no Centro, no 1.º Semestre de 2011, 

foi de 14 dias e confirma a trajectória consistente de redução face aos valores registados 

nos anos anteriores: 22 dias em 2008; 25 dias em 2009; 15 dias em 2010. De uma forma geral, 

não existem diferenças significativas no tempo médio de espera por patologia, sendo que a 

amplitude já é maior quando se analisa a mesma informação por entidade referenciadora: 9 

dias, em média, para realização da 1ª consulta aos utentes referenciados por entidades não 

integradas no SNS; 17 dias, em média, quando se trata dos utentes referenciados pela ARS 
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do Algarve. Neste âmbito, e dando cumprimento às exigências contratuais nesta matéria, a 

Entidade Gestora do Centro definiu um conjunto de critérios que estabelecem prioridades 

clínicas, às quais associou os seguintes tempos máximos de espera para a realização das 

primeiras consultas de avaliação (muito exigentes quando comparados, por exemplo, com 

os tempos máximos de resposta garantidos fixados na lei para o acesso dos utentes a 

consultas nos estabelecimentos do SNS): 

 
Figura 1.CMFRS. Tempos máximos de espera para consulta de avaliação, por prioridade clínica 
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A informação extraída do módulo de referenciação do SIAD permite apresentar os 

seguintes resultados: 
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Deste modo, e como se pode observar nos gráficos acima, cerca de 65% das primeiras 

consultas de avaliação realizadas no 1.º semestre de 2011 tinham prioridade clínica 2 ou 3, 

enquanto a prioridade mais urgente (1) foi atribuída a 18% das primeiras consultas de 

avaliação realizadas. Por patologias, observa-se a seguinte prevalência de prioridades: 

Acidentes Vasculares Cerebrais, prioridade 3; Lesões Medulares, prioridade 3; Outras 

patologias, prioridade 3; Traumatismos Crânio-encefálicos, prioridades 1 e 2. De notar ainda 

que nas prioridades clínicas 2 e 3 o tempo médio de espera para realização da primeira 

consulta de avaliação efectivamente observado cumpriu o respectivo valor de referência 

fixado pelo Centro, enquanto nas prioridades clínicas 1 e 4 o tempo médio de espera 

efectivo para realização da primeira consulta de avaliação excedeu os respectivos valores 

de referência. Por entidade referenciadora, constata-se que o Hospital de Faro e o Centro 

Hospitalar do Baixo Alentejo foram as entidades que referenciaram mais utentes com 

situações clínicas avaliadas pelo Centro como mais prioritárias, enquanto no pólo oposto 

encontra-se a ARS do Algarve, situação expectável considerando os termos do protocolo de 

referenciação estabelecido entre as Partes (direccionado, essencialmente, para consultas 

de segunda opinião). 
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5. Execução da Produção Prevista 
 
 
A Produção Prevista a realizar pela Entidade Gestora do Centro no ano de 2011, acordada 

entre as Partes no âmbito do procedimento de Determinação da Produção Prevista realizado 

nos termos das Cláusulas 22.ª a 24ª do Contrato de Gestão do Centro, é a seguinte: 

 
Quadro 8. CMFRS – Produção Prevista para o ano 2011 

Episódios de Internamento 384 Consultas Externas 2.500

Lesões Medulares 60 Lesões Medulares 250

Traumatismos Crânio-encefálicos 40 Traumatismos Crânio-encefálicos 250

Acidentes Vasculares Cerebrais 232 Acidentes Vasculares Cerebrais 1.250

Outras Patologias 52 Outras Patologias 750

Dias de Internamento 18.133 Sessões de Hospital de Dia 11.500

Lesões Medulares 3.627 Lesões Medulares 1.150

Traumatismos Crânio-encefálicos 2.176 Traumatismos Crânio-encefálicos 1.150

Acidentes Vasculares Cerebrais 9.973 Acidentes Vasculares Cerebrais 4.600

Outras Patologias 2.357 Outras Patologias 4.600

Demora Média 47 N.º Médio SHD/CE 9

Lesões Medulares 60 Lesões Medulares 8

Traumatismos Crânio-encefálicos 55 Traumatismos Crânio-encefálicos 8

Acidentes Vasculares Cerebrais 43 Acidentes Vasculares Cerebrais 8

Outras Patologias 45 Outras Patologias 8

Internamento
Produção 

Prevista 2011
Ambulatório

Produção 

Prevista 2011

 
 
No que se refere às disposições contratuais relativas à Produção Prevista considera-se 

pertinente realçar os seguintes aspectos, os quais servem se suporte à análise que se 

segue: 

 
 A Produção Prevista a realizar pelo Centro compreende duas linhas de actividade, o 

internamento e o ambulatório; 

 
 A Produção Prevista em internamento exprime-se em número de dias de 

internamento, determinados com base no número de episódios de internamento 

por patologia e na respectiva demora média de referência, e engloba o conjunto 

dos cuidados de saúde e outros serviços acessórios prestados a todos os utentes 
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admitidos no Centro que ocupem camas para diagnóstico ou tratamento e aí 

permaneçam, no mínimo, vinte e quatro horas; 

 
 A Produção Prevista em ambulatório é expressa em número de consultas externas e 

de sessões de hospital de dia, por patologia, tendo em consideração os indicadores 

de referência relativamente ao número médio de sessões de hospital de dia por 

consulta externa, por patologia; 

 
Nos pontos seguintes do relatório apresenta-se uma análise da execução da Produção 

Prevista no 1.º semestre de 2011, nas duas linhas de actividade do Centro (internamento e 

ambulatório), com particular incidência no grau de execução observado pelas variáveis que 

foram objecto de contratualização entre as Partes no referido processo de determinação da 

Produção Prevista, acrescentando-se ainda as variações registadas por essas variáveis face 

aos períodos homólogos de 2008, 2009 e 2010.  

 

5.1. Ambulatório 
 

 

Para a análise da actividade realizada pelo Centro em ambulatório no 1.º semestre de 2011 

(Anexo 1), bem como da execução da Produção Prevista para o ano 2011 nesta linha de 

actividade, foram consideradas as seguintes variáveis: 

 
 Número de consultas externas realizadas (primeiras e de seguimento), por 

patologia; 

 
 Número de consultas externas realizadas, por patologia, de acordo com o racional 

utilizado para efeitos de remuneração da Entidade Gestora do Centro e de 

monitorização da Produção Prevista, ou seja, o total de consultas externas 

deduzido de um número de consultas equivalente, por patologia, ao número de 

admissões a internamento no Centro; 

 
 Número de sessões de hospital realizadas, por patologia; 

 
 Número médio de sessões de hospital de dia por consulta externa, por patologia; 

 
No que respeita à execução, no 1.º semestre de 2011, da Produção Prevista em ambulatório 

para o ano 2011, e como se pode constatar no Quadro 9, as 1.115 consultas externas 
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realizadas representaram uma taxa de execução de 45% do número de consultas externas 

previstas para o ano 2011, com diferenças muito significativas por patologias, com particular 

destaque para o volume de consultas realizadas face ao previsto em Outras Patologias, em 

detrimento do reduzido número de consultas realizadas, face ao previsto, nas patologias de 

Traumatismos Crânio-encefálicos e Acidentes Vasculares Cerebrais – tal como já foi 

mencionado em relatórios anteriores, estas discrepâncias, resultam sobretudo da tipologia 

de doentes referenciados para o Centro pelas principais entidades referenciadoras de 

doentes. 

 
Quadro 9. CMFRS. Execução da Produção Prevista 2011 em Ambulatório (1.º semestre 2011) 

Consultas Externas 2.500 1.115 45%

Lesões Medulares 250 149 60%

Traumatismos Crânio-encefálicos 250 50 20%

Acidentes Vasculares Cerebrais 1.250 434 35%

Outras Patologias 750 482 64%

Sessões de Hospital de Dia 11.500 4.977 43%

Lesões Medulares 1.150 597 52%

Traumatismos Crânio-encefálicos 1.150 267 23%

Acidentes Vasculares Cerebrais 4.600 1.367 30%

Outras Patologias 4.600 2.746 60%

N.º Médio SHD/CE 9 4 44%

Lesões Medulares 8 4 50%

Traumatismos Crânio-encefálicos 8 5 63%

Acidentes Vasculares Cerebrais 8 3 38%

Outras Patologias 8 6 75%

Ambulatório
Produção Prevista 

2011

Realizado 1.º 

semestre 2011

Taxa Execução 

Prod. Prevista

 

 
Quanto ao nível de execução da Produção Prevista para 2011 em sessões de hospital de dia, 

a actividade realizada no 1.º semestre de 2011 (4.977 sessões de hospital de dia) representou 

uma taxa de execução de 43% da Produção Prevista para o ano – neste caso também se 

registam níveis de execução por patologia que traduzem grandes variações face à 

actividade prevista, com uma prevalência significativa das sessões de hospital de dia 

realizadas a utentes com Outras Patologias. Relativamente aos valores registados nos ratios 

do número médio de sessões de hospital de dia por consulta externa, por patologia verifica-se 
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que os mesmos continuam a ficar abaixo, em todas as patologias, dos respectivos valores 

de referência acordados pelas Partes em sede de determinação da Produção Prevista. Em 

suma, a actividade realizada em ambulatório no 1.º semestre de 2011 representa um nível 

de execução da Produção Prevista para 2011 abaixo do esperado, quer nas consultas 

externas, quer nas sessões de hospital de dia.  

 
No quadro seguinte apresenta-se a evolução da actividade realizada em ambulatório pelo 

Centro nos primeiros semestres dos anos 2008 a 2011: 

 
Quadro 10. CMFRS. Actividade realizada em ambulatório, por patologia (1.º semestre; 2008/2011) 

Total Consultas Externas 949 1.301 1.491 1.338 -10% 15% 37%

Lesões Medulares 120 134 167 192 15% 25% 12%

Traumatismos crânio-encefálicos 79 83 82 70 -15% -1% 5%

Acidentes Vasculares Cerebrais 535 685 693 561 -19% 1% 28%

Outras patologias 215 399 549 515 -6% 38% 86%

Primeiras Consultas Externas 283 382 412 380 -8% 8% 35%

Lesões Medulares 30 31 31 45 45% 0% 3%

Traumatismos crânio-encefálicos 15 25 16 20 25% -36% 67%

Acidentes Vasculares Cerebrais 169 196 225 186 -17% 15% 16%

Outras patologias 69 130 140 129 -8% 8% 88%

Sessões de Hospital Dia 3.426 5.818 5.411 4.977 -8% -7% 70%

Lesões Medulares 460 366 352 597 70% -4% -20%

Traumatismos crânio-encefálicos 422 362 283 267 -6% -22% -14%

Acidentes Vasculares Cerebrais 1.624 2.520 1.649 1.367 -17% -35% 55%

Outras patologias 920 2.570 3.127 2.746 -12% 22% 179%

Var. % 

2009/2008
Ambulatório

Realizado 1.º 

sem 2009

Var. % 

2011/2010

Var. % 

2010/2009

Realizado 1.º 

sem 2008

Realizado 1.º 

sem 2010

Realizado 1.º 

sem 2011

 

 
No 1.º semestre de 2011 foram realizadas pelo Centro um total de 1.338 consultas externas 

(considerando todas as consultas efectivamente realizadas), o que significa uma diminuição 

de 10% (-153 consultas externas) face a igual período de 2010, a qual se fica a dever, 

essencialmente, à redução observada nas consultas da patologia de Acidentes Vasculares 

Cerebrais (-132 consultas externas; -19%). Nas primeiras consultas a diminuição homóloga foi 

de 8% (-32 primeiras consultas), explicada também pela diminuição na patologia de 

Acidentes Vasculares Cerebrais (-39 primeiras consultas; -17%). Considerando as consultas 

externas realizadas nos primeiros semestres desde o ano de 2008, constata-se que no 1.º 

semestre de 2011 foi a primeira vez que se registou uma diminuição homóloga do número 

de consultas externas (primeiras e total) realizadas pelo Centro, situação que deve merecer 

a maior atenção por parte da Entidade Gestora do Centro. 
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As primeiras consultas relacionadas com a patologia de Acidentes Vasculares Cerebrais, não 

obstante continuarem a ser predominantes, diminuíram a sua importância relativa no total 

de primeiras consultas (49% do total de primeiras consultas externas), registando mesmo o 

valor mais baixo desde 2008. Por outro lado, mantém-se o peso relativo acentuado das 

primeiras consultas relativas a Outras Patologias – em conjunto, as primeiras consultas 

realizadas pelo Centro no 1.º semestre de 2011 nestes dois grupos de patologias representou 

83% do total de primeiras consultas. 
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Gráfico 9. CMFRS. Distribuição % das primeiras consultas, por patologia (1.º 
semestre 2008/2011)
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Refira-se que o ratio de primeiras consultas no total de consultas externas foi de 28% no 1.º 

semestre de 2011, o que significa um valor em linha com o observado nos períodos 

homólogos dos anos anteriores (28% em 2010; 29% em 2009; 30% em 2008).  

 
Quanto à evolução homóloga do número de sessões de hospital de dia, no 1.º semestre de 

2011 realizaram-se 4.977 sessões de hospital de dia, isto é, menos 8% (-434 sessões de 

hospital) do que as sessões de hospital de dia realizadas em igual período de 2010 – para 

este resultado contribuíram sobretudo as reduções de 17% (-282) no número de sessões de 

hospital de dia realizadas na patologia de Acidentes Vasculares Cerebrais e de 12% (-381) no 

número de sessões de hospital de dia realizadas em Outras Patologias. 
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No que respeita aos ratios do número médio de sessões de hospital de dia por consultas 

externas, por patologia, os valores registados nos primeiros semestres dos anos de 2008 a 

2011, embora com algumas alterações, continuam a ficar abaixo dos respectivos valores de 

referência.  
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5.2. Internamento 
 

Na análise da actividade realizada pelo Centro em internamento no 1.º semestre de 2011, 

bem como da execução da Produção Prevista para o ano 2011, foram consideradas as 

seguintes variáveis: 

 
 Número de dias de internamento, por patologia; 

 
 Número de episódios de internamento, por patologia; 

 
 Demoras médias efectivas e de referência, por patologia; 

 
 Taxa de ocupação da lotação praticada em internamento; 
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 Número médio de doentes saídos por cama. 

 
Deste modo, e no que respeita à execução, no 1.º semestre de 2011, da Produção Prevista 

em internamento para o ano de 2011, apresenta-se no quadro seguinte a taxa de execução 

das principais variáveis relacionadas com a actividade desenvolvida pelo Centro nesta linha 

de actividade:  

 
Quadro 11. CMFRS – Execução da Produção Prevista 2011 em internamento (1.º semestre 2011) 

Episódios de Internamento 384 227 59%

Lesões Medulares 60 41 68%

Traumatismos Crânio-encefálicos 40 20 50%

Acidentes Vasculares Cerebrais 232 133 57%

Outras Patologias 52 33 63%

Dias de Internamento 18.133 8.692 48%

Lesões Medulares 3.627 1.700 47%

Traumatismos Crânio-encefálicos 2.176 1.004 46%

Acidentes Vasculares Cerebrais 9.973 4.872 49%

Outras Patologias 2.357 1.116 47%

Demora Média 47 38 81%

Lesões Medulares 60 41 69%

Traumatismos Crânio-encefálicos 55 50 91%

Acidentes Vasculares Cerebrais 43 37 85%

Outras Patologias 45 34 75%

Taxa de Ocupação 92% 89% 97%

Internamento
Produção Prevista 

2011

Realizado 1.º 

semestre 2011

Taxa Execução 

Prod. Prevista

 

 
No 1.º semestre de 2011 o Centro registou um total de 8.692 dias de internamento, ou seja, 

uma taxa de execução de 48% dos dias de internamento previstos para o ano 2011, sendo 

que em todas as patologias o nível de execução ficou abaixo do valor de referência para 

este período do ano (50% da Produção Prevista). Este nível de actividade em internamento 

permitiu atingir uma taxa de ocupação de 89% da capacidade instalada em camas (54 

camas), abaixo do valor previsto para 2011 (92%). Neste período, registaram-se 227 episódios 

de internamento, o que significa uma taxa de execução da Produção Prevista para 2011 de 
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59% - neste caso, todas as patologias apresentaram uma taxa de execução acima do 

previsto para este período. 

 
A demora média geral registada no 1.º semestre de 2011 foi de 38 dias por episódio de 

internamento, menos 9 dias, em média, por episódio de internamento do que o valor de 

referência estabelecido para este ano (47 dias), sendo que em todas as patologias a demora 

média efectiva foi inferior aos respectivos valores referência. Donde, uma interpretação 

conjunta destas variáveis do internamento permite concluir que o Centro registou neste 

período um número de doentes tratados em internamento acima do valor previsível para 

este período, com uma demora média geral abaixo do valor de referência estabelecido 

para o ano 2011, tendo registado menos dias de internamento do que os previstos.  

 
Quanto à evolução homóloga da actividade realizada em internamento pelo Centro no 1.º 

semestre de 2011, constata-se que o número de dias de internamento realizados (8.692) 

representa um acréscimo de 5% face a igual período de 2010 (+ 437 dias de internamento), 

devido sobretudo ao acréscimo registado nos dias de internamento associados às 

patologias de Acidentes Vasculares Cerebrais (+ 345 dias de internamento; +8%) e Outras 

Patologias (+159 dias de internamento; +17%). 

 
Quadro 12. CMFRS – Actividade realizada em internamento, por patologia (1.º semestre; 2008/2011) 

Episódios de Internamento 140 158 185 227 23% 17% 13%

Lesões Medulares 29 26 29 41 41% 12% -10%

Traumatismos crânio-encefálicos 10 23 23 20 -13% 0% 130%

Acidentes Vasculares Cerebrais 84 83 114 133 17% 37% -1%

Outras patologias 17 26 19 33 74% -27% 53%

Dias de Internamento 7.503 8.153 8.255 8.692 5% 1% 9%

Lesões Medulares 1.864 1.952 1.759 1.700 -3% -10% 5%

Traumatismos crânio-encefálicos 869 1.525 1.012 1.004 -1% -34% 75%

Acidentes Vasculares Cerebrais 3.641 3.640 4.527 4.872 8% 24% 0%

Outras patologias 1.129 1.036 957 1.116 17% -8% -8%

Demora Média 54 52 45 38 -16% -13% -4%

Lesões Medulares 64 75 61 41 -33% -19% 17%

Traumatismos crânio-encefálicos 87 66 44 50 14% -33% -24%

Acidentes Vasculares Cerebrais 43 44 40 37 -8% -9% 2%

Outras patologias 66 40 50 34 -32% 25% -39%

Taxa de Ocupação 77% 83% 85% 89% 5% 1% 9%

Internamento
Realizado 1.º 

sem 2008

Realizado 1.º 

sem 2009

Realizado 1.º 

sem 2010

Realizado 1.º 

sem 2011

Var. % 

2011/2010

Var. % 

2010/2009

Var. % 

2009/2008

 
 
Os episódios de internamento registaram um aumento acentuado face a igual período de 

2010 (+42 episódios de internamento; +23%), destacando-se o aumento significativo dos 
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episódios de internamento na patologia de Acidentes Vasculares Cerebrais (+17%, +19 

episódios de internamento), Outras Patologias (+74%, +14 episódios de internamento) e 

Lesões Medulares (+41%, +12 episódios de internamento). 

 
Da análise da distribuição relativa dos episódios de internamento por patologia, conclui-se 

que, no 1.º semestre de 2011, observou-se um aumento do peso relativo dos episódios de 

internamento associados às Outras Patologias, apesar da patologia de Acidentes Vasculares 

Cerebrais, com 59% do total de episódios de internamento registados nesse período, 

continuar a ser a mais representativa.  
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Gráfico 11. CMFRS. Distribuição % dos episódios de internamento, por patologia (1.º 
semestre; 2008/2011))
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No período em análise, a demora média geral por episódio de internamento foi de 38 dias, 

consolidando-se assim a trajectória de redução deste indicador face aos períodos 

homólogos dos anos anteriores: 54 dias em 2008; 52 dias em 2009; 45 dias em 2010. Por 

patologias, observa-se uma redução consistente desde 2008 nas demoras médias efectivas 

das patologias de Lesões Medulares e Traumatismos Crânio-encefálicos, sendo igualmente de 

assinalar a redução significativa, no 1.º semestre de 2011, da demora média dos episódios de 

internamento em Outras Patologias.  
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Quanto à utilização da capacidade instalada do Centro em internamento (54 camas), 

observa-se um aumento homólogo contínuo da taxa de ocupação no período 2008/2011, o 

que traduz uma melhoria da utilização dessa capacidade instalada: 
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No entanto, e como se pode observar no gráfico seguinte, a utilização desta capacidade 

instalada no 1.º semestre de 2011, sofreu algumas oscilações mensais, sendo que apenas nos 

meses de Janeiro e Fevereiro superou o valor de referência anual. 
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Em suma, e como corolário da análise efectuada, resulta que o Centro continua a melhorar 

a utilização da capacidade instalada em internamento, o que se traduz no aumento do 

número de doentes saídos por cama. 
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6. Monitorização e avaliação do desempenho da 
Entidade Gestora do Centro 

 

 
O Contrato de Gestão do Centro estabelece nas Cláusula 51.ª Monitorização dos Parâmetros 

de Desempenho que os parâmetros de desempenho objecto de monitorização são os 

constantes nas tabelas incluídas no Anexo XVI. Sistema de monitorização e Avaliação do 

Desempenho. A avaliação do desempenho da Entidade Gestora do Centro, de acordo com o 

estipulado na Cláusula 53.ª Avaliação do desempenho da Entidade Gestora, compreende as 

seguintes áreas: 

 
 Resultados, mediante avaliação do cumprimento dos parâmetros de desempenho 

de resultado; 

 
 Serviço, mediante avaliação do cumprimento dos parâmetros de desempenho de 

serviço; 

 
 Satisfação, através da avaliação do grau de satisfação dos utentes, conforme este 

resultar dos inquéritos efectuados durante o período de avaliação, a realizar pela 

Entidade Gestora do Centro nos termos definidos na Cláusula 36.ª Inquéritos de 

satisfação dos utentes e profissionais, do Contrato de Gestão 

 
Ainda neste âmbito, a Cláusula 50.ª Monitorização do desempenho refere que a Entidade 

Gestora do Centro deve implementar, nos termos constantes do Anexo XVI. Sistema de 

monitorização e Avaliação do Desempenho, um sistema de monitorização e avaliação do seu 

próprio desempenho, bem como do desempenho das entidades que actuem sob sua conta 

ou orientação, incluindo as entidades subcontratadas, e que permita à ARS do Algarve, I.P. 

o acompanhamento e verificação do cumprimento do Contrato de Gestão do Centro. Mais 

acrescenta a Cláusula 52ª Falhas de desempenho que o não cumprimento dos parâmetros de 

desempenho que constam no citado Anexo XVI determina a ocorrência de falhas de 

desempenho, que podem ser classificadas do seguinte modo:  

 
 Falhas específicas, relacionadas com referenciações indevidas por parte do Centro;  

 
 Falhas de resultado, as que dizem respeito ao incumprimento dos parâmetros de 

desempenho classificados no Anexo XVI. Sistema de monitorização e Avaliação do 

Desempenho como parâmetros de desempenho de resultados; 
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 Falhas de serviço, as que respeitam ao incumprimento dos parâmetros de 

desempenho classificados no Anexo XVI. Sistema de monitorização e Avaliação do 

Desempenho como parâmetros de desempenho de serviço. 

 
Deste modo, e tendo por base a informação disponibilizada pela Entidade Gestora do 

Centro nos respectivos relatórios de actividade do 1.º e 2.º trimestres, os resultados dos 

inquéritos de satisfação aos utentes realizados nos 1.º e 2.º trimestres, bem como as acções 

de monitorização dos parâmetros de desempenho desenvolvidas pelo Departamento de 

Contratualização e pelo Gabinete de Instalações e Equipamentos, apresenta-se 

seguidamente os resultados da avaliação do desempenho da Entidade Gestora do Centro 

no 1.º Semestre de 2011, nas três áreas acima mencionadas.  

 

6.1. Parâmetros de Desempenho de Serviço 
 
 
No que respeita aos resultados das acções de monitorização dos parâmetros de 

desempenho de serviço efectuadas pela ARS do Algarve, I.P. (conforme Anexo 2 ao 

presente relatório), registem-se as seguintes observações:  

 
 Existem alguns parâmetros de desempenho de serviço cuja monitorização não foi 

realizada, dado que os mesmos não se aplicavam no período em análise 

(encontram-se assinalados com n.a. no Anexo acima mencionado); 

 
 A Entidade Gestora do Centro cumpriu, de forma generalizada, as obrigações 

contratuais relativas aos parâmetros de desempenho de serviço; 

 
 A Entidade Gestora do Centro apresentou o inventário actualizado dos bens móveis 

e imóveis do Centro, sendo que a ARS do Algarve realizará no próximo mês de 

Outubro uma acção inspectiva nesta área; 

 
Face ao exposto nos números anteriores, não foi registada qualquer falha de desempenho 

de serviço por parte da Entidade Gestora do Centro no 1.º semestre de 2011. 
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6.2. Parâmetros de Desempenho de Resultado 
 
 
O Contrato de Gestão do Centro prevê, no Quadro 4. do Anexo XVI. Sistema de 

monitorização e Avaliação do Desempenho um conjunto de 21 parâmetros de desempenho 

de resultado, aos quais estão associados a eventual aplicação de pontos de penalização 

pela ocorrência de falhas de desempenho. No âmbito do processo de monitorização 

efectuado pelo Departamento de Contratualização salientam-se as seguintes 

particularidades: 

 
 A ARS do Algarve, I.P., não recebeu o relatório semestral de monitorização dos 

resultados assistenciais elaborado pela entidade externa contratada pela Entidade 

Gestora do Centro para o efeito (iAssist). 

 
 Os valores de referência para os parâmetros de desempenho de resultados foram 

acordados entre as Partes em 2008, nos termos previstos no n.º 18 do Anexo XIII. 

Qualidade dos Serviços Clínicos ao Contrato de Gestão do Centro. 

 
 O parâmetro de desempenho de resultado n.º 10 associado à ocorrência de 

reacções transfusionais não se aplica, dado que o Centro não realiza transfusões de 

sangue. 

 
Ressalvados os aspectos acima mencionados, e tendo em conta a informação 

disponibilizada pela Entidade Gestora do Centro no SIAD e nos relatórios trimestrais 

enviados à ARS do Algarve, I.P., os resultados obtidos no 1.º semestre de 2011 (Anexo 3) 

sugerem os seguintes comentários: 

 
 O Centro realizou mais do que 25% da Produção Prevista para o ano 2011, quer na 

actividade realizada em internamento (medida em dias de internamento), quer na 

actividade realizada em ambulatório (medida em consultas externas e sessões de 

hospital de dia); 

 
 A actividade fora do âmbito do Serviço Público de Saúde realizada pelo Centro em 

internamento e em ambulatório é residual, ficando claramente abaixo do valor de 

máximo de referência (15% da Produção Prevista); 

 
 O Centro não registou ocorrências relacionadas com úlceras de pressão; 
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 Os valores de referência fixados para os parâmetros de desempenho relacionados 

com o sistema interno de revisão de utilização em internamento não foram 

ultrapassados – no entanto, os valores mensais atingidos no parâmetro de 

desempenho n.º 15 relacionado com os dias de internamento inapropriados deve 

merecer da parte da Entidade Gestora do Centro uma análise atenta;  

 
 A taxa de quedas em doentes internados registou mensalmente um valor sempre 

abaixo do valor de referência; 

 
 O Centro praticamente não registou cancelamentos de consultas externas e de 

sessões de hospital de dia, por motivos imputáveis ao próprio Centro; 

 
 O Centro cumpriu os tempos médios de espera fixados para atendimentos em 

consulta externa e em sessões de hospital de dia. 

 
Em suma, não se registaram falhas de desempenho de resultados por parte da Entidade 

Gestora do Centro.  

  

6.3. Satisfação dos Utentes 
 

De acordo com o estipulado na alínea c) do n.º 3 da Cláusula 53.ª Avaliação do desempenho 

da Entidade Gestora, a satisfação dos utentes constitui uma das áreas de avaliação do 

desempenho da Entidade Gestora do Centro, medida através dos resultados obtidos nos 

inquéritos de satisfação efectuados durante o período de avaliação.  

 
Sobre a elaboração e realização dos inquéritos de satisfação aos utentes dispõe a Cláusula 

36.ª Inquéritos de satisfação dos Utentes e profissionais que estes inquéritos sejam 

preparados e realizados por entidade independente, adequadamente credenciada, 

comprometendo-se a Entidade Gestora a assegurar que os resultados dos inquéritos são 

introduzidos num sistema de base de dados acessíveis pelos representantes da Entidade 

Pública Contratante. Ainda sobre esta matéria, o Anexo XIII. Qualidade dos Serviços Clínicos 

ao Contrato de Gestão estabelece no n.º 4 dois aspectos importantes: 

 
 Os inquéritos de satisfação dos Utentes abrangerão a totalidade dos Utentes com 

episódios de internamento no Centro e uma amostra representativa e significativa 
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de, no mínimo, 25% dos Utentes em ambulatório. 

 
 A metodologia dos inquéritos deve respeitar modelos já testados, em Portugal ou 

no estrangeiro, deve respeitar as indicações da Organização Mundial da Saúde 

nesta matéria e será objecto de aprovação pela Entidade Pública Contratante. 

 
Refira-se que a Entidade Gestora do Centro escolheu a CARF/USPEQ como entidade 

responsável pela preparação e execução dos inquéritos de satisfação aos utentes do 

Centro, sendo que inicialmente não submeteu préviamente o inquérito-tipo para apreciação 

e aprovação da ARS do Algarve, I.P. Deste modo, e  nos termos acordados entre as Partes, 

o inquérito de satisfação dos utentes (revisto no ano 2010) apresenta as seguintes 

características: 

 
 As questões encontram-se agrupadas em 5 itens de avaliação: receptividade do 

serviço; consentimento informado; respeito; participação; valor global; 

 
 A escala de avaliação passa a ser constituída por 4 níveis: 1. Discorda totalmente; 2. 

Discorda; 3. Concorda; 4. Concorda totalmente. 

 
 O inquérito tem uma apresentação diferente para as duas áreas de actividade do 

Centro (internamento e ambulatório) – as questões opcionais foram escolhidas 

tendo em conta as especificidades de cada uma das áreas; 

 
 Na área do internamento o inquérito de satisfação é constituído por 50 questões, 

agrupadas do seguinte modo pelos 5 itens de avaliação: receptividade do serviço 

(13); consentimento informado (9); respeito (6); participação (8); valor global (14), 

que inclui 3 questões sobre serviços específicos cujos resultados não relevam para 

efeitos de avaliação de desempenho da Entidade Gestora do Centro; 

 
 Na área do ambulatório o inquérito de satisfação é constituído por 44 questões, 

agrupadas do seguinte modo pelos 5 itens de avaliação: receptividade do serviço 

(12); consentimento informado (8); respeito (6); participação (7); valor global (11); 

 
 O item Valor Global apresenta exactamente as mesmas 11 questões nas duas 

apresentações do inquérito, sendo as respostas a este conjunto de questões as que 

relevam para efeitos de avaliação de desempenho da Entidade Gestora do Centro; 
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 Consideram-se como respostas que evidenciam a satisfação dos utentes com os 

cuidados de saúde prestados pelo Centro, o somatório das respostas com resultado 

3. Concorda e 4. Concorda totalmente. 

 
Apesar das recomendações já efectuadas pela ARS do Algarve, I.P. em relatórios anteriores 

a este respeito, a Entidade Gestora do Centro apenas disponibilizou a informação relativa 

aos resultados dos inquéritos de satisfação do 2.º trimestre no passado dia 21 de Setembro. 

Tendo em conta a imprtância desta informação para a elaboração do presente relatório, 

reafirma-se a necessidade da Entidade Gestora do Centro disponibilizar esta informação de 

até 1 mês após o final do período a que respeita, ou seja, esta informação deve integrar o 

relatório de actividades elaborado pela Entidade Gestora do Centro em cada trimestre. Por 

outro lado, a informação relativa aos inquéritos de satisfação continua a ser disponibilizada 

de forma desagregada, ou seja, por trimestre e por área de actividade, não obstante a 

recomendação da ARS do Algarve, I.P. para que a Entidade Gestora do Centro (ou a 

entidade externa reposnável pela elaboração do inquérito) proceda à integração e 

acumulação dos resultados dos inquéritos de satisfação dos utentes. 

 
Seguidamente, apresenta-se a análise dos resultados obtidos nos inquéritos de satisfação 

dos utentes relativos ao 1.º semestre de 2011. 

 
No quadro seguinte pode observar-se o nível de participação no inquérito, comparando por 

linha de produção o número potencial de respondentes com os respondentes efectivos. 

Neste âmbito, esclareça-se o conceito de respondente potencial em cada uma das linhas de 

produção: no internamento, corresponde ao número de episódios de internamento 

verificados no 1.º semestre de 2011; no ambulatório, corresponde ao número de utentes que 

efectuaram sessões de hospital de dia (episódios de ambulatório) no 1.º semestre de 2011. 

 
Quadro 13 CMFRS – Participação no inquérito de satisfação dos utentes (1.º semestre 2011) 

Respondentes Potenciais 227 238 465

Respondentes Efectivos 188 42 230

% de Respondentes 83% 18% 49%

TotalNível de participação Internamento Ambulatório

 

 
Como se pode constatar, responderam efectivamente ao inquérito um total de 230 utentes 

(49% do total de potenciais respondentes), com o seguinte nível de participação por linha 

de produção: 83% dos utentes com episódios de internamento; 18% dos utentes com 
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episódios de ambulatório (um n.º de respondetes inferior aos 25% previstos no Contrato de 

Gestão). Por patologias, verificou-se no internamento um maior nível de participação no 

inquérito dos utentes com patologias de Acidentes Vasculares Cerebrais e Outras Patologias, 

ao invés do menor nível de participação demonstrado pelos utentes das patologias de 

Traumatismos Crânio-encefálicos. No ambulatório, o nível de participação foi muito baixo 

nos utentes de todas as patologias, com excepção dos utentes de Outras Patologias. 

 
Quadro 14. CMFRS – Participação no inquérito de satisfação dos utentes, por área de actividade e 

patologia (1.º semestre 2011) 

Internamento

Episódios de Internamento 133 41 20 33 227

Respondentes ao Inquérito 117 31 11 29 188

% de Respondentes 88% 76% 55% 88% 83%

Ambulatório

Episódios de Ambulatório 63 26 8 141 238

Respondentes ao Inquérito 4 2 0 36 42

% de Respondentes 6% 8% 0% 26% 18%

Áreas de Actividade/Patologias AVC
Lesões 

Medulares
TCE

Outras 

Patologias
Total

 

 
Relativamente aos resultados obtidos por área de actividade e por item de avaliação, 

atente-se na seguinte informação: 

 
Quadro 15. CMFRS – Satisfação por área de actividade e item de avaliação (1.º semestre 2011) 

Itens de avaliação
% Satisfação 

Internamento

% Satisfação 

Ambulatório

% Satisfação 

Total

A. Receptividade do serviço 94% 91% 96%

B. Consentimento informado 95% 90% 95%

C. Respeito 99% 95% 98%

D. Participação 87% 83% 87%

E. Valor global 94% 95% 93%

F. Avaliação por grupo profissional 96% 97% 97%
 

 
De uma forma geral o nível de satisfação é elevado nos vários itens de avaliação, sendo que 

os utentes que receberam cuidados de saúde no Centro na área do internamento 

expressaram maiores níveis de satisfação, na maior parte dos itens de avaliação, do que os 

revelados pelos utentes tratados na área do ambulatório. À semelhança do que já se 

verificou em períodos anteriores, observa-se que é no item de avaliação Participação que o 

nível de satisfação dos utentes atinge valores mais baixos nas duas áreas de actividade, em 
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particular no ambulatório. De facto, ao analisar de forma mais detalhada as respostas às 

questões que englobam cada item de avaliação, e tendo por referência o valor mínimo de 

75% definido no Contrato de Gestão do Centro, abaixo do qual o desempenho é 

insatisfatório, constata-se que os utentes expressaram uma menor satisfação quando 

questionados sobre os seguintes aspectos: 

 

 Ambulatório: no item de avaliação Receptividade do serviço apenas 55% dos 

respondentes revelaram concordância face à questão Estou satisfeito com os 

serviços de transporte; no item de avaliação Consentimento Informado 74% dos 

respondentes  concordaram com a questão Os colaboradores do CMSul explicam, de 

forma clara, quaisquer custos que tenha que pagar pelo tratamento; no item de 

avaliação Respeito a questão que suscitou menor concordância dos respondentes 

(83%) foi A informação acerca da minha pessoa foi mantida privada pelos 

colaboradores do CMRSul; quanto ao item de avaliação Participação os respondentes 

demonstraram menor concordância nas questões relacionadas com as ajudas 

técnicas, designadamente, Os colaboradores do CMRSul falaram comigo sobre ajudas 

técnicas ou equipamento de apoio que eu precisava (76%), Sei como usar as minhas 

ajudas técnicas ou equipamento de apoio, se o tiver(79%) e Se eu precisasse de ajudas 

técnicas ou equipamento de apoio para me ajudar, posso consegui-lo (81%); 

 

 Internamento: no item de avaliação Receptividade do serviço apenas 80% dos 

respondentes concordaram com a questão É fácil chegar ao CMRSul (localização); no 

item de avaliação Participação os respondentes demonstraram menor concordância 

nas questões Consigo lidar bem com as actividades da minha vida diária (78%) e De 

uma forma geral consigo fazer coisas sem grandes obstáculos (76%). 

 

No que respeita à determinação do valor global de satisfação dos utentes manisfestado nos 

inquéritos de satisfação dos dois primeiros trimestres, e de acordo com a metodologia 

acordada entre as Partes e com os critérios de avaliação definidos no Contrato de Gestão 

do Centro, os resultados obtidos para o item de avaliação Valor Global no 1.º semestre de 

2011 revelam um nível de satisfação global dos utentes de 96%, ou seja, uma avaliação de 

Muito Bom, praticamente igual nas duas áreas de actividade (96% no internamento e 95% no 

ambulatório). 
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Quadro 16. CMFRS – Avaliação global (%) de Satisfação dos utentes (1.º semestre 2011) 

Internamento Ambulatório Valor Global

Recomendava o CMRSul a um amigo ou 

familiar.
97% 98% 97%

O tratamento que recebo corresponde ás 

minhas expectativas.
91% 98% 93%

Sinto-me seguro(a) no CMRSul. 97% 98% 97%

O tratamento que recebo no CMRSul 

torna-me mais capaz de fazer as coisas 

que quero fazer no momento.

92% 95% 93%

O CMRSul satisfaz as necessidades pelas 

quais vim cá.
95% 98% 96%

Estou satisfeito(a) com as medidas de 

segurança existentes.
96% 98% 97%

Os colaboradores ajudam-me a fazer 

coisas que me fazem sentir seguro(a) na 

minha casa ou na comunidade.

95% 90% 94%

De uma forma geral, estou satisfeito(a) 

com o tratamento que recebo.
97% 95% 97%

Mesmo se tivesse outra opção, preferia 

vir para o CMRSul.
97% 93% 97%

O edifício está em boas condições. 98% 98% 98%

Estou satisfeito(a) com as áreas comuns 

(ginásios, enfermarias, refeitórios, 

piscina, entre outros).

97% 86% 95%

Média Geral das 11 Questões do Item 96% 95% 96%

Questões do Item Valor Global
% Utentes Satisfeitos

 

 
Tendo em conta os critérios de avaliação da satisfação dos utentes inscritos no n.º 4 da 

Cláusula 53.ª Avaliação do Desempenho da Entidade Gestora do Contrato de Gestão do 

Centro, o resultado atingido no 1.º semestre de 2011 traduz um nível de muito bom, 

destacando-se os seguintes aspectos: 

 
1. O resultado da avaliação global da satisfação obtido neste período (96% de utentes 

satisfeitos com os cuidados de saúde recebidos no Centro) representa uma 

melhoria face aos valores anuais registados em 2008 (85%), em 2009 (88%) e em 



Avaliação do desempenho da Entidade Gestora do Centro  
1.º Semestre 2011 1.º Semestre 2011 

 

Departamento de Contratualização da ARS do Algarve, I.P. 
 45 

2010 (93%); 

 
2. Continua a ser muito elevado o número de utentes que recomendaria o Centro a 

outras pessoas (97%) e que, mesmo tendo alternativas, voltaria a escolher o Centro 

como local de tratamento (97%) – o Centro consolidou-se, do ponto de vista dos 

utentes, como uma entidade credível (e recomendável) na prestação de cuidados 

de saúde na área da medicina física e de reabilitação; 

 
3. As principais diferenças residem nas respostas registadas às questões O tratamento 

que recebo corresponde às minhas expectativas (mais alto no ambulatório), Os 

colaboradores ajudam-me a fazer coisas que me fazem sentir seguro na minha casa ou 

na comunidade (mais alto no internamento), Estou satisfeito com as áreas comuns 

(mais alto no internamento); 

 
4. É igualmente muito elevado o número de utentes que afirmaram sentirem-se 

seguros no Centro (97%), satisfeitos com os tratamentos que receberam (97%) e 

com as condições do edifício (98%). Numa entidade obrigada contratualmente a 

desenvolver um exigente sistema de gestão da qualidade, estas respostas 

confirmam a pertinência da adopção de normas e procedimentos centrados nos 

utentes; 

 
5. Perante níveis gerais de satisfação tão elevados, o único aspecto menos positivo 

está relacionado com a satisfação evidenciada pelos utentes do ambulatório sobre 

as áreas comuns (86%), o qual deve ser objecto de análise cuidada por parte da 

Entidade Gestora do Centro, com o intuito de melhorar a satisfação dos utentes. 
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7. Remuneração da Entidade Gestora do Centro 
 

 

O Contrato de Gestão do Centro estabelece na Secção I – Remuneração do Capítulo III – 

Remuneração da Entidade Gestora o clausulado relativo à forma de remuneração da 

Entidade Gestora do Centro, a qual é composta por duas componentes: 

 
 Uma componente relativa à remuneração base anual, tendo em conta os serviços 

clínicos efectivamente prestados; 

 
 Outra componente correspondente às deduções a efectuar em função do nível de 

cumprimento dos parâmetros de desempenho de resultado e de serviço. 

 
As unidades de cálculo utilizadas para a determinação da remuneração base da Entidade 

Gestora do Centro, tendo em conta as duas linhas da Produção Prevista definidas na 

Cláusula 22.ª Produção Prevista do Contrato de Gestão do Centro, são as seguintes: dias de 

internamento, no Internamento; consultas externas, no Ambulatório. Refira-se ainda que a 

estas unidades de cálculo foram aplicados os seguintes preços de referência para o ano de 

2011 por escalão de produção, atento o disposto no n.º 4 da Cláusula 45.ª Cálculo da 

Remuneração da Entidade Gestora e no n.º 5 do Anexo XV. Remuneração ao Contrato de 

Gestão do Centro: 

 
Quadro 17. CMFRS – Preços de Referência (2011) 

Internamento 397,58 € 99,71 €

Ambulatório 278,30 € 57,17 €

Linhas de Actividade Escalão de Produção 1 Escalão de Produção 2

 

 
Neste âmbito, a Cláusula 48.ª Pagamento da parcela a cargo do Serviço Nacional de Saúde do 

Contrato de Gestão do Centro estabelece os termos a observar pela ARS do Algarve, I.P., na 

qualidade de Entidade Pública Contratante, quanto ao pagamento da Parcela a Cargo do 

SNS, designadamente: 

a) Mediante pagamentos mensais por conta, por um valor correspondente a um 

duodécimo de 90% do valor previsível da Parcela a Cargo do SNS – no ano de 2011, e 
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como resultado do respectivo processo de determinação da Produção Prevista e do 

cálculo da Parcela a Cargo do SNS, realizados nos moldes definidos contratualmente, 

apurou-se um pagamento mensal por conta no montante de 540.178,06€. Para 

efeitos da realização destes pagamentos, a Entidade Gestora do Centro apresentou 

as respectivas facturas-adiantamento até 20 dias antes do final do mês a que cada 

pagamento mensal por conta respeitava, tendo a ARS do Algarve, I.P. procedido ao 

pagamento das mesmas até ao último dia útil desse mês. No 1.º semestre de 2011 

estes procedimentos foram cumpridos pelas Partes no que respeita às seis facturas-

adiantamento emitidas pela Entidade Gestora do Centro e pagas pela ARS do 

Algarve, I.P., no montante total de 3.241.068,36€. 

 
Quadro 18. CMFRS – Facturas-adiantamento mensais enviadas pela EGC (1.º semestre 2011) 

Data de Entrada na 

ARS Algarve

N.º das Facturas-

adiantamento
Montante 

Janeiro 10-01-2011 61100001 540.178,06 € 27-01-2011

Fevereiro 04-02-2011 61100002 540.178,06 € 18-02-2011

Março 07-03-2011 61100003 540.178,06 € 17-03-2011

Abril 04-04-2011 61100004 540.178,06 € 20-04-2011

Maio 04-05-2011 61100005 540.178,06 € 18-05-2011

Junho 06-06-2011 61100006 540.178,06 € 21-06-2011

Mês
 Data da Transferência do 

montante pela ARS Algarve

Facturas-adiantamento enviadas pela Entidade Gestora do Centro

 

 

b) Mediante um pagamento de reconciliação a realizar até ao final do primeiro 

semestre do ano seguinte, ou seja, até dia 30 de Junho de 2011. Neste caso, a 

Entidade Gestora do Centro obriga-se a apresentar à ARS do Algarve, I.P., por 

referência a cada mês e até final do mês seguinte, uma factura, designada factura-

acerto, pelo valor mensal da Parcela a Cargo do SNS, atentos os serviços clínicos 

efectivamente prestados no mês a que respeita e com a informação definida nos n.º 

9 e 10.º da referida cláusula e cujos cálculos devem respeitar a metodologia definida 

no Anexo XV. Remuneração ao Contrato de Gestão do Centro. Cabe à ARS do 

Algarve, I.P., até final do mês seguinte à sua recepção, conferir a factura-acerto e 

comunicar à Entidade Gestora do Centro a sua aceitação ou, em caso de detecção 

de erros ou omissões, remetê-la à Entidade Gestora, que deve proceder à sua 

correcção e nova apresentação até final do mês seguinte (cfr. n.º 11 da Cláusula 48ª). 

Ainda de acordo com o n.º 12 da mesma Cláusula “o valor do pagamento de 

reconciliação a realizar até 30 de Junho do ano seguinte a que dizem respeito os 
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serviços prestados, a favor da Entidade Pública Contratante ou da Entidade Gestora, 

consoante o caso, corresponde à soma do valor das facturas-acerto aceites pela 

Entidade Pública Contratante até essa data, referentes ao ano transacto.”. A Entidade 

Gestora do Centro enviou as facturas-acerto mensais relativas aos meses de Janeiro 

a Junho, tendo a ARS do Algarve, I.P. procedido à validação das mesmas 

 
Quadro 19. CMFRS – Facturas-acerto mensais enviadas pela EGC (1.º semestre 2011) 

Mês
Data de emissão  das facturas-

acerto mensais pela EGC

Data de Entrada das facturas-

acerto mensais na ARS do 

Algarve 

Obsevações

Janeiro 28-02-2011 01-03-2011
Devolvida. Rectificada na 

factura-acerto de Julho

Fevereiro 31-03-2011 31-03-2011 Aceite

Março 28-04-2011 28-04-2011 Aceite

Abril 30-05-2011 30-05-2011 Aceite

Maio 30-06-2011 06-07-2011 Aceite

Junho 29-07-2011 29-07-2011
Devolvida. A EGC tem até final 

de Setembro para apresentar  

factura-acerto rectificada
 

 
O Departamento de Contratualização procedeu à validação de cada uma das 6 facturas-

acerto mensais enviadas pela Entidade Gestora do Centro, nos seguintes termos:  

 
1. Verificação da informação incluída na factura-acerto, tendo em conta o disposto no n.º 

10 da Cláusula 48.ª do Contrato de Gestão; 

 
2. Validação dos serviços clínicos efectivamente prestados pelo Centro no mês a que 

reporta a factura-acerto, através da comparabilidade entre a informação extraída 

directamente do SIAD e a informação apresentada pela Entidade Gestora do Centro na 

factura-acerto, nas seguintes variáveis:  

 
• Dias de internamento, por patologia; 

• Episódios de internamento, por patologia; 

• Consultas externas, por patologia; 

• Sessões de hospital de dia, por patologia; 

• Dias de internamento verificados a utentes registados como beneficiários de 

Terceiros Pagadores; 

• Consultas externas prestadas a utentes registados como beneficiários de 

Terceiros Pagadores. 
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3. Validação da informação relativa às receitas de Terceiros Pagadores, taxas 

moderadoras e receitas comerciais, mediante análise dos extractos contabilísticos e 

respectivos documentos comprovativos de facturação; 

 
4. Verificação da correcta aplicação do mecanismo de cálculo da remuneração da 

Entidade Gestora do Centro e, consequentemente, do valor da Parcela a Cargo do SNS.  

 

Sobre este processo de validação, e como é visível no Quadro 19, quatro facturas-acerto 

mensais foram aceites pela ARS do Algarve, I.P., sendo que as outras duas foram devolvidas 

à Entidade Gestora do Centro para que procedesse às devidas rectificações e justificasse as 

não conformidades encontradas.  

 

Finalmente, e no que se refere à remuneração da Entidade Gestora do Centro, a Cláusula 

48.ª Pagamento da parcela a cargo do SNS do Contrato de Gestão do Centro dispõe no n.º 13 

que “se os valores das facturas-acerto mensais respeitantes aos primeiros seis meses de cada 

ano forem, em média, de valor inferior em mais de 25% ao Pagamento Mensal por conta pago 

nesse mesmo período, o valor dos pagamentos mensais por conta dos últimos três meses 

desse ano é reduzido em 25%”. Neste sentido, as facturas-acerto mensais enviadas pela 

Entidade Gestora do Centro relativas ao 1.º Semestre de 2011 e validadas pelo Departamento 

de Contratualização, permitem garantir que aquela disposição contratual não tem 

necessidade de ser aplicada. 

 



ANEXO 1

Actividade Realizada pelo CMFRS
1.º Semestre 2011

Avaliação do Desempenho da Entidade Gestora do Centro 1.º semestre 2011



AVC LM TCE Outras Total

Janeiro 23 4 3 16 46

Fevereiro 33 8 3 17 61

Março 34 10 3 22 69

Abril 31 3 2 16 52

Maio 36 9 5 22 72

Junho 29 11 4 36 80

Total 186 45 20 129 380

Fonte: Entidade Gestora do CMFRS (SIAD; 13/09/2011)

AVC LM TCE Outras Total

Janeiro 75 18 9 49 151

Fevereiro 60 20 10 67 157

Março 63 24 6 67 160

Abril 47 23 3 62 135

Maio 67 43 15 77 202

Junho 63 19 7 64 153

Total 375 147 50 386 958

Fonte: Entidade Gestora do CMFRS (SIAD; 13/09/2011)

AVC LM TCE Outras Total

Janeiro 98 22 12 65 197

Fevereiro 93 28 13 84 218

Março 97 34 9 89 229

Abril 78 26 5 78 187

Maio 103 52 20 99 274

Junho 92 30 11 100 233

Total 561 192 70 515 1.338

Fonte: Entidade Gestora do CMFRS (SIAD; 13/09/2011)

Período
Consultas de seguimento, por patologia

Centro de Medicina Física e Reabilitação do Sul

 Ano 2011 - Total de Consultas Externas, por patologia 

Período
Consultas de seguimento, por patologia

Centro de Medicina Física e Reabilitação do Sul

 Ano 2011 - 1as Consultas Externas, por patologia

Período
1as Consultas Externas, por patologia

Centro de Medicina Física e Reabilitação do Sul

 Ano 2011 - Consultas de Seguimento, por patologia



AVC LM TCE Outros Total

Janeiro 76 17 9 65 167

Fevereiro 73 23 11 76 183

Março 77 23 5 82 187

Abril 57 23 5 76 161

Maio 80 44 12 90 226

Junho 71 19 8 93 191

Total 434 149 50 482 1.115

Fonte: Entidade Gestora do CMFRS (SIAD; 17/08/2011)

AVC LM TCE Outros Total

Janeiro 195 76 31 395 697

Fevereiro 260 93 55 364 772

Março 219 72 39 505 835

Abril 240 80 21 460 801

Maio 247 161 71 511 990

Junho 206 115 50 511 882

Total 1.367 597 267 2.746 4.977

Fonte: Entidade Gestora do CMFRS (SIAD; 13/09/2011)

valores acumulados

AVC LM TCE Outros Total

Janeiro 3 4 3 6 4

Fevereiro 3 4 4 5 4

Março 3 4 5 6 4

Abril 3 4 5 6 4

Maio 3 4 5 6 4

Junho 3 4 5 6 4

Fonte: Entidade Gestora do CMFRS (SIAD; 13/09/2011)

Centro de Medicina Física e Reabilitação do Sul

 Ano 2011 - N.º Médio de SHD/CE, por patologia

Centro de Medicina Física e Reabilitação do Sul

 Ano 2011 - Total de Consultas Externas (excepto adm. a internamento)

Período
Consultas Externas, por patologia

Período
N.º Médio Sessões de Hospital de Dia/CE, por patologia

Centro de Medicina Física e Reabilitação do Sul

 Ano 2011 - Sessões de Hospital de Dia, por patologia

Período
Sessões de Hospital de Dia, por patologia



AVC LM TCE Outros Total

Janeiro 17 6 1 2 26

Fevereiro 22 6 6 3 37

Março 23 7 2 9 41

Abril 24 6 3 6 39

Maio 22 6 5 5 38

Junho 25 10 3 8 46

Total 133 41 20 33 227

Fonte: Entidade Gestora do CMFRS (SIAD; 13/09/2011)

AVC LM TCE Outros Total

Janeiro 883 318 204 178 1.583

Fevereiro 835 220 152 204 1.411

Março 860 261 175 160 1.456

Abril 784 316 124 169 1.393

Maio 797 299 158 214 1.468

Junho 713 286 191 191 1.381

Total 4.872 1.700 1.004 1.116 8.692

Fonte: Entidade Gestora do CMFRS (SIAD; 13/09/2011)

valores acumulados

AVC LM TCE Outros Total

Janeiro 52 53 0 89 61

Fevereiro 44 45 51 76 48

Março 42 42 59 39 43

Abril 39 45 55 36 41

Maio 39 46 48 37 40

Junho 37 41 50 34 38

Fonte: Entidade Gestora do CMFRS (SIAD; 13/09/2011)

Centro de Medicina Física e Reabilitação do Sul

 Ano 2011 - Demora Média (em dias), por patologia

Período
Demora média (em dias) por patologia

Centro de Medicina Física e Reabilitação do Sul

 Ano 2011 - Dias de Internamento, por patologia

Período
Dias de Internamento, por patologia

Centro de Medicina Física e Reabilitação do Sul

 Ano 2011 - Doentes Saídos, por patologia

Período
Doentes Saídos, por patologia



ANEXO 2

Monitorização dos parâmetros de 
desempenho de serviço 1.º semestre 2011

Avaliação do Desempenho da Entidade Gestora do Centro 1.º semestre 2011



Ref. Parâmetro de Desempenho
Periodicidade de 

monitorização

Pontos de 

Penalização
Fonte de Monitorização Jan-11 Fev-11 Mar-11 Abr-11 Mai-11 Jun-11

Falhas de 

Desempenho

1

A Entidade Gestora apresentou, num prazo 

máximo de 30 dias após verificação do 

incumprimento, diagnóstico e plano de 

medidas correctivas da situação de 

incumprimento dos parâmetros de 

desempenho de resultados constantes do n.º 4 

da Cláusula 35ª e do n.º 6 da Cláusula 53.ª do 

Contrato de Gestão

Trimestral 25 pontos Auditoria n.a. n.a. Não

2
A Entidade Gestora dispõe de livro de 

reclamações disponível em permanência.
Anual 25 pontos Auditoria Sim Sim Não

3

Todos os órgãos técnicos de apoio elaboram e 

apresentam relatórios trimestrais de 

actividades

Anual 25 pontos Auditoria Sim Sim Não

4

Todo o hardware  e software  em uso está 

registado em nome da Entidade Gestora 

possui as licenças de software  necessárias e 

exigidas por lei 

Semestral 50 pontos Auditoria Não

5

A Entidade Gestora apresentou diagnóstico e 

plano de medidas para corrigir os problemas 

relativos à cobrança de Receitas de Terceiros 

Pagadores

Trimestral 50 pontos Auditoria n.a. n.a. Não

6

A Entidade Gestora entregou toda a 

informação anual exigida nos termos do 

número 2 da Cláusula 55.ª

Semestral 25 pontos Auditoria Sim Não

7

A Entidade Gestora entregou toda a 

informação trimestral exigida nos termos da 

alínea a) do número 3 da Cláusula 55.ª

Trimestral 35 pontos Auditoria Sim Sim Não

8

A Entidade Gestora entregou toda a 

informação anual exigida nos termos do 

parágrafo i), ii), iv), v), vi) e vii) da alínea b) do 

número 3 da Cláusula 55.ª

Semestral 50 pontos Auditoria Sim Não

9

A Entidade Gestora apresenta o relatório anual 

sobre o sistema de gestão da qualidade 

exigida nos termos do parágrafo iii), da alínea 

b) do número 3 da Cláusula 55.ª

Semestral 25 pontos Auditoria Sim Não

10

A Entidade Gestora apresentou o plano de 

medidas correctivas a que se refere a alínea b) 

do n.º 4 da Cláusula 35ª do Contrato de Gestão.

Semestral 25 pontos Auditoria n.a. Não

Contrato de Gestão do CMFRS - Monitorização dos Parâmetros de Desempenho de Serviço - 1.º Semestre 2011
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Ref. Parâmetro de Desempenho
Periodicidade de 

monitorização

Pontos de 

Penalização
Fonte de Monitorização Jan-11 Fev-11 Mar-11 Abr-11 Mai-11 Jun-11

Falhas de 

Desempenho
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Quadro 5. do Anexo XVI do Contrato de Gestão

11

A Entidade Gestora atingiu um valor 

satisfatório em 50% dos indicadores apurados 

como insatisfatórios em dois relatórios de 

avaliação consecutivos, no prazo de 3 meses 

após apuramento dos resultados 

insatisfatórios.

Semestral 25 pontos Auditoria n.a. Não

12

A Entidade Gestora atingiu um valor 

satisfatório em 100% dos indicadores apurados 

como insatisfatórios em dois relatórios de 

avaliação consecutivos, no prazo de 6 meses 

após apuramento dos resultados 

insatisfatórios.

Semestral 50 pontos Auditoria n.a. Não

13
A Entidade Gestora realizou os inquéritos de 

satisfação dos Utentes e dos profissionais.
Trimestral 100 pontos Auditoria Sim Sim Não

14

A Entidade Gestora apresentou um plano de 

medidas correctivas a que se refere o n.º 3 da 

Cláusula 36ª do Contrato de Gestão.

Semestral 25 pontos Auditoria n.a. Não

15

A Entidade Gestora apresentou um plano de 

medidas correctivas a que se refere a alínea a) 

do n.º 9 da Cláusula 37ª do Contrato de Gestão.

Semestral 50 pontos Auditoria n.a. Não

16

A Entidade Gestora apresentou relatório 

comprovativo do cumprimento dos critérios 

conforme alínea c) n.º 9 da Cláusula 37ª do 

Contrato de Gestão

Semestral 50 pontos Auditoria n.a. Não

17

A Entidade Gestora dispõe de um inventário 

actualizado dos Equipamentos e sistemas 

médicos

Semestral 50 pontos Auditoria Sim Não

18

A Entidade Gestora procedeu à revisão do 

plano de renovação de equipamentos e 

sistemas médicos

Anual 50 pontos Auditoria Sim Não

19
A Entidade Gestora procedeu à actualização 

do plano de formação inicial do pessoal
Semestral 25 pontos Auditoria Sim Não

20
A Entidade Gestora procedeu à actualização 

do plano de formação contínua do pessoal
Semestral 25 pontos Auditoria Sim Não



Ref. Parâmetro de Desempenho
Periodicidade de 

monitorização

Pontos de 

Penalização
Fonte de Monitorização Jan-11 Fev-11 Mar-11 Abr-11 Mai-11 Jun-11

Falhas de 

Desempenho
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21

Todas as medidas correctivas resultantes da 

acção das inspecções e testes são 

prontamente executadas de acordo com os 

tempos de resposta acordados.

Semestral 50 pontos Auditoria n.a. Não

22

Todas as instalações especiais e equipamentos 

foram recepcionados e testados 

(commissioned ) de acordo com as instruções 

dos fabricantes e dos manuais de serviço.

Semestral 25 pontos Auditoria Sim Não

23

Os sistemas e equipamentos de detecção, 

alarme e extinção de incêndios cumprem as 

normas e regulamentos em vigor, têm sido 

sujeitos a  inspecções regulamentares e os 

respectivos consumíveis estão dentro dos 

prazos de validade. 

Semestral 25 pontos Auditoria Sim Não

24

A resposta a solicitações de manutenção 

curativa é efectiva e cumpre os níveis de 

tempos de resposta acordados e constantes 

no manual de manutenção.

Semestral 100 pontos Auditoria Sim Não

25

A Entidade Gestora actualizou o seu manual de 

manutenção de edifícios e instalações técnicas 

especiais

Anual 75 pontos Auditoria Sim Não

26
A Entidade Gestora actualizou o programa de 

ciclo de vida dos equipamentos
Semestral 75 pontos Auditoria Sim Não

27

A Entidade Gestora elaborou o plano de 

manutenção preventiva detalhado (PMPD) de 

edifícios e instalações técnicas especiais

Semestral 100 pontos Auditoria Sim Não

28

A Entidade Gestora elaborou o relatório 

mensal de manutenção (RMM) de edifícios e 

instalações técnicas especiais

Mensal
10 pontos/ 

trimestre
Auditoria Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não

29

A Entidade Gestora elaborou o relatório anual 

de manutenção (RAM) de edifícios e 

instalações técnicas especiais

Semestral 25 pontos Auditoria Sim Não

30

A Entidade Gestora mantém registos 

actualizados da informação relativa à gestão 

do património  para efeitos do n.º 3 da Cláusula 

13ª do Contrato de Gestão

Semestral 25 pontos Auditoria Sim Não



Ref. Parâmetro de Desempenho
Periodicidade de 

monitorização

Pontos de 

Penalização
Fonte de Monitorização Jan-11 Fev-11 Mar-11 Abr-11 Mai-11 Jun-11

Falhas de 

Desempenho
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31

A realização dos testes dos sistemas e dos 

equipamentos é feita por operadores 

credenciados pelos fabricantes de acordo com 

as instruções destes e nos períodos por eles 

definidos.

Semestral 25 pontos Auditoria Sim Não

32

A Entidade Gestora elaborou o plano de 

manutenção preventiva detalhado dos 

equipamentos e sistemas médicos

Semestral 30 pontos Auditoria Sim Não

33

A Entidade Gestora apresentou o relatório 

mensal de manutenção (RMM) preventiva e 

curativa dos equipamentos e sistemas 

médicos

Mensal 15 pontos Auditoria Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não

34

A Entidade Gestora apresentou o relatório 

anual de manutenção (RAM) preventiva e 

curativa dos equipamentos e sistemas 

médicos

Semestral 30 pontos Auditoria Sim Não

35

A Entidade Gestora elaborou o programa 

mensal de manutenção preventiva e curativa 

dos espaços envolventes

Mensal 25 pontos Auditoria Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não

36

A Entidade Gestora organiza e executa um 

programa de visitas diárias de inspecção dos 

espaços envolventes

Mensal 10 pontos Auditoria Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não

37

A manutenção preventiva dos espaços 

envolventes está a ser desenvolvida de acordo 

com o previsto no plano de manutenção , as 

especificações e o manual de manutenção

Trimestral 25 pontos Auditoria Sim Sim Não

38

Os trabalhos de manutenção curativa e as 

solicitações de emergência apresentadas ao 

Serviço de manutenção de espaços 

envolventes  são atendidas dentro dos tempos 

de resposta e rectificação exigidos.

Trimestral 25 pontos Auditoria Sim Sim Não

39

A manutenção preventiva do equipamento 

sanitário da instalação de águas e esgotos está 

a ser desenvolvida de acordo com o plano, as 

especificações de manutenção e o manual de 

manutenção

Trimestral 50 pontos Auditoria Sim Sim Não



Ref. Parâmetro de Desempenho
Periodicidade de 

monitorização

Pontos de 

Penalização
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40

A manutenção preventiva das instalações de 

alimentação e distribuição de energia eléctrica 

está a ser desenvolvida de acordo com o 

plano, as especificações de manutenção e o 

manual de manutenção

Trimestral 75 pontos Auditoria Sim Sim Não

41

A manutenção preventiva das redes de 

distribuição de energia eléctrica em baixa 

tensão está a ser desenvolvida de acordo com 

o plano, as especificações de manutenção e o 

manual de manutenção

Trimestral 50 pontos Auditoria Sim Sim Não

42

A manutenção preventiva dos quadros 

eléctricos está ser desenvolvida de acordo 

com o plano, as especificações de manutenção 

e o manual de manutenção

Trimestral 50 pontos Auditoria Sim Sim Não

43

A manutenção preventiva das tomadas, força 

motriz e alimentações especiais das 

instalações e equipamentos eléctricos está ser 

desenvolvida de acordo com o Plano, as 

Especificações de Manutenção e o Manual de 

Manutenção

Trimestral 50 pontos Auditoria Sim Sim Não

44

A manutenção preventiva da protecção contra 

descargas atmosféricas está ser desenvolvida 

de acordo com o plano, as especificações de 

manutenção e o manual de manutenção

Trimestral 50 pontos Auditoria Sim Sim Não

45

A manutenção preventiva da rede estruturada 

de voz e dados está ser desenvolvida de 

acordo com o plano, as especificações de 

manutenção e o manual de manutenção

Trimestral 50 pontos Auditoria Não

46

A manutenção preventiva dos sistemas e 

equipamentos de sinalização e 

intercomunicação está ser desenvolvida de 

acordo com o plano, as especificações de 

manutenção e o manual de manutenção

Trimestral 50 pontos Auditoria Sim Sim Não



Ref. Parâmetro de Desempenho
Periodicidade de 

monitorização

Pontos de 

Penalização
Fonte de Monitorização Jan-11 Fev-11 Mar-11 Abr-11 Mai-11 Jun-11
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47

A manutenção preventiva dos sistemas e 

difusão de som, TV e vídeo está ser 

desenvolvida de acordo com o plano, as 

especificações de manutenção e o manual de 

manutenção

Trimestral 25 pontos Auditoria Sim Sim Não

48

A manutenção preventiva do sistema de 

informação horária está ser desenvolvida de 

acordo com o plano, as especificações de 

manutenção e o manual de manutenção

Trimestral 10 pontos Auditoria Sim Sim Não

49

A manutenção preventiva das redes internas 

de TV está ser desenvolvida de acordo com o 

plano, as especificações de manutenção e o 

manual de manutenção

Trimestral 25 pontos Auditoria Sim Sim Não

50

A manutenção preventiva dos sistemas de 

detecção e alarme de incêndios está ser 

desenvolvida de acordo com o plano, as 

especificações de manutenção e o manual de 

manutenção

Trimestral 50 pontos Auditoria N/A N/A Não

51

A manutenção preventiva dos sistemas de 

vigilância e alarme de intrusão está ser 

desenvolvida de acordo com o plano, as 

especificações de manutenção e o manual de 

manutenção

Trimestral 25 pontos Auditoria Sim Sim Não

52

A manutenção preventiva da infra-estrutura de 

radiocomunicações está ser desenvolvida de 

acordo com o plano, as especificações de 

manutenção e o manual de manutenção

Trimestral 50 pontos Auditoria Sim Sim Não

53

A manutenção preventiva dos aparelhos 

elevadores está ser desenvolvida de acordo 

com o plano, as especificações de manutenção 

e o manual de manutenção

Trimestral 50 pontos Auditoria Sim Sim Não

54

A manutenção preventiva da central térmica 

está ser desenvolvida de acordo com o plano, 

as especificações de manutenção e o manual 

de manutenção

Trimestral 50 pontos Auditoria Sim Sim Não



Ref. Parâmetro de Desempenho
Periodicidade de 

monitorização

Pontos de 

Penalização
Fonte de Monitorização Jan-11 Fev-11 Mar-11 Abr-11 Mai-11 Jun-11
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Quadro 5. do Anexo XVI do Contrato de Gestão

55

A manutenção preventiva dos sistemas de 

aquecimento, ventilação e ar condicionado 

está ser desenvolvida de acordo com o plano, 

as especificações de manutenção e o manual 

de manutenção

Trimestral 75 pontos Auditoria Sim Sim Não

56

A manutenção preventiva da cozinha, 

cafeterias e copas está ser desenvolvida de 

acordo com o plano, as especificações de 

manutenção e o manual de manutenção

Trimestral 25 pontos Auditoria Sim Sim Não

57

A manutenção preventiva das redes e 

equipamentos de gases medicinais e vácuo 

está ser desenvolvida de acordo com o plano, 

as especificações de manutenção e o manual 

de manutenção

Trimestral 50 pontos Auditoria Sim Sim Não

58

A manutenção preventiva das redes e 

equipamentos de gases combustíveis está ser 

desenvolvida de acordo com o plano, as 

especificações de manutenção e o manual de 

manutenção

Trimestral 50 pontos Auditoria Sim Sim Não

59

A manutenção preventiva das redes e 

equipamentos de ar comprimido industrial 

está ser desenvolvida de acordo com o plano, 

as especificações de manutenção e o manual 

de manutenção

Trimestral 50 pontos Auditoria Sim Sim Não

60

A manutenção preventiva dos sistemas e 

equipamentos de frio está ser desenvolvida de 

acordo com o plano, as especificações de 

manutenção e o manual de manutenção

Trimestral 75 pontos Auditoria Sim Sim Não



ANEXO 3

Monitorização dos parâmetros de 
desempenho de resultado 1.º semestre 2011

Avaliação do Desempenho da Entidade Gestora do Centro 1.º semestre 2011



Número efectivo de dias de 

internamento em cada patologia não é 

inferior, em cada semestre, ao menor 

dos seguintes valores: 

(i) 50% do número total de Dias de 

Internamento verificados para a 

população da área de influência do 

Centro, nesse semestre; 

LM=69% 

TCE=69% 

AVC=82% 

Outras=87%

≥50% DI Produção a 

utentes 
Não

(ii) 25% do número de dias de 

internamento que constituem a 

Produção Prevista, para esse ano.

LM=47% 

TCE=42% 

AVC=49% 

Outras=54%

≥25% DI Produção 

Prevista
Não

2

Número efectivo de Consultas Externas 

não é inferior, em cada semestre, a 25% 

do número de Consultas Externas que 

constituem a Produção Prevista, para 

esse ano.

Semestral

50 - Máximo                                          

>20% e <25% - 25 

pontos                                      

<20% - 50 pontos

44,6% ≥25% Produção Prevista Não

3

Número efectivo de Sessões de Hospital 

de Dia não é inferior, em cada semestre, 

a 25% do número das Sessões de 

Hospital de Dia que constituem a 

Produção Prevista, para esse ano.

Semestral

50 Máximo                                           

>20% e <25% - 25 

pontos                                      

<20% - 50 pontos

43,3% ≥25% Produção Prevista Não

4

Actividade de internamento, por 

patologia, realizada fora do âmbito do 

Serviço Público de Saúde não excede 

15% da Produção Prevista em 

internamento.

Mensal

 300 - Máximo                                    

100 pontos por 

patologia

LM=0,2% 

TCE=0% 

AVC=0% 

Outras=0%

LM=0,6% 

TCE=0% 

AVC=0% 

Outras=0,8

%

LM=0,6% 

TCE=0% 

AVC=0% 

Outras=1,3%

LM=0,6% 

TCE=0% 

AVC=0,1% 

Outras=1,3%

LM=0,8% 

TCE=0% 

AVC=0,1% 

Outras=2,3%

LM=1,0% 

TCE=0% 

AVC=0,1% 

Outras=4,5%

≤15% Produção Prevista Não

5

Actividade de Consultas Externas 

realizada fora do âmbito do Serviço 

Público de Saúde não excede 15% da 

Produção Prevista em consulta externa.

Mensal 100 pontos 0,1% 0,2% 0,4% 0,6% 1,0% 1,2% ≤15% Produção Prevista Não

6

Actividade de Hospital de Dia realizada 

fora do âmbito do Serviço Público de 

Saúde não excede 15% da Produção 

Prevista em hospital de dia.

Mensal 100 pontos 0,1% 0,4% 0,5% 0,6% 1,0% 1,4% ≤15% Produção Prevista Não

7

Não foi ultrapassado o valor de 

referência para a taxa de ocorrência de 

cancelamento de admissões 

programadas.

Mensal 50  pontos 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,0% Não

8

Não foi ultrapassado o valor de 

referência para a taxa de ocorrência de 

readmissões não programadas.

Mensal 50 pontos n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 5,0% Não

Valores de 

Referência
Fev-11 Jun-11Mar-11Parâmetro de Desempenho

Periodicidade de 

Monitorização
Pontos de penalização

1 Semestral

150 - Máximo                                                 

(i) >40% e <50% - 25 

pontos por 

patologia                                                               

(i) <40% - 50 pontos 

por patologia                                                  

(ii) >20% e <25% - 25 

pontos por 

patologia                                              

(ii) <20% - 50 pontos 

por patologia          

Abr-11
Falhas de 

Desempenho

Contrato de Gestão do CMFRS - Monitorização dos Parâmetros de Desempenho de Resultado - 1.º Semestre 2011

Quadro 4. do Anexo XVI do Contrato de Gestão

Jan-11 Mai-11Ref.



Valores de 

Referência
Fev-11 Jun-11Mar-11Parâmetro de Desempenho

Periodicidade de 

Monitorização
Pontos de penalização

1 Semestral

150 - Máximo                                                 

(i) >40% e <50% - 25 

pontos por 

patologia                                                               

(i) <40% - 50 pontos 

por patologia                                                  

(ii) >20% e <25% - 25 

pontos por 

patologia                                              

(ii) <20% - 50 pontos 

por patologia          

Abr-11
Falhas de 

Desempenho

Contrato de Gestão do CMFRS - Monitorização dos Parâmetros de Desempenho de Resultado - 1.º Semestre 2011

Quadro 4. do Anexo XVI do Contrato de Gestão

Jan-11 Mai-11Ref.

9

Não foi ultrapassado o valor de 

referência para a taxa de ocorrência de 

úlceras de pressão.

Mensal 50  pontos 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,0% Não

10

Não foi ultrapassado o valor de 

referência para a taxa de ocorrência de 

reacções transfusionais.

Mensal 75  pontos n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
O Centro não realiza 

transfusões

11

Não foi ultrapassado o valor de 

referência para a taxa de quedas em 

doentes internados.

Mensal 75  pontos 2,5% 1,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 10,0% Não

12

Não foi ultrapassado o valor de 

referência para a taxa de erros de 

medicação em doentes internados.

Mensal 75  pontos 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5,0% Não

13

Não foi ultrapassado o valor de 

referência para a taxa de ocorrência de 

reacções adversas a medicamentos em 

doentes internados.

Mensal 100  pontos 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 10,0% Não

14

Não foi ultrapassado o valor de 

referência para a taxa de admissões 

inapropriadas.

Mensal 100  pontos 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,0% 5%

15

Não foi ultrapassado o valor de 

referência para a taxa de dias de 

internamento inapropriados.

Mensal 100 pontos 7,7% 8,1% 7,3% 6,6% 2,7% 4,4% 10,0% 10%

16

Não foi ultrapassado o valor de 

referência para a taxa de transferências 

indevidas.

Mensal 75 pontos 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,0% 5%

17

Não foi ultrapassado o valor de 

referência para a taxa de classificações 

de actividade incorrectas.

Mensal 75 pontos 0,0% 3,8% 2,4% 3,3% 0,0% 4,4% 5,0% 5%

18

Não foi ultrapassado o valor de 

referência para a taxa de cancelamento 

de Consultas Externas.

Mensal 25 pontos 0,0% 0,0% 0,0% 0,7% 0,0% 0,0% 2,0% Não

19

Não foi ultrapassado o valor de 

referência para o tempo de espera para 

atendimento em Consulta  Externa.

Mensal 25 pontos 0:12 0:11 0:10 0:10 0:12 0:12 45m Não



Valores de 

Referência
Fev-11 Jun-11Mar-11Parâmetro de Desempenho

Periodicidade de 

Monitorização
Pontos de penalização

1 Semestral

150 - Máximo                                                 

(i) >40% e <50% - 25 

pontos por 

patologia                                                               

(i) <40% - 50 pontos 

por patologia                                                  

(ii) >20% e <25% - 25 

pontos por 

patologia                                              

(ii) <20% - 50 pontos 

por patologia          

Abr-11
Falhas de 

Desempenho

Contrato de Gestão do CMFRS - Monitorização dos Parâmetros de Desempenho de Resultado - 1.º Semestre 2011

Quadro 4. do Anexo XVI do Contrato de Gestão

Jan-11 Mai-11Ref.

20

Não foi ultrapassado o valor de 

referência para o tempo médio de 

espera no dia da Sessão de Hospital de 

Dia.

Mensal 10 pontos 0:04 0:06 0:19 0:02 0:01 0:01 25 min Não

21

Não foi ultrapassado o valor de 

referência para a taxa de cancelamento 

de Sessões de Hospital de Dia.

Mensal 10 pontos 0,0% 0,0% 0,0% 1,0% 0,0% 0,2% 5,0% Não


