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1. Mensagem do Conselho de Administração
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Acreditámos que em 2010 saberíamos criar condições, procurando novas oportunidades, para a
concretização dos objectivos, considerando as metodologias de trabalho instituídas:
Agimos e Conseguimos
O sucesso do desempenho conseguido tem sido possível com a colaboração de todos os que ao
longo dos anos têm trabalhado e cujo contributo tem sido absolutamente decisivo para a construção
da U.L.S. da Guarda, EPE (ULSG) reconhecida como uma organização de referência no âmbito do
S.N.S., sobretudo pela adopção de boas práticas e pela capacidade de inovação.
Desde 1 de Outubro de 2008, data do nascimento da ULSG e do início de funções do actual Conselho
de Administração, que se procurou orientar a organização traçando, para 2010, as seguintes linhas
estratégicas:
1. Construção e Ampliação do “Novo Hospital da Guarda” e requalificação de todo o Parque de
Saúde;
2. Manter o Hospital de Sousa Martins a funcionar nas melhores condições, fazendo as
mudanças necessárias nas 1ª. e 2ª. Fases de modo a não perturbar nem a actividade
assistencial nem o ensino, na vertente pedagógica universitária.
3. Melhorar a organização para fazer face à escassez de meios, nomeadamente cuidados
primários, mantendo os indicadores de eficiência.
4. Procurar a satisfação dos utentes e dos profissionais, através da humanização no
atendimento e melhoria contínua na qualidade organizacional e assistencial.
No âmbito da estratégia definida para o ano de 2010 desenvolveu a ULSG as seguintes principais
actividades:
 Racionalidade e eficiência dos meios existentes: aumento do movimento assistencial em
quase todas as linhas de produção com especial realce para as modalidades ambulatórias.
 Melhoria da eficiência operacional decorrente do esforço colocado na gestão de custos e na
progressiva integração ao nível das áreas potencializadoras do efeito de escala, como sejam a
relação com fornecedores e o marketing estratégico, os sistemas e comunicações, a Gestão
Financeira e de Tesouraria.
 A informática registou um enorme impulso em direcção ao Registo de Saúde Electrónico;
 O Aprovisionamento e Logística registaram alterações nos processos, nos controlos e na sua
organização. Os concursos lançados e as negociações efectuadas proporcionaram poupanças
significativas à ULSG e ao S.N.S.
 Os Serviços Financeiros adaptaram-se bem às novas exigências. A negociação dos prazos de
pagamento permitiu também poupanças significativas;
 O equilíbrio económico foi alcançado, faltando ainda desafogo financeiro que apenas a
consolidação das contas irá trazer;
 Os indicadores económico-financeiros, devido ao Plano de Redução de Despesas e a um
controlo mais acentuado dos custos (sem quebra da qualidade e da produção) registaram uma
evolução positiva em 2010: nos resultados operacionais reduziu-se o deficit de quase 3,9
milhões de Euros em 2009 para cerca de apenas 317.000 Euros em 2010. O resultado líquido
de exercício passou de um deficit em 2009 de cerca de 4,3 milhões de Euros para um superavit
de mais 44.892 Euros em 2010.
O ano de 2010 apresenta um balanço muito positivo em todas as vertentes. O contexto actual é de
maior exigência e, por isso, impõe um elevado esforço e empenho, bem como uma capacidade de
adaptação constante.
Estamos certos de que a ULSG, com todos os seus colaboradores, saberá ultrapassar todas as
dificuldades e alcançar com sucesso os desafios que sucessivamente se colocarão.
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2. A Unidade Local de Saúde da Guarda
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2.1. Enquadramento
A Unidade Local de Saúde da Guarda, E.P.E., doravante ULSG, foi criada em Setembro de 2008 e
presta cuidados de saúde pública, primários, diferenciados e continuados a cerca de 160.000
habitantes. A sua área de influência global perfaz um total de 4.930,5 Km2.

População e Área de Influência da ULSG

(Dados: INE, 2011)

A área geográfica de influência da ULSG é extensa, com uma orografia montanhosa e uma densidade
populacional baixa. Os maiores aglomerados populacionais encontram-se na cidade da Guarda e de
Seia.
Figura nº 1: Mapa do Distrito da Guarda
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Indicadores Demográficos
Estrutura etária por área de influência

(Dados: INE, 2011)

A estrutura etária da população residente na área de influência da ULSG revela-nos que 53% da
população possui entre 25 a 64 anos de idade. A população com mais de 65 anos perfaz 25% do total
de residentes.
Os escalões mais jovens são os menos significativos, representando cada escalão 11 % da população.
Decorre do exposto a existência de um duplo envelhecimento da base e do topo da estrutura etária.
Taxa de Natalidade e Taxa de Mortalidade por área de influência

(Dados: INE, 2011)

Como se depreende dos dados acima indicados, a taxa de mortalidade é, em todos os concelhos com
excepção da Guarda, superior tanto à média de Portugal Continental (9,8%) como à média da região
centro (11,2%). Por sua vez, a taxa de natalidade é, em todos os concelhos, inferior à média nacional
(9,3%) e regional (7,9%).
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Índice de Envelhecimento por área de influência

(Dados: INE, 2011)

O índice de envelhecimento exprime a relação entre o número de idosos e a população jovem. Deste
modo, constatamos através da análise do quadro acima exposto um elevado nível de
envelhecimento em toda a área de influência da ULSG.

Enfermeiros e Médicos por 1000 habitantes por área de influência

(Dados: INE, 2011)

No que respeita a indicadores de recursos humanos na saúde, verifica-se um baixo número quer de
enfermeiros quer de médicos por 1000 habitantes, em toda a área de abrangência da ULSG, à
excepção do concelho da Guarda.
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2.2. Caracterização
A Unidade Local de Saúde da Guarda foi criada em Setembro de 2008, através do Decreto-Lei nº
183/2008, de 4 de Setembro, sob a forma de Entidade Pública Empresarial e possui autonomia
administrativa, financeira e patrimonial, nos termos do Decreto-Lei n.º 558/99, de 17 de Dezembro.
A ULSG integra:
I. Doze Centros de Saúde do distrito da Guarda, (todos os do distrito, com excepção do Centro
de Saúde de Aguiar da Beira e do Centro de Saúde de Vila Nova de Foz Côa);
II. Uma Unidade de Saúde Familiar;
III. O Hospital Sousa Martins (sito na cidade da Guarda);
IV. Hospital Nossa Senhora da Assunção (sito na cidade de Seia);
V. Duas tipologias de Cuidados Continuados que funcionam no Hospital Nossa Senhora da
Assunção.
Deste modo, a ULSG oferece cuidados de saúde contínuos através de vários níveis de prestação de
cuidados, que pretendem satisfazer a integralidade das necessidades, sentidas e não sentidas, da
população abrangida.

Figura I: Constituição da Unidade Local de Saúde da Guarda
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A ULSG dispõe das seguintes Especialidades e Valências:
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A ULSG dispõe do seguinte número de camas por Especialidade:
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3. Governo da Entidade
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3.1. Missão, Visão, Valores e Princípios

3.1.1. Missão
A missão da USLG centra-se na promoção da saúde, na prevenção e tratamento da doença de forma
integrada e humanizada, no tempo adequado, com efectividade, eficiência e qualidade, à população
da sua área de influência, de acordo com as melhores práticas, procurando a obtenção de ganhos em
saúde em parceria com os doentes. Desenvolve, ainda, o ensino, a investigação clínica, a formação
de recursos humanos e a especialização técnica dos seus quadros.

3.1.2. Visão
A ULSG constitui-se como uma organização de saúde única, bem coordenada e prestadora de
cuidados de saúde integrados de excelência.

3.1.3. Valores e Princípios
No desenvolvimento da sua actividade, a ULSG e os seus colaboradores regem-se pelos seguintes
Valores:
 Qualidade: excelência dos serviços prestados à população, garantindo as melhores
competências cientificas e técnicas;
 Humanismo: respeito pela dignidade humana, procurando cuidados de saúde centrados nos
doentes e nas suas necessidades, sem prejuízo dos direitos dos doentes e dos colaboradores
internos;
 Integração: oferecer uma prestação de cuidados coordenados entre todas as unidades
orgânicas que verdadeiramente acrescente valor;
 Acessibilidade: assegurar a todos os doentes os cuidados necessários no tempo e lugar
adequados;
 Sustentabilidade: utilização dos recursos com eficiência, através de um posicionamento
competitivo assente no médio/longo prazo.
A ULSG adopta os seguintes Princípios que norteiam o seu comportamento e actuação:
 Legalidade;
 Igualdade;
 Proporcionalidade;
 Colaboração;
 Boa-fé.
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3.2. Objectivos
Na actuação e prossecução da sua missão, a ULSG centra-se nos seguintes objectivos:
 Garantir a coordenação de cuidados e uma natural circulação de doentes ao longo dos vários
níveis de cuidados;
 Proporcionar à população abrangida acesso aos cuidados necessários no tempo e no lugar
adequado, assegurando um nível de satisfação elevado;
 Prestar cuidados de saúde com qualidade e segurança, de acordo com a melhor evidência
científica;
 Desenvolver a sua actuação num quadro económico-financeiro sustentável assente na
eficiência técnica;
 Garantir a cada colaborador interno o planeamento personalizado da sua carreira,
assegurando o seu desenvolvimento e actualização profissional, sempre em articulação com a
estratégia da ULSG;
 Desenvolver projectos no âmbito da Saúde Pública, Familiar e Escolar, no que tange à
manutenção da saúde e prevenção da doença.
 Prosseguir um nível de ensino das ciências médicas, de enfermagem, e das tecnologias da
saúde consentâneo com os padrões nacionais e internacionais.
O cumprimento dos objectivos quantificados e assumidos através do Contrato-Programa e Plano
de Actividades será objecto de avaliação interna e externa, no sentido de assegurar a concretização
das metas e dos objectivos estabelecidos.

3.3. Enquadramento Normativo
3.3.1. Direito Aplicável
A ULSG rege-se pelo postulado nas seguintes normas legais:
a) Decreto-Lei n.º 558/99, de 17 de Dezembro, que estabelece o regime jurídico aplicável às
entidades públicas empresariais, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei 300/2007 de
23 de Agosto;
b) Decreto-Lei n.º 183/2008, de 04 de Setembro, que cria a Unidade Local de Saúde da Guarda,
E.P.E., e aprova os seus estatutos;
c) Resolução do Conselho de Ministros 49/2007, de 28 de Março de 2007, relativa aos princípios
de bom governo das empresas do sector empresarial do Estado;
d) Resolução do Conselho de Ministros 70/2008, de 22 de Abril de 2008, que fornece orientações
estratégicas destinadas ao sector empresarial do Estado;
e) Lei nº 27/2002, de 8 de Novembro, que aprova o regime jurídico da gestão hospitalar;
f) Lei nº 48/90, de 24 de Agosto, que estatui a Lei de Bases da Saúde;
g) Normas em vigor para o Serviço Nacional de Saúde que não contrariem os diplomas
constantes na alínea anterior.
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3.3.2. Regulamento Interno
Internamente a ULSG rege-se pelo disposto no seu Regulamento Interno, já foi homologado pelo
Senhor Secretário de Estado da Saúde em 10 de Março de 2011.
Em sede de Regulamento Interno, encontram-se definidos os princípios organizacionais
estruturantes de toda a organização, bem como aspectos essenciais à gestão estratégica
designadamente a Missão, a Visão, os Princípios e os Valores.

3.3.3. Código de ética
A ULSG orienta a sua actuação por padrões de ética que resultam da observância dos Princípios de
Bom Governo postulados na Resolução do Conselho de Ministros nº 49/07, de 28 de Março de 2007
e da aplicação do Código de Contratação Pública, Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de Janeiro.
Adicionalmente, os seus colaboradores, médicos e enfermeiros, obedecem aos respectivos Códigos
Deontológicos e Éticos aplicáveis às correspondentes classes profissionais.
Não obstante, a ULSG pretende, a curto prazo, estatuir um Código de Ética que constitua um
referencial ético transversal a toda a organização e seus profissionais.

3.4. Transacções Relevantes

3.4.1. Transacções Relevantes com entidades do Ministério da Saúde

3.4.2. Transacções Relevantes com outras entidades
No período em análise dois fornecedores de bens e serviços ultrapassaram o valor de
1M€, a Egidial, Lda no valor de 1.644.678€ e a Cedir-Centro de Diagnóstico Rx, Lda no
valor de 1.741.426,38.
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3.5. Modelo de Governo
De acordo com o postulado nos Estatutos da ULSG, anexos ao Decreto-Lei n.º 183/2008, de 4 de
Setembro, os órgãos sociais são: o Conselho da Administração, com funções de administração
executiva; e o Fiscal Único, responsável pelo controlo da legalidade e boa gestão financeira e
patrimonial.

3.5.1. Identificação dos Membros dos Órgãos Sociais
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3.5.2. Funções e Responsabilidades
Presidente do Conselho de Administração – Fernando Monteiro Girão
Sem prejuízo do previsto no artigo 8.º dos Estatutos anexos ao Decreto-Lei n.º 183/2008, de 4 de
Setembro, tem igualmente a seu cargo:
 A Direcção Clínica dos Cuidados de Saúde Primários
 O Gabinete do Utente
 O Gabinete Jurídico.

Vogal (1) – Vítor Manuel Alves Mendes da Mota
Estão-lhe confiadas as seguintes funções e responsabilidades:
 Aprovisionamento e Logística
 Áreas Económica e Financeira
 Planeamento e Controlo de Gestão
 Recursos Humanos e SIADAP

Vogal (2) – Eduardo Martins Alves da Silva
Estão-lhe confiadas as seguintes funções e responsabilidades:
• Serviço de Instalações, Equipamentos e Transportes
• Sistemas e Tecnologias de Informação e Comunicação
• Gestão de Doentes e Serviço Social
• Serviço de Formação
• Director Executivo do Agrupamento de Centros de Saúde da ULSG

Vogal (3) – Maria Adelaide Veloso Lucas Queiroz de Campos
Sem prejuízo do previsto no artigo 9.º dos Estatutos anexos ao Decreto-Lei n.º 183/2008, de 4 de
Setembro, tem igualmente a seu cargo
• A Direcção Clínica dos Cuidados Hospitalares

Vogal (4) – Maria Matilde Afonso da Silva Cardoso
Sem prejuízo do previsto no artigo 10.º dos Estatutos anexos ao Decreto-Lei n.º 183/2008, de 4 de
Setembro, tem igualmente a seu cargo:
• A Direcção de Enfermagem

Órgão de Fiscalização
As suas competências encontram-se elencadas no artigo 16.º dos Estatutos anexos ao Decreto-Lei n.º
183/2008, de 4 de Setembro.
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3.5.3. Síntese Curricular
Membros do Conselho de Administração
Presidente do Conselho de Administração
Nome: Fernando Monteiro Girão
Data de Nascimento: 27 de Abril de 1956
Habilitações Académicas: Licenciatura em Medicina
Actividade Profissional: Médico
Vogal do Conselho de Administração
Nome: Vítor Manuel Alves Mendes da Mota
Data de Nascimento: 9 de Fevereiro de 1956
Habilitações Académicas: Mestrado em Gestão
Actividade Profissional: Administrador Hospitalar
Vogal do Conselho de Administração
Nome: Eduardo Martins Alves da Silva
Data de Nascimento: 19 de Maio de 1955
Habilitações Académicas: Licenciatura em Economia
Actividade Profissional: Director Comercial Cª Seguros
Vogal do Conselho de Administração
Nome: Maria Adelaide Lucas Queiroz de Campos
Data de Nascimento: 23 de Novembro de 1959
Habilitações Académicas: Licenciatura em Medicina
Actividade Profissional: Médica
Vogal do Conselho de Administração
Nome: Maria Matilde Afonso da Silva Cardoso
Data de Nascimento: 4 de Maio de 1950
Habilitações Académicas: Licenciatura em Enfermagem
Actividade Profissional: Enfermeira

Fiscal Único
Efectivo
Sociedade: Álvaro, Falcão & Associados, SROC, representada por:
Nome: Guy Alberto Fernandes de Poças Falcão
Data de Nascimento: 9 de Dezembro de 1935
Habilitações Académicas: Licenciatura em Economia
Actividade Profissional: Revisor Oficial de Contas (ROC n.º 148)
Suplente
Nome: Ana Isabel Silva de Andrade Fino de Sousa
Actividade Profissional: Revisor Oficial de Contas (ROC n.º 1324)
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3.5.4. Remuneração dos Membros dos Órgãos Sociais
Valores apresentados em euros
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3.6. Grau de Cumprimento do Contrato-Programa 2010

Actividade Assistencial

Realizado

Realizado

PD*

2009

2010

2010

Var.
10/09

Var.
Tx
10/PD10 Cumprimento

Internamento
Doentes Saídos (s/ transf
intern.)

11.275

10.541

11.627

-6,5%

-9,3%

90,7%

N.º dias de Internamento

95.492

94.083

94.735

-1,5%

-0,7%

99,3%

Primeiras consultas

31.587

32.838

34.985

4,0%

-6,1%

93,9%

Consultas subsequentes

70.071

66.043

70.754

-5,7%

-6,7%

93,3%

77.326

75.837

74.968

-1,9%

1,2%

101,2%

3.033

3.150

2.748

3,9%

14,6%

114,6%

6.698

1.257

1.164

-81,2%

8,0%

108,0%

Convencional

3.788

3.355

3.400

-11,4%

-1,3%

98,7%

Ambulatório

2.065

3.263

3.515

58,0%

-7,2%

92,8%

Urgentes

1.245

1.127

1.105

-9,5%

2,0%

102,0%

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

3.042

3.405

3.301

11,9%

3,2%

103,2%

Cesarianas

247

225

235

-8,9%

-4,3%

95,7%

Outro Tipo de Partos

443

392

449

-11,5%

-12,7%

87,3%

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

Consultas Externas

Urgências
Geral
Obstétrica
Hospital de Dia
Sessões
Actividade Cirúrgica

Visitas Domiciliárias
Médicas
Enfermagem
Partos

Radioterapia
Radioterapia (tratamentos)
* Plano Desempenho Produção Total

A ULSG atingiu por completo os objectivos contratualizados no que respeita a Urgências, Intervenções
Cirúrgicas urgentes e visitas domiciliárias de enfermagem. Sublinha-se que relativamente aos dias de
internamento e cirurgias convencionais a taxa de cumprimento situa-se muito perto dos 100%.

21 | Relatório de Gestão e Contas 2010

Un: Euros

2010
Desempenho económicofinanceiro
Proveitos totais
Custos totais
Custos operacionais
CMVMC
FSE
Custos com o pessoal
Amortizações e prov. do exercício
Outros custos e perdas operacionais
Resultado operacional
Resultado financeiro
Resultado antes de impostos
Resultado líquido do exercício

Plano
Desempenho
102.843.938
101.971.867
101.201.941
11.470.240
28.173.012
61.490.349
652.404
62.340
755.569
116.502
872.071
872.071

Realizado
99.037.855
98.969.769
96.595.102
11.212.288
28.629.077
55.235.086
1.377.435
135.218
-317.590
213.812
68.086
44.892

Taxa de
Cumprimento
96,30%
97,06%
95,45%
97,75%
101,62%
89,83%
211,13%
216,90%
-42,03%
183,53%
7,81%
5,15%

No que respeita ao desempenho económico-financeiro a taxa de cumprimento situa-se nas rubricas
principais próximo da plena execução dos objectivos contratualizados.

3.6.1. Objectivos Contratualizados – Hospitais

Fonte: Relatório de Acompanhamento de Execução do Contrato Programa 2010, ACSS, Agosto de2011.
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3.6.2. Objectivos Contratualizados – Centros de Saúde
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3.7. Sustentabilidade Económica, Social e Ambiental
O modelo de Unidade Local de Saúde é um modelo de integração vertical de cuidados que tem por
objecto principal a prestação de cuidados de saúde primários, diferenciados e continuados. Daí que o
modelo de financiamento aplicável às ULSs, e nomeadamente à ULSG, vise favorecer a referida
integração de cuidados. Em concreto, o financiamento assenta na celebração de um Contrato
Programa entre a ACSS e a ULSG, e estabelece as contrapartidas financeiras calculadas através de um
valor capitacional, baseado na população abrangida, acrescido do valor a pagar pelo internato
médico e programas específicos.

3.7.1. Sustentabilidade Económica
Durante o seu primeiro ano de funcionamento, a ULSG procurou definir, no âmbito económico,
orientações estratégicas e concomitantemente consolidar o modus operandi da organização.
Importa a propósito referir algumas medidas de eficiência técnica preconizadas para a gestão
operacional da ULSG:
 Racionalização do consumo de meios complementares de diagnóstico e terapêutica, com
introdução de protocolos clínicos;
 Racionalização do consumo de medicamentos, material de consumo clínico e de consumo
hoteleiro, com incremento do controlo interno;
 Aumento de número de meios complementares de diagnóstico e terapêutica realizados
internamente.
 Melhor gestão logística, através do combate à dispersão, assimetria e desperdício de recursos.
 Optimização dos processos de negociação para a aquisição de bens e fornecimentos de
serviços, aproveitando o efeito de economias de escala.
 Redução do prazo médio de pagamento a fornecedores.

3.7.2. Sustentabilidade Social
A preocupação com responsabilidade social encontra-se patente na valorização dos Recursos
Humanos, demonstrada através da realização de acções de formação profissional, que actualizam
conhecimentos e favorecem a satisfação profissional. Noutra frente, a ULSG, em articulação com
várias instituições de ensino, propicia estágios académicos, profissionais e voluntários, com o
objectivo de favorecer a empregabilidade, em especial dos jovens.

3.7.3. Sustentabilidade Ambiental
A ULSG cumpre toda a legislação aplicável a projectos na área da saúde e da protecção do meio
ambiente. Assim, em todas as unidades que integram a ULSG estão considerados vectores
fundamentais direccionados para aspectos construtivos, matérias e instalações, consumos
energéticos, determinantes ambientais, água, ar interior, resíduos, ruído, radiações e gestão
ambiental.
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3.8. Cumprimento dos Princípios de Bom Governo
De acordo com os pontos referidos na Resolução do Conselho de Ministros n.º 49/2007, de 28 de
Março, a ULSG considera:

i.

Missão, Objectivos e Princípios Gerais de actuação

 Em sede de Regulamento Interno, encontram-se plasmados a Missão, a Visão e os Valores e
Princípios que norteiam a ULSG, o qual será divulgado na internet e na intranet.
 O Plano de Actividades e o Orçamento são elaborados pela ULSG e aprovados,
anualmente, pelo Ministério da Saúde.
 A igualdade de tratamento e de oportunidades entre homens e mulheres são aplicadas,
bem como a não discriminação em função de qualquer critério.
 A ULSG mantém o Ministério da Saúde informado sobre o cumprimento dos
seus objectivos.
 A legislação e regulamentação aplicáveis são integralmente cumpridas.
 A valorização profissional dos recursos humanos constitui uma preocupação central da
ULSG, proporcionando a todos os colaboradores cursos de formação.
 A ULSG garante a equidade e a transparência no tratamento das entidades que
se relacionam com ela, através do cumprimento da legislação em vigor no que
respeita a Contratos Públicos.
 A ULSG não pratica despesas confidenciais ou não documentadas.

ii.

Estrutura de Administração e de Fiscalização

 Os órgãos de administração e de fiscalização são nomeados pelo Ministério da Saúde.
 Com vista ao cumprimento do princípio da segregação de funções, além de comissões
especializadas já existentes, prevê-se a designação de um auditor interno a quem
compete proceder ao controlo interno nos domínios clínico, contabilístico, financeiro,
operacional, informático e de recursos humanos, nos termos dos Estatutos da ULSG.
 Sem prejuízo do ponto acima referido, foi designado um auditor interno especializado
para o serviço de esterilização, que tem contribuído para a identificação de
processos de melhoria no que respeita ao funcionamento do serviço.
 O órgão de fiscalização emite anualmente o relatório de fiscalização.
 As contas são certificadas anualmente e de forma independente por uma SROC (Fiscal
Único).
 Os mandatos dos órgãos de fiscalização são definidos pela tutela.
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iii.

Estatuto Remuneratório

Conselho de Administração
Presidente – Remuneração na categoria de origem de 4.956,77 €, 14 vezes por ano;
Despesas de Representação no valor 1.131,89 €, 12 vezes por ano; Adicional de 2% no valor
de 42,88€, 12 vezes por ano; Adicional de Clínica Geral no valor de 326,85 €, 12 vezes por
ano; Subsídio de Refeição no valor de 4,27 € por cada dia útil de trabalho no ano 2010.

Vogal 1 – Remuneração na categoria de origem de 2.987,25 €, 14 vezes por ano; Despesas de
Representação no valor 843,65 €, 12 vezes por ano; Subsídio de Direcção/Chefia no valor de
298,73 €, 12 vezes por ano; Subsídio de Refeição no valor de 4,27 € por cada dia útil de
trabalho no ano 2010.
Vogal 2 – Remuneração de 2.671,55 €, 14 vezes por ano; Despesas de Representação no
valor 843,65 €, 12 vezes por ano; Subsídio de Refeição no valor de 4,27 € por cada dia útil de
trabalho no ano 2010.

Vogal 3 – Remuneração na categoria de origem de 4.531,89 €, 14 vezes por ano; Despesas de
Representação no valor 843,65 €, 12 vezes por ano; Acréscimo de funções no valor de 171,67
€, 14 vezes por ano; Subsídio de Refeição no valor de 4,27 € por cada dia útil de trabalho no
ano 2010.
Vogal 4 – Remuneração na categoria de origem de 2.845,43 €, 14 vezes por ano; Despesas de
Representação no valor 843,65 €, 12 vezes por ano; Subsídio de Refeição no valor de 4,27 €
por cada dia útil de trabalho no ano 2010.
Fiscal Único
Remunerações Certas e Permanentes
A remuneração do Fiscal Único corresponde a 25 % da remuneração mensal do Cargo de
Presidentes do Conselho de Administração da ULS da Guarda, EPE, 12 vezes por ano, nos
termos do Despacho nº 12045/2009 publicado na 2ª Série do Diário da República nº 97, de 20
de Maio de 2009, com produção de efeitos a 1 de Outubro de 2008, data da constituição da
ULS da Guarda, EPE.
Outras Remunerações
Para além da remuneração, ao Fiscal Único são pagas as despesas de transporte e alojamento
e quaisquer outras realizadas no exercício das suas funções, nos termos do artº 59º do
Decreto-Lei nº 487/99 de 16 Novembro.
iv.

Remunerações e outros Direitos

 As remunerações e demais benefícios auferidos pelos órgãos sociais são divulgados
publicamente.
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v.

Prevenção de Conflitos de Interesse

 Os membros dos órgãos sociais não intervêm nas decisões que envolvam os seus próprios
interesses, nem mantêm outras actividades susceptíveis de gerar conflitos de interesse.

vi.

Divulgação de Informação Relevante

 Os órgãos sociais divulgam publicamente todas as informações relevantes respeitantes à
ULSG.

3.9. Outros (Cumprimento do artigo 32º e artigo 36º ambos do Decreto-Lei n.º 558/99, de
17 de Dezembro, pela redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 300/2007, de 23 de Agosto)

1. Ao Governo da Sociedade, nos termos da RCM n.º 49/2007, de 28 de Março, que aprovou os
Princípios de Bom Governo (PBG), respeitando a sistematização apresentada nos Anexos 1 e
3 ao presente ofício. Para os devidos efeitos remete-se para a leitura das páginas 14 a 25 do
presente Relatório de Gestão.
2. A explicitação das condições e níveis do cumprimento de orientações e objectivos de gestão
previstos no artigo 11º do Decreto-Lei n.º 300/2007, de 23 de Agosto, caso estes tenham
sido aprovados.
A ULSG é responsável cumprimento dos objectivos no âmbito da prestação de cuidados de
saúde aos Utentes da sua área de influência, nomeadamente em termos da sua produção
contratada. Relativamente a este ponto sublinha-se que a ULSG atingiu a maioria dos
objectivos contratualizados.
No que respeita aos objectivos de qualidade e eficiência contratualizados algumas metas não
foram atingidas, em especial nos Cuidados Hospitalares, fruto da constituição recente da ULSG
que ainda não tornou possível a consolidação integral de procedimentos.
No que respeita à execução orçamental sublinha-se que o Orçamento do ano de 2010 foi
respeitado.
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3. À gestão do risco financeiro, nos termos do Despacho n.º 101/2009 – SETF, de 30 de Janeiro,
com a identificação dos aspectos descriminados no Anexo 4 ao presente ofício.

- Procedimentos adoptados em matéria de avaliação de risco e medidas da respectiva
cobertura
Não se aplica à ULS Guarda, E.P.E.
- Políticas de reforço de capitais permanentes adoptadas:
É da competência do Ministro das Finanças e da Saúde a determinação dos aumentos e
reduções do capital estatutário da ULSG conforme estipulado no Decreto-Lei nº183/2008 de
04/09 artº8 alínea d), e de acordo com o calendário de subscrição faseada de dotações de
capital estatutário definido na Resolução de Conselho de Ministros nº140/2008 publicado no
Diário da República 1ªsérie nº180 de 17 de Setembro de 2008.
Foi realizado em 2010 um aumento de capital no valor de 3.000.000€, estando à data
registados na Conservatória do Registo Comercial, todos os incrementos de capital estatutário
ocorrido desde o início de actividade da ULS Guarda no valor total de 13.877.236€.
Medidas prosseguidas com vista à optimização da estrutura financeira da empresa:
Em 16 de Abril de 2010 foi celebrado um contrato de financiamento entre a ULS Guarda e a
Autoridade de Gestão do Programa Operacional Regional do Centro na sequência da
candidatura apoiada pelo FEDER, tendo como objecto a concessão de apoio financeiro da
operação de ampliação do Hospital Sousa Martins cujo investimento ascende a
48.931.663,43€. O referido contrato revoga o contrato celebrado em 23 de Março de 2010
(informação reportada em 2010 em relação ao exercício de 2009). A comparticipação
financeira deste projecto de investimento não é reembolsável correspondente em 70%, os
restantes 30% serão financiados pelas dotações de capital aprovadas conforme mencionado
no ponto anterior.
O início desta operação teve lugar em 2009, tendo a ULS Guarda efectuado o pagamento no
valor de 14.961.253,55€ até 31 de Dezembro de 2010, do qual 70% foi comparticipado pelo
FEDER.

Evolução da taxa média anual de financiamento, incluindo juros efectivamente suportados
anualmente com o passivo remunerado e outros encargos associados, nos últimos cinco
anos, acompanhada de uma análise da eficiência da política de financiamento e do uso de
instrumentos de gestão de risco financeiro, quando aplicável:
No ano de 2008 a ULS Guarda recorreu ao empréstimo FASPSNS – “Fundo de Apoio ao Sistema
de Pagamentos do Serviço Nacional de Saúde” no valor de 8.000.000€, cuja amortização
ocorreu na totalidade durante o exercício de 2009. O valor total dos juros suportados foi de
104.986,92€.
Durante o ano de 2010, a ULS Guarda, E.P.E. solicitou ao FASPSNS o valor mensal de
1.000.000€, de Janeiro a Junho, e de 8.000.000€ no mês de Dezembro, para fazer face a
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pagamentos a fornecedores, não tendo sido atribuído qualquer valor até ao final do ano em
análise.

4.

À evolução do Prazo Médio de Pagamentos a fornecedores, em conformidade com a RCM
34/2008, de 22 de Fevereiro, que aprovou o Programa Pagar a Tempo e Horas, com a
alteração introduzida pelo Despacho n.º 9870/2009, de 13 de Abril.
A evolução do PMP relaciona-se com o elevado valor em dívida de clientes à ULSG, que no
período em análise totaliza 21.678.813,85€ sendo de 13.771.824,56€ valores a receber do
Ministério da Saúde.

Nota: PMP calculado com base nos valores enviados à ACSS.

5. Cumprimento dos deveres especiais de informação, nos termos do Despacho n.º
14277/2008, de 23 de Maio, designadamente, por via do reporte à DGTF e à Inspecção-Geral
de Finanças (IGF).
É reportado à Direcção Geral de Finanças através da plataforma SIRIEF (Sistema de Recolha de
Informação Económica e Financeira) toda a informação solicitada por esta entidade.
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6. Diligências tomadas e os resultados obtidos no âmbito do cumprimento das recomendações
do accionista emitidas aquando da aprovação das contas 2009.
No âmbito do cumprimento das recomendações do Accionista aguarda-se a aprovação das
contas de 2009.

7. Ao cumprimento das “orientações genéricas sobre negociações salariais para as empresas
públicas (EP), nos termos do ofício n.º 1730, de 25 de Fevereiro de 2010, desta DirecçãoGeral: …”não actualização dos salários nominais para o corrente ano…”.
No ano de 2010 não houve actualização dos salários nominais nos termos do ofício nº 1730, de
25 de 2010.

8. Ao cumprimento do Despacho de 25 de Março de 2010 do Ministro de Estado e das Finanças
(MEF), comunicado através de ofício circular n.º2590, de 26 de Março de 2010, que
determina a não atribuição de prémios de gestão nos anos 2010 e 2011, aos membros do
órgão de administração.
Nos termos da legislação acima referida não foram atribuídos prémios de gestão no ano de
2010, nem em anos anteriores, aos membros do órgão de administração.

9. Ao cumprimento da orientação constante no Despacho n.º 438/10-SETF, de Maio,
transmitida através do ofício circular n.º 6132, de 6 de Agosto de 2010, desta Direcção-Geral,
relativamente às normas de contratação pública.
No que diz respeito às normas de Contratação Pública o Conselho de Administração da ULSG
procurou dar cumprimento às orientações do Despacho de 25 de Março de 2010 do Ministro
de Estado e das Finanças, nomeadamente:
Contratos de Prestação de Serviços:
Todos os contratos de prestação de serviços foram precedidos de uma rigorosa avaliação de
necessidades, tendo-se optado, sempre que possível, pela utilização de recursos internos para
colmatar a crónica falta de recursos com que se confrontam os hospitais do interior do país.
Procedimentos adoptados em matéria de aquisição de bens e serviços:
A Unidade Local de Saúde da Guarda, E.P.E é uma Entidade Pública Empresarial que pratica e
prossegue os princípios gerais da contratação pública e está sujeita ao âmbito de aplicação do
Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro.
Acresce que aquele diploma excepciona a ULS da Guarda, EPE da aplicação da parte II do CCP
até aos montantes dos limiares comunitários referidos no n.º 3 do artigo 5.º do mesmo
diploma legal.
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Assim, durante o ano de 2010, os procedimentos pré contratuais adoptados em matéria de
aquisição de bens e serviços foram os previstos no CCP e consultas de mercado no âmbito da
excepção acima referida, a saber:
1 - Ajuste Directo;
2 - Concurso Público;
3 - Negociação após consulta de mercado;
4. Concurso limitado por Prévia Qualificação.
Refira-se que todas as transacções da Unidade Local de Saúde da Guarda, E.P.E são realizadas
em condições de mercado, prosseguindo o princípio da transparência, igualdade de
oportunidades, livre concorrência e prossecução do interesse público;

10. Ao cumprimento dos limites máximos de acréscimo de endividamento definidos para 2010
no PEC e aprovado pela Resolução da Assembleia da República n.º 29/2010, de 12 de Abril, e
explicitados no Despacho n.º 510/10, de 1 de Junho, comunicado pelo Oficio Circular n.º
4348, de 1 de Junho de 2010, desta Direcção-Geral.
O endividamento remunerado em 2010 da ULS Guarda foi de 197.843,01€.

11. À implementação de medidas previstas no Plano de Estabilidade e Crescimento (PEC), ao
nível da racionalização da política de aprovisionamento de bens e serviços, designadamente
sobre a adesão da empresa ao Sistema Nacional de Compras Públicas (SNCP).
Grande parte da estratégia inicial da ULSG assentou na racionalização da política de
Aprovisionamento de bens e serviços através da centralização do processo de planeamento e
gestão de compras, tendo-se obtido resultados bastante positivos ao nível da eficiência e
eficácia nos processos de aquisição e consumo de bens e serviços.
Por outro lado, no sentido de beneficiar de uma política de centralização alargada de compras
de bens e serviços, nomeadamente de condições financeiras mais vantajosas, o Conselho de
Administração da ULSG decidiu iniciar o processo de adesão voluntária ao Sistema Nacional de
Compras Públicas, esperando-se a sua concretização para o início do ano de 2011.
12. Ao cumprimento do previsto no artigo 12º da Lei 12-A/2010, de 30 de Junho: “A
remuneração fixa mensal ilíquida dos gestores públicos executivos e não executivos,
incluindo os pertencentes ao sector público local e regional, e dos equiparados a gestores
públicos, é reduzida a título excepcional em 5%.
Relativamente ao ano de 2010 a redução de 5% não foi efectuada por se encontrar pendente,
uma acção com vista à clarificação da aplicabilidade do artigo 12.º da Lei 12-A/2010 aos
gestores públicos que optaram pela remuneração na categoria de origem.
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13. Ao cumprimento do previsto no artigo 17º da Lei 12-A/2010, de 30 de Junho, ao nível do
Principio da Unidade de Tesouraria do Estado, segundo o qual “…as entidades que integram
o sector empresarial do Estado,… devem manter as suas disponibilidades e aplicações
financeiras junto do IGCP, I.P….”
A ULSG não cumpriu o princípio da unidade de tesouraria em 2010 pelos seguintes motivos:
( já expostos na nossa resposta enviada para o Tribunal de Contas e a DGTF, a 30 de Junho de
2010 e a 1 de Setembro de 2011, respectivamente)
I. Os procedimentos instituídos para a centralização e manutenção dos fundos no Tesouro
(IGCP) são os seguintes:
a) Em regra, indicamos o NIB da conta do IGCP a todas as entidades e utentes, quando optam
por efectuar pagamentos através de transferência bancária;
b) Por norma, toda a receita em numerário e os cheques emitidos à ordem são depositados no
IGCP, excepto os vales de correio e cheques emitidos não à ordem, que depositamos na Caixa
Geral de Depósitos, pois não ser possível depositá-los no IGCP.
II. - Os serviços bancários utilizados na ULSG e não disponibilizados pelo IGCP são os seguintes:
a) Existe um Protocolo do Sistema de Pagamentos a Convencionados (1997) que regula o
pagamento, através das instituições bancárias, da facturação emitida pelas entidades
convencionadas relativas a prestações de saúde realizadas aos beneficiários do SNS.
De acordo com o nº 2 da 1ª Cláusula deste protocolo, a ULS Guarda, E.P.E. assumiu, no acto da
sua constituição e através da inclusão de doze Centros de Saúde, a manutenção de três contas
bancárias (Banco Espírito Santo, Millennium BCP e Caixa Geral de Depósitos) indicadas pelas
entidades convencionadas aderentes ao SPC, para pagamento através de débito directo, num
prazo então fixado de seis meses, contados da data de emissão da facturação aceite.
b) A ULSG manteve no Hospital Nossa Senhora de Assunção - Seia os dois terminais de
pagamentos automáticos, do BPI, que já existiam na instituição antes da sua constituição.
Porém, e tendo em conta as novas realidades, está essa situação em fase de análise para
eventual alteração.
c) Durante os exercícios de 2009 e de 2010, houve necessidade de recorrer à realização de
contratos de leasing pelo que, após a análise das melhores propostas apresentadas, foram
constituídas contas no Banco Santander Totta e no Banco Popular de Portugal, existindo
também contratos de leasing com a Caixa Geral de Depósitos.
d) No ano de 2010, recorreu-se ao sistema de débito directo referente a pagamentos de
rendas mensais de instalações arrendadas para o funcionamento de Centros de Saúde, através
do Banco Popular cujo serviço é isento de despesas.
e) Em 2010, a ULSG alterou o processamento dos pagamentos de reembolsos normais e
relativos a comparticipações de medicamentos a beneficiários da Caixa dos Lanifícios
provenientes de prescrições dos Centros de Saúde, cujo sistema de pagamento era feito
através de vale correio e de cheque, respectivamente, com custos mensais administrativos
significativos (pessoal, cheques e despesas de CTT).
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Após análise da situação recorreu-se à emissão de carta-cheque através do Banco Santander
Totta, cujo serviço é completamente isento de despesas, daí resultando poupanças
apreciáveis.
f) Nos anos de 2009 e de 2010 foram efectuadas no Banco Popular aplicações financeiras de
curto prazo, daí resultando ganhos financeiros, não alcançáveis em produtos disponibilizados
pelo IGCP.

14. Ao cumprimento das recomendações constantes no ofício n.º 2873 de 8 de Abril de 2010,
relativamente à contabilização dos imóveis afectos à actividade.
As Demostrações Financeiras do ano 2010 não reflectem o valor dos imóveis e terrenos por
estar em cursos o processo de avaliação/ reavaliação dos mesmos.

Sítio do Sector Empresarial do Estado

A ULSG disporá em breve de um sítio na internet onde cumprirá com todos os deveres legais de
informação a que está obrigada.
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Unidade Local de Saúde da Guarda, E.P.E.

4. Actividade Global
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4.1. Saúde Pública
O paradigma de actuação da ULSG radica na manutenção da saúde e prevenção da doença.
A saúde pública, enquanto observatório de saúde da área geodemográfica da ULSG, preconiza uma
actividade essencial na vigilância e monitorização do estado de saúde da população e seus
determinantes.

4.1.1. Programa Nacional de Vacinação
Para o ano de 2010 a avaliação do Programa Nacional de Vacinação relativamente à cobertura
vacinal para as diferentes vacinas e coortes em análise (12 meses; 2 anos; 7 anos; 14 anos; 18 anos;
25 anos e 65 anos) veio confirmar elevadas taxas de cobertura vacinal: oscilaram entre 97 e 99,8%
para as coortes dos 12 meses e dos 2,7 e 13 anos; aos 18 anos atingiram-se taxas de 95,4% para a
vacina anti- meningocócica (Men C) e de 99% para a anti- tetânica (Td). Para os adultos, avaliada a Td
aos 25 e 65 anos obtiveram-se as taxas de 80,7% e 75,4%, respectivamente (ver Quadro I).
A avaliação da vacinação contra as infecções por vírus do Papiloma Humano (HPV) para as coortes
das raparigas incluídas no PNV (as que completam 13 anos no ano civil considerado) e campanha
vacinal (as que completam 17 anos no ano civil, desde a inclusão da vacina no PNV) permite verificar
que as taxas de cobertura vacinal não ultrapassam no valor máximo atingido os 93%, decrescendo
sempre os valores da primeira para a terceira dose (esquema vacinal completo) donde se conclui que
é necessário reforçar as estratégias de intervenção na comunidade (Quadro II).
Quadro I

Quadro II

27 | Relatório de Gestão e Contas 2010

4.1.2. Gripe Sazonal
De acordo com o disposto nas orientações nº 2/2010 de 22/09/2010 e nº 5/2010 de 01/10/2010
emanadas pela Direcção Geral da Saúde (DGS), assim como nas recomendações publicadas em 18 e
21/01/2011, foram definidas as orientações para a vacinação contra a Gripe sazonal 2010/2011.
Mantendo-se em circulação o vírus A (H1N1) foi defendida pela DGS a vantagem acrescida de
vacinação para a Gripe sazonal nos profissionais de saúde, assim como a continuidade com a
vacinação monovalente nos casos indicados.
No mês de Março procedeu-se à avaliação desta época vacinal, quer relativamente à vacina
trivalente quer à vacina monovalente para os profissionais de saúde; profissionais e utentes das
Instituições (IPSS e outras); utentes do Serviço Nacional de Saúde com registo da administração da
vacina no SINUS.
Foram obtidos os resultados apresentados nos quadros seguintes:
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4.1.3. Doenças de Declaração Obrigatória
Durante o ano de 2010, de acordo com a informação enviada pelos Delegados de Saúde e
confirmada pelo Departamento de Saúde Pública e Planeamento da ARS do Centro, foram
notificadas as doenças referidas nos quadros seguintes:
Número de casos de doenças de declaração obrigatória notificados.

4.1.4. Saúde Escolar
O trabalho de saúde escolar desenvolve-se prioritariamente na escola, em equipa, com respeito pela
relação pedagógica privilegiada dos docentes e pelo envolvimento das famílias e da restante
comunidade educativa, e visa contribuir para a promoção e protecção da saúde, o bem-estar e o
sucesso educativo das crianças e dos jovens escolarizados.
O programa Nacional de Saúde Escolar tem como finalidades:
 Promover e proteger a saúde e prevenir a doença na comunidade educativa;
 Apoiar a inclusão escolar de crianças com Necessidades de Saúde e Educativas Especiais;
 Promover um ambiente escolar seguro e saudável;
 Reforçar os factores de protecção relacionados com os estilos de vida saudáveis;
 Contribuir para o desenvolvimento dos princípios das escolas promotoras da saúde.
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4.1.5. Saúde Oral
O Programa Nacional de Promoção da Saúde Oral (PNPSO) tem como objectivos fundamentais a
promoção da saúde oral, a prevenção das doenças orais, o diagnóstico precoce e o tratamento
dentário.
Desde 2009 o programa abrange as seguintes coortes de intervenção dos utentes do Serviço
Nacional de Saúde (SNS):
 Crianças e jovens menores de 16 anos que frequentam escolas públicas e instituições privadas
de solidariedade social;
 Crianças com idade inferior ou igual a 6 anos;
 Crianças e jovens em idades intermédias;
 Mulheres grávidas desde que vigiadas pelo médico do Sistema Nacional de Saúde;
 Pessoas idosas beneficiárias do Complemento Solidário;
A partir de Outubro de 2010 é incluído um novo grupo populacional, o dos utentes portadores do
vírus HIV/ SIDA, por referenciação do médico de família.
A avaliação do programa de saúde oral relativamente às crianças escolarizadas é a que consta no
mapa de saúde escolar; para os restantes grupos considerados obtiveram-se os seguintes resultados:
Crianças
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Crianças em idades intermédias

Grávidas

Idosos

Portadores de HIV/SIDA
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4.1.6. Saúde Ambiental e Autoridade de Saúde
No âmbito da intervenção em saúde ambiental e das atribuições da autoridade de saúde, foram
desenvolvidas na Unidade de Saúde Pública (USP) os programas descritos nos pontos seguintes.
INTERVENÇÃO DA AUTORIDADE DE SAÚDE NA VIGILÃNCIA DOS ESTABELECIMENTOS DA ÁREA
ALIMENTAR
As actividades desenvolvidas neste programa resultam das atribuições legais da autoridade de saúde
quer no processo de licenciamento dos estabelecimentos quer nas actividades de vigilância dos
estabelecimentos e dos géneros alimentícios. Inclui actividades de informação, sensibilização e
formação dos proprietários e manipuladores, levadas a cabo pelos profissionais de saúde, que levam
à adopção de comportamentos indutores de melhoria de qualidade e segurança alimentar.
Dos 4045 estabelecimentos existentes na área de influência da ULS da Guarda, foram vigiados 1215,
o que corresponde a 30%, valor inferior à meta proposta para 2010, 60%, devido à carência de TSA e
Delegados de saúde nos concelhos.
Quadro 1 – AVALIAÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DOS ESTABELECIMENTOS DA
ÁREA ALIMENTAR

PROGRAMA VIGILÂNCIA DAS CANTINAS ESCOLARES E REFEITÓRIOS PÚBLICOS
O programa Vigilância das Cantinas Escolares e Refeitórios Públicos, lançado pela ARS do Centro, tem
sido desenvolvido nos concelhos do Distrito da Guarda e a partir de 2009 nos concelhos da área de
influência da ULS da Guarda EPE.
O programa consiste na avaliação das condições de instalação e funcionamento das cantinas
escolares, refeitórios públicos e de empresas, lares, centros de dia e jardins-de-infância e ATL dos
concelhos da área de influência da ULS da Guarda.
Para a execução do programa são realizadas vistorias às cozinhas e refeitórios envolvidos, e feitas
colheitas de lavados e esfregaços, no sentido de avaliar as condições higiénicas dos utensílios
utilizados na preparação e distribuição dos alimentos bem como a avaliação das mãos dos
manipuladores.
De acordo com o Mapa de Avaliação, o programa no ano de 2010 contemplou 235 estabelecimentos
dos 393 existentes o que corresponde a uma percentagem de cumprimento de 59.8%. Foram
realizadas análises a 2366 utensílios e a 481 manipuladores. O objectivo de 50% foi cumprido e
superado no ano de 2010.
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Quadro 2 – Avaliação do Programa Vigilância das C E R P

AVALIAÇÃO DO PROGRAMA PÃO.COME
O programa consiste na sensibilização dos Industriais de panificação para a redução do sal no pão.
Para isso foram realizadas reuniões e feitas acções de formação/sensibilização nas padarias, que
incluíam a avaliação das condições higiénicas e de segurança das instalações e funcionamento, tendo
como objectivo contribuir para a redução da taxa de mortalidade por doenças cardio e cérebro
vasculares, bem como a redução da prevalência das doenças cardio e cerebrovasculares na Região
Centro.
São objectivos específicos que 80% dos estabelecimentos de panificação tenham aderido ao projecto
e que pelo menos 80% dos que aderiram ao projecto, atinjam a redução de adição de sal para
1g/100g de pão.
No ano de 2010, das padarias existentes, 96,5% cumpriram o programa, 80% reduziram o sal no pão
para valores inferiores a 1g/100g de pão e 61% reduziram para 0,8g/100g de pão. É de referir que a
legislação em vigor obriga a valores de sal no pão inferiores a 1,6g/100g de pão.
Quadro 3 – Avaliação do Programa Pão. Come

AVALIAÇÃO DO PROGRAMA SOPA.COME
O projecto Sopa.Come apresentado e implementado pela ARS do Centro no ano de 2010 faz parte
integrante de um projecto mais abrangente designado por minorsal.saúde, visa a redução da
mortalidade específica por doenças cérebro e cardiovasculares e outras doenças e tem como objecto
de intervenção como o próprio nome indica a sopa.
A meta proposta a atingir nos próximos 4 anos é de 0,7g de NaCl/por porção (340g)
O projecto Sopa.Come encontra-se na fase de diagnóstico e conceptualização.
Na fase de intervenção comunitária pretende-se abranger em primeira linha os refeitórios escolares,
creches, infantários e IPSS e outros refeitórios públicos, e posteriormente os outros
estabelecimentos da área alimentar
Quadro 4 – Avaliação do Programa SOPA.come
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PROGRAMA DE VIGILÂNCIA DE ÁGUAS DE CONSUMO HUMANO
O Decreto-lei 306/2007 e 27 de Agosto atribuí com competência da Direcção Geral de Saúde, entre
outras, planear e assegurar a vigilância sanitária da qualidade da água de consumo humano. Uma das
actividades da vigilância consiste na realização de análises, com a periodicidade estabelecida de
acordo com os dados disponíveis relativamente à qualidade da água e ao risco devido ao seu
consumo.
O programa de análises teve um grau de cumprimento que cobriu 99,5% da população abastecida,
relativamente aos grupos de parâmetros incluídos nas análises de rotina e à presença de
Cianobactérias.
No ano de 2010 o programa de vigilância das águas de consumo humano da Unidade de Saúde
Pública foi cumprido na sua totalidade.
QUADRO 5 – VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA QUALIDADE DA ÁGUA DE CONSUMO HUMANO

QUADRO 6 – PROGRAMA DE VIGILÂNCIA DAS CIANOBACTÉRIAS NA ÁGUA DE CONSUMO HUMANO

35 | Relatório de Gestão e Contas 2010

PROGRAMA DE VIGILÂNCIA DAS ÁGUAS E UTILIZAÇÃO RECREATIVA
O programa consiste na avaliação das condições de instalação e funcionamento das Piscinas, bem
como da avaliação da qualidade da água.
Os objectivos deste programa são contribuir para a redução de doenças de origem hídrica associadas
à prática balnear, quer pela utilização das piscinas, quer pela frequência das zonas balneares e
executar o programa em todas as piscinas e zonas balneares da área de intervenção da ULS da
Guarda.
Para a execução do programa é realizada pelo menos uma vistoria anual às piscinas e às zonas
balneares para a avaliação das suas condições de funcionamento e a realização de análises mensais
de vigilância.
De acordo com o Mapa de Avaliação, o programa no ano de 2010 contemplou todas as piscinas e
zonas balneares e foram realizadas 506 análises a piscinas das quais cerca de 30% são de controlo e
como tal foram pedidas e pagas ao LSP e 40 análises nas 15 zonas balneares. O objectivo de 100% da
avaliação das condições de funcionamento foi superado, uma vez que em algumas piscinas foi feita
mais de 1 vistoria no ano.
QUADRO 6 – AVALIAÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA DAS PISCINAS

QUADRO 7 – AVALIAÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA DAS ÁGUAS BALNEARES

PROGRAMA DE VIGILÂNCIA DE ÁGUAS MINERAIS NATURAIS E DE NASCENTE
O programa consiste na avaliação das condições de instalação e funcionamento das dos
Estabelecimentos Termais e Fábricas de Engarrafamento, bem como da avaliação da qualidade da
água nas captações e nos pontos de tratamento e de engarrafamento, respectivamente.
Para a execução do programa é realizada uma vistoria anual aos estabelecimentos termais e de
engarrafamento de água e são realizadas análises mensais nas captações e pontos de tratamento.
A maior parte dos estabelecimentos em causa tem contractos de prestação de serviço com o LSP
para a realização das análises de controlo.
De acordo com o Mapa de Avaliação, o programa no ano de 2010 contemplou todos os
estabelecimentos. Foram realizadas análises 579 análises das quais cerca de 90% são de controlo e
como tal foram pedidas e pagas ao LSP. O objectivo de 100% da avaliação das condições de
funcionamento foi superado, uma vez que em alguns estabelecimentos foi feita mais de 1 vistoria no
ano. Foi cumprida a realização de análises de vigilância previstas no programa em todos os
estabelecimentos.
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QUADRO 8 – PROGRAMA DE VIGILÂNCIA DE ÁGUAS MINERAIS NATURAIS E DE NASCENTE

GESTÃO DE RESÍDUOS HOSPITALARES UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DA GUARDA, EPE
A gestão de resíduos da ULS da Guarda, EPE, é feita a partir de Julho de 2009 por um Grupo de
Gestão nomeado pelo Conselho de Administração por despacho de Julho de 2009 e coordenado pela
USP.
A produção de resíduos bem como os custos associados baixaram na maioria dos estabelecimentos
da ULS, enquanto que se verificou um aumento da produção na prestação de cuidados de saúde no
conjunto dos estabelecimentos abrangidos.
No Hospital Sousa Martins, na produção de resíduos do Grupo III verificou-se uma redução de cerca
de 30% relativamente aos valores de 2009, enquanto que houve um abaixamento de cerca de 15%
na produção de resíduos do Grupo IV.
QUADRO 9 – MAPA COMPARATIVO 2009 – 2010
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ACTIVIDADES DA AUTORIDADE DE SAÚDE - EXECUÇÃO CORRENTE
Apresenta-se um resumo quantitativo das actividades da autoridade de saúde, bem como o nº total
de vistorias aos diferentes tipos de estabelecimentos, realizadas nos doze concelhos da ULS da
Guarda, EPE.
Além destas actividades constam nas competências da autoridade de saúde a realização de Juntas
Médicas para avaliação de incapacidade para benefícios fiscais.
São da competência da Autoridade de Saúde e Unidade de Saúde Pública a emissão de pareceres,
bem como a integração da Comissão de Acompanhamento dos Planos de Ordenamento do
Território, dos Planos Directores Municipais e Planos de Urbanização.
Neste contexto, no ano de 2010 a USP participou nos seguintes planos:
1. Alteração ao Plano Director Municipal de Trancoso
2. Revisão do Plano Director Municipal de Almeida
3. Revisão do Plano Director Municipal do Sabugal
4. Revisão do Plano Director Municipal da Guarda
5. Revisão do Plano de Pormenor da Jagunda - Seia
6. Plano de pormenor da UOG ZVU6_ Seia
QUADRO 10 – MAPA DE ACTIVIDADES DA AUTORIDADE DE SAÚDE

QUADRO11 – MAPA DE ACTIVIDADES DA AUTORIDADE DE SAÚDE. PARECERES

QUADRO 12 – MAPA DE ACTIVIDADES DA AUTORIDADE DE SAÚDE. VISTORIAS
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QUADRO 13 - MAPA DE AVALIAÇÃO DAS JUNTAS MEDICAS DE INCAPACIDADE PARA EFEITOS DE
BENEFÍCIOS FISCAIS

4.1.7. Laboratório de Saúde Pública
No Laboratório de Saúde Pública da ULSG encontram-se em desenvolvimento os programas de apoio
às actividades dos Delegados de Saúde dos concelhos da sua área geográfica.
Neste âmbito, o laboratório realiza análises na área de Saúde Ambiental, nomeadamente análises de
Água de Consumo Humano, Águas Minerais Naturais e Termais, Águas para fins recreativos (Piscinas
e Balneares) e Análises de Alimentos Realiza também as análises referentes aos programas, que se
encontram em funcionamento na Unidade de Saúde Pública e que são de âmbito regional.
O Laboratório da ULSG mantém protocolos de prestação de serviços para a realização de análises de
controlo de água com entidades externas no âmbito de Águas Minerais e Termais, Piscinas e
Consumo. Realiza também análises para particulares. Realiza análises de águas para particulares.
No ano de 2010 realizou 5890 análises, o que correspondeu a 33 693 determinações.
Participou em ensaios inter laboratoriais de controlo de qualidade em microbiologia de águas –
Projecto EQUASE tendo obtido nos 3 ensaios resultados satisfatórios. Participou também em ensaios
inter laboratoriais de controlo de qualidade de química de águas, organizado pelo IPQ / Relacre,
tendo nos dois ensaios obtido resultados satisfatórios.
No âmbito do projecto da acreditação do LSP, o processo foi aberto junto do IPAC em 2010,
aguardando apenas marcação de auditoria externa de concessão.
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Quadro 2 - TOTAL DE ANÁLISES – ANO 2010

Quadro 3 - ANÁLISES PARTICULARES
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4.2. Cuidados de Saúde Primários
A conferência Internacional sobre Cuidados de Saúde Primários de Setembro de 1978, em Alma-Ata,
definiu como Cuidados de Saúde Primários “os cuidados essenciais baseados em métodos de trabalho
e tecnologias de natureza prática, cientificamente credíveis e socialmente aceitáveis, universalmente
acessíveis na comunidade, aos indivíduos e às famílias, com a sua total participação e a um custo
comportável para as comunidades e para os países à medida que eles se desenvolvem num espírito
de autonomia e autodeterminação.”
Neste sentido, os Cuidados de Saúde Primários são hodiernamente dispositivos integradores que
respondem às necessidades em saúde da população, garantindo o acesso e a proximidade dos
cuidados de saúde da área de influência da ULSG.
Apresenta-se de seguida a caracterização global do Agrupamento de Centros de Saúde da ULSG,
nomeadamente em relação a indicadores de Qualidade, Eficiência e Acesso. Acrescenta-se que no
presente Relatório de Gestão a fonte de informação utilizada na recolha dos dados dos Cuidados de
Saúde Primários foi o Sistema de Informação das Administrações Regionais de Saúde (SIARS).

Ao longo do ano de 2010 foi possível à ULSG aceder a indicadores de qualidade, acesso e eficiência
relativos aos Cuidados de Saúde Primários.
Tratou-se, sem dúvida de uma melhoria substancial na qualidade da informação disponível relativa
aos cuidados prestados a este nível de cuidados, pois foi possível aceder a informação clínica que
afere aspectos centrais do acompanhamento dos utentes no âmbito dos Centros de Saúde.
Referimo-nos, especialmente, ao acompanhamento dos doentes crónicos, nomeadamente, dos
diabéticos e hipertensos cujo número teima em aumentar na área geográfica abrangida pela ULSG.
Igualmente importante foi a possibilidade de poder acompanhar-se os indicadores de eficiência – o
custo médio dos medicamentos e dos MCDTs – face ao desafio da sustentabilidade económicofinanceira que enfrenta o SNS.
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Evolução da Actividade Assistencial

A actividade clínica dos Centros de Saúde registou uma ténue diminuição face ao período homólogo,
facto que se relaciona directamente com a aposentação de clínicos gerais ao longo do ano de 2010.
Contudo, verificou-se o aumento das consultas realizadas pelo próprio médico o que traduz a
preocupação crescente no acompanhamento dos doentes pelo seu médico de família, conhecedor da
sua história clínica, contexto sociocultural e familiar.

A consulta de Planeamento Familiar registou um aumento substancial o que constitui um resultado
muito positivo, na medida em que se trata de uma consulta central no acompanhamento da saúde
da mulher, concretamente no âmbito do planeamento familiar que é realizada a colpocitologia.
A extensa área de influência da ULSG justifica a preocupação com o acesso aos cuidados de saúde
pelos mais idosos que, habitualmente, são também os mais isolados.
Neste sentido, os cuidados domiciliários apresentam-se como um meio para colmatar as dificuldades
de acesso registadas e ao mesmo tempo garantir a prestação de cuidados de saúde.
Na ULSG registaram um crescimento de 5,76% face ao ano transacto.
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4.2.1. Actividade Assistencial por Centro de Saúde

Centro de Saúde de Almeida

Da análise do quadro salienta-se, como aspecto positivo, o aumento do número de colopocitologias e
mamografias realizadas e registadas, bem como a diminuição do custo com Medicamentos e MCDTs.
Como aspecto a melhorar referem-se as visitas médicas domiciliárias, que registaram uma
diminuição de 32,61%.

Movimento Assistencial Detalhado

Verifica-se um aumento substancial na actividade de enfermagem, e uma diminuição das visitas
domiciliárias.
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Centro de Saúde de Celorico da Beira

Resulta do quadro, como aspecto positivo, o aumento do número de mamografias realizadas e
registadas, bem como a diminuição do custo com Medicamentos e MCDTs.
Por outro lado sinaliza-se, como aspecto negativo, as visitas médicas domiciliárias que registaram
uma diminuição de 30%.

Movimento Assistencial Detalhado

O Centro de Saúde do Celorico da Beira diminuiu, em geral, a sua actividade no ano de 2010 face ao
realizado em 2009, situação explicável pela aposentação de um profissional médico.
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Centro de Saúde de Figueira Castelo Rodrigo

Os indicadores globais de actividade do Centro de Saúde de Figueira Castelo Rodrigo apresentam, na
sua generalidade, uma evolução positiva da qual se destaca o aumento do número de visitas
domiciliárias de enfermagem, de colopocitologias realizadas e registadas, bem como a diminuição do
custo com Medicamentos e MCDTs.
Refira-se, como aspecto a melhorar, as visitas médicas domiciliárias que registaram uma diminuição
de 47%.

Movimento Assistencial Detalhado

Evidencia-se o aumento na actividade de enfermagem, e uma diminuição das visitas domiciliárias e
saúde infantil.
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Centro de Saúde de Fornos de Algodres

Da análise do quadro salienta-se como aspecto positivo o aumento do número de visitas
domiciliárias médicas e de enfermagem, a taxa do Plano Nacional de Vacinação aos 7 anos atingida a
100% bem como a diminuição do custo com Medicamentos e MCDTs.
A realização e o posterior registo colpocitologias e mamografias são aspectos a melhorar.

Movimento Assistencial Detalhado

Verifica-se uma diminuição da actividade médica, por oposição a actividade de enfermagem que
registou um aumento muito substancial.
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Centro de Saúde de Gouveia

Resulta do quadro como aspecto positivo o aumento do número de mamografias e colpocitologias
realizadas e registadas assim como a diminuição do custo com Medicamentos e MCDTs.
Por outro lado, verifica-se a diminuição no acompanhamento aos doentes diabéticos, situação a ser
melhorada.

Movimento Assistencial Detalhado

Evidencia-se o aumento na consulta de saúde de adultos e planeamento familiar e a diminuição da
saúde materna e a saúde infantil.
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Centro de Saúde da Guarda

Os indicadores globais de actividade do Centro de Saúde da Guarda apresentam, na sua
generalidade, uma evolução positiva da qual se destaca o aumento do número de visitas
domiciliárias de enfermagem, de colopocitologias e mamografias realizadas e registadas, bem como
a diminuição do custo com Medicamentos e MCDTs.
Sinaliza-se como aspecto a melhorar, as visitas médicas, o acompanhamento aos diabéticos e a taxa
de utilização de consultas médicas.

Movimento Assistencial Detalhado

Verifica-se um aumento muito substancial na actividade de enfermagem, e uma diminuição da
actividade médica, com especial relevo para as consultas de saúde de adultos e saúde infantil.
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Centro de Saúde de Manteigas

Da análise do quadro constata-se, como aspecto positivo, o aumento de colopocitologias e
mamografias realizadas e registadas, a taxa do Plano Nacional de Vacinação aos 7 anos, atingida a
100%, assim como a diminuição do custo com Medicamentos e MCDTs.
Salienta-se como aspecto a melhorar a realização de consultas nos primeiros 28 dias de vida dos
recém nascidos.

Movimento Assistencial Detalhado

Verifica-se uma diminuição em todas as actividades desenvolvidas no Centro de Saúde da Guarda,
devido à saída de profissionais médicos e de enfermagem para a Unidade de Saúde Familiar,
constituída a partir do segundo semestre de 2009.
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Centro de Saúde de Mêda

Pode constatar-se que, dos indicadores inclusos no quadro apresentado resulta, como aspecto
positivo, o aumento do número de visitas domiciliárias de enfermagem e a diminuição do custo com
Medicamentos e MCDTs.
Porém, a ausência de registos de informação clínica, nomeadamente de colpocitologias,
mamografias e o acompanhamento dos diabéticos são aspectos a melhorar.

Movimento Assistencial Detalhado

Verifica-se uma diminuição na maioria das actividades desenvolvidas no Centro de Saúde da Meda, à
excepção das consultas de planeamento familiar, que registaram um aumento substancial.
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Centro de Saúde de Pinhel

Da análise do quadro evidencia-se, como aspecto positivo, o aumento da taxa do Plano Nacional de
Vacinação aos 7 anos e a diminuição do custo com Medicamentos e MCDTs.
Refira-se, como aspecto a melhorar, a realização de consultas nos primeiros 28 dias de vida dos
recém-nascidos e/ou o respectivo registo da informação clínica.

Movimento Assistencial Detalhado

Constata-se uma diminuição em todas as actividades médicas desenvolvidas no Centro de Saúde de
Pinhel devido à saída, por aposentação, de profissionais médicos.
Não obstante, salienta-se o aumento da actividade de enfermagem.
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Centro de Saúde de Sabugal

Do quadro apresentado resulta, como aspecto positivo, o aumento do número de mamografias e
colpocitologias realizadas e registadas e a diminuição do custo com Medicamentos e MCDTs.
Todavia, a diminuição no acompanhamento do PNV aos dois anos é um dos indicadores a melhorar.

Movimento Assistencial Detalhado

Verifica-se uma diminuição na maioria das actividades desenvolvidas no Centro de Saúde do Sabugal,
à excepção das consultas de planeamento familiar, que registaram um aumento substancial.
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Centro de Saúde de Seia

Da análise do quadro pode referir-se, como aspecto positivo, o aumento de colopocitologias e
mamografias realizadas e registadas, apesar de ainda apresentar valores muito baixos, assim como a
diminuição do custo com Medicamentos e MCDTs.
A realização de consultas nos primeiros 28 dias de vida dos recém-nascidos é um indicador a
melhorar.

Movimento Assistencial Detalhado

Verifica-se uma diminuição na maioria das actividades desenvolvidas no Centro de Saúde de Seia, à
excepção das consultas de saúde materna e da actividade de enfermagem.
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Centro de Saúde de Trancoso

Da análise do quadro apresentado refere-se, como aspecto positivo, o aumento de colopocitologias
realizadas e registadas, a taxa do Plano Nacional de Vacinação aos 2 anos e a diminuição do custo
com Medicamentos e MCDTs.
Como aspecto a melhorar indica-se a taxa global de utilização de consultas médicas.

Movimento Assistencial Detalhado

Verifica-se um aumento substancial na actividade de enfermagem, nos domicílios e na consulta de
saude de adultos.
Inversamente, regista-se uma diminuição da actividade médica, com especial relevo para as
consultas de saúde de materna e saúde infantil.
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Unidade de Saúde Familiar “A Ribeirinha”*

Os indicadores globais de actividade da Unidade de Saúde Familiar “A Ribeirinha” apresentam na sua
generalidade uma evolução muito positiva, da qual se salienta o aumento do número de visitas
domiciliárias médicas e de enfermagem e de colopocitologias e mamografias realizadas e registadas.
Como aspecto a melhorar sinaliza-se o indicador relativo ao Plano de Vacinação aos 2 anos.

Movimento Assistencial Detalhado

A USF apresenta, aparentemente, aumentos de produção muito substanciais. Porém, esse
aumento não tem expressão estatística e é inconclusivo devido a que o início de actividade
teve lugar apenas no segundo semestre de 2009.
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4.3. Cuidados de Saúde Secundários

No âmbito dos cuidados secundários, a ULSG é composta pelo Hospital Sousa Martins (Guarda) e
pelo Hospital Nossa Senhora da Assunção (Seia). Assim, os dados apresentados a partir de agora,
abrangem os dois hospitais que integram a Unidade Local de Saúde da Guarda.

4.3.1. Consulta Externa

A Consulta Externa apresentou, no ano de 2010, um crescimento de 2,46%, que foi conseguido
através de um forte aumento de 11,5% nas primeiras consultas, reflectindo a aposta na
acessibilidade aos cuidados de saúde hospitalares da ULSG e uma melhoria na integração
administrativa e clinica com os Centros de Saúde que compõem a Unidade Local de Saúde da Guarda.

Total Primeiras

Total Subsequentes

68.922

70.071

31.587

2009

35.236

2010
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Movimento de Consultas Externas

Conforme o já mencionado, foi
observado um aumento de
2,46% no número de consultas
externas realizadas.
O quadro ao lado (Movimento
de Consultas Externas) procura
reflectir esse aumento tendo em
consideração as especialidades
médicas e não médicas objecto
de consulta externa.
Neste contexto, os maiores
aumentos
pertencem
às
especialidades de
urologia,
anestesia,
endocrinologia,
gastrenterologia,
medicina
interna, e dermatologia.
O mesmo não poderá dizer-se
relativamente às especialidades
de
ORL,
neurologia
e
oftalmologia a
quem
se
reconhecem os mais acentuados
decréscimos.
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Primeiras Consultas

O aumento de primeiras
consultas de especialidade foi
muito expressivo, quer no
que respeita a consultas só
médicas, com um aumento de
6,14%, quer no que respeita a
consultas não médicas com
uma produção superior ao
ano de 2009 em 1.748
consultas.
Esta situação fica a dever-se
ao bom desempenho de
Psicologia e igualmente ao
registo de consultas de
consultas de enfermagem.
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Lista de Espera para Consulta Externa

Da análise do quadro apresentado constata-se um ténue aumento no ano de 2010 do número de
doentes em lista de espera (1,93%).
Neste contexto, as principais diminuições no número de doentes em lista de espera
pertenceram a Endocrinologia, Pneumologia e O.R.L. Por oposição os principais aumentos
corresponderam a Ortopedia e Pediatria.

59 | Relatório de Gestão e Contas 2010

4.3.2. Internamento
A produção do internamento no ano de 2010 registou um decréscimo de 734 doentes saídos face ao
ano transacto.
Este resultado explicar-se com o aumento de produção em cirurgia de ambulatório que
possibilita uma permanência dos doentes inferior a 24h evitando, por esta via, o internamento
hospitalar.

Face aos dados apresentados, podemos observar que as especialidades que mais contribuíram para a
diminuição dos doentes saídos foram Oftalmologia (41,88%), Pediatria (23,49%) e Pneumologia
(14,51%).
De facto, constata-se que a especialidade de Oftalmologia, Cirurgia Geral e Ortopedia viram
decrescer o número dos seus doentes saídos, facto que se correlaciona directamente com o aumento
de produção em cirurgia de ambulatório.
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Análise dos Grupos de Diagnósticos Homogéneos (GDHs)
No sentido de conhecer melhor a actividade do internamento apresenta-se no quadro seguinte a
descrição dos Grupos de Diagnósticos Homogéneos (GDHs) mais frequentes no internamento nos
últimos dois anos (períodos completos de actividade da ULSG).

No referente aos GDHs Cirúrgicos conclui-se pela manutenção da actividade constante nos últimos
dois anos, nos dois GDHs mais frequentes. Porém, esperam-se alterações nos próximos anos em
face da crescente produção da cirurgia de ambulatório.
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Verifica-se que os GDHs Médicos mais frequentes dizem respeito a recém-nascidos e partos, o que é
absolutamente comum em Hospitais com Maternidade.
Pode constatar-se também algumas alterações nas posições cimeiras, com destaque para o aumento
das perturbações respiratórias, em oposição ao decréscimo das pneumonias.
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Taxa de Ocupação

A Taxa de Ocupação dos
Hospitais que integram a ULSG
apresenta
um
limitado
desempenho.
Espera-se que com as
instalações do Hospital
Martins esta realidade se
com uma distribuição
adequada dos recursos
existentes.

novas
Sousa
altere,
mais
físicos
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Demora Média
Da análise do indicador da Demora Média
verifica-se um bom desempenho das
especialidades cirúrgicas.
Relativamente às especialidades médicas
constatamos alguns desvios. Neste âmbito, e
para melhor compreender os resultados
apresentados importa contextualizar a
casuística em apreço.
No ano de 2010, dos doentes internados na
ULSG, 50% tinham idade superior a 65 anos,
sendo que destes, 34% tinham idade acima
dos 75 anos.
Neste cenário, a demora média elevada nas
especialidades
médicas
relaciona-se
directamente com a idade elevada dos
doentes que sofrem de complicações
associadas à idade.
Adicionalmente, refira-se que muitos dos
doentes internados são casos sociais de
idosos que não têm recursos familiares e/ou
económicos, e que por isso originam uma
estadia em ambiente hospitalar mais
prolongada.
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Taxas de Readmissões1

Entende-se por readmissão todo o
episódio de Internamento nos 5 dias
seguintes à alta de um episódio de
internamento que esteja clinicamente
relacionado (readmissão no mesmo
serviço).
Verifica-se que as readmissões são
pouco frequentes nos Hospitais que
integram a ULSG, facto muito positivo
pois indica uma boa qualidade dos
cuidados prestados ao nível do
internamento.

1

Base de dados utilizada: SONHO
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Taxa de Mortalidade

A Taxa de Mortalidade é um indicador
de qualidade que, no caso da ULSG, deve
ser analisado tendo em conta que mais
de 50% dos seus doentes têm idade
superior a 65 anos.
Neste sentido, a taxa de mortalidade
registada em medicina, de 27,8%,
relaciona-se directamente com a
elevada idade dos doentes internados.
A Unidade de Cuidados Intensivos
Polivalente apresenta a taxa de
mortalidade mais elevada. Todavia é a
unidade do internamento com o mais
elevado Índice de Case Mix.
Por outro, salienta-se o muito bom
desempenho das especialidades de
Obstetrícia e Neonatologia a este nível, o
que reforça a confiança na maternidade
da ULSG.
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4.3.3. Urgência

Movimento de Urgências

O número de episódios urgentes diminuiu em 2010, o que equivale a referir que foi atingido um dos
objectivos estratégicos da ULSG, que corresponde à maior utilização da rede de Centros de Saúde ao
dispor para situações agudas mas não emergentes.
O número total de doentes atendidos em 2010 corresponde a uma média diária de 269 doentes.
Refira-se ainda que, tendo em conta o total da população abrangida pela ULSG (154.975 habitantes)
o número de urgências por habitante corresponde a 0,63.

Doentes entrados vs Doentes internados

Apesar do bom resultado obtido verifica-se, do quadro apresentado que, efectivamente, há ainda um
longo caminho a percorrer no sentido da utilização racional dos serviços de urgência, tendo em conta
que a percentagem de doentes internados é muito reduzida.
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Urgências por Triagem de Manchester no ano 2010

46%

37,6%
7,6%

7,2%

1,3%

De acordo com a figura ao lado
verifica-se
que
46%
dos
atendimentos no serviço de
urgência é pouco urgente.
Trata-se de uma situação a
melhorar no futuro através da
melhoria na resposta ao nível do
ambulatório, quer da Consulta
Externa, quer dos Cuidados de
Saúde Primários.

0,3%

Urgências por Concelho de Proveniência

Os episódios de urgência com
maior peso relativo respeitam
a doentes do concelho de
Guarda (54,72%), que é
igualmente o concelho com
maior população, seguido do
concelho do Sabugal (5,52%) e
do de Pinhel (4,78%).

Nota: Informação disponível por doente.
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4.3.4. Hospital de Dia

Movimento do Hospital de Dia

A actividade em Hospital de Dia aumentou em todas as suas modalidades. Em concreto, as sessões
de Oncologia médica registaram um aumento (4,74%) e representam 60% da produção em Hospital
de Dia.

4.3.5. Bloco Operatório

A ULSG dispõe de dois Blocos Operatórios.
No Hospital Sousa Martins localiza-se um bloco operatório constituído por 5 salas operatórias, das
quais 4 estão afectas à actividade cirúrgica convencional e 1 sala a cirurgia de ambulatório, havendo
sempre sala disponível para cirurgias urgentes.
O Hospital Nossa Senhora da Assunção possui também um bloco operatório com duas salas, ambas
afectas à cirurgia de ambulatório.
A ULSG integra ainda uma sala de partos e uma sala de dilatação composta por seis camas.

Actividade Cirúrgica

Verifica-se um aumento da actividade cirúrgica de 9,12%, a que corresponde um maior número de
doentes com cirurgia realizada (8,54%).
Este resultado positivo correlaciona-se directamente com o bom desempenho na cirurgia de
ambulatório, que adiante se apresentará.

69 | Relatório de Gestão e Contas 2010

Cirurgias por Especialidade

Analisando a actividade cirúrgica por serviço, afere-se que a Oftalmologia foi a especialidade com
maior produção cirúrgica.
Sublinhe-se que, neste aumento, está reflectido um número elevado de cirurgias realizadas em
ambulatório (ver quadro página seguinte).

Cirurgias Urgentes
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Cirurgias Convencionais

A aposta na cirurgia de
ambulatório, foi um objectivo
estratégico proposto pelo
Ministério da Saúde e
concretizado na ULSG através
da sua Unidade de Cirurgia de
Ambulatório.
Em concreto, a produção em
Ambulatório representa 42%
da produção total cirúrgica,
sendo que o crescimento
entre 2009 e 2010 foi de 58%.

Cirurgias de Ambulatório

A diminuição da actividade
convencional é compensada
pelo aumento da produção
em ambulatório.
Nestes termos, não se verifica
qualquer quebra na produção
cirúrgica, mas sim uma
transferência de produção da
cirurgia convencional para a
cirurgia de ambulatório.

Total Cirurgias 2009

Ambulatório
Urgente

Convencional

Total Cirurgias 2010

Ambulatório

Convencional

Urgente
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Nascimentos

A frequência média diária de partos realizados na ULSG no ano de 2010 foi de 1,7 partos por dia.
O número de partos vaginais com analgia epidural atingiu os 64%, superando o objectivo
contratualizado de 59% e demonstrando a crescente preocupação com a qualidade e o conforto da
grávida.

Lista de Espera Cirúrgica

A especialidade com maior lista de espera cirúrgica é a Ortopedia com 589 doentes inscritos, seguida
de Cirurgia Geral com 494 doentes.
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4.3.6. GDHs de Ambulatório
Apresenta-se, no quadro seguinte e com maior pormenor, a descrição evolutiva dos GDHs Cirúrgicos
de Ambulatório.

Face ao exposto verifica-se, como já referimos anteriormente, que a especialidade com maior
produção em cirurgia de ambulatório é a Oftalmologia, sendo responsável pelos três primeiros GDH
do ano de 2010.
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4.3.7. Serviço Domiciliário

O serviço domiciliário reveste especial importância atendendo aos índices de dependência elevados
da população da área de influência da ULSG.
Deste modo, apraz-nos referir que a prestação de cuidados no domicílio dos doentes registou um
aumento.

4.3.8. Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica (M.C.D.T.s)
Os M.C.D.T.s desempenham um papel essencial ao estudo e tratamento dos doentes. Neste âmbito,
expõe-se de seguida os dados referentes aos MCDTs pedidos pelos profissionais da ULSG mas
realizados no exterior, e os MCDTs pedidos e realizados na ULSG.
Adicionalmente refira-se que, no ano de 2010, os Hospitais da ULSG realizaram no seu interior 99%
da sua produção total de MCDTs.
Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica realizados no interior da ULSG

A ULSG apostou ao longo de
2010 no reforço da sua
capacidade
interna
de
produção,
através
do
investimento
em
novas
técnicas diferenciadas.
Verifica-se, através da análise
do quadro ao lado, que o
Serviço de Patologia Clínica é
responsável por 73% da
produção de MCDTs.
Este resultado foi impulsionado
com a internalização da
realização
de
análises
prescritas pelos Centros de
Saúde da Guarda e de Seia.
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Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica realizados no exterior da ULSG

O recurso ao exterior
para
realização
de
MCDTs é em geral pouco
significativo,
prendendo-se,
essencialmente,
com
falta de equipamento no
seio da ULSG, que
possibilite a realização
dos mesmos no seu
interior. Este facto será
revertido já no próximo
ano pois o novo Hospital
estará
dotado
de
equipamento
diferenciado, logo o
recurso ao exterior será
ainda mais reduzido.
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4.4. Cuidados Continuados
A população da área de influência da ULSG apresenta um índice de envelhecimento muito elevado
(ver ponto 2.1.). Recorde-se que a população com mais de 65 anos era de cerca de 25% do total de
residentes.
Neste contexto, e com vista a melhorar as condições de vida das pessoas idosas com dependência
funcional, de doentes com patologia crónica múltipla e de pessoas com doença incurável em estado
avançado e em fase final de vida, a ULSG apostou estrategicamente na Rede Nacional de Cuidados
Continuados Integrados (doravante designada por RNCCI).
A ULSG oferece Cuidados Continuados Integrados em todas as valências contempladas pela RNCCI.
Referimo-nos em concreto à Unidade de Convalescença, à Unidade de Média Duração e Reabilitação,
à Unidade de Longa Duração e Manutenção e à Unidade de Cuidados Paliativos.
Consciente de que as necessidades dos utilizadores da RNCCI não se esgotam nos serviços de
internamento, a ULSG dispõe igualmente de uma unidade de ambulatório, constituída pela Equipa de
Gestão de Altas do Hospital Sousa Martins e pela Equipa de Gestão de Altas do Hospital Nossa
Senhora da Assunção que iniciou a actividade no final de 2009.
Os Centros de Saúde da ULSG, através das Equipas de Cuidados Continuados Integrados prestam
serviços domiciliários médicos, de enfermagem e de fisioterapia, com natureza preventiva, curativa,
reabilitadora e acções paliativas.
Efectivamente, a prestação de cuidados individualizados e de proximidade é uma mais-valia,
considerando o envelhecimento e a dificuldade de deslocação da população da área de influência da
ULSG.
Nesta perspectiva, os Cuidados Continuados Integrados representam uma melhoria efectiva na
qualidade assistencial oferecida pela ULSG.
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Unidade Local de Saúde da Guarda, E.P.E.

5. Gabinete do Utente
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O Despacho Ministerial nº 26/86, de 30 de Junho, criou o Gabinete do Utente e definindo-o
“como instrumento de gestão dos serviços e meio de defesa dos utentes” e determinando a
sua constituição em todos os Serviços de Saúde.
Em todas as Unidades de Saúde que integram a ULS Guarda está criado e consolidado o
Gabinete do Utente, com espaço físico próprio e com um profissional que responde perante
o Órgão de Gestão, dando cumprimento e pondo em prática as funções a que se destina.
Os profissionais do Gabinete do Utente têm como suporte um sistema informatizado e em
rede - SGSR (Sistema de Gestão das Sugestões e Reclamações), que se destina a registar e
tratar as exposições apresentadas pelos cidadãos, assim como identificar as medidas
correctivas.
Tem também como finalidade dotar a tutela de instrumentos para a tomada de decisão na
melhoria da qualidade dos serviços e na satisfação dos cidadãos, a partir da análise das
exposições, sejam elas Reclamações, Sugestões ou Elogios.
Ao Gabinete do Utente compete ainda informar os utentes dos seus direitos e deveres e, das
normas gerais e internas em vigor, assim como dar cumprimento ao estabelecido no
Decreto-Lei nº 135/99, de 22 de Abril, onde se define a relação dos serviços públicos com os
cidadãos, através do acolhimento, atendimento e audição.
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Unidade Local de Saúde da Guarda, E.P.E.

6. Desempenho Económico e Financeiro
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6.1. Análise Económico-financeira
Neste capítulo procede-se à análise do desempenho económico-financeiro da ULSG no ano 2010.
Adicionalmente foram efectuadas análises da rendibilidade e criação de valor, bem como outras
análises de controlo de eficiência na alocação de recursos financeiros, com vista a aumentar a solidez
e abrangência da análise económica e financeira.

6.1.1. Análise Global

A Unidade Local de Saúde da Guarda a apresentou no ano de 2010 um EBITDA (earnings before
interest, taxes depreciation and amortization) positivo de 1.059.845€, explicado pelo aumento no
valor capitacional conjugado com o controlo de custos operacionais, que permitiram uma melhoria
muito substancial no Resultado Operacional ( recuperação de mais de 3,5 milhões de euros), sendo o
melhor resultado desde a constituição da ULSG.
Os resultados extraordinários são positivos significando que os custos extraordinários foram
absorvidos pelos proveitos extraordinários.
Os proveitos totais apresentam crescimento de 3%, impulsionado pelo aumento no valor capitacional
e pela facturação aos subsistemas privados.
Por outro lado, os custos totais incorridos decresceram 1% prosseguindo uma estratégica de
eficiente alocação de recursos financeiros, patente na diminuição em 2% nos consumos e de 1,3%
nos fornecimentos e serviços externos.
Em concreto, no que respeita aos consumos apraz salientar as estratégias de negociação de preços
com obtenção de rappel e descontos comerciais, optimização na gestão logística com medidas de
nivelamento e stocks mínimos. Já relativamente aos Fornecimentos e Serviços Externos, a crescente
preocupação com a diminuição do recurso ao exterior apresenta como desiderato a redução nos
custos com subcontratos, dos quais se salienta a redução conseguida nos meios complementares de
diagnóstico e no transporte de doentes.
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Evolução dos Proveitos

O ano de 2010 registou um aumento nos proveitos operacionais, resultante do aumento da
produção para subsistemas e do aumento no valor capitacional.
Os proveitos extraordinários registaram um aumento significativo justificado com a regularização de
facturação de anos anteriores aos subsistemas (públicos e privados.)

Evolução dos Custos

Neste âmbito, constata-se uma diminuição muito significativa dos custos operacionais na ordem de
1.1M€ quando comparados com os custos operacionais de 2009, que será analisado em detalhe no
ponto seguinte.
Os custos financeiros registaram um decréscimo pois, no ano de 2008 a ULSG recorreu ao FASP
(Fundo de Apoio ao Sistema de Pagamentos) para pagamento a fornecedores daí decorrendo o
pagamento de juros no ano de 2009. Porém, os juros suportados em 2010 foram significativamente
inferiores e relacionam-se com o atraso no pagamento a fornecedores.
No que se refere a custos extraordinários, no ano 2010 verifica-se que 62% do seu valor se refere a
correcções relativas a exercícios anteriores.
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6.1.2. Análise Económica

Os proveitos operacionais registaram um incremento, que se explica pelo aumento no valor
capitacional e na facturação a subsistemas.

Em termos gerais, verifica-se uma diminuição na globalidade dos custos operacionais, sendo mais
expressiva a redução nos custos com pessoal, reflexo de aposentações havidas ao longo de 2010.
Também merece aqui referência autónoma a diminuição em 2,2% dos custos com mercadorias
vendidas e materiais consumidos.

Custos das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas

Uma análise mais detida dos Custos das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas (CMVMC)
permite aferir diminuições nos custos do material de consumo clínico (9,42%) e no material de
consumo administrativo (44,35%).

84 | Relatório de Gestão e Contas 2010

Relativamente a produtos farmacêuticos regista-se um aumento de 0,5% que, de seguida, se explica
em pormenor.

Consumo de Medicamentos e Material de Consumo Clinico (Hospitais)

Constata-se um ligeiro aumento no consumo de medicamentos ao longo do último ano,
fundamentalmente devido ao:
 Aumento na oferta de cuidados de saúde, nomeadamente na Cirurgia da Coluna, na
Reumatologia e Urologia;
 Número de doentes tratados em regime de ambulatório com medicamentos de dispensa
gratuita (doenças auto-imunes), que aumentou significativamente;
 Crescimento do custo com medicamentos foi a aprovação do medicamento “Ranibizumab”
para o tratamento da “Degenerescência macular relacionada com a idade (DMI) neovascular
(húmida)”, patologia que apresentou um elevado custo no 1º semestre de 2010.
Apesar do aumento na produção cirúrgica, o custo com material de consumo clínico por GDH
registou um decréscimo, comprovando o aumento no nível de eficiência na alocação de recursos
financeiros.
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Custo com Fornecimentos e Serviços Externos

Nesta rubrica constata-se uma poupança face ao ano anterior em cerca de 400 mil €.

Fornecimentos e Serviços

Os fornecimentos e serviços mostram um incremento (9%), na sua maioria explicado pelo recurso a
empresas de prestação de serviços médicos, face à extrema carência de recursos humanos registada
e constatável na área de influência da ULSG.

Subcontratos

Globalmente, no ano de 2010, os subcontratos registaram uma diminuição de 6%.
As principais diminuições registaram-se nos transportes de doentes (11%), como consequência da
aplicação do novo regulamento interno de transportes de doentes da ULSG.
Por outro lado, afere-se uma diminuição nos meios complementares de diagnóstico devido à
racionalização da prescrição e internalização de exames de patologia clínica prescrita pelos Centros
de Saúde da Guarda e de Seia cuja realização ocorre, respectivamente, no Hospital Sousa Martins e
no Hospital Nossa Senhora da Assunção.
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Custos com Pessoal

Da análise do quadro apresentado constata-se um decréscimo na maioria dos custos com pessoal
face ao ano anterior.
Em concreto, o trabalho extraordinário registou uma diminuição de 3%, verificando-se o decréscimo
mais significativo, como consequência da melhoria na gestão das escalas, na classe dos enfermeiros
(18%).
Também na rubrica de noites e suplementos se registou um decréscimo (1%), sendo este mais
significativo na classe dos médicos.
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6.1.3. Análise Financeira

Em 2010 o total do activo líquido ascendeu a 71.378.133,91€ essencialmente impulsionado pelo
aumento nas imobilizações em curso, reflexo da construção do novo Hospital Sousa Martins. A
diminuição verificada nas existências face ao ano anterior relaciona-se com a melhoria na gestão
logística. No que respeita às dívidas de terceiros aferimos um substancial aumento que se refere
principalmente a atrasos no recebimento dos subsistemas (públicos e privados) e da ACSS.
No que concerne aos capitais próprios apresentam um incremento consequência do aumento de
capital em 3M€ havido em 2010.
Relativamente ao passivo acusou um aumento na rubrica de acréscimos e diferimentos que se
prende com o processamento dos subsídios de investimento (Fundos Comunitários) para a
construção do novo edifício do Hospital Sousa Martins.
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Rácios Económico-Financeiros

O rácio de liquidez geral reflecte alguns problemas no activo circulante sobre o passivo de curto
prazo, facto justificado com o subfinanciamento da ULSG em 2009, que protelou alguns pagamentos
a fornecedores. Assim sendo, com a regularização futura dos atrasos agora verificados é expectável
uma melhoria nos rácios de liquidez.
Constata-se igualmente, que o maior atraso nos recebimentos (765 dias) pertence a Instituições fora
do Estado. Já relativamente ao prazo médio de pagamentos, importa salientar a preocupação da
ULSG em liquidar as suas dívidas com instituições de fora o Estado, conscientes das dificuldades de
tesouraria das instituições em causa. Por outro lado, através do pagamento atempado aos
fornecedores pretende-se evitar o pagamento de juros a fornecedores.
A autonomia financeira, que representa a percentagem do capital próprio que financia o activo da
ULSG apresentou uma evolução muito positiva face ao ano anterior, essencialmente consequência
do aumento do capital e do resultado líquido do exercício positivo em 2010.
No que se refere ao indicador da solvabilidade, que exprime a razão entre o capital próprio e o
passivo total, regista-se um valor positivo explicado com o aumento do capital próprio realizado no
ano de 2010.
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Rácios de Rendibilidade

Da análise do quadro apresentado conclui-se pela melhoria substancial em todos os indicadores de
criação de valor acrescentado.
Destaca-se, pela sua reconhecida importância, o indicador de rendibilidade do capital próprio, que
representa a remuneração do capital investido pelo Estado, cujo resultado positivo contrasta com o
fraco desempenho no ano anterior. Na base deste progresso estão os resultados líquidos do exercício
positivos e o aumento de capital efectuado pelo accionista da ULSG o Estado Português.

Indicadores de Actividade

Os indicadores de actividade constituem elementos importantes na avaliação da eficácia na gestão
dos recursos aplicados.
A ULSG apresenta nesta análise um nível adequado na utilização dos activos.
No referente às existências apresenta um elevado rácio, indiciando uma gestão eficiente dos stocks.

O indicador de cash flow apresenta evolução positiva significando um incremento na capacidade de
auto financiamento da ULSG.
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6.2. Execução Orçamental

O total dos custos suportados em 2010 regista uma diminuição de 3M€ face ao orçamentado, o que
configura um bom desempenho na gestão operacional prosseguida ao longo de 2010.
No referente aos proveitos, estes apresentam um desvio em relação ao previsto de 3M€,
consequência da diminuição na facturação aos subsistemas (públicos e privados).

6.3. Investimentos

O investimento realizado no ano de 2010 ascendeu a 13,9M€, do qual o realizado em imobilizações
em curso se refere à ampliação e reconstrução do Hospital Sousa Martins.
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7. Recursos Humanos
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7.1. Evolução dos Indicadores de Recursos Humanos
A Unidade Local de Saúde da Guarda dispunha em 31 de Dezembro de 2010 de 1.642 colaboradores,
dos quais 49% trabalhavam no Hospital Sousa Martins, 10% no Hospital Nossa Senhora da Assunção
trabalham, 34% nos Cuidados de Saúde Primários 34% e os restantes 8% dos profissionais pertencem
aos serviços centrais.
O grupo profissional mais representativo é o pessoal de enfermagem (35%), seguido pelos
assistentes operacionais (26%). O pessoal médico e assistente seguem-se na lista (14%) seguidos
alguma distância pelos técnicos de diagnóstico e terapêutica (6%) e os técnicos superiores de saúde
com 2%.

As variações mais significativas encontram-se nos assistentes técnicos com um decréscimo de 6%,
seguida dos técnicos superiores 3%.
O principal aumento pertenceu ao pessoal de enfermagem com uma variação de 2%.
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Encargos com o Pessoal

Distribuição por grupo profissional e por vínculo

Em 2010 o regime de contrato de trabalho em funções públicas representava 75% do total de
contratos de trabalho (FP), os restantes 25% pertenciam respectivamente a contratos individuais de
trabalho (CIT – 15%) e a prestações de serviço (PS – 10%).
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Absentismo

No que concerne à assiduidade salienta-se que a taxa de absentismo da maioria dos trabalhadores
da ULSG se encontra no nível Bom (entre 1% e 5%).

A modalidade de contrato de trabalho em funções públicas é relação jurídica mais frequente na
ULSG.
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Nível de Escolaridade

O nível de escolaridade mais frequente nos colaboradores da ULSG é a licenciatura (38%).
As principais saídas registaram-se nos colaboradores com o 9º ano ou equivalente.
As principais entradas registaram-se em pessoal com o grau académico de licenciatura.

Distribuição por grupo etário

O grupo etário mais frequente dos colaboradores da ULSG situa-se na faixa etária dos 50 aos 54 anos.
Regista-se igualmente um esforço de rejuvenescimento com um aumento significativo dos
colaboradores entre os 25 e os 29 anos.
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7.2. Formação
O Gabinete de Formação e Desenvolvimento Profissional da ULSG realizou em 2010 um total de 46
acções de formação dirigidas aos seus profissionais nas mais diversas áreas, representando um
acréscimo de 142,11% em relação ao ano anterior.
Para além das acções de formação foram igualmente realizadas sessões de formação em serviço.
Aborda-se agora, mais detalhadamente o desenvolvimento da formação ao longo de 2010 e a sua
evolução em relação ao ano 2009, por tipo de formação.

A ULSG obteve em 2009 e 2010 aprovação das suas candidaturas ao Fundo Social Europeu Programa Operacional Potencial Humano (POPH), na tipologia 3.3 – Qualificação dos Profissionais da
Administração Pública e na tipologia 3.6 – Qualificação para os Profissionais da Saúde.
De referir que as duas acções de formação realizadas em 2010 sobre o tema “Vida sem Tabaco”
estiveram inseridas no âmbito do Projecto REDES, abrangido pelo Programa Operacional de
Cooperação Transfronteiriça Espanha e Portugal.
O Projecto Redes foi desenvolvido em parceria com o Instituto da Droga e Toxicodependência (IDT) e
Comissão Regional para a Droga de Castela e Leão (Espanha).
O número de acções realizadas em 2010 representou um acréscimo de 377,78% em relação a 2009.
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Verifica-se, através da análise ao quadro apresentado, que a ULSG também realizou formação não
financiada por fundos comunitários.
Registou-se em 2010 uma clara diminuição deste tipo de formação, demonstrando uma preocupação
em inserir a maior diversidade possível de temas nas candidaturas ao Fundo Social Europeu.

Para além das acções de formação já elencadas, que são programadas anualmente, também foram
realizadas sessões de formação em serviço.
Este tipo de formação caracteriza-se por ter uma duração reduzida (1 ou 2 horas) e visa colmatar
necessidades imediatas de correcção de algumas deficiências nos serviços.
Em 2009 participaram neste tipo de formação 27 serviços. Em 2010, o número de serviços envolvidos
subiu para 32, significando um aumento de 18,52%.
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8. Perspectivas para 2011
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8.1. Modernização de Instalações e Equipamentos
No ano de 2011 será inaugurado o novo Hospital Sousa Martins e será lançado o concurso para
remodelação do edifício do mais antigo do mesmo Hospital.
Estas obras, permitirão alojar serviços já existentes e a criação de outros, entre os quais a unidade de
Cirurgia de Ambulatório, os serviços de Urologia e de Imunohemoterapia, bem como a aposta na
diferenciação dos serviços de Cardiologia, Pneumologia e Oncologia.
Em concreto pretende-se, na área médica reequacionar a gestão e funcionamento dos serviços de
Imagiologia e de Análises Clínicas de forma a dotá-los de novos equipamentos (por exemplo a
ressonância magnética nuclear ou equipamento de bioquímica) e reduzir ou eliminar a dependência
da ULSG de fornecedores externos.
Também na área não médica se prevê vir a incorporar investimentos resultantes da aquisição de
software que permita a análise estatística de produção dos Centros de Saúde e a facturação a
subsistemas daí resultante.
Face aos problemas estruturais dos Centros de Saúde de Figueira de Castelo Rodrigo e Seia e de
modo a aumentar a qualidade da prestação de cuidados far-se-á a requalificação dos mesmos,
através da construção de raiz em Figueira de Castelo Rodrigo e a remodelação total em Seia.

8.2. Cirurgia de Ambulatório
Reconhecendo as mais-valias da cirurgia realizada em regime de ambulatório pretende-se reforçar a
aposta nesta valência, como forma de redução da lista de espera cirúrgica.
O forte impacto social e económico deste modelo organizativo está associado a um significativo
incremento da qualidade, mas permite igualmente a racionalização da despesa em saúde com uma
reorientação dos custos hospitalares, em especial quando em presença de elevados índices de
substituição da cirurgia convencional pela cirurgia de ambulatório.
A aposta neste tipo de cirurgia exige, por um lado, a sensibilização dos doentes e dos profissionais
para as vantagens associadas à cirurgia de ambulatório e, por outro, condições físicas e
organizacionais que garantam uma assistência com elevados padrões de qualidade e segurança, pelo
que se considera indispensável o investimento nesta área.
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8.3. Unidade Multidisciplinar de Cirurgia de Obesidade
A obesidade é, actualmente, o mais significativo factor de risco de doenças crónicas como a diabetes,
as doenças cardiovasculares e as neoplasias.
Neste cenário, a aposta na cirurgia de obesidade configura uma situação duplamente vantajosa (winwin situation), desde logo porque permite a resolução dos problemas de saúde dos doentes e, no
futuro, previne o aparecimento de co-morbilidades associadas à obesidade.
Neste sentido, reforçou-se a aposta na cirurgia de obesidade que se pretende afirmar como
referência regional no diagnóstico, no tratamento e no acompanhamento dos doentes com
obesidade.

8.4. Consulta Externa
O acesso a consultas de especialidade será claramente privilegiado com um aumento no número de
primeiras consultas a realizar. Efectivamente, embora o aumento do número de primeiras consultas
seja uma medida transversal a todas as especialidades, o acesso a especialidades com elevada lista
de espera foi inequivocamente privilegiado, nomeadamente na Cardiologia, na Ginecologia, na
Oftalmologia e na Ortopedia.
Concretamente, a redução da lista de espera será atingida através da correcta gestão dos horários e
actividades clínicas, de forma a aumentar o tempo disponível para consulta ou, se for o caso, através
de programas de recuperação de listas de espera, com especial incidência nas especialidades de
maior procura.
Adicionalmente, o envelhecimento e isolamento da população da área de influência da ULSG implica
que seja necessário equacionar a realização de algumas consultas das especialidades hospitalares
nos Cuidados de Saúde Primários.

8.5. Integração Clínica
A ULSG enquanto organização provedora de um continuum de cuidados de saúde responde
directamente pelos resultados obtidos e pelo status global de saúde da população da sua área de
influência. Neste sentido, pretende-se oferecer cuidados coordenados e custo-efectivos,
aumentando o valor dos serviços prestados. Por conseguinte, será mais fácil o doente receber os
cuidados certos, no local certo, e no tempo certo.
O modelo de integração clínica de cuidados adoptado assenta na gestão da doença. Trata-se de um
modelo de prestação de cuidados a uma população que se encontra em risco ou à qual já foi
diagnosticada uma determinada doença, que coordena recursos ao longo de todo o sistema de
prestação de cuidados e ao longo do ciclo de vida da doença.
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Em face do exposto, pretende-se operacionalizar o Gabinete de Gestão da Doença, de modo a
permitir uma verdadeira integração de cuidados de saúde, através da coordenação das várias linhas
de produção.
Adicionalmente, refira-se que os programas de gestão da doença devem incluir:
 guidelines clínicas baseadas na melhor evidência científica,
 A identificação da população alvo,
 Uma estratificação dos doentes pelo risco,
 A adopção de equipas multidisciplinares,
 A educação do doente para o seu auto-tratamento,
 A informação de rotina (feedback),
 A existência de registos clínicos que deverão ter como prioridade inicial as doenças crónicas.

8.6. Desenvolvimento dos Cuidados Continuados Integrados
A aposta no desenvolvimento dos cuidados continuados é uma prioridade estratégica na região onde
se insere a ULSG, atendendo ao elevado índice de envelhecimento da sua população. Essa aposta
traduz-se na instalação de 27 camas (16 na Unidade de Convalescença e 11 nos Cuidados Paliativos)
no Hospital Nossa Senhora da Assunção e no incremento da actividade das Equipas Cuidados
Continuados Integrados nos Centros de Saúde.

8.7. Consulta com Hora Marcada
A preocupação com a satisfação dos utentes justifica a necessidade de efectuar o agendamento das
consultas com hora marcada. Deste modo, evitar-se-ão as ineficiências e insatisfações associadas ao
tempo de espera por uma consulta médica e não médica.
Trata-se de uma medida exigente pois implica a revisão e reestruturação dos processos internos de
agendamento de consultas. Porém, conscientes do desafio e por se reconhecerem as mais-valias
resultantes desta medida, a mesma será implementada ao longo de 2011.

8.8. Redução das Horas Extraordinárias
Na esteira das orientações emanadas pelo Ministério da Saúde pretende-se diminuir os custos com
horas extraordinárias.
O objectivo para 2011 consiste em diminuir o seu peso relativo para 10% do total dos custos com
pessoal. Para a obtenção desta meta será necessária a revisão das escalas médicas e de enfermagem,
e também a substituição do trabalho extraordinário imprevisto por folgas.
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9. Demonstrações Financeiras
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9.1. Balanço Analítico
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9.2. Demonstração de Resultados por Natureza
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9.3. Demonstração de Resultados por Função
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9.4. Demonstração de Fluxos de Caixa
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9.5. Anexo à Demonstração de Fluxos de Caixa
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9.6. Controlo do Orçamento
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10. Anexo ao Balanço e à
Demonstração Legal de Contas
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10.1. Nota introdutória
Na data do fecho de contas de 2010, e conforme já havia sido referido nos anteriores Relatórios de
Gestão de 2008 (3 meses) e 2009 (12 meses), ainda não tinham sido considerados na Consolidação
de Contas da ULSG os saldos iniciais dos activos e passivos existentes nos Centros de Saúde à data da
criação desta ULS, através do Decreto-lei nº183/2008 de 4 de Setembro, rectificado pelo Decreto-lei
12/2009 de 12 de Janeiro, que integrou o Hospital Sousa Martins (Guarda), o Hospital Nossa Senhora
de Assunção (Seia) e 12 Centros de Saúde do distrito da Guarda (Almeida, Celorico da Beira, Figueira
de Castelo Rodrigo, Fornos de Algodres, Sabugal, Guarda, Gouveia, Manteigas, Meda, Pinhel,
Trancoso e Seia), que pertenciam à Sub-Região da Guarda da Administração Regional Saúde do
Centro, I.P.
A ULSG, rege-se pelos estatutos constantes do Anexo do decreto-lei supra referido e pelo seu
regulamento interno, homologado em 10 de Março de 2011 pelo Senhor Secretário de Estado da
Saúde e pela demais legislação e normas em vigor que não contrariem o aludido decreto-lei.
Assim, desde 01 de Outubro de 2008 que a ULS da Guarda, EPE é uma pessoa de direito público de
natureza empresarial, dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial com o número
de contribuinte de pessoa colectiva 508752000 e com sede na Av. Rainha D. Amélia, S/N, 6301-857
Guarda.
O seu objecto social consiste na prestação de cuidados de saúde primários, diferenciados e
continuados à população, designadamente aos beneficiários do Serviço Nacional de Saúde e aos
beneficiários dos subsistemas de saúde, ou de entidades externas que com ela hajam contratualizado
a prestação de cuidados de saúde, e a todos os cidadãos em geral, bem como assegurar as
actividades de saúde pública e os meios necessários ao exercício das competências da autoridade de
saúde na área geográfica por ela abrangida.
Desenvolve actividades de investigação, formação e ensino, sendo a sua participação na formação de
profissionais de saúde dependente da respectiva capacidade formativa, podendo ser objecto de
contratos-programa em que se definam as respectivas formas de financiamento.

10.2. Anotações segundo o P.O.C.M.S.
As notas que se seguem respeitam à numeração sequencial definida no Plano Oficial de
Contabilidade do Ministério da Saúde (POCMS).
As notas cuja numeração se encontra ausente deste anexo não são aplicáveis a esta Unidade Local de
Saúde, ou a sua apresentação não é relevante para a leitura das Demonstrações Financeiras.
Os valores monetários nas notas e quadros que se seguem são expressos em Euros, como unidade
monetária.
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Nota 1 – Apresentação das Demonstrações Financeiras
O Património da entidade EPE é composto pelo capital estatutário de constituição a 01/10/2008 e
pelos aumentos verificados em 2009 e 2010.

Nota 2 – Comparabilidade com o exercício anterior
Os valores descritos reportam-se ao terceiro exercício de actividade coincidente com o ano civil, de
01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2010, sendo possível efectuar uma comparabilidade como
exercício completo em relação ao ano transacto.

Nota 3 – Critérios de valorimetria utilizados e métodos de cálculo respeitantes aos ajustamentos de
valor
As demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações, a
partir dos livros e registos contabilísticos da Unidade Local de Saúde da Guarda, E.P.E., mantidos de
acordo com os princípios de contabilidade geralmente aceites em Portugal.
Os principais critérios valorimétricos utilizados foram os seguintes:
a) Imobilizações incorpóreas – Estas são registadas pelo respectivo custo de aquisição
amortizadas pelo método quotas constantes e de acordo com as taxas máximas aplicáveis na
legislação fiscal.
b) Imobilizações corpóreas – As imobilizações corpóreas encontram-se registadas ao custo
histórico atribuído o custo de aquisição de acordo com a informação encontrada nas facturas.
As amortizações foram calculadas pelo método das quotas constantes, de acordo com as taxas
previstas no Decreto Regulamentar 25/2009.
Conforme já referido no relatório do ano de 2008 e 2009, o Imobilizado existente nos Centros de
Saúde que integram a ULS da Guarda, EPE ainda não está reflectido no Balanço, dado que a
Administração Regional de Saúde do Centro, I.P., à data de encerramento das contas do presente
exercício, ainda não encerrou as contas respectivas dos Centros de Saúde reportadas a 30/09/2008.
a) Existências – As matérias-primas, subsidiárias e de consumo encontram-se valorizadas ao
custo médio de aquisição.
b) Especialização dos exercícios – A empresa regista as suas receitas e despesas de acordo com o
princípio da especialização de exercício pelo qual as receitas e despesas são reconhecidas à
medida que são geradas, independentemente do momento em que são recebidas ou pagas. As
diferenças entre os montantes recebidos e pagos e as correspondentes receitas e despesas
geradas são registadas nas rubricas de acréscimos e diferimentos.
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Nota 7 – Activo Imobilizado

Na data do fecho de contas de 2010 da ULS da Guarda, EPE, o processo de inventariação e
identificação de todo o imobilizado encontrava-se em fase final, pelo que será no decorrer do
exercício de 2011 que se irá reflectir contabilisticamente a análise de todo este processo.

Amortizações
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Nota 13 – Bens utilizados em regime de locação financeira

Nota 23 – Dívidas de cobrança duvidosa
Em 31 de Dezembro de 2010 existiam dívidas de cobrança duvidosa no valor de 112.073,47€,
correspondentes às seguintes rubricas:
 Subsistemas: 9.193,13€
 Companhias de Seguros: 70.004,75€
 Outros Clientes: 32.875,59€
Os saldos encontram-se provisionados em 94%.

Nota 24 – Dívidas activas e passivas ao pessoal
No final do exercício de 2010, a ULSG apresentava o valor de 1.448.810,53€ na rubrica
Remunerações a pagar ao pessoal. À data do fecho deste relatório ainda não tínhamos terminado o
levantamento justificativo do saldo desta rubrica, cujo valor de 1.370.897,14€ se reporta aos saldos
iniciais da ULS Guarda.

Nota 31 – Provisões Acumuladas
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Nota 32 – Movimentos registados no Fundo Patrimonial

No âmbito da Resolução do Conselho de Ministros nº140/2008 publicado no Diário da República
1ªsérie nº180 de 17 de Setembro 2008, o reforço por aumento de capital em 2010 foi de 3.000.000€,
estando à data registados na Conservatória do Registo Comercial, todos os aumentos de capital
estatutário, ocorridos desde o início de actividade da ULS Guarda, no valor total de 13.877.236,00€
Está previsto nesta Resolução a subscrição do Capital Estatutário para a ULS Guarda no montante
global de 48.010.000,00€.

Nota 33 – Demonstração dos custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas

Nota 35 – Repartição do valor líquido das vendas e prestações de serviços
Em função do modelo de financiamento instituído para 2010, semelhante ao de 2009, as “Prestações
de serviços” são essencialmente justificadas pelo valor capitacional (valor per capita da população
residente) previsto no Acordo Modificativo do Contrato Programa de 2010, no valor de
90.066.620,51€.
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Nota 37 – Demonstração dos resultados financeiros
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Nota 38 – Demonstração dos resultados extraordinários

Nota 39 – Outras informações consideradas relevantes
a. Acréscimos e Diferimentos
Os acréscimos de proveitos reportam-se à especialização da produção, cujos principais valores
são:
 À ACSS, no montante de 361.093,00€, cujo valor inclui a receita das Ajudas Técnicas,
Ordens Religiosas, Cirurgias de Obesidade e Colheita de Órgãos cujos valores serão
facturados em 2011 e o remanescente no valor de 152.507,69€ proveniente da
especialização feita em 2008, que aguarda a validação dos objectivos do contrato-programa
do 1ºano de actividade;
 À Administração Regional Saúde, I.P. no montante de 3.007.349,56€, referente a
prestações de serviços realizados no 4ºtrimestre de 2008, no ano de 2009 e 2010, cuja
facturação será emitida em 2011 (Acordos Internacionais), e o remanescente no valor de
1.669.257,05€ referente a despesas suportadas no âmbito dos Reembolsos a Utentes
Pensionistas do Fundo Especial de Segurança Social do Pessoal da Indústria de Lanifícios;
 A Outras Entidades no montante de 453.819,65€ referente a proveitos ocorridos em 2010,
cujos documentos têm data de emissão de 2011;
A ULS da Guarda, EPE contabilizou no exercício de 2010, na rubrica acréscimos e diferimentos,
o montante de 5.615.446,38€, correspondente a remunerações e respectivos encargos com
férias e subsídio de férias vencidos a 31 de Dezembro de 2010, mas a pagar em 2011.
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Os proveitos diferidos, no montante de 11.358.591,19€ referem-se aos subsídios recebidos
pelos investimentos no âmbito dos seguintes projectos:
 Ampliação do Hospital Sousa Martins
 Programa Medicamento Hospitalar
 Unidade de cuidados continuados integrados designada por Unidade de Paliativos
b. Número de efectivos de pessoal
O número de colaboradores da ULSG a 31 de Dezembro de 2010 é de 1.642 dos quais 1.361
com vinculo à função pública.
c. Estimativa de IRC
A ULS da Guarda, EPE encontra-se sujeita a IRC à taxa normal de 10%, a derrama à taxa de
0,75% e a Tributação autónoma de 5%, 10% e 20%, sobre as despesas de ajudas de custo e de
representação, encargos com viaturas ligeiras de passageiros e mistas, respectivamente, tendo
contabilizado o correspondente imposto estimado no montante de 23.193,84€.
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11. Proposta de Aplicação de
Resultados
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Proposta de Aplicação de Resultados
O Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde da Guarda, E.P.E. propõe transferir o
resultado líquido do exercício do ano 2010 para a conta de resultados transitados.
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Unidade Local de Saúde da Guarda, E.P.E.

12. Certificação Legal de Contas
e Parecer Legal de Contas
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O Conselho de Administração

O Presidente

Dr. Fernando Girão

O Vogal Executivo

Dr. Vítor Mendes da Mota

O Vogal Executivo

Dr. Eduardo Silva

Enfermeira Directora

Enf. Matilde Cardoso

UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DA GUARDA, E.P.E.
Guarda, 11 de Novembro de 2011
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