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Resumo 

Hoje em dia, o aumento da população idosa e os estilos de vida sedentários, fazem 

aumentar a incidência de doenças crónicas e incapacitantes, gerando maior pressão 

sobre os cuidadores. O estado deverá por isso, assumir a responsabilidade de oferecer à 

população os melhores cuidados de saúde. 

 Com este estudo pretende-se analisar a viabilidade económico-financeira e social da 

implementação de um serviço de reabilitação no Centro Hospitalar de Trás-os-Montes 

e Alto Douro, EPE (CHTMAD, EPE) – Unidade de Chaves. 

Recorreu-se a informação proveniente da base de dados do CHTMAD, EPE (área 

financeira) e da Equipa de Gestão de Alta (EGA) da mesma instituição, além de recorrer 

a orçamentos sobre material a adquirir. Para a avaliação da viabilidade económico-

financeira foram utilizados os indicadores: EBITDA, taxa de lucratividade, período de 

retorno do investimento e taxa de ocupação. 

Verificou-se que o valor do investimento inicial é acessível para a instituição em questão 

e que os resultados económico-financeiros e sociais são inegáveis e por isso favoráveis 

à implementação deste projeto.  

A análise de sensibilidade também demonstrou a viabilidade do projeto quer num  

cenário mais pessimista, quer num cenário mais otimista.  

Palavras-chave: Viabilidade económico-financeira, Impacto social, Serviço de 

reabilitação  
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Abstract 

The increasing of elderly population and the sedentary lifestyle leads to a growth of 

incidence of chronic and disabling diseases, which will give more pressure to caregivers. 

So, in the future the state will have to take the responsibility of giving better healthcare 

to everyone. 

The aim of this study is to analyze the economic-financial and social viability of 

implementing a rehabilitation service in Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto 

Douro, EPE (CHTMAD, EPE) – Unidade de Chaves. 

We used information from the database CHTMAD, EPE (financial area) and the 

Discharge Management Team of the same institution, besides resorting to budgets on 

material to gain. For the evaluation of the economic-financial viability was used the 

indicators: EBITDA, profitability rate, return of investment period and occupancy rate. 

It was found that the value of the initial investment is affordable for the institution in 

question and that the economic-financial and social results are undeniable favorable to 

the implementation of this project. 

Also the sensitivity analysis demonstrated the viability of the project, either in a more 

pessimistic scenario or in a more optimistic scenario. 

Keywords: Economic-financial viability; Social impact; Rehabilitation service. 
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1 – INTRODUÇÃO 

A população portuguesa tem experimentado um aumento da esperança média de vida e 

uma redução da natalidade, facto do qual resulta o envelhecimento populacional. Numa 

população cada vez mais idosa há maior prevalência de doenças crónicas e agudizações 

mais frequentes, pelo que existe também risco acrescido de maior dependência.  

O aumento da população idosa e estilos de vida sedentários, aumentam a incidência de 

doenças crónicas e incapacitantes, “originando desta forma, a necessidade de respostas 

adequadas para fazer face à elevada dependência deste tipo de população” (Pereira, 

2011, p. 6).  

“Esta realidade exige uma resposta que permita que o aumento da esperança média de 

vida seja acompanhado da manutenção de qualidade de vida, evite a sobrelotação dos 

hospitais, prepare os cuidadores para se tornarem capazes de fornecer os cuidados 

necessários, participando na reabilitação ou prevenção da perda de funcionalidade” 

(Canha, Massano, Esperto, Ferreira, & Geraldo, 2013). 

Na área da saúde o avanço tecnológico permite a melhoria continua da qualidade dos 

cuidados prestados, aumenta a esperança média de vida, contribuindo para o aumento 

de procura de cuidados cada vez mais eficientes e adequados. 

 “Para além disso, muitas destas pessoas idosas e dependentes encontram-se numa 

posição insustentável do ponto de vista financeiro, devido ao agravamento das suas 

condições económicas e sociais, associadas a um aumento das despesas inerentes ao seu 

estado de saúde, colocando-as assim numa posição de elevada dependência e fragilidade 

social”. Não possuindo recursos adequados no seu domicílio, as pessoas são obrigadas 

a procurar alternativas na comunidade, motivo pelo que procuram mais frequentemente 

a prestação de serviços da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados 

(RNCCI). Esta conjuntura “aumenta a pressão nos prestadores de cuidados formais, para 

melhorarem a qualidade das suas infraestruturas, práticas clínicas e resultados (…), e 

também na capacidade que as sociedades, os países e os governos têm de fornecer 
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respostas adequadas a estas circunstâncias, de forma a garantir uma adequação da 

intensidade dos cuidados prestados” (Pereira, 2011, p.7). 

Em Portugal, nos últimos anos, a vertente social do estado, assume características 

específicas inerentes não só às dimensões sociais, económicas, ideológicas e 

conceptuais, que têm sofrido alterações, mas também nas mudanças ao nível das 

políticas sociais de combate à pobreza e à exclusão social. “No momento atual de crise 

socioeconómica, com elevados níveis de desemprego e aumento das situações de 

vulnerabilidade e pobreza”, exige uma visão e orientação diferente para dar respostas e 

evitar a exclusão social por forma a assegurar qualidade de vida a todas as pessoas 

(Pereira, 2011, p.1).  

1.1 – Justificação do tema 

Habitualmente, o projeto de investigação dá início quando se pretende aprofundar 

conhecimentos sobre um determinado assunto, fenómeno ou tema. Pode surgir por 

observação, curiosidade, preocupação, interrogação ou recomendação de estudos 

anteriores (Canastra, Haanstra, & Vilanculos, 2015). 

Neste contexto, surge o trabalho proposto, a reativação de um serviço no Centro 

Hospital de Trás-os-Montes e Alto Douro, EPE (CHTMAD, EPE), como serviço de 

reabilitação, para dar resposta atempada aos utentes e famílias, evitando que estes 

mantenham ocupadas camas de agudos necessárias para os utentes que realmente 

estejam numa situação de agudização da doença, proporcionando a todos os que já 

tenham passado essa fase um serviço direcionado para a sua recuperação e/ou adaptação 

à situação atual, podendo esta atitude proporcionar benefícios para ambas as partes. 

De acordo com a Unidade de Missão para os Cuidados Continuados Integrados 

(UMCCI), tendo em consideração o tempo de demora entre a data da referenciação até 

à data de identificação de vaga, pode pensar-se que este se relaciona com as vagas 

disponíveis ou com o facto de os profissionais terem outras funções para além das 

referentes à RNCCI, quer na vertente saúde quer na vertente segurança social, e com o 

tempo necessário aos procedimentos para o cálculo do valor a pagar pelos utentes e 

respetiva comparticipação da segurança social, quando aplicável, torna visível a 
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necessidade de procura de outras soluções por parte das instituições (UMCCI, 2012). 

Daí surgir a preocupação pela temática proposta, assegurar os melhores cuidados à 

população e o menor custo para o Serviço Nacional de Saúde (SNS), promovendo a 

qualidade e sustentabilidade. 

O interesse por este tema advém da minha atividade profissional, ao exercer funções 

como enfermeira, e verificando que, a realidade para os doentes é que alguns que 

necessitam de reabilitação não reúnem critérios para aceder aos cuidados continuados, 

não por ser excluídos por parte dos critérios estabelecidos pela RNCCI, mas pela 

incapacidade verificada da mesma em dar resposta às necessidades dos serviços e aos 

utentes que necessitam de cuidados de reabilitação. Como tal, surgiu a necessidade de 

restringir o acesso a esta opção devido à demora na vaga para essas instituições, a 

procura é elevada quando comparada com o número de vagas existentes. Não só pelos 

critérios de inclusão estabelecidos, mas porque as pessoas têm conhecimento de que 

para as unidades de convalescença o custo é suportado na sua totalidade pelo SNS. Facto 

que leva ao colapso dos serviços, o que condiciona a resposta por partes destes, na 

prestação de cuidados a doentes agudos, uma vez que a lotação fica preenchida por 

utentes que muitas vezes já não se encontram na fase aguda do diagnostico de admissão. 

Pode afirmar-se, perante o exposto, que alguns utentes são discriminados simplesmente 

porque devido a uma situação de incapacidade de resposta, foi necessário ajustar os 

critérios de admissão, em detrimento de outros, que muitas vezes apesar de apresentar 

maior dependência para a realização das atividades de vida diária não ingressam nas 

referidas unidades. Assim, e atendendo a que o objetivo fundamental da RNCCI é 

facilitar o fluxo de doentes dos Hospitais de Agudos, prevenindo os internamentos 

prolongados e as suas complicações e tendo em consideração o exposto referente à 

minha experiência, uma das conclusões a que este estudo se refere é precisamente esta, 

confirmar ou refutar a concretização deste objetivo.  

1.2 – Objetivos 

O estudo apresentado tem como finalidade analisar a viabilidade económico-financeira 

e social da implementação de um serviço de reabilitação no Centro Hospital de Trás-os-

Montes e Alto Douro, EPE (CHTMAD, EPE) – Unidade de Chaves. 
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Como objetivos específicos, destacam-se: 

• Calcular a estrutura de custos e receitas previsionais; 

• Avaliar o projeto do ponto de vista dos indicadores de avaliação económico-

financeira;  

• Efetuar uma análise de sensibilidade tendo em conta diferentes cenários 

hipotéticos; 

• Averiguar o contributo e impacto social na população. 

1.3 – Estrutura da dissertação 

A presente dissertação é composta por cinco capítulos. No capítulo I é introduzido o 

tema de investigação, delineando-se os objetivos e a respetiva justificação, assim como 

a estrutura da dissertação.  

No capítulo II desenvolve-se a revisão da literatura dos principais temas em análise. 

Abordando temas como a reabilitação realidade e evolução, viabilidade económica, 

financeira e social em projetos de investimento e impacto social.  

No capítulo III descreve-se a metodologia de investigação, definindo o tipo de estudo, 

objetivos, questão de investigação, fonte de dados e procedimentos éticos. 

No capítulo IV descreve-se o estudo de caso, o contexto que vai condicionar a execução 

do mesmo. Faz-se uma caracterização do hospital em análise, descreve-se a unidade de 

Chaves, estrutura do serviço de internamento e recursos humanos correspondentes. 

Elabora-se a análise económico-financeira durante os primeiros 5 anos e os cenários 

hipotético, apresentam-se os resultados, o impacto social, a discussão e as implicações 

dos mesmos. 

Finalmente, no capítulo V procede-se à exposição das principais conclusões do trabalho 

e suas limitações. 
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2  – REVISÃO DA LITERATURA  

2.1 – Realidade da reabilitação no contexto português 

Reabilitação pode definir-se como “um conjunto de medidas que ajudam pessoas com 

deficiência ou prestes a adquirir deficiências a terem e manterem uma funcionalidade 

ideal na interação com seu ambiente” (OMS, 2011, p.100).  

O seu desenvolvimento deu-se essencialmente a partir da segunda grande guerra. Nos 

Estados Unidos da América (EUA), a medicina física e de reabilitação foi reconhecida 

como especialidade em 1947, sendo o Dr Rusk, o pioneiro (Ordem dos Enfermeiros, 

2003) 

Segundo o parecer da Mesa do Colégio da Especialidade em Enfermagem de 

Reabilitação [MCEER] (2011), a reabilitação como especialidade multidisciplinar, 

inclui procedimentos e conhecimentos específicos, permitindo ajudar indivíduos em 

situação de fragilidade, como sejam doenças agudas, crónicas ou sequelas. “Os seus 

objetivos gerais são melhorar a função, promover a independência, e a máxima 

satisfação da pessoa e deste modo preservar a autoestima” (MCEER, 2011, p.1). 

“O acesso à reabilitação constitui um direito fundamental, que é consagrado pela carta 

das nações unidas e pela resolução da assembleia mundial da saúde de 2005”, conquista 

civilizacional fundamental e que deve ser preservada e aperfeiçoada (Sampaio et al, 

2017, p.13).  

2.1.1 – Enfermagem de Reabilitação  

Em Portugal, não foi a guerra colonial que demonstrou a necessidade de reabilitação, a 

sua planificação foi iniciada pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML), em 

meados dos anos 50. Surgiu a necessidade de construção de um centro de reabilitação 

para suprir a lacuna existente no tratamento dos grandes deficientes motores. Para a 

concretização deste projeto foi criado o Totobola, como meio de financiamento, e as 

obras foram iniciadas em Alcoitão em 1959, sendo criado um serviço da SCML, em 

1964, o centro de medicina física e de reabilitação (Ordem dos Enfermeiros, 2003). 
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A partir desta data, a necessidade de formação de pessoal especializado e preparação de 

todos os elementos da equipa, foi colmatada com cursos e estágios no estrangeiro, 

especialmente nos EUA. Os principais responsáveis foram o Dr Melo e Castro, a 

Enfermeira Maria da Graça Semião e a Enfermeira Maria de Lurdes Sales Luís. Ao 

longo dos anos 60, foram implementados diferentes programas provisórios, o primeiro 

curso de especialização, foi em 1965 e a aprovação do plano definitivo foi em 1967 

(Ordem dos Enfermeiros, 2003). 

Após esta evolução, seguiu-se a criação da sociedade portuguesa dos enfermeiros 

especializados em 1969. Em 1978, passou a designar-se como Associação Portuguesa 

de Enfermeiros Especializados em Enfermagem de Reabilitação, cujos estatutos foram 

publicados em Diário da República. A criação deste curso passou a habilitar os 

enfermeiros para a prestação de cuidados, gestão e docência. Desde 1965 até 2000 

formaram-se nesta área 1367 enfermeiros (Ordem dos Enfermeiros, 2003).  

O enfermeiro especialista em enfermagem de reabilitação tem como função conceber, 

implementar e monitorizar planos de cuidados de reabilitação diferenciados, para 

posteriormente avaliar e reformular, se necessário. Tendo como meta a maximização da 

funcionalidade e das potencialidades do utente, durante todo o ciclo vital, promovendo 

a qualidade de vida, a reinserção plena na sociedade e a dignidade da pessoa. A 

intervenção do enfermeiro especialista encaixa-se neste contexto, uma vez que para 

além de assumir todas as competências inerentes ao seu papel de enfermeiro, assume 

outra “focar-se na manutenção e promoção do bem-estar e da qualidade de vida, a 

recuperação da funcionalidade, tanto quanto possível, através da promoção do 

autocuidado, da prevenção de complicações e da maximização das capacidades (…) 

baseia-se na conceção, implementação, monitorização e avaliação de planos de 

reabilitação diferenciados, baseados na identificação das necessidades específicas da 

pessoa ou grupo no âmbito da funcionalidade. Identificada a problemática, prescreve, 

implementa, monitoriza e avalia intervenções” (MCEER, 2011, p. 5). 

Após 36 anos de exercício destes enfermeiros verificou-se que não foram distribuídos 

em função das necessidades de cuidados, nos diferentes contextos. Apesar disso, muito 

de positivo foi alcançado na melhoria dos cuidados prestados aos utentes, afirmando-se 



 

7 

 

estes como marcos importantes quer na enfermagem de reabilitação como na 

enfermagem em geral (OE, 2003).  

2.1.2 – Medicina física e de reabilitação/Fisiatria 

A Medicina física e de reabilitação é uma especialidade médica, que tem como conteúdo 

funcional o diagnóstico, prevenção, tratamento, reabilitação e integração do individuo 

afetado por doença, traumatismo ou deficiência em todas as idades. Os primeiros títulos 

foram atribuídos em 1944, pela ordem dos médicos, surgindo como especialidade nos 

anos 70. Frank Krusen, nos EUA, cria o termo fisiatria para designar os médicos que 

em 1936 iniciaram o primeiro programa de pós-graduação na clínica Mayo, tornando-

se um marco na história desta especialidade. Este termo, na atualidade é utilizado como 

sinónimo de Medicina física e de reabilitação (Sampaio et al, 2017).  

A portaria nº 121/2012 de 30 de abril regulamenta o programa de formação dos médicos 

desta especialidade, estipulando que a mesma tem a duração de 5 anos. Os pedidos de 

aumento do número de vagas têm sido uma constante, prevendo-se que desde o ano de 

2018 haja 20 a 25 novos médicos especialistas por ano. Assim o médico com esta 

especialidade é fruto de 12 anos de formação médica, geral e específica, que lhe confere 

competência para delinear um programa de reabilitação integral e progressivo ao utente 

(Ministério da Saúde, 2012). 

O modelo organizacional mostra-se adequado, uma vez que “a especialidade tem 

história, conhecimento, competência e saber consolidado e está integrada no SNS desde 

a sua criação” (CMFR, 2016, p.6 ). 

Em Portugal, por cada 100.000 indivíduos estavam no ativo 3,25 fisiatras no ano de 

2006, estima-se que este valor seja ligeiramente superior na atualidade, pelo que se 

encontra dentro da média europeia (CMFR, 2016). Segundo informação da ordem dos 

médicos, o número de fisiatras inscritos na mesma em 2013 era de 596, referindo ainda 

que este valor pode não ser real, podendo estar contabilizados médicos que não se 

encontram no ativo. Ainda segundo a mesma fonte, a nivel hospitalar a evolução deste 

número tem sido pouco significativa, registando-se assim sim, incremento no número 
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de internos desta espacialidade, existindo no ano de 2014, 123 internos  (Sampaio et al, 

2017).  

2.1.3 – Fisioterapia  

Em Portugal, foi reconhecida a fisioterapia como profissão apenas em 1969, através do 

decreto-lei 938 de 13 de outubro (Ministério da Saúde, 2012). Desde então a profissão 

cresceu exponencialmente, passando de 2000 no início do século (Carvalho, 

Calvalcante, Rosa, Rodrigues, & Dadalto, 2011) para cerca de 12000 profissionais na 

atualidade (Miranda, 2018). 

Em Portugal, surge no contexto de corrigir necessidades e promover a formação de 

pessoal especializado, rentabilizando recursos e fornecendo resposta eficaz às 

necessidades criadas no contexto da guerra do ultramar. 

Em 1951, foi fundada no Reino Unido, a Confederação Mundial de Fisioterapia 

(WCPT), com o objetivo de uniformizar o trabalho e ser a voz internacional da profissão. 

A Associação Portuguesa de Fisioterapia (APF), foi criada em 1960, para definição do 

exercício da profissão. Oficialmente, o título foi aprovado em 1966 através da portaria 

nº 22034 de 4 de junho (Ministério da Saúde e Assistência, 1966). Pode definir-se como 

um serviço de prestação de cuidados para manter e restaurar o movimento máximo e 

capacidade funcional (Soares, 2017). 

O comité permanente de ligação dos fisioterapeutas da União Europeia, advertiu para a 

necessidade de todos os países adotarem ciclos de estudos de carater universitário. Em 

1999 com o Processo de Bolonha, a prática da fisioterapia no espaço europeu tende para 

a uniformização de funções. Apesar da evolução verificada, 85% exerce funções no 

setor privado. Nos últimos 25 anos não se verificou alteração relevante no SNS no que 

se refere aos fisioterapeutas. Constatando-se que as alterações são insuficientes, pois 

ainda têm de lidar com a supervisão da classe médica, que por imposição legal, 

prescrevem a execução de intervenções por parte destes profissionais, tornando-se um 

forte constrangimento para os mesmos. Pelo que a conquista da autonomia é o objetivo 

fundamental (Soares, 2017).  

 



 

9 

 

2.1.4 – Contributos da reabilitação  

É inegável a evolução que tem sofrido a área de reabilitação, independentemente da área 

profissional, seja ela médica, de enfermagem ou da fisioterapia.  

Como forma de evidenciar a importância da reabilitação, e das diferentes técnicas 

utilizadas, assim como os grandes avanços registados nos últimos anos, passa-se a 

explanar alguns resultados obtidos por estudos realizados a nível nacional. 

Quando se estuda o efeito de um protocolo de Facilitação Neuromuscular Propriocetiva 

em idosas, chegou-se à conclusão que apesar da tendência de diminuição das áreas de 

apoio plantar após quatro semanas do início do protocolo verificou-se a melhoria 

significativa nos equilíbrios estático e dinâmico (Silva, Amorim, Carvalho, & Mesquita, 

2017). 

A pesquisa de Santos (2017) permitiu identificar a contribuição da intervenção do 

Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Reabilitação no serviço de Medicina Física 

e de Reabilitação de uma instituição, para a obtenção de ganhos em saúde. Verificando 

que a maioria dos participantes, no momento da alta, adquiriu autonomia nos 

autocuidados analisados, assim como, a maioria dos que apresentavam um grau de 

dependência elevado ou moderado adquiriu a independência ou, progrediu para uma 

dependência em grau reduzido. Concluindo “que o conhecimento e a capacidade que os 

doentes adquiriram sobre estratégias adaptativas para a realização do autocuidado foram 

eficazes, sendo obtidos após a concretização de intervenções de enfermagem no 

domínio do ensinar, informar, instruir e treinar, que capacitaram para o desempenho do 

autocuidado e/ou para a utilização de material de apoio” (Santos, 2017, p. 63). 

Neves (2017), num estudo aplicado a utentes submetidos a amputação, concluiu que a 

implementação de programas de reabilitação precoce apresenta benefícios para os 

utentes e para o sucesso de adaptação à prótese.  

Segundo a investigação de Pinto (2016) realizada numa unidade hospitalar nacional, 

após um programa de reabilitação instituído a utentes submetidos a artroplastia total da 

anca, conjugando a reabilitação durante o internamento e no domicílio, verifica-se 

recuperação e melhoria na qualidade da marcha, na amplitude articular verifica-se maior 
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mobilidade da articulação e, no que se refere à força muscular afirma que “foram 

atingidos resultados positivos, mas imprevisíveis”. Assim como, também se verificou 

uma melhoria significativa no questionário WOMAC. Concluindo que a intensidade de 

exercícios e a resistência selecionada para o estudo realizado foram adequadas à 

população em questão, confirmando a importância da reabilitação neste processo (Pinto, 

2016). Outros estudos confirmam que os exercícios resistidos dos quadríceps, glúteos e 

abdutores são fundamentais porque estabilizam a articulação (Varela, 2014) e exercícios 

imediatamente após a ATA são fundamentais para a prevenção de complicações 

(Nankaku et al, 2013).  

Uma revisão sistemática de literatura reforça a importância da reabilitação do equilíbrio 

após Acidente Vascular Cerebral (AVC). A velocidade da recuperação e o grau de 

adaptação variam de indivíduo para indivíduo e dependem da gravidade das lesões e dos 

processos de reabilitação eficientes (Freitas, 2015). 

Conforme se pode observar pelos exemplos acima, a reabilitação é um fator importante 

para proporcionar mais independência às pessoas, proporcionando melhor qualidade de 

vida. Quanto mais precoce o seu início, melhores os resultados obtidos, mais facilmente 

se previnem possíveis complicações e futuras sequelas, aspetos confirmados por vários 

estudos. Daí a importância de poder ser acessível a toda a população, proporcionando a 

todos cuidados com qualidade e equidade, sempre tendo em mente o bem superior do 

utente. 

2.2 – Viabilidade económico-financeira e social de investimentos 

Um projeto de viabilidade é um conjunto de informação sistematizada que tem como 

objetivo fundamentar uma decisão de investimento. Pretende calcular o valor do 

investimento, aumentando a eficiência da utilização dos recursos, analisando os ativos 

e a capacidade em gerar lucro e retorno do capital investido. Envolve um conjunto de 

decisões e objetivos, como: recursos, determinação das receitas e despesas, escolha de 

financiamento e o estudo do enquadramento legal e financeiro (Carreira, 2013).  
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2.2.1 – Viabilidade económica e financeira 

Assim, para a realização de uma análise de viabilidade económica e financeira é 

necessário definir alguns conceitos. 

As decisões de investimento destacam-se na vida de qualquer instituição, quer na fase 

de constituição, quer em fases posteriores do crescimento da sua atividade, pelo que o 

investimento além de criar valor, beneficia da capacidade competitiva. O que importa é 

exclusivamente o impacto que o investimento terá nas contas da empresa, pelo que a 

conclusão deverá ter como base a comparação entre os gastos da instituição antes do 

projeto e a após a implementação do projeto (Gomes, 2011). Segundo o autor, esta 

comparação pressupõe dois tipos de avaliação de investimentos: avaliação económica 

ou de pré-financiamento e avaliação financeira ou de pós-financiamento. A primeira, 

avalia a rentabilidade do investimento quando este é financiando apenas por capitais 

próprios, normalmente não está definida a estrutura de financiamento. A segunda, faz a 

mesma avaliação tendo em conta os custos de financiamento recorrendo a capitais 

alheios, assim como as consequências que possam advir do recurso a capitais alheios .  

O estudo de rentabilidade mede a capacidade económica de uma instituição, pode 

subdividir-se em estudos técnico-económicos e em estudos económico-financeiros. 

Inicialmente são realizados estudos técnico-económicos, que incluem estudos de 

mercado, estudos técnicos e o estudo do enquadramento jurídico e financeiro. 

Constituem estudos preliminares que permitem conceber e planear condições e 

características técnicas e as vantagens da sua realização. Partindo destes, é possível 

delinear alternativas e oferecer informação de suporte aos estudos económico-

financeiros (Vieira, Verda, Bezerra, Rodrigues, & Ismael, 2012). 

Os estudos económico-financeiros pretendem determinar os fluxos financeiros gerados 

pelo projeto no sentido de avaliar e concluir sobre a sua rentabilidade e viabilidade. As 

suas conclusões determinam se o projeto em causa revela interesse ou não. Além da sua 

informação servir de base para elaboração de vários planos; o plano de Investimento, o 

plano de Exploração e o plano de Financiamento (Monteiro & Almeida, 2012).  
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Após a elaboração dos planos, estão reunidas as condições para proceder ao cálculo do 

cash flow, consoante a avaliação pretendida. O investimento é avaliado de acordo com 

o valor que gera para a instituição. O investimento gera fluxos financeiros resultantes 

da exploração da sua atividade, pelo que a rentabilidade é mensurada pelo cálculo dos 

seus cash flows, cujo valor tem por base os fluxos dos benefícios e dos custos 

económicos (Neves, 2010).  

Qualquer decisão estratégica de uma instituição, requer investimento em projetos, de 

forma a dar resposta às mudanças que se verificam atualmente. Partindo de uma 

perspetiva da maximização do lucro, que é comum à visão de todos os que intervêm na 

decisão, os estudos de viabilidade económica e financeira permitem demonstrar, 

analisar e avaliar a capacidade do projeto em acrescentar valor e competitividade às 

instituições (Gomes, 2011). 

Pelo que, qualquer plano de investimento requere um investimento inicial. Este deve 

especificar “os custos com as instalações, suprimentos, equipamentos e mobiliário 

necessários para a implantação do negócio.” Este levantamento do investimento é 

necessário para implantação da empresa, mesmo que esta já exista (Silva & Tavernard, 

2005, p.16). 

Para proceder a um estudo de viabilidade económica tem de se ter em consideração 

indicadores de viabilidade, que deverão ser usados para poder avaliar o investimento de 

forma mais realista, assim “um projeto de investimento é entendido como um conjunto 

de informação sistematizada com o objetivo de fundamentar uma decisão de 

investimento, pretendendo estimar o valor (o mais exato possível) a ser criado pelo 

investimento, aumentando a eficiência da utilização dos recursos” (Carneiro, 2017, 

p.13).   

No entanto, deve haver recurso a técnicas de análise de risco, diminuindo o nível de 

incerteza quanto aos resultados futuros, permitindo avaliar e determinar alternativas que 

possam melhorar o aproveitamento e consequente sucesso do projeto em causa. Para tal 

será necessário recorrer a outros indicadores como a lucratividade, a rentabilidade e 

prazo de retorno do investimento. 
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Todas as instituições necessitam de demonstrar o seu desempenho e, para tal, é 

imprescindível recorrer a ferramentas que o demonstrem. Para que a análise financeira 

se concretize é necessário recorrer a índices de desempenho, entre os quais se encontram 

os índices financeiros: 

-  Indicadores de liquidez, avaliam a capacidade de pagar as suas despesas, são 

exemplos, o índice de liquidez corrente, o índice de liquidez seca e o índice de 

liquidez geral. 

-  Indicadores de Eficiência de ativos, medem a eficiência na utilização dos ativos, 

auxiliando a determinar a despesa ocasionada. Possibilita identificar a causa de 

possíveis efeitos negativo sobre o lucro. Avaliando assim, a improdutividade da 

instituição, isto é, permite averiguar se existe deficiência na utilização dos ativos. 

Esta pode estar relacionada com má-qualidade, desperdícios, má qualidade de 

materiais, entre outras (Hatakeyama, Demarchi, & Souza, 2007). 

-  Indicadores de Lucratividade, revelam os ganhos da instituição tendo em conta 

a atividade desenvolvida, como a Margem operacional, Earnings before Interest, 

Taxes, Depreciation and Amortization (EBITDA) e Earnings Before Interest 

and Taxes (EBIT) (Amorim, 2017). Este valor corresponde aos resultados 

operacionais, obtém-se subtraindo os custos operacionais às receitas com vendas 

e prestações de serviços. Permite fazer uma leitura dos lucros de uma instituição 

num período de tempo, considerando apenas os custos diretamente necessários 

para produzir e vender os serviços prestados (Souza, Lara, Neves, & Moreira, 

2010).  

O EBITDA pode ser definido como um número que clarifica a situação da instituição, 

possibilitando averiguar situações e tendências (Santana & Lima, 2004), é por isso um 

poderoso indicador de desempenho financeiro, uma vez que reflete o potencial das 

operações da instituição. É um indicador do desempenho económico e financeiro, e a 

base da avaliação das empresas. Podendo por isso, representar o fluxo de caixa 

operacional (Vasconcelos, 2002). 
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-  Indicadores de Estrutura de capital, analisam a posição de endividamento e a 

capacidade em gerar receita suficiente para as despesas, são exemplo os 

indicadores de endividamento e os indicadores de retenção de lucro.  

-  Indicadores de Rentabilidade, refletem o potencial da instituição em relação a 

investimento efetuado, como o Retorno Sobre Património Líquido (ROE) e 

Retorno Sobre Ativos (ROA) (Amorim, 2017).  

A Taxa de Rentabilidade (TR) é calculada dividindo-se o lucro líquido do investimento 

num determinado período pelo investimento inicial (Silva & Tavernard, 2005). 

𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 =  
𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜 𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
× 100                    (1) 

O ROE determina a percentagem de lucro por cada euro investido, valores elevados 

deste indicador, significam crescimento e valor acrescentado. Calcula-se pela 

multiplicação de três valores, a rentabilidade líquida das vendas, a rotação de ativos e a 

alavancagem financeira. Proporciona uma melhor compreensão da eficácia da gestão, 

assim como detetar a existência de possíveis problemas da instituição. Esta análise, é 

conhecida também por método Dupont (Rácios de Rentabiliade, 2009). 

 𝑅𝑂𝐸 =  
𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜

𝑉𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠
 𝑋

𝑉𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠

𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 𝑋

𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑆𝑖𝑡𝑢𝑎çã𝑜 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎
      (2) 

De salientar que indicadores de rentabilidade, são elementos que costumam exercer, 

significativamente, influências sobre as decisões que envolvem a empresa (Fernandes, 

Ferreira, & Rodrigues, 2014). 

A Taxa de Lucratividade (TL) calcula-se dividindo o lucro líquido pela receita bruta 

(Silva & Tavernard, 2005). 

𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝐿𝑢𝑐𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 =
𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜 𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜

𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎
× 100              (3) 

É importante também calcular o Prazo de Retorno do Investimento (PRI), também 

designado por Payback, este representa o tempo necessário para que se recupere o 

capital investido (Kuhn, 2015). 
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𝑃𝑟𝑎𝑧𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 𝑑𝑜 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 =  
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜 𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜
      (4) 

É importante referir como é obtido o Lucro Líquido, o valor é calculado deduzindo do 

Lucro Operacional os Impostos e Contribuições Sobre o Lucro (Silva & Tavernard, 

2005).  

-  Taxa Interna de Retorno (TIR), é mais um dos indicadores utilizados para medir 

a viabilidade económica de um investimento, está diretamente relacionada com 

o valor atual líquido (VAL). É a taxa de desconto necessária para fazer com que 

ele seja zero. Quando se obtém um VAL igual a zero, este valor indica que tudo 

que foi investido foi recuperado. Assim, a TIR avalia qual a percentagem de 

retorno de um projeto, deve por isso ser considerada como a taxa de crescimento 

esperado de um investimento. Habitualmente calculada em conjunto com o VAL 

para obter um resultado mais fiável do valor do investimento (Gonçalves, 2018). 

No caso de instituições hospitalares, também recorrem a índices de desempenho, estes 

podem ser de índole geral, de qualidade, de produtividade ou de stock e finanças. 

Destacam-se alguns dos mais importantes: 

-  Tempo médio de permanência, permite avaliar a rapidez e qualidade do 

atendimento;  

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑀é𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛ê𝑛𝑐𝑖𝑎 =  
𝐷𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑡𝑎𝑠
                    (5) 

-  Taxa de Ocupação, relação entre os pacientes atendidos e as camas disponíveis 

por cada dia; 

-  Participação das receitas de ambulatório; 

-  Participação das receitas de internamento; 

-  Despesas com Pessoal; 

-  Despesa com salários; 
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𝐷𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑎 𝑐𝑜𝑚 𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 =  
𝐷𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑎 𝑐𝑜𝑚 𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠

𝐷𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 
      (6) 

-  Idade Média de Ativos Permanente. 

𝐼𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑚é𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑃𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 =  
𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎çã𝑜 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎

𝐷𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑎 𝑐𝑜𝑚 𝑑𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎çã𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙
   (7) 

-  Índice benefício/custo (IBC), calcula a média entre o valor de benefícios 

esperado e o valor do fluxo de investimento necessário. O investimento é 

considerado válido se o valor for superior a 1, caso contrário, deve ser rejeitado 

(Administração e Finanças, 2018).  

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓í𝑐𝑖𝑜/𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 =  
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑜 𝑓𝑙𝑢𝑥𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜
                    (8) 

Os indicadores hospitalares são imprescindíveis para poder traçar uma gestão mais 

eficaz e assim um desempenho mais eficiente da instituição. Todos se relacionam entre 

si, proporcionando uma avaliação real da assistência prestada, quantidade e tipo de 

recursos existentes utilizados e custos gerados (Souza et al., 2010).  

De referir, que existem indicadores de qualidade, como a taxa de mortalidade, a taxa de 

infeção hospitalar e a taxa de cirurgias canceladas, apesar de não estar diretamente 

relacionados com os financeiros, influenciam diretamente o seu retorno (SITEWARE, 

2019). 

Dito isto, segundo alguns autores, de entre todos eles sobressaem cinco, para uma gestão 

hospitalar segura e precisa, os mais importantes são; a taxa de ocupação, o intervalo de 

substituição, tempo médio de permanência, indicadores de rentabilidade e faturação. 

A monitorização correta de dados e índices é um instrumento facilitador da organização 

financeira, administrativa e assistencial, favorecendo o incremento de níveis de 

qualidade e aproveitamento de recursos (Souza et al., 2010).  

Uma análise e avaliação cuidadas permitem melhorar a resposta às necessidades, 

evitando riscos desnecessários, dada a necessidade de aplicar recursos significativos 

aquando da implementação de um projeto. Pode acontecer que, apesar do projeto 
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aparentemente se apresentar atrativo, a melhor decisão para a empresa poderá ser a 

opção de não investimento (Gomes, 2011). 

Na gestão hospitalar, o foco deve incidir na excelência dos serviços e atendimento 

prestados. Transformar os dados da instituição em índices, transmitem ao gestor a 

situação da instituição, permitindo melhorar a produtividade, a qualidade do 

atendimento, controlar os gastos e os recursos (Os 7 principais indicadores financeiros 

hospitalares e sua importância para a gestão, 2019). 

2.2.2 – Impacto Social 

Para poder falar do impacto social na população, é necessário ter presente o conceito de 

bem-estar social, este define-se como “a presença do melhor padrão de qualidade de 

vida no sentido mais amplo do termo. (…) abrange, não só as condições materiais de 

vida, mas também outros fatores explicativos do nível de qualidade de vida, 

nomeadamente relacionadas com o enquadramento ambiental, com a saúde robusta, 

bom nível educacional, equilíbrio no uso do tempo, em particular no balanço vida-

trabalho, vitalidade da vivência em sociedade, bom nível de participação democrática e 

o acesso e participação em atividades culturais e de lazer (INE, 2004). 

“O investimento diferenciado realizado pelos diferentes atores sociais, faz antever a 

necessidade de uma entidade reguladora e agregadora, na compatibilização dos direitos 

e equidade sociais, fundada numa cidadania para todos e assente no princípio da 

solidariedade ativa. Esta entidade é o estado” (Pereira, 2011, p. 5).  

A crise financeira, económica e social, ocorrida em 2008, em que a Europa e o Mundo 

ainda se encontram, tornou visível o défice estrutural em domínios do bem-estar e 

qualidade de vida, desde a educação ao mercado de trabalho, saúde e segurança, 

fortalecendo a confirmação que o produto interno bruto e outros indicadores 

macroeconómicos “proporcionam uma perspetiva incontornável mas contudo parcial do 

comportamento de um importante conjunto de variáveis-fator que influenciam mais 

concreta e diretamente o quotidiano das pessoas. Nos últimos anos gerou-se um 

consenso internacional quanto à prioridade de colmatar o défice informacional relativo 
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à avaliação da qualidade de vida e satisfação das famílias” (Instituito Nacional de 

Estatistica [INA], 2008 p.1).  

As medidas delineadas para combater a crise refletiram forte impacto no sistema de 

bem-estar. “A seletividade passou a ser o princípio da distribuição da proteção social, 

em vez do universalismo” (Ferreira & Monteiro, 2015, p. 15). Neste contexto, o estado 

tem vindo a repensar cada vez mais a maneira como se vive, produz e consome,  

procedendo a modificações no sistema de proteção social com a desculpa de tornar mais 

económico o estado (Pereira, 2011). A crise tem revelado aspetos dramáticos na 

sociedade, cortes nos salários e reformas, aumento do desemprego, preços de bens e 

produtos, carga fiscal, endividamento de empresas e famílias com o consequente 

aumento da emigração, redução calamitosa da proteção social da população (Ferreira & 

Monteiro, 2015). As políticas implementadas produziram uma resposta devastadora 

para a economia do país, cortaram no consumo, emigraram, procuraram outro emprego 

(muitas vezes em condições precárias), de forma a criar estabilidade financeira e social 

nas famílias (Frade & Coelho, 2015). “A nível macroeconómico o regime de austeridade 

acrescentou estagnação económica, quebra no investimento privado e público, 

paralisação do crescimento da economia, redução do Produto Interno Bruto, 

aprofundando as desigualdades socais e o empobrecimento. Os impactos da crise e da 

austeridade no regime de bem-estar social refletir-se-ão necessariamente nas alterações 

aos padrões de comparticipação para o bem-estar social do estado, do mercado e da 

família e aos padrões de divisão sexual do trabalho pago e não pago” (Ferreira & 

Monteiro, 2015, p. 50).  

Perante os resultados que estão a emergir destas políticas, importa perceber o seu 

impacto sobre os padrões de comparticipação dos seus três pilares fundamentais – o 

estado, o mercado e a família. “O desafio deverá passar por determinar em que medida 

podemos influenciar a criação de cidadania e de bem-estar que não representem uma 

perda de autonomia para as mulheres em termos individuais, sociais e políticos. Confiar, 

mais uma vez, nas mulheres para garantirem a proteção social e os cuidados é fazer 

renascer o velho modelo do sul da Europa que tinha começado a desaparecer em 

Portugal, acentuando um retorno a um passado desigualitário e assimétrico”. A 
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desproteção social no desemprego tem-se agravado, sendo as famílias quem tem 

suportado e compensado esta desproteção (Ferreira & Monteiro, 2015, p. 65).  

Após analisar o exposto, e apesar de a sociedade apresentar sinais de melhoria 

económica, pode afirmar-se que a realidade em Portugal, neste momento, é de 

fragilidade quanto à perspetiva de assegurar equidade à população por parte do estado, 

tanto na vertente social como na de acesso a cuidados de saúde. Defendendo por isso, a 

participação ativa do estado, com disponibilização de políticas sociais universalistas de 

resposta aos problemas produzidos pelo mercado capitalista que se instalou na 

sociedade. 

Concluindo, verifica-se hoje em dia, na sociedade, que o estado não consegue garantir 

e assegurar os direitos aos cidadãos, principalmente no que se refere à esfera da saúde, 

devido às políticas implementadas, tanto durante a crise económica como nas políticas 

implementadas na tentativa de melhorar a sustentabilidade do SNS. Não cumprindo por 

isso a função fundamental para a qual foi criado de “assumir como essenciais, entre 

outras, as caraterísticas da generalidade dos cuidados prestados, garantir a equidade de 

acesso aos mesmos” (Entidade Reguladora da Saúde, 2012, p. 11). 
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3  – METODOLOGIA 

Entende-se por método um conjunto de processos pelos quais é possível conhecer uma 

determinada realidade, produzir um objeto ou desenvolver procedimentos ou 

comportamentos. O método científico caracteriza-se pela escolha de procedimentos 

sistemáticos com objetivo de descrever e explicar uma determinada situação sob estudo, 

a sua escolha deve estar baseada em dois critérios básicos: a natureza do objetivo ao 

qual se aplica e o objetivo que se tem em vista para a realização do estudo (Fontelles, 

Simões, Farias, & Fontelles, 2009). “A Metodologia é a explicação minuciosa, 

detalhada, rigorosa e exata de toda ação desenvolvida no método de trabalho da 

pesquisa” (FAMESC, 2012, p. 22). 

3.1 – Tipo de estudo  

O tipo de pesquisa pode ser classificado quanto à finalidade, natureza, forma de 

abordagem, objetivos, procedimentos técnicos e desenvolvimento no tempo (Fontelles 

et al., 2009, p. 5).  

Assim o estudo proposto classifica-se como observacional, quantitativo e retrospetivo. 

Observacional porque a investigadora atua meramente como expetadora, sem realizar 

qualquer intervenção que possa interferir no curso natural, embora possa realizar 

medições, análises e outros procedimentos para colheita de dados. Pode ser considerada 

analítica, por ser um tipo de pesquisa quantitativa que “envolve uma avaliação mais 

aprofundada das informações colhidas, na tentativa de explicar o contexto de um 

fenómeno no âmbito de um grupo ou população” (Fontelles et al., 2009, p. 6), e 

descritivo longitudinal, porque “se procede a uma análise da viabilidade económico-

financeira” (Pereira, 2011, p.45), num período de cinco anos (N, N+1, N+2, N+3 e N+4). 

É uma pesquisa documental por se basear no levantamento de documentos de uma base 

de dados, constituindo uma das mais valiosas técnicas de colheita de dados. “Neste tipo 

de pesquisa, os documentos consultados são, geralmente, classificados como fontes 

primárias e fontes secundárias” (Fontelles et al., 2009, p. 7). Este estudo baseia-se numa 

unidade de análise, pelo que não há população propriamente dita em estudo, uma vez 

que incide na reabilitação de um serviço previamente existente. 
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Pode ainda ser considerado não experimental, por não se proceder à manipulação de 

variáveis independentes. Este é também um estudo retrospetivo, porque os factos 

analisados ocorreram antes do início do trabalho, pode ainda, considerar-se prospetivo, 

pois avaliam-se tendências evolutivas de alguns dados analisados. 

3.2 – Questão e objetivos de investigação 

O problema é o impulsor de todo o trabalho de pesquisa, após ser definido o tema, 

formula-se uma questão que será confirmada ou refutada através do trabalho de pesquisa 

(FAMESC, 2012). Depois de determinado o problema a investigar, e após interrogação 

sobre os aspetos desse mesmo problema, surge a formulação de uma pergunta de partida, 

a questão de investigação (Canastra et al., 2015). Processo pelo qual surgiu a questão 

que se segue: 

Qual a viabilidade económico-financeira e social de implementação de um serviço de 

reabilitação no CHTMAD, EPE – Unidade de Chaves? 

Este trabalho tem como finalidade, apresentar o projeto de criação de um serviço de 

reabilitação no CHTMAD, EPE, tendo como ponto de partida um serviço que se 

encontra encerrado na instituição e que se encontra em bom estado de conservação, uma 

vez que em situação de excedente de doentes ou necessidade encerramento temporário 

de algum serviço do centro hospitalar este funciona como serviço de internamento. Tem 

ainda, como finalidade, contribuir para a melhoria da realização de estudos sobre a 

racionalidade deste tipo de projetos, nomeadamente a exploração de unidades de 

internamento de reabilitação inseridas em meio hospitalar, mediante a elaboração de 

uma análise de viabilidade económico-financeira e social do projeto de investimento, 

tendo como base o aproveitamento de recursos existentes e como fim promover a 

estabilidade física e psicológica do utente e família, uma vez que manter o utente no 

mesmo ambiente e dentro da sua área de residência, pode ser benéfico para o mesmo, 

para a família e ainda para o orçamento familiar. 

Os objetivos de uma pesquisa de investigação têm a intenção de esclarecer algo que o 

pesquisador pretende desenvolver, desde a teoria até aos resultados. “Procuram 

expressar as atividades a desenvolver no decurso da investigação” (Canastra et al., 2015, 
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p. 17), podem subdividir-se em gerais e específicos (FAMESC, 2012). Assim, para esta 

investigação o objetivo geral: 

• Analisar a viabilidade económico-financeira e social da implementação de um 

serviço de reabilitação no Centro Hospital de Trás-os-Montes e Alto Douro, EPE 

(CHTMAD, EPE) – Unidade de Chaves. 

 

Na prossecução deste objetivo, definem-se como objetivos específicos: 

 

• Calcular a estrutura de custos e receitas previsionais; 

• Avaliar o projeto do ponto de vista dos indicadores de avaliação económico-

financeira;  

• Efetuar uma análise de sensibilidade tendo em conta diferentes cenários 

hipotéticos; 

• Averiguar o contributo e impacto social na população. 

3.3 – Unidade de análise 

O objeto em estudo aqui apresentado é um serviço de internamento equipado (situação 

atual), mas encerrado. O que leva a uma questão pertinente sobre como utilizar o espaço 

existente em prol da população, com a criação de um serviço de reabilitação (situação 

hipotética) através da viabilidade económico-financeira e social.  

Assim, e como forma de fazer um ponto da situação, passa-se a explanar a situação que 

levou à questão atual. 

O referido hospital é composto por vários serviços, mas, ao longo dos últimos anos e 

como resultado da integração no CHTMAD, EPE e das políticas de saúde instituídas, 

algumas resultantes da crise económica mundial, a referida unidade tem perdido 

capacidade de resposta, principalmente no que se refere a vagas de internamento. Além 

do serviço em questão, a unidade hospitalar tem outro serviço que também se encontra 

encerrado e que tem ainda mais capacidade de alocação de utentes e que após ter sido 

encerrado, ainda foi utilizado, mas como serviço que suportava pequenos gabinetes, 

como por exemplo, a medicina no trabalho (gabinete médico, enfermagem e 
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administrativo), educação permanente, entre outros, e que neste momento com a 

restruturação sofrida se encontram no primeiro andar da unidade, pelo que, se tornou 

um espaço morto dentro da unidade hospitalar. 

No ano de 2018, e também como consequência das políticas instituídas, encerraram as 

camas de internamento do serviço de cirurgia 3, passando este a funcionar apenas como 

serviço de hospital de dia e cirurgia de ambulatório.  

Como consequência destas decisões, os serviços em funcionamento ficam 

sobrecarregados, uma vez que as vagas existentes são para os utentes que necessitam, 

independentemente dos seus diagnósticos de admissão, são internados nos serviços em 

que existe vaga e não nos que correspondem à especialidade, isto é, independentemente 

da patologia, o utente é internado no serviço onde existe vaga. Como é facilmente 

compreensível, esta situação não é benéfica nem para o utente, nem para a equipa 

prestadora de cuidados. Além disso, também pode favorecer a alta precoce de alguns 

utentes, apenas com o intuito de ter vagas para os utentes mais agudos. Pode ainda levar 

o médico a protelar o internamento de utentes menos graves assim como em caso de 

ocupação total, diminuição do número de cirurgias.  

Como foi explicado, esta unidade hospitalar possui condições físicas para evoluir, mas 

devido à conjuntura da última década, isto não acontece. Assim, esta investigação surge 

com a necessidade de dar vida a serviços que já muito beneficiaram a população. O 

serviço a que se refere a investigadora é o serviço que funcionava como serviço de 

cirurgia 2, encerrado há já alguns anos, mas que funciona como serviço de retaguarda 

do CHTMAD, EPE, sendo utilizado quando necessário, e por isso com despesas de 

manutenção associadas. 

Nesta fase do trabalho, e com a diminuição das camas hospitalares, a investigadora 

pensa que a importância desta questão se tornou ainda mais relevante, uma vez que o 

serviço proposto aliviaria os serviços de internamento de agudos, proporcionando as 

vagas necessárias. Uma vez que, pela análise dos dados fornecidos pela EGA do 

CHTMAD, EPE com exceção da Unidade de Lamego, que apesar de requerido, não 

enviou a informação em tempo oportuno, os dias desde a referenciação até admissão na 
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RNCCI aumentou de 2016 para 2017, fator que aumenta o número de utentes internados 

nos serviços, diminuindo o número de vagas dos mesmos. 

3.4 – Fonte de dados 

Os instrumentos de recolha de dados constituem um momento decisivo, visto que, a 

validez científica dos resultados, resulta do modo como estes são organizados e 

aplicados (Canastra et al., 2015). 

A fonte de dados que será utilizada neste estudo será a base de dados do CHTMAD, 

EPE, tendo sido pedida a devida autorização (Anexo 1) ao Presidente do Conselho de 

Administração, assim como ao responsável pela EGA (este enviou documento no qual 

se disponibilizava a colaborar com a investigadora), tendo preenchido o requerimento 

adequado conforme protocolo do centro hospitalar e que foi enviado por correio interno 

do centro hospitalar, uma vez que a investigadora é funcionária da instituição. Esta foi 

aprovada pelo conselho de administração da referida instituição (Anexo 2), assim como 

a consulta de relatórios das diferentes entidades envolvidas, a maioria já se encontra 

publicado para consulta. Ainda durante a execução destes procedimentos, foi tornado 

público a abertura de um serviço de reabilitação cardíaca no centro hospitalar, para não 

efetuar a investigação em vão, a investigadora pediu informação ao centro hospitalar 

sobre se havia estudo de viabilidade para o mesmo e se em caso afirmativo, tinham 

considerado a unidade de Chaves para a criação desse serviço ou de outro idêntico, após 

a resposta (Anexo 3), assumiu-se que a investigação em curso seria relevante. 

Apenas serão considerados os utentes referenciados para unidades de cuidados 

continuados de convalescença e unidades de média duração e reabilitação, devido a que 

estes são os que mais beneficiaram da reabilitação segundo o parecer médico, e uma vez 

que as outras tipologias não se enquadram no conceito de internamento para 

reabilitação, nas unidades de longa duração e manutenção e de paliativos, o objetivo 

fundamental não é a reabilitação, pelo que se assume que os utentes referenciados não 

cumprem os critérios de seleção estipulados.  

Existem ainda aqueles que são encaminhados para o serviço de Medicina Física e de 

Reabilitação, estes não foram contemplados porque na fase inicial da investigação, após 
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contacto com o respetivo serviço da unidade de Chaves, a investigadora foi informada 

de que esse registo não era feito e também porque os utentes utilizadores deste serviço 

fazem-no em regime de ambulatório não necessitando por isso de internamento. 

Assim serão calculados vários indicadores de avaliação do investimento, para poder 

analisar a viabilidade do mesmo. 

Este projeto foi realizado tendo como ponto de partida um serviço da unidade de Chaves, 

inserido no Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, EPE, serviço esse que 

se encontra fechado, possuindo estrutura física, alguns dos recursos materiais essenciais, 

como camas, cadeiras, rampas de oxigénio e de ar, sistemas de aspiração, computadores, 

uma vez que é colocado em funcionamento cada vez que por alguma contingência é 

necessário.   

A população, isto é, os utentes potenciais para o serviço proposto nesta investigação, 

são apenas os utentes encaminhados para a RNCCI nas tipologias de convalescença e 

média duração e reabilitação uma vez que são estes os que, sob ponto de vista dos 

profissionais de saúde, mais beneficiariam de cuidados de reabilitação em regime de 

internamento. De referir que esta população poderá ser aumentada se após abertura do 

serviço forem encaminhados aqueles utentes que neste momento são encaminhados para 

as Equipas de Cuidados Continuados Integrados (ECCI), uma vez que se pode 

considerar que os mesmos estão em regime de internamento domiciliário para 

reabilitação. Sob o ponto de vista do financiamento este, sendo um serviço de 

reabilitação, será financiado conforme o estipulado para os utentes dos serviços de 

Medicina Física e de Reabilitação.  

Assumindo que, “a criação dos centros hospitalares adveio da necessidade de uma 

efetiva interligação entre serviços e instituições que, na mesma área geográfica, prestam 

cuidados de saúde ou desenvolvem atividades conexas, no sentido de (…) reforçar a 

articulação e complementaridade dos estabelecimentos hospitalares do SNS, através de 

melhor aproveitamento hospitalar e através de melhor aproveitamento da capacidade 

neles instalada” (Entidade Reguladora da Saúde, 2012), é também neste contexto que é 

importante este trabalho, por tentar potencializar o equipamento existente, melhorando 
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a prestação de cuidados à população, sem que esta se tenha que deslocar para fora da 

sua área de residência, uma mais-valia, para todos.  

3.5 – Procedimentos éticos 

Existem requisitos éticos indispensáveis a ter em consideração na avaliação ética de 

uma investigação, nos quais se inclui: “relevância do estudo, validade científica, seleção 

da população, garantia do respeito dos direitos dos participantes (consentimento 

informado, confidencialidade, anonimato e proteção dos dados), durante toda a 

investigação” (Nunes, 2013, p. 5). 

Toda e qualquer investigação “rege-se por regras relativas à proteção das pessoas – 

reitere-se o primado do ser humano sobre o interesse da sociedade e da ciência bem 

como atenção particular quando os sujeitos são considerados vulneráveis” (Nunes, 

2013, p. 5).  

No caso concreto deste estudo, todas estas condições estão asseguradas uma vez que, a 

análise pretendida apenas é referente a dados numéricos, pelo que não é necessária 

identificação concreta de nenhum participante. 

A autora declara, tratar e analisar os dados com rigor, de forma agregada, veraz e com 

suporte real. Analisando os mesmos de forma isenta. Declara ainda, não existir conflito 

de interesses. 
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4 – ESTUDO DE CASO  

Para melhor situar o estudo em questão, nos próximos pontos efetuar-se a 

contextualização da envolvente do estudo. Para tal, subdividiu-se em envolvente interna 

e envolvente externa: a primeira é constituída pelo CHTMAD, EPE e a unidade de 

CHAVES e a segunda compreende a RNCCI e toda a sua estrutura.  

4.1 – Caracterização da Envolvente Interna 

4.1.1 – Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, EPE 

O Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, EPE, é constituído por cinco 

unidades hospitalares: o Hospital de S. Pedro, o Hospital D. Luiz I, o Hospital Distrital 

de Chaves, o Hospital de Proximidade de Lamego e a Unidade de Cuidados Paliativos 

em Vila Pouca de Aguiar.  

A Unidade Hospitalar de Vila Real está inserida numa área de 120.000 m² e compreende 

um edifício hospitalar monobloco de 9 pisos com cerca de 25 anos, e uma área conjunta 

total de 30.000 m², com 8 pavilhões de construção antiga. Recentemente acresce a estas 

construções o Centro Oncológico, com 3.714 m², e a nova Urgência Geral, Urgência 

Pediátrica, Unidade de Cuidados Intensivos Polivalentes (UCIP) e Unidade de Cuidados 

Intensivos Coronários (UCIC), com 7.440 m² (CHTMAD, 2017). 

Possui 577 camas de agudos, 18 berços, 12 salas de bloco operatório, 1 sala de bloco de 

partos, 110 gabinetes de consulta externa e 34 cadeirões de hospital de dia. Circulam 

pelas suas instalações, em média, entre dez e onze mil pessoas, entre visitantes e 

profissionais de saúde, distribuídas por consulta externa, internamento, hospital de dia 

e exames complementares de diagnóstico (CHTMAD, 2016). 

Tem como missão prestar cuidados de saúde de forma a suprir as necessidades da 

população, com o intuito de proporcionar maior longevidade com a melhor qualidade 

de vida. Contribuir para a promoção da saúde e prevenção da doença, promovendo 

simultaneamente a valorização pessoal e profissional dos seus recursos humanos. 

Pretende “constituir-se como uma unidade de saúde de excelência e indutora de 
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desenvolvimento sustentável com elevado sentido de pertença dos seus clientes e 

profissionais” (CHTMAD, 2016). 

Reconhece como seus valores; a solidariedade, união, transparência, respeito, 

competência, responsabilidade, integridade, ambição e entusiasmo. E como princípios 

o respeito pela dignidade e direitos dos cidadãos, a ação assistencial e cultura de gestão 

centradas em elevados padrões éticos, a promoção da saúde na sociedade, a 

responsabilidade ambiental, a multidisciplinariedade e o trabalho de equipa. 

Integrado na ARS Norte, a sua área de influência direta abrange cerca de 465.000 

habitantes, nas regiões de Tarouca, Tabuaço, S. João da Pesqueira, Montalegre, 

Lamego, Chaves, Boticas, Armamar, Vila Real, Vila Pouca de Aguiar, Santa Marta de 

Penaguião, Sabrosa, Ribeira de Pena, Peso da Régua, Murça, Mondim de Basto, Mesão 

Frio e Alijó. “Abrange, ainda, para algumas valências a parte norte do distrito de Vila 

Real, a parte sul do distrito de Bragança, o norte do distrito de Viseu e a área leste do 

distrito do Porto, prestando assim assistência, a um total de cerca de meio milhão de 

habitantes; uma área coincidente com a da Associação de Municípios de Trás-os-Montes 

e Alto Douro e subjacente à do Centro de Oncologia” (CHTMAD, 2017). 

4.1.2 – Hospital de Chaves 

O Hospital de Chaves apresenta uma estrutura simples, as obras foram iniciadas em 

1975, mas só abriu as suas portas em 1983. Possui na sua estrutura um mural de Rolando 

Nogueira e no átrio uma escultura de João Cutileiro, a árvore da vida, valorizando a 

cultura como aliado no acolhimento do utente. 

A integração deste no centro hospitalar deu-se em 2007, juntando-se este às outras 

unidades, formando o centro hospitalar (Vaz, Baptista, Barros, & Pereira, 2009). 

Constituído por 5 pisos, nos quais estão distribuídos os serviços de Ortopedia e 

Traumatologia, Medicina 1 e Medicina 2, Cirurgia 1 e Cirurgia 3, Pediatria, Laboratório, 

Consulta Externa de Pediatria/Ginecologia e Obstetrícia, Urgência, Fisiatria, 

Radiologia, Consulta Externa, Morgue, Capela, Serviços Informáticos, Armazém, 

Patologia Clinica, Serviço de Recursos Humanos, Hemodiálise, Cozinha e Bar, Serviço 

de Eletricidade e Manutenção da estrutura do hospital, Contabilidade, Codificação, 
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Gabinete liga dos amigos do hospital, Serviço de Gastroenterologia, Serviço de Saúde 

Mental, Serviço de Medicina no Trabalho, Central de Transportes e Balcão de 

Informações. 

Desde a sua integração no CHTMAD, EPE, a unidade de Chaves perdeu algumas das 

suas valências, especialmente em regime de internamento, em contrapartida, ganhou 

valências em consultas de especialidade. Além disso, enquanto no passado os utentes se 

deslocavam ao Porto (Hospital Geral de Santo António, hospital de referência) para 

realização de exames ou consultas, atualmente são encaminhados para a Unidade de 

Vila Real. Esta situação permitiu proporcionar às famílias maior estabilidade, uma vez 

que, para além de ficar mais próximos geograficamente, também são transferidos para 

a área de residência (Chaves) mais rapidamente, sempre que a situação clínica o permita. 

4.1.3 – Caracterização da população abrangida pelo CHTMAD, EPE  

Para a realização do estudo, procede-se a uma caracterização da população que serve o 

CHTMAD, EPE, uma vez que se prevê possa ser equiparável à que irá usufruir do 

serviço proposto.  

Segundo o estudo de Sobral (2015), tendo como população os utentes referenciados para 

a RNCCI, pode afirmar-se que dos 805 casos referenciados, 415 utentes (51,7%) são do 

sexo feminino e 387 (48,3%) do sexo masculino. Equiparado ao resultado a nível 

nacional, onde o sexo feminino corresponde a 54,2% dos utentes. 

No que se refere à faixa etária, predominantemente são idosos, os casos com idade 

superior a 60 anos representam 88%, sendo a média de idade de 74,36 anos. Quando se 

comparam aos dados nacionais, verifica-se que 51,8% dos idosos tem idade superior a 

80 anos (ACSS, 2014), no entanto, os referenciados pelo CHTMAD, EPE incluídos 

nesta faixa etária representam apenas 38% (Sobral, 2015). Em relação a 2016, 81,6% 

dos utentes ingressados tem idade superior a 65 anos. A população com idade superior 

a 80 anos representa 47,4% do total, com crescimento em relação a 2015 (ACSS, 

2017b). 

Quanto ao estado civil, 50,9% dos utentes são casados e 33% viúvos, os primeiros são 

maioritariamente de sexo masculino e os viúvos predominantemente de sexo feminino. 
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Relativamente à proveniência geográfica 81% são residentes no distrito de Vila Real, 

sendo 149 do concelho de Chaves, 93 do concelho de Vila Real e 92 do Concelho de 

Valpaços. 

Relativamente à especialidade de referenciação, verifica-se que os primeiros três lugares 

são para as especialidades de Ortopedia, Medicina e Neurologia, respetivamente. 

Quanto à tipologia, 183 utentes ingressaram na UC e 274 na UMDR, o que corresponde 

a 56,8% do total de utentes referenciados (Sobral, 2015). 

A nível nacional, quanto ao agregado familiar, cerca de 70% dos utentes vivia com 

família natural e 25,5% viviam sozinhos. Relativamente à dependência, os utentes 

incapazes e dependentes representam 93,4% da população da RNCCI (ACSS, 2017b). 

Assim, a população da RNCCI mantém, as mesmas características de períodos 

anteriores: é envelhecida, maioritariamente feminina, com baixo nível de escolaridade, 

carenciada e com elevada incapacidade e dependência. Podendo por isso, com os dados 

explanados, inferir que as características dos utentes referenciados pelo CHTMAD são 

similares à referenciada a nível nacional e por isso, ser considerada como aquela que 

poderia usufruir do serviço proposto. 

Neste ponto, é importante referir que após análise dos dados fornecidos pela EGA de 

Chaves e Vila Real, o tempo de espera médio em 2016 foi de 13 dias e em 2017 de 19 

dias, desde a referenciação até à data da vaga para a RNCCI, além disso, verificou-se 

um aumento de aproximadamente 10% dos utentes referenciados de um ano para o 

outro. 

4.2 – Caracterização da Envolvente Externa 

4.2.1 – Enquadramento Histórico da RNCCI 

O tema selecionado, assim como, a escolha da instituição teve por base a elevada 

percentagem de utentes encaminhados para a RNCCI, mas que por falta de capacidade 

da mesma, permanecem em contexto hospital. Pelo que, se torna imperativo abordar 

este tema. Neste ponto, abordar-se-á a temática da RNCCI, enquadramento, 

funcionamento e taxas de ocupação.   
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A RNCCI foi criada em 2006, é constituída por um conjunto de instituições públicas e 

privadas, com intuito de prestar cuidados de saúde e de apoio social a pessoas em 

situação de dependência.  

Resulta da parceria entre os Ministérios do Trabalho Solidariedade e Segurança Social 

(MTSSS) e da Saúde (MS) e vários prestadores de cuidados de Saúde e de Apoio Social. 

De acordo com o decreto-lei nº 101/2006, os cuidados continuados são definidos como 

“… o conjunto de intervenções sequenciais de saúde e/ou de apoio social, decorrente de 

avaliação conjunta, centrado na recuperação global entendida como o processo 

terapêutico e de apoio social, ativo e contínuo, que visa promover a autonomia 

melhorando a funcionalidade da pessoa em situação de dependência, através de 

reabilitação, readaptação e reinserção familiar e social” (Canha et al., 2013). O objetivo 

principal da sua criação é otimizar o tratamento dos doentes após uma situação aguda, 

ou agudização de uma doença crónica e proporcionar conforto aos doentes em fase 

terminal. 

A RNCCI inclui unidades de internamento e unidades de ambulatório, sendo as 

primeiras: unidades de convalescença (UC), unidades de média duração e reabilitação 

(UMDR), unidades de longa duração e manutenção (ULDM) e unidades de cuidados 

paliativos (UCP). Idealizadas com diferentes objetivos, que implicam diferentes 

características físicas e de constituição da equipa multidisciplinar envolvida, 

promovendo uma melhor reabilitação e reintegração, e prevenindo as complicações; e 

as segundas constituídas pelas Equipas Intra-Hospitalares de Suporte em Cuidados 

Paliativos, Equipas Comunitárias e Equipas de Cuidados Continuados Integrados 

(ECCI) (RNCCI, 2006).  

 “O objetivo é ajudar a pessoa a recuperar ou manter a sua autonomia e maximizar a sua 

qualidade de vida”. Têm direito aos cuidados continuados integrados as pessoas em 

situação de dependência funcional transitória decorrente de processo convalescença ou 

outro; dependência funcional prolongada; idosos com critérios de fragilidade 

(dependência e doença); incapacidade grave, com forte impacto psicossocial e doença 

severa, em fase avançada ou terminal (Instituto da Segurança Social, 2017, p.4). 
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Este estudo contempla os utentes referenciados para as s Unidades de Convalescença 

(UC) e de Média Duração e Reabilitação (UMDR), as primeiras destinam-se a 

internamentos até 30 dias consecutivos, assegurando os cuidados de saúde necessários 

(Instituto da Segurança Social, 2017). As segundas destinam-se a indivíduos que 

careçam de cuidados integrados em regime de internamento, mas não de cuidados 

tecnologicamente diferenciado, esta tem um tempo de internamento entre os 30 e os 90 

dias consecutivos, por cada admissão, normalmente (UMCCI, 2009). Sendo esta uma 

unidade que procura responder a necessidades transitórias, promovendo a reabilitação e 

independência, é expectável que o utente, enquanto todo o processo se desenvolve, 

possa alterar a sua situação clínica (ERS, 2015). 

4.2.2 – Funcionalidade da RNCCI 

A funcionalidade e qualidade da RNCCI são avaliadas e monitorizadas nos relatórios 

anuais, torna-se importante avaliar a sua capacidade de resposta a um dos seus objetivos 

principais: “facilitar o fluxo de doentes dos Hospitais de Agudos, prevenindo os 

internamentos prolongados e as suas complicações” (Canha et al., 2013). 

Em 2015 cessaram vários acordos no âmbito da RNCCI, sobretudo ao nível de camas 

nas unidades de Convalescença. Apesar destes encerramentos, constata-se que em 

relação a 2014 a RNCCI aumentou em 599 o número de camas de internamento a nível 

nacional, representando um crescimento de 8,4% (ACSS, 2016b). Os dados relativos a 

2016 referem que existiam 8400 camas em funcionamento na RNCCI. 

Tabela 1 – Nº camas em funcionamento 2015 e 2016 

Tipologia Internamento 
Camas Contratadas 

Aumento Variação 
2015 2016 

UC 764 811 47 6,20% 

UMDR 2306 2578 272 11,80% 

ULDM 4411 4723 312 7,10% 

UCP 278 278 0 0,00% 

TOTAL 7759 8390 631 8,10% 

% camas ULDM no total de novas camas  49,40% 

% camas UMDR no total de novas camas  43,10% 

                                                                             Fonte: Adaptado de ACSS (2017) 
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Relativamente ao número de novas camas abertas referentes ao ano de 2016, verifica-se 

que abriram 631 novas camas, sendo que para a região norte, nas UCs não foram 

disponibilizadas camas e nas UMDR foram disponibilizadas 118 novas vagas, como se 

pode verificar na tabela que se segue: 

Tabela 2 – Nº de novas camas em funcionamento abertas em 2016 por tipologia e região 

Nº de camas abertas em 2016 

Tipologia Internamento Norte Centro LVT Alentejo Algarve TOTAL 

UC 0 15 32 0 0 47 

UMDR 118 56 47 17 34 272 

ULDM 174 85 78 6 -31 312 

UCP 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 292 156 157 23 3 631 

     Fonte: Adaptado de ACSS (2017)  

O número de utentes referenciados para a Rede em 2016, pelo circuito de referenciação, 

foi de 42682. Sendo o número de utentes assistidos em 2016 de 52509, representando 

um aumento de 4,5% em relação a 2015, dos quais 32545 utentes em Unidades de 

internamento, representando um acréscimo de 17,3%.  

Tabela 3 – Utentes assistidos pela RNCCI em 2016 

Tipologia 
Utentes assistidos 

Variação 
2015 2016 

UC 7192 7201 0,10% 

UMDR 10672 11349 6,30% 

ULDM 11328 11611 2,50% 

UCP 2115 2384 12,70% 

ECCI 15221 15582 2,40% 

BH/ECSCP 3715 4357 17,30% 

UCPI 0 18   

UAP 0 7   

TOTAL 50243 52509 4,50% 

        Fonte: Adaptado de ACSS (2017)  

Neste ponto, segundo uma investigação, na qual foi efetuado um estudo recorrendo à 

base de dados da ARS Norte, verificou que existem 11% de cancelamento para a 

RNCCI. O mesmo analisa especificamente a UC e a UMDR, para as quais refere 



 

36 

 

relativamente à primeira que quanto “à variável, motivo de cancelamento, verifica-se 

uma concentração mais elevada quando o motivo é a alta clínica (39,8%), resolução do 

objetivo terapêutico (64,9%) e, a recusa de ingresso na RNCCI (57,8%)” (Barreira, 

2016, p. 49). Podendo depreender-se que poderá existir um problema no processo de 

referenciação, tal como admitido pela UMCCI, quando afirma que poderá existir um 

início tardio na referenciação, e apresenta como tempo de referenciação total até à 

obtenção de vaga 6,9 dias (UMCCI, 2015).  

Contudo, apesar da RNCCI ter demostrado resultados positivos, pode concluir-se que 

apresenta défice no que se refere à oferta, uma vez que a procura supera a oferta, estando 

em espera 211 utentes para as UC e 222 para as UMDR. Facto que se pode observar 

pela análise da tabela que se segue: 

Tabela 4 – Nº utentes a aguardar vaga na RNCCI em 2016 

Utentes a aguardar vaga 31/12/2016 

UC Nº utentes % utentes 

  

UMDR Nº utentes % utentes 

Norte 34 16% Norte 49 22% 

Centro 77 36% Centro 56 25% 

LVT 66 31% LVT 57 26% 

Alentejo 27 13% Alentejo 51 23% 

Algarve 7 3% Algarve 9 4% 

TOTAL 211   TOTAL 222 

Fonte: Adaptado de ACSS (2017) 

4.2.3 – Impacto económico dos cancelamentos no ingresso na RNCCI 

Neste ponto é importante referir o impacto que tem o cancelamento de ingresso para a 

RNCCI, tendo em consideração que a vaga fica ocupada logo que o utente seja inscrito 

através do aplicativo informático, não podendo ser utilizada por outro utente, sendo a 

unidade remunerada, apenas e só, após o ingresso efetivo do utente, afirma-se que o 

facto dos cancelamentos tem impacto económico negativo. Segundo uma investigação, 

com uma população de 1058 indivíduos, que pretende averiguar os custos com os 

cancelamentos, concluiu que, em termos médios, o custo do cancelamento do ingresso 

na RNCCI após atribuição de vaga (1,42 dias) estima-se em 134,6 mil euros (cálculo 

com base na média de pagamento x tempo médio de colocação x nº de casos 
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apresentados)”, valor que representa o custo anual e que aumenta se o calculo for 

efetuado com os resultados encontrados a nível nacional (Barreira, 2016, p. 59). 

“Tendo em conta a importância destes montantes para as Unidades da RNCCI, não 

podemos ser alheios a que o custo mais elevado seja, sem dúvida, para o utente. Mesmo 

tendo uma resposta da RNCCI à sua espera, o tempo dos cancelamentos tem impacto ao 

nível do seu plano de recuperação ou da necessidade de prestação de cuidados, 

acrescendo o facto de poder estar internado em regime hospitalar. Neste caso, os custos 

aumentam substancialmente, quer a nível económico, social ou mesmo clínico, 

implicando uma maior taxa de ocupação das camas hospitalares, aumento do número de 

dias de internamento hospitalar, contribuindo para um maior risco de infeções 

hospitalares” (Barreira, 2016, p.68).   

4.3 – Estrutura do serviço de internamento já existente 

O serviço de internamento é constituído por 10 enfermarias, 7 enfermarias com 3 camas 

cada uma e 3 enfermarias com 2 camas e 1 WC cada, pelo que poderia comportar 27 

camas.  

É constituído ainda por: 

• 2 WC, cada um com 3 áreas delimitadas, totalizando 6 áreas todas com 

equipamento sanitário, 3 das quais com duche incorporado; 

• WC privado; 

• Sala de material sanitário e sua limpeza e desinfeção; 

• 1 Sala de Pensos; 

• 1 Sala de Enfermagem; 

• Gabinete de Enfermeiro responsável;  

• Gabinete Médico; 

• Refeitório; 

• Refeitório privado para funcionários; 

• Sala Sujos; 

• Sala Roupa limpa; 

• Depósito de materiais. 

A estrutura da unidade hospitalar não é uniforme, motivo pelo qual existem 3 serviços 

de maior dimensão, onde se encontra em funcionamento o serviço de Cirurgia 3 e 

Medicina 2, e outro que também se encontra encerrado, mas este não tem as condições 

para ser utilizado em caso de necessidade imediata. Este foi transformado para poder 
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funcionar para prestar outro tipo de serviços, a título de exemplo: o serviço de medicina 

no trabalho, serviço de educação permanente, este serviço tem capacidade total de 42 

camas de internamento e toda a estrutura necessária à prestação de cuidados, não foi 

contemplado para o estudo por necessitar de intervenção para ter as condições 

necessárias à prestação de cuidados de saúde. 

4.4 – Estrutura do serviço de internamento proposto 

Para a proposta aqui apresentada, apenas se consideram 6 enfermarias de 3 camas, uma 

vez que 1 delas seria transformada num ginásio para reabilitação dos utentes, o que leva 

à criação de uma unidade com lotação de 24 camas. 

Seria constituído ainda por: 

• 2 WC, cada um com 3 áreas delimitadas, todos com equipamento sanitário e 3 

com duche incorporado; 

• WC privado; 

• Sala de material sanitário e sua limpeza e desinfeção; 

• 1 Sala de Pensos; 

• 1 Sala de Enfermagem; 

• Gabinete de Enfermeiro responsável;  

• Gabinete Médico; 

• Refeitório; 

• Refeitório privado para funcionários; 

• Sala Sujos; 

• Sala Roupa limpa; 

• Deposito de materiais. 

Tal como se pode observar, a estrutura física reúne condições para adaptar a unidade de 

internamento à exigência da prestação de cuidados de reabilitação proporcionando 

benefícios para os utentes. Estando inserido em meio hospitalar o utente não muda de 

ambiente, tem acesso a especialidades caso seja necessário, uma vez que dentro da 

instituição apenas é necessário efetuar o respetivo pedido de colaboração por parte do 

médico responsável, conforme protocolo de colaboração existente na instituição. Em 

caso de agravamento da situação clínica, o mesmo permitiria a transferência direta do 

utente para o serviço de internamento de agudos, correspondente. 
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4.5 – Investimento Inicial 

Neste ponto é importante frizar o fato de que para este estudo não existe um verdadeiro 

investimento inicial sob ponto de visto económico, isto porque, para a área financeira 

um verdadeiro investimento inicial deveria existir investimento em infraestruturas. 

Neste caso, apenas é um investimento em material que proporcione condições a uma 

estrutura já existente, para poder iniciar funções para as quais não foi cencebida 

inicialmente. De seguida apresenta-se o investimento para o estudo em questão. 

4.5.1 – Material de Ginásio 

Para a criação do ginásio, o investimento totaliza 7 821,99 € (Tabela 5). Para o cálculo 

do investimento total foi pedido orçamento a uma empresa especializada em material de 

reabilitação de uso hospitalar, com base na lista de material necessário para iniciar 

funções (Anexo 4). Aos preços do material sem IVA foi adicionado IVA à taxa de 23%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

40 

 

Tabela 5 – Investimento Inicial com Ginásio 

Material Ginásio Reabilitação Custo unitário Quantidade Custo total s/ IVA Custo total c/ IVA 

Bandas de exercícios 

(Resistência média) 

10,18 € 2 20,36 € 25,00 € 

Bandas de exercícios 

(Resistência Forte) 
15,00 € 2 30,00 € 36,90 € 

Compressas quente/frio 2,20 € 12 26,40 € 32,47 € 

Espelho Quadriculado 253,93 € 1 253,93 € 312,33 € 

Goniómetro 6,00 € 1 6,00 € 7,38 € 

Halter 0,5kg 2,90 € 1 2,90 € 3,57 € 

Halter 1kg 5,58 € 1 5,58 € 6,86 € 

Halter 1,5kg 8,32 € 1 8,32 € 10,23 € 

Halter 2kg 11,00 € 1 11,00 € 13,53 € 

Braçadeira 1kg 6,99 € 4 27,99 € 34,39 € 

Inspirómetro Respiratório 6,35 € 4 25,40 € 31,24 € 

Bola 75cm 13,00 € 3 39 € 47,97 € 

Marquesa Hidráulica 842,31 € 1 842,31 € 1 036,00 € 

Pedaleira 364,38 € 2 728,62 € 896,20 € 

Sistema de roldanas  71,43 € 1 71,43 € 87,86 € 

Tala Uria Perna 70cm 51,00 € 2 102,00 € 125,46 € 

Tala Uria Braço 53cm 36,50 € 2 73,00 € 89,79 € 

Bicicleta Estática 1 333,53 € 2 2 667,06 € 3 280,48 € 

Plataforma equilíbrio 44,75 € 3 134,25 € 165,13 € 

Barras paralelas 575,00 € 1 575,00 € 707,25 € 

Canadianas 12,00 € 4 48 € 59,04 € 

Andarilho 33,57 € 2 67,14 € 82,58 € 

Cadeira Rodas 154,00 € 4 616,00 € 757,68 € 

Cadeira Rodas para banho 171,00 € 2 342,00 € 420,66 € 

Total 4 030,92 €  6 687,66 € 7 821,99 € 

Fonte: Elaboração própria. 

O material aqui apresentado assim como a quantidade do mesmo para a constituição do 

ginásio, advém de pesquisas sobre material para reabilitação, assim como da experiência 

profissional da própria investigadora. 

4.5.2 – Material de Consumo Clínico 

Também vai ser necessário ter em consideração os consumíveis necessários, já existem 

no hospital pelo que facilita a sua aquisição. O cálculo baseia-se no preço apresentado 

na página WEB de uma empresa especializada. A tabela 6 discrimina o material assim 

como o custo do mesmo com IVA incluído. Esta lista de material representa o material 
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que todos os serviços possuem pelo que fazem parte de um stock de material. O valor 

do mesmo totaliza 1 141,35 € para início de atividade. 

Tabela 6 – Investimento Inicial com Material de Consumo Clínico  

Material clínico Custo unitário Quantidade Custo/pack Custo Total 

Adesivo 3,25 € 3 3,25 € 9,75 € 

Alicate Corta Unhas 18,40 € 2 18,40 € 36,80 € 

Martelo Reflexos 13,30 € 1 13,30 € 13,30 € 

Antisseptico 4,70 € 30 4,70 € 141,00 € 

Tesoura Mayo 4,10 € 1 4,10 € 4,10 € 

Tesoura Lister 4,95 € 1 4,95 € 4,95 € 

Tesoura Bico Rombo 3,90 € 2 3,90 € 7,80 € 

Pinça Disseção 3,50 € 10 3,50 € 35,00 € 

Esponja para Banho 1,70 € 100 1,70 € 170,00 € 

Esponja para Higiene Oral 0,25 € 100 0,25 € 25,00 € 

Termometro Auricular 38,00 € 1 38,00 € 38,00 € 

Tensiometro 74,00 € 1 74,00 € 74,00 € 

Solução Irrigação 9,00 € 10 9,00 € 90,00 € 

Soro Irrigação 100ml pack 20 1,88 € 2 37,50 € 75,00 € 

Fraldas pack 20 0,74 € 3 14,80 € 44,40 € 

Resguardos pack 25 0,20 € 2 5,10 € 10,20 € 

Sabão líquido 2,20 € 25 2,20 € 55,00 € 

Gel Massagem 4,99 € 10 4,99 € 49,90 € 

Creme Hidratante 17,00 € 10 17,00 € 170,00 € 

Aventais pack 100 0,00 € 2 8,00 € 16,00 € 

Ligaduras 10cm pack 10 0,63 € 3 6,25 € 18,75 € 

Ligaduras 15cm pack 10 0,91 € 2 9,10 € 18,20 € 

Compressas 7,5x7,5 160/ pack 0,04 € 2 7,10 € 14,20 € 

Compressas 10x10 160/ pack 0,06 € 2 10,00 € 20,00 € 

Total 207,70 € 
 

301,09 € 1 141,35 € 

Fonte: Elaboração Própria 

4.5.3 – Material Limpeza 

Além destes gastos, também tem de se considerar a limpeza do serviço, realizada pelas 

assistentes operacionais, pelo que se apresenta a tabela relativa a essa despesa, baseada 

nos preços encontrados numa página de internet de uma empresa especializada (EGI, 

2018). 
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Tabela 7 – Investimento Inicial com Material de Limpeza 

Material Limpeza Custo unitário Custo total mensal 

Suporte Mopa 100cm 12,78 € 12,78 € 

Rolo Borracha 35cm 20,31 € 20,31 € 

Pá aberta base metálica com cabo 39,38 € 39,38 € 

Mopa express micro lite 6,90 € 138,00 € 

Toalhetes 0,09 € 78,60 € 

Desinfetante spray 72,10 € 144,20 € 

Detergente desinfetante 100,98 € 100,98 € 

Rolo Marquesa 4,90 € 29,40 € 

Carro Limpeza 653,40 € 653,40 € 

Pano microfibras 1,22 € 12,20 € 

Total 912,06 € 1 229,25 € 

Fonte: www.egi.com.pt/  

Na tabela, o preço apresentado tem o IVA correspondente incluído, pelo exposto, para 

iniciar funções é necessário um investimento de 1 229,25€, em material de limpeza. 

 

4.5.4 – Total do Investimento Inicial 

Passa-se a calcular o valor do investimento inicial: 

Tabela 8 – Investimento Inicial 

Descrição Valor 

Ginásio 7 821,99 € 

Material Consumo Clínico 1 141,35 € 

Limpeza 1 229,25 € 

Total  10 192,59 € 

Fonte: Elaboração Própria 

Assim, o valor do investimento inicial será de 10 192,59€. Este valor não pode ser 

considerado como um investimento inicial propriamente dito, uma vez que este valor é 

apenas para dotar de condições um serviço que já existe para poder ser utilizado com 

outro objetivo que não o inicialmente pretendido. 
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4.6 – Receita do investimento  

Para proceder ao cálculo de valores auferidos pela entidade hospitalar é necessário 

explicar o modelo de financiamento do mesmo. O financiamento aos hospitais é feito 

através de Grupos de Diagnóstico Homogéneo (GDH), os episódios de internamento de 

agudos são classificados em GHD e é estabelecido um preço base a aplicar. 

Os GDH consistem num sistema de classificação de doentes internados em hospitais de 

agudos agrupando os clinicamente semelhantes do ponto de vista dos recursos 

consumidos, definindo operacionalmente os produtos de um hospital, isto é, o conjunto 

de bens e serviços que cada utente recebe em função da patologia e necessidades durante 

o internamento. A cada um deles é atribuído um peso relativo, que reflete o que é 

previsto gastar com um doente típico desse GDH. “O índice de casemix (ICM) de um 

hospital resulta assim do rácio entre o número de doentes equivalentes ponderados pelos 

pesos relativos dos respetivos GDH e o número total de doentes equivalentes”. Por 

definição o ICM é um coeficiente de ponderação da produção, que permite diferenciar 

um hospital face aos outros, em termos da complexidade da sua casuística. Pode ser 

definido como “o rácio entre o número de doentes equivalentes de cada GDH, 

ponderados pelos respetivos pesos relativos, e o número total de doentes equivalentes 

do hospital” (Ministerio da Saúde, 2014).   

O peso relativo de um GDH é o coeficiente de ponderação que reflete o custo esperado 

com o tratamento de um doente típico agrupado nesse GDH. O financiamento das linhas 

de produção referentes aos Contratos-Programa, resulta do produto entre o preço base, 

o índice de casemix e o nº de doentes equivalentes, esta informação é enviada 

mensalmente para a ACSS (ACSS, 2017a). 

O preço do GDH abrange todos os serviços prestados em regime de internamento, tanto 

em enfermaria como nas unidades de cuidados intensivos, abrangendo todos os cuidados 

médicos, meios complementares de diagnóstico e terapêutica e hotelaria. A cada 

episódio corresponde um e apenas um GDH, desde a admissão até à alta, 

independentemente dos serviços em que o utente possa ter sido tratado (ACSS, 2017b).  
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Os diagnósticos, intervenções cirúrgicas e outros atos médicos relevantes realizados são 

codificados de acordo com a versão ICD-10-CM/PCS em vigor. O agrupador de GDH 

em vigor é o All Patients Refined Diagnosis Related Groups, versão 31.0 (APR 31), 

desenvolvido nos EUA, sendo obrigatória a utilização deste agrupador para efeitos de 

classificação de episódios agudos de doença tratados nos hospitais do SNS” (ACSS, 

2017c). 

Dos diferentes valores referenciados no documento consultado, apresentam-se 

seguidamente apenas os valores base mais relevantes. 

Tabela 9 – Preços Base GDH 2017 

GDH Internamento Preço Base 

Internamento cirúrgico programado 2.285,00 € 

Internamento cirúrgico urgente 2.014,27 € 

Internamento Urgente 2.171,00 € 

Internamento médico 2.285,00 € 

Medicina Física e de Reabilitação 205,00 €/dia 

            Fonte: ACSS, 2017 

Para poder proceder aos cálculos pertinentes, analisou-se a circular normativa N. 

16/2016/DPS/ACSS, que refere, relativamente à faturação que “nas situações de 

transferência, dentro da mesma unidade de saúde, para um serviço/unidade de Medicina 

Física e de Reabilitação oficialmente reconhecida, deve observar-se o seguinte: 

 a) Até à transferência para o serviço/unidade de Medicina Física e de Reabilitação, os 

episódios são classificados em GDH e considerados para efeitos de cálculo dos doentes 

equivalentes de acordo com o respetivo tempo de internamento; 

 b) Os dias de internamento no serviço/unidade de Medicina Física e de Reabilitação 

são pagos por diária (ACSS, 2016a).”  

Esta situação é precisamente a que se reflete nesta proposta de estudo de viabilidade, 

um serviço que permite a transferência de doente para reabilitação após estabilização da 

situação aguda, continuando a analisar a circular normativa supra citada, no artigo nº 

10, ponto nº 3 diz : “No caso de doentes internados em serviços de medicina física e de 

reabilitação oficialmente reconhecidos de hospitais de agudos, o internamento é 

faturado por diária, ao valor de 205,00€” e no seu ponto nº 4 “no caso de doentes 
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internados em centros especializados em Medicina Física e de Reabilitação, o 

pagamento é efetuado por diária, ao valor de 408,00€” (ACSS, 2016a). 

Para efetuar os cálculos correspondentes vamos considerar o ponto nº 3, com o valor de 

205,00€. O serviço proposto tal como foi concebido para este estudo, será considerado 

como um serviço oficialmente reconhecido e não com um centro especializado. 

Calculando a receita anual prevista para este serviço, dada uma taxa de ocupação de 

75%, resulta numa receita de 1 346 850,00€ (24 camas x 365 dias x 0,75 x 205€). 

Na Tabela 10 apresenta-se a receita previsional nos primeiros 5 anos do investimento, 

tendo em consideração uma taxa de crescimento de 10% ao ano. 

Tabela 10 – Receitas previsionais durante os primeiros 5 anos do Investimento 

 
NO N1 N2 N3 N4 

Taxa de Ocupação 75% 82,5% 90,8% 99,7% 100% 

Número de Utentes 411 452 497 546 547 

Receita 1 346 850,00€ 1 481 535,00€ 1 630 586,40€ 1 790 412,60€ 1 795 800,00€ 

 Fonte: Elaboração Própria 

4.7 – Despesas do investimento  

A análise proposta tenta descrever quais os recursos físicos, humanos e financeiros 

necessários para a adaptação desta unidade de internamento. O tipo de financiamento 

proposto para este serviço é o financiamento de caracter hospitalar concedido pelo 

estado. E que se encontra definido na circular normativa N. 19/2017/DPS/ACSS (ACSS, 

2017a). 

As previsões do banco de Portugal para 2019 fixam a taxa de inflação em 1,6% e para 

o ano de 2020 em 1,5% (Economia e Finanças, 2018).  

Após o exposto, e depois de consultar outros documentos como o programa de 

estabilidade 2018-2020 (Finanças, 2018) e projeções para a economia portuguesa 2018-

2020 (Banco de Portugal, 2018), considera-se uma taxa de 1,4 para 2019, 1,5 para 2020, 

1,6 para 2021 e 1,7 para 2022, sendo que para 2018  (ano 0) se considerou a taxa de 

inflação oficial de 1% (INE, 2019).  
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Passa-se a descrever e calcular despesas previsionais com todos os encargos necessários 

com o serviço propostos para prestar cuidados com qualidade à população. Alguns dos 

valores aqui apresentados têm por base os valores de um serviço equiparado tanto na 

estrutura como lotação e dependência dos utentes. Este irá servir como referência para 

todo o estudo, sendo utilizados os valores fornecidos pelo CHTMAD, EPE. Toda 

unidade de internamento de uma unidade hospitalar, necessita de uma equipa própria, 

neste caso deverá ser constituída por: 

Diretor clínico (1); 

Enfermeiros (10); 

Enfermeiro Responsável (1); 

Assistentes Operacionais (7); 

Enfermeiros Especialistas em Enfermagem de Reabilitação (8); 

Fisioterapeuta (3); 

Assistente social (1); 

Administrativo (1); 

Motorista (1); 

Informático (1); 

Psicólogo (1). 

Assim sendo e tendo em consideração a existência de alguns profissionais que não vão 

ser contratados para as funções, visto que estando inserido numa unidade hospitalar, já 

fazem parte da equipa. Foi criada a lista daqueles que é necessário contratar, tendo como 

referência um documento do ministério da saúde, o qual refere que em termos gerais é 

apropriado 1 fisiatra e 3 fisioterapeutas, por cada 30 000 habitantes e ainda que, por cada 

unidade hospitalar com a especialidade de MFR, considera-se como adequado 1 fisiatra, 

por cada 50000 habitantes (Pinto et al., 2016). Relativamente aos enfermeiros 

especialistas em enfermagem de reabilitação “os serviços/unidades de MFR devem ser 

providos de enfermeiros com formação em reabilitação” (DGS, 2002, p.9). Neste caso 

concreto, a existência deste serviço servirá ainda para receber os utentes transferidos 

dos serviços de agudos de hospitais de referência, quando transferidos para a área de 

residência, em que o motivo principal é aguardar por cuidados de reabilitação nas 

unidades da RNCCI e que até à data ocupam vaga em internamento de agudos. 

Os restantes profissionais seriam afetos ao serviço, após reestruturação dos recursos 

humanos existentes na instituição. Existem enfermeiros especialistas em enfermagem 

de reabilitação que recebem o subsídio de especialista estipulado por lei, e que não 
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exercem como tal nos serviços em que estão a exercer funções, uma vez que o mesmo 

não possui características para tal, como é o caso do serviço de urgência e bloco 

operatório. Existem ainda outros, a maioria, uma vez que não prescindem destes 

enfermeiros para a realização de turnos da tarde e noite, apenas podem exercer as 

funções de especialista nos turnos da manhã e apenas e só quando o serviço o permite. 

No caso do diretor clínico, este seria um médico fisiatra, existindo dois na unidade de 

Chaves, um deles seria mobilizado.  

Relativamente ao motorista, este já existe, e é o mesmo para toda a unidade hospitalar, 

fazendo o transporte de pessoas e bens entre todas as unidades do centro hospitalar. 

Os restantes profissionais como, informático, assistente social, secretaria da unidade e 

psicológico já existem e faz parte das suas funções colaborar com todos os serviços do 

hospital, pelo que seria apenas uma mera questão formal, notificar aos mesmos a 

existência do serviço. A secretaria da unidade seria a que já se encontra no piso do 

serviço a reabilitar, visto que existe uma secretaria por piso que é responsável por todos 

os serviços existentes no mesmo. A assistente social seria uma das três que existem na 

unidade de Chaves.  

O cálculo das dotações para o serviço, no que se refere aos profissionais de enfermagem, 

rege-se pelo Regulamento n.º 533/2014, constante no Diário da República, 2.ª série, N.º 

233 de 2 de dezembro de 2014. Segundo o mesmo, no ponto 2 alínea a) um enfermeiro 

em regime de trabalho de 35 horas/semana, situação atual no contexto nacional, 

totalizando assim 1414 horas/ano. Este número é obtido tendo por base as seguintes 

deduções: “26 dias (182 h) para férias (1) + 9 dias (63 h) para feriados (2) + 15 dias (105 

h) para formação (3) + 8 dias (56 h) para faltas”. O valor encontrado, deve sofrer 

algumas alterações nesta investigação, uma vez que não existe um documento mais 

recente, terá de ser ajustado o mesmo uma vez que por lei, apenas são gozados 22 dias 

de férias e não 26 como refere o documento (Ordem dos Enfermeiros, 2014). 

Pelo que, a 1414h/ano tem de ser somado o valor de mais 4 dias (28h), perfazendo por 

isso 1443 horas/ano. 
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Para os serviços de internamento, “são utilizados os valores das horas de cuidados 

necessários em enfermagem por dia de internamento (HCN/DI) do sistema de 

classificação de doente (SCD/E), tendo como referência o valor médio dos anos de 2011 

e 2012”, utilizando fórmulas de cálculo das dotações em cuidados de saúde (Diário da 

República, 2014). 

Para proceder ao mesmo de forma realista, calcula-se a provável taxa de ocupação 

analisando os valores fornecidos pela EGA, nos anos de 2016 e 2017, segundo os quais 

são encaminhados em média 343 utentes para as UC e UMDR e em que a população 

aumenta 10% de um ano para o outro. Tendo em consideração estes dados, calcula-se a 

população provável para 2018 recorrendo à média de utentes, pelo que; 359 utentes 

encaminhados em 2017 mais 10% de aumento, perfaz 395 utentes previstos para 2018. 

Pelo que, para uma taxa de ocupação de 100% o cálculo da capacidade do serviço é 

efetuado da seguinte forma: 365x24 = 8760 dias. 

Tendo em conta que inicialmente poderá receber 395 utentes com uma permanência 

média de 16 dias (média de dias de espera dos anos 2016 e 2017), calcula-se a taxa 

provável de ocupação 395x16 = 6320dias. 

Assim, 6320/8760 = 0,72 = 72%, atendendo a este resultado, e considerando que este 

serviço pode admitir utentes de outros serviços, especialmente com o diagnóstico de 

AVC, o cenário a utilizar no ano zero do investimento será a uma taxa de 75%. Tendo 

em consideração os cálculos apresentados procede-se ao cálculo da dotação segura de 

enfermeiros. 

LP×TO×HNC×NDF/A

T
=

24×0,75×4,65×365

1443
=21,17 enfermeiros      (9) 

Ou, 

DI×HNC

T
=

6570×4,65

1443
=21,17 enfermeiros       (10) 

Em que,  

DI — Dias de Internamento por ano, neste caso 6570 dias (365x24x0,75); 



 

49 

 

HCN — Horas de cuidados necessários (4,65 horas), segundo a tabela para o serviço proposto é 

de 5,37 utente/dia “deduzidas de 13,5% correspondente ao apoio prestado aos cuidados de 

enfermagem pelos assistentes operacionais, ou outras profissões equiparadas” (Ordem dos 

Enfermeiros, 2014, p. 30249); 

LP — Lotação praticada, será considerada a lotação total 24 camas; 

NDF/A — Número de dias de funcionamento por ano, corresponde a 365 dias/ano; 

T — Período normal de trabalho por enfermeiro/ano, este é de 1443h/ano; 

TO — Taxa de Ocupação, considera-se de 75%. 

Segundo as fórmulas de dotações seguras de enfermeiros, e num cenário ideal, teriam 

de ser contratados 21 Enfermeiros. Mas no cenário atual, seria irrealista pensar que a 

administração de qualquer instituição contrataria esse número numa fase inicial para um 

serviço. Recorrendo ao documento da Rede Nacional de Especialidade Hospitalar e de 

Referenciação como referido anteriormente, este refere que para o serviço proposto 

seriam necessários 15 enfermeiros, dos quais 8 devem ser especialistas em enfermagem 

de reabilitação (Pinto et al., 2016). Após as informações recolhidas contempla-se a 

contratação de 18 enfermeiros (10 generalistas e 8 especialistas), para o cenário de 75%.  

Segundo as diretrizes seguidas pelas instituições de saúde, todos os serviços devem ter 

como chefia um enfermeiro responsável que deve ser possuidor de uma especialidade, 

deverá por isso, ser um dos enfermeiros especialistas. Isto significa que um dos 

enfermeiros especialistas vai acumular as duas funções, economicamente apenas terá de 

ser acrescido o valor de 200€ por mês, valor atribuído a todos os enfermeiros que 

assumem cargos de chefia (DRE, 2010), ao valor mensal auferido pelo referido 

enfermeiro. Dos 8 Enfermeiros Especialistas em Enfermagem de Reabilitação (EEER) 

apenas seriam contratados 2, os 6 restantes seriam mobilizados dos outros serviços e 

contratados 6 generalistas para colmatar este défice provocado noutros serviços. 

Assim, da lista de pessoal apresentada anteriormente, apenas será necessário contratar: 

Enfermeiros (16); 

Enfermeiros Especialistas em Reabilitação (2); 

Assistentes Operacionais (7); 

Fisioterapeuta (3). 

No que se refere aos assistentes operacionais, após uma longa pesquisa, não foi possível 

aceder a um documento no qual constasse a fórmula para proceder ao cálculo do número 
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necessário para o serviço proposto. Motivo pelo qual, se vai assumir o número existente 

no serviço de ortopedia (serviço de referência nesta investigação) da unidade de Chaves, 

7 auxiliares, distribuídos por 3 turnos, 2 para o turno da manhã, 1 para o turno da tarde 

e 1 para o turno da noite. 

Com base nos valores apresentados anteriormente passa-se a especificar a despesa com 

o pessoal, tendo por base as diferentes tabelas remuneratórias, e considerando que todos 

estão afetos ao serviço a full-time. Os valores apresentados correspondem ao ordenado 

base com cada um dos recursos humanos que tem de ser contratado para poder proceder 

à abertura do serviço. Os valores aqui expressos baseiam-se numa consulta efetuada em 

diferentes decretos-lei e tabelas de vencimento das diferentes classes profissionais. 

Tabela 11 – Despesas Mensais com recursos humanos 

Recursos Humanos 
Remuneração 

Base/pessoa 
Subsídio turno Subsídio alimentação Segurança Social 

Enfermeiro 1.201,48 € 30%  4,77 € 11% 

Assistentes Operacionais 635,07 € 30%      4,77 € 11% 

Fisioterapeuta 991,30 € Não se aplica 4,77 € 11% 

Fonte: (Assembleia da República, 2016)  

O valor de 30% para o subsídio de turno foi encontrado através do cálculo da folha de 

vencimento apresentada pelo CHTMAD a uma enfermeira, constatando-se que o valor 

correspondente para cada hora correspondia a 30% do valor pago por hora de serviço 

normal. O valor do subsídio de alimentação é um valor estipulado pelo governo e que é 

publicado e revisto periodicamente (Assembleia da República, 2016). Na apresentação 

de resultados, proceder-se-á ao cálculo da despesa com a equipa proposta. 

Para se poder proceder a este estudo, tem de se ter em consideração todos os gastos que 

a entidade patronal vai ter com os recursos humanos necessários. No Anexo 6 constam 

as tabelas com gastos totais por categoria profissional. 

Na tabela que se segue, apresenta-se a despesa anual com recursos humanos, por 

categoria profissional, segundo o que foi determinado contratar para início de funções 

do serviço proposto. 
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Tabela 12 – Despesa Anual Recursos Humanos 

Recursos Humanos QT Total Anual 

Enfermeiro 16 27 139,30 € x 16 = 434 228,80 € 

EEER 1 29 353,97 €  

EEER com cargo de chefia 1 32 323,97 € 

Assistentes Operacionais 7 15 000,41 € x 7 = 105 002,87 € 

Fisioterapeuta 3 18 578,61 € x 3 = 55 735,83 € 

TOTAL  656 645,44 € 

                                                                             Fonte: Elaboração Própria 

Conclui-se assim, que a despesa com recursos humanos para a instituição, com a 

abertura deste serviço, é de 656 645,44 €. No contexto atual, é difícil prever a evolução 

da subida dos salários e, tendo em conta que no ano corrente houve uma atualização 

salarial, é expectável que não haja grande variação dos mesmos nos próximos anos.  

Tendo em conta a evolução prevista do número de utentes para o período considerado, 

parece lógico contratar mais um enfermeiro em N1 e outro em N3 assim como em N2 

um assistente operacional. Esta atitude é a mais sensata e coerente face aos resultados 

previsíveis apresentados e tendo em conta o crescimento que se prevê de utentes, 

intervenção que permitirá oferecer a melhor qualidade de cuidados (Tabela 13). 

Tabela 13 – Despesas previsionais durante os primeiros 5 anos do Investimento 

Gastos previsionais NO N1 N2 N3 N4 

Recursos Humanos 656 645,44 € 683 784,74€ 698 785,15€ 725 924,45€ 725 924,45€ 

Limpeza  1 761,72€ 1 786,38€  1 813,18€ 1 842,19€  1 873,51€ 

Água 1 598,28€ 1 620,66€  1 644,90 € 1 671,29€  1 699,70€ 

Eletricidade 9 195,48€ 9 324,22€  9 464,08€ 9 615,51€  9 778,97€ 

Material consumo Clínico 8 173,80 € 8 288,23€  8 412,55 € 8 547,15€  8 692,15€ 

Lavandaria 15 472,80€ 15 689,42€ 15 924,76€ 16 179,56€  16 454,61€ 

Alimentação 58 210,20€ 64 031,22€ 70 473,15€ 77 380,76€ 77 613,60 € 

Medicamentos 24 392,88€ 24 734,38€  25 105,40 € 25 507,09€  25 940,71€ 

Total 775 450,60€ 809 259,25€ 831 623,17€ 866 668,00€ 867 977,70€ 

   Fonte: Elaboração Própria 
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De referir que no ponto da alimentação o valor não é um valor médio, mas sim o valor 

anual segundo a taxa de ocupação prevista (75%). Foi possível obter estes dados, uma 

vez que se teve acesso aos valores exatos que constam do contrato com a empresa 

prestadora do serviço (anexo 7). Os restantes valores são valores médios de acordo com 

um serviço equiparável, tal como dito anteriormente. 

De forma a proceder ao cálculo das despesas fixas para o serviço proposto recorreu-se 

a um serviço de referência (serviço de ortopedia unidade Chaves), por este apresentar 

características semelhantes, o mesmo número de camas e utentes com dependência 

equiparável.   

Esta decisão foi tomada, devido a que o CHTMAD, EPE, inicialmente enviou uma base 

de dados muito alargada, com informação por trimestre e por centro de custo em que 

era incluída toda a despesa do CHTMAD, EPE, pelo que foi pedida apenas a informação 

referente ao serviço supracitado da unidade de Chaves. 

Após analisar os valores fornecidos das despesas do referido serviço, unidade de 

Chaves, durante o ano de 2017, chegou-se ao valor de 39 038,88 € (Anexo 8). O valor 

reflete os gastos com limpeza, água, eletricidade, material de consumo clínico e 

medicamentos. 

Segundo as informações enviadas pelos serviços financeiros do CHTMAD, EPE, passa-

se a calcular a despesa prevista com lavandaria segundo o contrato atual com a respetiva 

empresa prestadora de serviços a SUCH. Verifica-se que a despesa mensal prevista é de 

1 289,40€ (Anexo 8), tendo sido calculado o valor para 30 dias por mês, o gasto anual 

com lavandaria prevê-se que seja de 15 472,80€. 

Para calcular o valor da despesa com alimentação, recorreu-se ao documento enviado 

pelo centro hospitalar da empresa prestadora do serviço, a Gestal, e procedeu-se ao 

cálculo do valor a ser pago pela diária de um utente, que é de 8,86€. Tendo estipulado 4 

refeições diárias em que o preço do pequeno-almoço e lanche é de 0,38€ e do almoço e 

do jantar de 4,05€. Calculando o gasto anual segundo este valor e considerando lotação 

do serviço de 100% (2* 0.38+2*4.05)*24*365, perfaz um valor de 77 613,60 €. Assim, 

para uma lotação de 75%, o valor será 58 210,20 €. 
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Tendo como ponto de referência a tabela da despesa do serviço de ortopedia em 2017, 

calculou-se a despesa previsional com o serviço proposto, tendo em consideração um 

aumento anual de acordo com a taxa de inflação prevista. Os valores calculados 

encontram-se expressos na tabela anterior. 

4.8 – Indicadores de avaliação do Investimento 

Conforme se pode observar pela análise na tabela abaixo, verifica-se que ao longo do 

tempo tanto a receita como a despesa, aumentam. Para o ano de abertura (N0) verifica-

se que a despesa é de 775 450,60€ chegando a 868 193,10€ no quinto ano de atividade 

(N4). De referir o aumento de despesa previsto, especialmente para N1 e N3 com a 

contratação de enfermeiros. O aumento previsto em termos de população, gera aumento 

da despesa, particularmente no que se refere a contratação de profissionais, tal como 

previsto. 

Para o cálculo das amortizações e depreciações, uma vez que a informação sobre a vida 

útil dos materiais de ginásio é escassa, foi decidido seguir as orientações para os serviços 

de saúde com ou sem internamento expressas no decreto regulamentar nº 25 (Ministério 

das Finanças e da Administração Pública, 2009). Como tal, foi utilizada a taxa referente 

à rúbrica “outro material, aparelhos, utensílios e instalações de uso específico”, assim 

ao total do investimento inicial em material de ginásio foi aplicada uma taxa de 14,28%. 
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Tabela 14 – Demonstração de resultados previsional dos 5 anos do Investimento 

Demonstração de Resultados Previsional 

 N0 

2018 

N1 

2019 

N2 

2020 

N3 

2021 

N4 

2022 

Prestação de Serviços 1 346 850,00€ 1 481 535,00€ 1 630 586,40€ 1 790 412,60€ 1 795 800,00€ 

Consumo de 

materiais e 

medicamentos 32 566,68€ 33 022,61€ 33 517,95€ 34 054,15€ 34 632,54€ 

     Material Consumo 

Clínico  8 173,80 € 8 288,23€  8 412,55 € 8 547,15€  8 692,15€ 

     Medicamentos 24 392,88€ 24 734,38€  25 105,40 € 25 507,09€  25 940,71€ 

Fornecimento de 

serviços externos 86 238,48€ 92 451,90€ 99 320,07€ 106 689,19€ 107 420,39€ 

     Eletricidade 9 195,48€ 9 324,22€  9 464,08€ 9 615,51€  9 778,97€ 

     Água  1 598,28€ 1 620,66€  1 644,90 € 1 671,29€  1 699,70€ 

     Lavandaria 15 472,80€ 15 689,42€ 15 924,76€ 16 179,56€  16 454,61€ 

     Alimentação 58 210,20€ 64 031,22€ 70 473,15€ 77 380,76€ 77 613,60 € 

     Limpeza  1 761,72€ 1 786,38€  1 813,18€ 1 842,19€  1 873,51€ 

Gastos com Pessoal 656 645,44 € 683 784,74€ 698 785,15€ 725 924,45€ 725 924,45€ 

Total Gastos 775 450,60€ 809 259,25€ 831 623,17€ 866 667,79€ 867 977,38€ 

EBITDA (resultado 

antes de depreciação, 

gastos financiamento e 

impostos) 571 399,40€ 672 275,75€ 798 963,23€ 923 744,81€ 927 822,62€ 

Gastos/reversões de 

depreciação e 

amortização 1 117,00€ 1 117,00€ 1 117,00€ 1 117,00€ 1 117,00€ 

EBIT (Resultado 

Operacional) 570 282,40€ 671 158,75€ 797 846,23€ 922 627,81€ 926 705,62€ 

Imposto sobre o 

Rendimento 128 313,54€ 151 010,72€ 179 474,57€ 207 591,26€ 208 508,76€ 

Resultado Líquido 441 968,86€ 520 148,03€ 618 190,18€ 715 036,55€ 718 196,86€ 

           Fonte: Elaboração Própria 

Atendendo a que a taxa de IRC para 2019 é de 21% (Ministerio das Finanças, 2019), 

podendo ainda ser acrescida por uma derrama municipal, que para o concelho de Vila 

Real, é de 1,5% (Ministerio das Finanças, 2018), pelo que se vai aplicar uma taxa de 

22,5%, para todos os anos em estudo. 

No que se refere à receita, esta aumenta no tempo, de 1 346 850,00€ em N0 para 

1 795 800,00€ em N4. Esta perspetiva, verifica-se que existe lucro desde o primeiro ano 

de exercício, 441 968,86€ em N0, chegando a 718 196,86€ no quinto ano de exercício. 

𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝐿𝑢𝑐𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 =
441 968,86€

1 346 850,00€
× 100 = 32,82%    (11) 
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O valor apresentado significa que o serviço tem lucro, isto é, a receita paga as despesas 

e ainda gera um lucro de aproximadamente 33%, apresentando ganhos desde o primeiro 

ano de exercício. Verifica-se assim que o investimento se mostra rentável logo desde a 

sua implementação. 

𝑃𝑟𝑎𝑧𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 𝑑𝑜 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 =  
10 192,59

441 968,86
 = 0,023   (12) 

O valor calculado significa que o investimento é recuperado rapidamente, uma vez que, 

o investimento inicial é um valor insignificante, perante os lucros que pode gerar. 

Podendo considerar que este é um indicador de risco, com o resultado apresentado 

verifica-se que existe um baixo risco associado a este investimento. 

4.9 – Cenários Hipotéticos  

A análise de cenários é considerada mais completa que uma análise de sensibilidade por 

possibilitar analisar a interação das variáveis assim como o seu efeito sobre o resultado 

atingido pelo investimento (Neves, Montezuma & Laia, 2010). Deriva da análise de 

sensibilidade multivariada, por permitir alterar valores de algumas variáveis. Os 

cenários utilizados com mais frequência são o cenário base, o cenário pessimista e o 

cenário otimista (Silva & Queirós, 2013). 

Para o cálculo dos cenários hipotéticos, é de referir que apenas para os recursos humanos 

(RH) e alimentação foi possível calcular o valor concreto da despesa conforme a lotação 

pretendida. 

No referente às outras rúbricas manteve-se o mesmo valor, uma vez que o valor é a 

média anual de um serviço, não tendo informação sobre a taxa de ocupação do mesmo 

nem informação mais detalhada para efetuar o cálculo de forma concreta e com valores 

reais e fidedignos.  

Para proceder ao cálculo dos gastos previsionais para o cenário hipotético para uma 

lotação de 100%, foram alterados os parâmetros em relação aos recursos humanos e 

alimentação por serem os dados mais concretos, apresentam-se os cálculos efetuados na 

tabela em anexo (Anexo 9). 
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Tabela 15 – Demonstração de resultados previsional dos 5 anos do Investimento, para 

taxa de 100% de ocupação 

Demonstração de Resultados Previsional 

 N0 

2018 

N1 

2019 

N2 

2020 

N3 

2021 

N4 

2022 

Prestação de serviços 1 795 800,00€ 1 795 800,00€ 1 795 800,00€ 1 795 800,00€ 1 795 800,00€ 

Consumo de 

materiais e 

medicamentos 32 566,68€ 33 022,61€ 33 517,95€ 34 054,15€ 34 632,54€ 

     Material Consumo 

Clínico  8 173,80 € 8 288,23€  8 412,55 € 8 547,15€  8 692,15€ 

     Medicamentos 24 392,88€ 24 734,38€  25 105,40 € 25 507,09€  25 940,71€ 

Fornecimento de 

serviços externos 105 641,72€ 106 034,38€ 106 460,52€ 106 922,15€ 107 420,39€ 

     Eletricidade 9 195,48€ 9 324,22€  9 464,08€ 9 615,51€  9 778,97€ 

     Água  1 598,28€ 1 620,66€  1 644,90 € 1 671,29€  1 699,70€ 

     Lavandaria 15 472,80€ 15 689,42€ 15 924,76€ 16 179,56€  16 454,61€ 

     Alimentação 77 613,60 € 77 613,60 € 77 613,60 € 77 613,60 € 77 613,60 € 

     Limpeza  1 761,72€ 1 786,38€  1 813,18€ 1 842,19€  1 873,51€ 

Gastos com Pessoal 795 203,46 € 795 203,46 € 795 203,46 € 795 203,46 € 795 203,46 € 

Total Gastos 933 411,86€ 934 260,45€ 935 181,93€ 936 179,76€ 937 256,39€ 

EBITDA (resultado 

antes de depreciação, 

gastos financiamento e 

impostos) 862 388,14€ 861 539,55€ 860 618,07€ 859 620,24€ 858 543,61€ 

Gastos/reversões de 

depreciação e 

amortização 1 117,00€ 1 117,00€ 1 117,00€ 1 117,00€ 1 117,00€ 

EBIT (Resultado 

Operacional) 861 271,14€ 860 422,55€ 859 501,07€ 858 503,24€ 857 426,61€ 

Imposto sobre o 

Rendimento 193 786,01€ 193 595,07€ 193 387,74€ 193 163,23€ 192 920,99€ 

Resultado Líquido 667 485,13€ 666 827,48€ 666 113,33€ 665 340,01€ 664 505,62€ 

         Fonte: Elaboração Própria 

Para proceder ao cálculo dos gastos previsionais para o cenário hipotético de uma 

lotação de 50% (Anexo 10), foram alterados os parâmetros conforme o raciocínio 

efetuado para o cenário de 100%, apresentam-se os cálculos efetuados na tabela 

seguinte. 
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Tabela 16 – Demonstração de resultados previsional dos 5 anos do Investimento, para 

taxa de 50% de ocupação 

Demonstração de Resultados Previsional 

 N0 

2018 

N1 

2019 

N2 

2020 

N3 

2021 

N4 

2022 

Prestação de Serviços 897 900,00€ 897 900,00€ 897 900,00€ 897 900,00€ 897 900,00€ 

Consumo de 

materiais e 

medicamentos 32 566,68€ 33 022,61€ 33 517,95€ 34 054,15€ 34 632,54€ 

     Material Consumo 

Clínico  8 173,80 € 8 288,23€  8 412,55 € 8 547,15€  8 692,15€ 

     Medicamentos 24 392,88€ 24 734,38€  25 105,40 € 25 507,09€  25 940,71€ 

Fornecimento de 

serviços externos 66 835,08€ 67 227,38€ 67 653,72€ 68 115,35€ 68 613,59€ 

     Eletricidade 9 195,48€ 9 324,22€  9 464,08€ 9 615,51€  9 778,97€ 

     Água  1 598,28€ 1 620,66€  1 644,90 € 1 671,29€  1 699,70€ 

     Lavandaria 15 472,80€ 15 689,42€ 15 924,76€ 16 179,56€  16 454,61€ 

     Alimentação 38 806,80 € 38 806,80 € 38 806,80 € 38 806,80 € 38 806,80 € 

     Limpeza  1 761,72€ 1 786,38€  1 813,18€ 1 842,19€  1 873,51€ 

Gastos com Pessoal 485 155,25€ 485 155,25€ 485 155,25€ 485 155,25€ 485 155,25€ 

Total Gastos 584 557,01€ 585 405,22€ 586 326,92€ 587 324,75€ 588 401,38€ 

EBITDA (resultado 

antes de depreciação, 

gastos financiamento e 

impostos) 313 342,99€ 312 494,78€ 311 573,92€ 310 575,75€ 309 498,62€ 

Gastos/reversões de 

depreciação e 

amortização 1 117,00€ 1 117,00€ 1 117,00€ 1 117,00€ 1 117,00€ 

EBIT (Resultado 

Operacional) 312 225,99€ 311 377,78€ 310 456,92€ 309 458,75€ 308 381,62€ 

Imposto sobre o 

Rendimento 70 250,85€ 70 059,83€ 69 852,81€ 69 628,22€ 69 385,86€ 

Resultado Líquido 241 975,14€ 241 317,95€ 240 604,11€ 239 830,53€ 238 995,76€ 

                          Fonte: Elaboração Própria 

De seguida apresentam-se os resultados para os três cenários. Para o cálculo das 

despesas, dos cenários propostos (pessimista e otimista), as alterações propostas 

relativamente ao cenário de 75% estão especificadas nos anexos 9 e 10 respetivamente. 

A tabela 19 confronta os três cenários. No cenário pessimista, a despesa para o ano N0 

é de 584 557,01€ e um lucro líquido de 241 975,14€. Para o cenário otimista a despesa 

é de 933 411,86€ e o lucro líquido de 667 485,13€.  
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Tabela 17 – Cenários Hipotéticos para o Investimento 

Cenário   N0 N1 N2 N3 N4 

Lotação 100% 

(24 camas) 

Rendimento 1 795 800,00€ 1 795 800,00€ 1 795 800,00€ 1 795 800,00€ 1 795 800,00€ 

Gastos 933 411,86€ 934 260,45€ 935 181,93€ 936 179,76€ 937 256,39€ 

Resultado Líquido 667 485,13€ 666 827,48€ 666 113,33€ 665 340,01€ 664 505,62€ 

EBITDA 862 388,14€ 861 539,55€ 860 618,07€ 859 620,24€ 858 543,61€ 

EBIT 861 271,14€ 860 422,55€ 859 501,07€ 858 503,24€ 857 426,61€ 

TL 37,17% 37,13% 37,09% 37,05% 37% 

PRI 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 

Lotação 75% 

(15 camas) 

Rendimento 1 346 850,00€ 1 481 535,00€ 1 630 586,40€ 1 790 412,60€ 1 795 800,00€ 

Gastos 775 450,60€ 809 259,25€ 831 623,17€ 866 667,79€ 867 977,38€ 

Resultado Líquido 441 968,86€ 520 148,03€ 618 190,18€ 715 036,55€ 718 196,86€ 

EBITDA 571 399,40€ 672 275,75€ 798 963,23€ 923 744,81€ 927 822,62€ 

EBIT 570 282,40€ 671 158,75€ 797 846,23€ 922 627,81€ 926 705,62€ 

TL 32,82% 35,11% 37,91% 39,94% 40% 

PRI 0,023 0,020 0,016 0,014 0,014 

Lotação 50% 

(12 camas) 

Rendimento 897 900,00€ 897 900,00€ 897 900,00€ 897 900,00€ 897 900,00€ 

Gastos 584 557,01€ 585 405,22€ 586 326,92€ 587 324,75€ 588 401,38€ 

Resultado Líquido 241 975,14€ 241 317,95€ 240 604,11€ 239 830,53€ 238 995,76€ 

EBITDA 313 342,99€ 312 494,78€ 311 573,92€ 310 575,75€ 309 498,62€ 

EBIT 312 225,99€ 311 377,78€ 310 456,92€ 309 458,75€ 308 381,62€ 

TL 26,95% 26,88% 26,80% 27,26% 26,62% 

PRI 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 

          Fonte: Elaboração Própria 

Após a análise das tabelas acima, verifica-se que para todos os cenários propostos o 

investimento é lucrativo, sendo que o investimento é recuperado rapidamente. Verifica-

se ainda que a despesa é sempre inferior à receita independentemente da taxa de 

ocupação e do ano de exercício. 

4.10 – Impacto Social 

Analisando os dados fornecidos pelo serviço de gestão de altas, em que o número de 

dias entre referenciação e obtenção de vaga aumentou de 13 para 19 dias de 2016 para 

2017, esta situação pode estar relacionada com a situação financeira que ainda atravessa 

o país. Verifica-se atualmente que aproximadamente 1000 camas estão a ser ocupadas 

diariamente por casos sociais, não necessitando de internamento, mas que nem os 

próprios nem o estado oferecem outra alternativa (APAH, 2019). 
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Pela informação expressa no paragrafo anterior, pode concluir-se, neste ponto, que a 

RNCCI não está a cumprir o seu principal objetivo que é evitar internamentos 

prolongados e assim complicações que possam advir do mesmo, facilitando o fluxos de 

doentes nos hospitais de agudos (Canha et al., 2013). Esta realidade verifica-se não só 

nesta região, registando a região norte 37% de internamentos sociais (APAH, 2019), 

mas também a nível nacional. O barómetro da associação de administradores 

hospitalares refere que “a falta de resposta da rede nacional de cuidados continuados 

integrados e a incapacidade dos familiares ou cuidadores receberem o doente são as 

principais razões para estes internamentos” (APAH, 2019). 

Esta situação além de gerar mais despesa para o hospital, apenas pelo facto relacionado 

com o tempo de permanência no internamento, pode aumentar ainda mais, se durante 

este tempo o utente adquirir uma infeção (situação comum), tiver uma queda e 

consequente fratura e/ou traumatismo, ou se se agravar a doença por qualquer outro 

motivo. “As camas ocupadas com internamentos por motivos sociais correspondem a 

cerca de 5% de todas as camas disponíveis no SNS, tendo um impacto financeiro 

estimado de mais de 83 milhões de euros por ano, podendo mesmo chegar aos 100 

milhões de euros”, estes podem ser considerados um desperdício do SNS, podendo ser 

utilizados para melhorar a qualidade dos cuidados prestados (APAH, 2019). 

Outro dado relevante, resultante da análise da base de dados enviada pela EGA, foi o 

número de doente, que aumentou de 2016 para 2017, de 326 para 359, podendo 

considerar que a população prevista para este serviço poderá aumentar 

aproximadamente 10% ao ano. 

Os gastos com o cancelamento para a RNCCI também demonstraram ter grande 

impacto, de todos eles a recusa é o motivo principal com 57,8% (Barreira, 2016), este 

motivo é abrangente, poderá fazer pensar em várias causas, podendo destacar-se de entre 

todos elas o elevado tempo de espera, a distância da família e a recuperação do estado 

de saúde. Ao analisar os motivos de recusa para ingresso na RNCCI pode concluir-se, 

que a existência de um serviço como o projetado neste estudo se justificaria. 

Socialmente, estando esta unidade hospitalar situada no norte do país, numa região 

tendencialmente desfavorecida, em que o acesso aos cuidados de saúde se torna mais 

difícil, os utentes “são os mais envelhecidos e, simultaneamente com os locais de 
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residência mais afastados dos serviços de saúde, sobretudo dos serviços de 

especialidade” (DGS, 2016), sem recursos e com tendência ao isolamento devido à 

desertificação, por falta de emprego.  

Onde “o acesso ao tratamento de reabilitação, como a fisioterapia, é muitas vezes 

penoso, uma vez que envolve a locomoção do utente de sua residência para outro local”, 

as varias funções assumidas pelo cuidador, como esposa, mãe ou avó, tornam-se fator 

limitante, “o que contribui para um comprometimento da qualidade de assistência, 

qualidade de vida do próprio cuidador e, portanto, uma expectativa pessimista em 

relação à recuperação física. Sendo assim, torna-se fácil estabelecer um círculo vicioso: 

doença, incapacidade funcional, falta de tratamento para reabilitação, agravamento da 

doença e, consequentemente, aumento da carga para o sistema público de saúde e para 

a família. Lembrando também que este ciclo também pode ser repetido com o cuidador, 

uma vez que ele fica suscetível a adoecer. Como o cuidar é um processo interativo entre 

o cuidador e o ser cuidado, o que afeta o cuidador, invariavelmente afeta também o 

utente cuidado” (Rodrigues et al., 2009, p. 1354). Um serviço que permite manter o 

contato mais próximo dos familiares e que proporcionaria um ambiente de 

aprendizagem, seria uma mais-valia para a região. 

Neste contexto, o serviço proposto permitiria diminuir a lista de espera para reabilitação, 

fator importante na satisfação do utente com a instituição, uma vez que, tempos de 

espera longos significam menor índice de satisfação e, consequentemente maior risco 

para a saúde. 

No contexto do investimento aqui proposto, verifica-se ainda que o serviço de 

reabilitação pode comportar aproximadamente 548 utentes por ano com tempo de 

permanência de 16 dias. Pode também referir-se que esta intervenção pode trazer muitos 

benefícios para os utentes: permite diminuir o risco de complicações decorrentes de um 

internamento prolongado, aumentar as hipóteses de sucesso da reabilitação ou 

restituição da condição de saúde, uma vez que tanto os profissionais e as suas 

intervenções estão direcionadas, apenas e só, para a recuperação do utente. Ao contrário, 

se estiver internado num serviço de agudos, o mesmo profissional pode ter um utente de 

variada índole, com diferente tipo de necessidades, motivo pelo qual a sua intervenção 

será efetuada por prioridades. Situações comuns e que fazem com que os cuidados aos 
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utentes mais estáveis sejam protelados, não por vontade do profissional, mas sim 

condicionado pelas circunstâncias. Um serviço de agudos, como o próprio nome indica 

está vocacionado para tratar utentes em fase agudas da doença e não na recuperação, 

adaptação e manutenção do estado de saúde.  

A possibilidade de um internamento fora de uma unidade de agudos, permite diminuir 

a possibilidade de infeções nosocomiais, diminuindo a taxa de infeções adquiridas nos 

cuidados de saúde, situação preocupante atualmente. De tal forma, que estão a ser 

tomadas medidas preventivas, uma vez que tem aumentado a utilização de antibióticos, 

o que levou à existência de uma elevada taxa de infeções resistente a 

antimicrobianos.Com a utilização deste serviço, pode reduzir-se o tempo de 

permanência num serviço de agudos, diminuindo a taxa de infeções, reduzindo também 

a taxa de readmissões. Todos estes fatores são indicadores de desempenho conhecidos 

como Key Performance Indicator (KPI’s hospitalares), isto é, medidas ou métricas que 

as organizações utilizam para avaliar concretamente o seu desempenho. Pelo que se 

pode afirmar, que proporcionaria um impacto positivo considerável no desempenho da 

instituição em questão.   

Também de referir que este serviço permitiria criar postos de trabalho, fixando pessoas 

na região. A fixação de pessoas novas pode permitir também o crescimento da 

população, estimular a economia da região, não só pelos profissionais que fixa na 

mesma, mas também pelas suas famílias e amigos, por promover a mobilidade destes 

para o interior.  

Para todos os cenários seria necessário contratar pessoal, concretamente, para o cenário 

mais realista, a instituição criaria 28 novos postos de trabalho. De referir que o número 

de novas contratações poderia aumentar, através da criação de postos indiretos, 

especialmente nas empresas prestadoras de serviços, como o caso da que fornece a 

alimentação e a que presta serviços de lavandaria.  
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4.11 – Discussão dos Resultados 

A análise de um projeto de investimento tem sempre em consideração a sua capacidade 

em gerar receita, por forma a conseguir pagar as despesas produzidas. Sem esquecer o 

lucro que pode produzir. 

Na avaliação da viabilidade económica e financeira do investimento proposto, apenas 

foram considerados o EBITDA, a taxa de lucratividade, o prazo de retorno investimento 

e taxa de ocupação. 

Depois de analisados os resultados apresentados na tabela 19, verifica-se que para o 

cenário mais provável, o de 75% de taxa de ocupação (realista), a taxa de lucratividade 

varia entre os 32,82% e os 40%, durante o período em estudo. Relativamente ao prazo 

de retorno do investimento, nota-se que é recuperado rapidamente. 

Tal como a taxa de lucratividade aumenta com o passar do tempo, também o EBITDA 

aumenta, sendo de 571 399,40€ em N0 e de 927 822,62€ em N4. Motivo pelo qual, se 

pode considerar o investimento como válido.  

Pela informação fornecida sobre a taxa de ocupação prevista, mantendo-se o 

crescimento e dinâmica dos últimos anos, ao quarto ano de exercício já se atingiria uma 

taxa de ocupação de 100%. Os cálculos relativos ao crescimento da população prevista, 

mostram que aumentando 10% ao ano, chega-se ao quinto ano de exercício com uma 

procura superior à oferta, pelo que podemos afirmar que o investimento apresenta 

perspetivas de crescimento. 

O mesmo se pode afirmar para os cenários otimista e pessimista, onde se observa, no 

caso do primeiro cenário que a taxa de lucratividade é constante, aproximadamente 37% 

para todos os anos em estudo e o EBITDA, apesar de decrescer todos os anos o valor 

pode ser considerado elevado mesmo em N4, varia entre 862 388,14€ em N0 e 

858 543,61€ em N4.  

O mesmo acontece no segundo cenário, onde a taxa de lucratividade mantém-se entre 

os 26,5% e os 27% ao longo dos anos, e o EBITDA varia entre 313 342,99€ em N0 e os 

309 498,62€ em N4. Verifica-se que o cenário de 50% de ocupação também se mostra 

atrativo, apesar de apresentar lucro inferior aos outros cenários.   
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Para este estudo podemos também considerar que a instituição, vai sempre receber o 

episódio de internamento para o utente acrescido do valor que recebe pelos dias de 

internamento no serviço proposto. Isto porque a cada internamento corresponde um 

valor de GDH. O valor apenas varia se os dias de internamento forem inferiores ou 

superiores aos limites mínimo e máximo estabelecidos previamente.  

Assim, e como referência, calculando a média dos valores de GDH cirúrgicos 

programados e urgentes e os médicos, obtém-se um GDH para nortear o cálculo da 

receita durante o internamento. Assumindo que o serviço poderá receber 548 utentes 

durante um ano, o valor recebido pela instituição com esses utentes é de: (2285,00€ + 

2171,00€ + 2285,00€) / 3= 2247€ x 548 = 1 231 356 €. No caso, de internamentos 

inferiores ao limite mínimo de internamento a faturação é feita por dia de internamento, 

no caso de ser superior ao limite máximo é pago o GDH correspondente ao internamento 

acrescido de um valor por diária de internamento. 

O serviço proposto, poderia também aceitar médicos internos, uma mais-valia para o 

serviço, porque a capacidade de resposta adequada aumenta e porque acrescia o valor 

de 1665,00€ no caso de internos do ano comum ou de 1909,67€ no caso de internos de 

segundo ano de internato médico, valor mensal pago à intuição. De referir que os 

primeiros têm um ordenado base de 1566,42 € e os segundos de 1835,42€, conforme 

tabela salarial (Anexo 11). 

 Conclui-se que todos os cenários contemplados neste estudo são economicamente 

rentáveis, mas, acima de tudo, facilitadores da evolução do utente para um melhor estado 

de saúde, física e psicológica, assim como favorável economicamente, quer para o 

utente quer para a sua família.  

A avaliação económico-financeira de investimentos na área da saúde não deve ser tida 

como única, aspetos como taxa de ocupação, taxa de recuperação, reinternamentos, 

percentagem de infeções, índice de satisfação com os cuidados de saúde, entre outros, 

também devem ser tidos em consideração. Estes devem ser considerados como 

indicadores hospitalares relevantes e imprescindíveis para a tomada de decisão.  

Além dos resultados dos indicadores financeiros constituírem um cenário concebível de 

execução e de mostrar fortes indícios de rentabilidade e lucro para a instituição em 
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causa, a decisão neste caso concreto, também pode ser tomada pelas vantagens sociais 

que pode produzir. Isto porque, sabendo que para uma empresa a tomada de decisão está 

no lucro/beneficio que cada uma das decisões produz, quando se fala na área da saúde, 

em especial da população, deve ter-se em consideração os benefícios que pode trazer 

não só para o utente, mas também para todos os que o rodeiam.  

Depois de tudo o que foi exposto, pode concluir-se que proporcionaria uma melhoria da 

qualidade dos cuidados prestados, diminuindo o risco de complicações e aumentando as 

hipóteses de sucesso da reabilitação, principalmente por proporcionar o seu início 

precoce. Refletindo-se numa melhoria da igualdade de acesso aos cuidados de saúde aos 

habitantes desta região. Este fator também é importante, uma vez que as pessoas se 

fixam em regiões que lhe permitam ter melhor qualidade de vida e um dos fatores mais 

importantes para tomar essa decisão é sem dúvida o acesso a cuidados de saúde de 

qualidade. 

Concluindo, o investimento proposto, mostra-se atrativo sob todas as perspetivas, 

instituição, utente, família e população em geral. Para a instituição, além dos ganhos 

financeiros, vai permitir vagas nos serviços de agudos, necessárias para outros utentes. 

Para os profissionais de saúde, irá permitir adquirir e desenvolver capacidades e para o 

próprio município e sua economia. A possibilidade da família residir na mesma área 

possibilita uma participação e apoio ao utente mais ativos, uma vez que em estados 

debilitados emocional e fisicamente a presença da família é fulcral.  

Fator importante e que nunca deve ser esquecido é a supremacia da vida humana, em 

que procurar oferecer a melhor qualidade de vida deve ser o objetivo primordial. Esta 

supremacia reflete-se no juramento que os profissionais fazem: respeitar a autonomia e 

a dignidade pela vida humana, assim como priorizar a saúde e bem-estar do utente; 

respeitar a dignidade e os direitos da pessoa humana, assim como assegurar o bem-estar 

físico, psíquico e social. O serviço proposto permite abranger todas estas vertentes, 

convertendo-se numa solução desejável para resolução do problema em que se 

transformou a espera para ingresso na RNCCI. 

Para além dos profissionais da saúde também a constituição portuguesa enaltece a 

dignidade humana, uma sociedade livre e solidária conferindo ao estado “promover o 

bem-estar e a qualidade de vida do povo e a igualdade real entre os portugueses, bem 
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como a efetivação dos direitos económicos, sociais, culturais e ambientais, mediante a 

transformação e modernização das estruturas económicas e sociais” (Assembleia da 

República [AR], 2005, p.3) e porque “todos os portugueses têm a mesma dignidade 

social e são iguais perante a lei” e “ninguém pode ser privilegiado, beneficiado, 

prejudicado, privado de qualquer direito ou isento de qualquer dever em razão de 

ascendência, sexo, raça, língua, território de origem, religião, convicções politicas ou 

ideológicas, instrução, situação económica, condição social ou orientação sexual” 

(Assembleia da República, 2005, p.4). O investimento proposto permitiria a melhoria 

da igualdade no acesso aos cuidados de saúde. 

Depois do exposto, conclui-se que o projeto apresentado, tal como foi concebido é um 

projeto viável e que a decisão de investir pode proporcionar benefícios a todas as partes 

envolvidas, beneficiários dos cuidados e entidade prestadora. 
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5 – CONCLUSÃO E LIMITAÇÕES DO ESTUDO  

5.1 – Conclusão do estudo 

Depois de todas as informações e resultados recolhidos neste trabalho, pode-se afirmar 

que foram cumpridos todos os objetivos propostos inicialmente. 

Procedeu-se à análise da viabilidade económico-financeira e social da implementação 

de um serviço de reabilitação no Centro Hospital de Trás-os-Montes e Alto Douro, EPE 

(CHTMAD, EPE) – Unidade de Chaves. Para tal foi calculada a estrutura de custos e 

receitas previsionais para o projeto em questão durante um período de 5 anos. 

Foi possível através dos resultados atingidos demonstrar a viabilidade económico-

financeira e social com a implementação de um serviço de reabilitação no CHTMAD, 

EPE – Unidade de Chaves, demonstrando que é um projeto benéfico para a instituição 

e principalmente para a população que poderá usufruir dos cuidados prestados pela 

mesma. 

Foi possível analisar o projeto, através da realização de uma análise de sensibilidade, 

perante eventuais alterações, analisando possíveis pontos críticos, enquadrados em 

diferentes cenários hipotéticos. Neste caso para além do cenário que se prevê de 75%, 

teve-se em consideração cenários de 50% e 100% de ocupação, analisando a sua 

viabilidade económico-financeira. 

Também foi possível demonstrar a importância da implementação deste serviço para a 

sociedade, trazendo muitos benefícios quer para a família quer para o utente, uma vez 

que pode permitir ao utente, família e também aos profissionais de saúde estabelecer 

uma relação terapêutica por forma a transmitir os conhecimentos e ferramentas 

necessárias à adaptação da doença, permitindo encarar positivamente todo o processo e 

podendo oferecer a todas as partes o apoio emocional que é necessário, mas que muitas 

vezes devido ao excesso de trabalho e redução de pessoal nos serviços de internamento 

de agudos é impossível prestar. Estimular atitudes que levem a olhar para os 

intervenientes de forma holística, “compreender a família como agente fundamental no 

processo de reabilitação; incluir os cuidadores familiares nas metas de cuidado; incluir 

a família na realização de cuidados simples de forma que esta se torne próxima do seu 
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ente e o estimule na reabilitação; executar o papel de educadores em saúde em todos os 

âmbitos; contribuir para que o vínculo familiar e social não seja desfeito nem mesmo 

durante a hospitalização” (Rodrigues, Alencar, & Rocha, 2009, p. 277). O serviço 

proposto permitirá todas estas intervenções e poderá conduzir ao atingimento de metas 

de recuperação mais rápida e eficazmente, sem que eles tenham que sair da sua zona de 

conforto e sem gastos excessivos nem desgaste dos familiares. 

Depois de tudo o que foi exposto é evidente que não só há sofrimento para o utente 

durante este processo, mas também para todos os que o rodeiam, se a isso for acrescido 

desgaste físico e gasto económico (que muitas vezes se torna no fator mais importante, 

devido às condições económico financeiras do país), assiste-se a uma situação 

verdadeiramente lamentável e que leva a um estado de ansiedade do utente e seus 

familiares mais próximos, e tal forma limitante que se vêm num caminho sem saída. Se 

a esta situação acresce que o utente é aquele que normalmente sustenta a família é ainda 

mais doloroso. A família para além de ver os seus rendimentos reduzidos, vê-se numa 

situação em que tem de gastar o pouco que tem para poder oferecer algum conforto ao 

seu familiar. Pois durante este processo, não existe qualquer tipo de ajuda económica 

para a família se poder deslocar, o SNS apenas contempla os cuidados à pessoa em 

situação de doença.  

O projeto aqui apresentado, para além de pretender dar vida a um espaço que neste 

momento está “morto”, tem como principal intuito oferecer à população o melhor 

cuidado, de forma mais eficaz e que cause o menor sofrimento possível.   

A implementação deste projeto seria viável económica e financeiramente para a 

instituição, teria impacto positivo no estado de saúde do utente contribuindo para a sua 

melhoria física e emocional, pela intervenção precoce que proporcionaria e pela 

proximidade da família. Poderia também constituir um impacto positivo para a 

economia local, assim como teria algum impacto tanto no que se refere à desertificação 

e à empregabilidade da região. 

Concluindo, o fim principal deste trabalho era demonstrar se a reabilitação do serviço 

em questão traria benefícios. Independentemente dos resultados aqui apresentados, e 
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que evidenciam lucro para a instituição, fica provado que além dos ganhos financeiros, 

traria ganhos em saúde e qualidade de vida. 

5.2 – Limitações do estudo 

Como em qualquer investigação, há a consciência de que este estudo apresenta algumas 

limitações, sobretudo ao nível da análise da viabilidade económico-financeira e que se 

devem a alguns obstáculos. O primeiro obstáculo à realização do estudo foi a 

autorização para o mesmo, tendo sido efetuados vários contactos com o centro 

hospitalar, via telefónica e email, além de enviados documentos requisitados em 3 fases 

diferentes. 

Outra limitação importante deste estudo, prende-se com a informação obtida. Houve 

dificuldade em obter as informações adequadas para a realização do mesmo, o tempo de 

espera para a sua aquisição e, ainda, informação fornecida não foi totalmente de 

encontro à pedida. Foi impossível calcular o gasto de manutenção do serviço, uma vez 

que os dados obtidos eram referentes a centros de custo, daí a necessidade de recorrer a 

um serviço equivalente para a sua estimação.  

Efetuar a análise económico-financeira foi um desafio, por não fazer parte da área de 

formação de base da investigadora, pelo que o tentou contornar e ultrapassar através da 

consulta de outras investigações e também questionando e procurando explicações, 

informação e opinião de profissionais da área.  

Contudo, o que pretendeu foi aprender, ultrapassar as suas limitações e verificar se uma 

ideia que cresceu na sua mente poderia de alguma forma ajudar a população que serve 

e a instituição que representa.  
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ANEXO 1 – Pedido de autorização para realização do 

estudo 
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 Pedido de Autorização 

 

Exmo. senhor Presidente do conselho de administração do  

Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, EPE 

 

A estudante Vanda Maria Pereira Pinto, enfermeira a exercer funções nesse Centro 

Hospitalar, serviço de Ortopedia, unidade de Chaves. Vem por este meio requerer a V. 

Ex. autorização para a realização do seu projeto de investigação, no âmbito do Mestrado 

de Gestão de Serviços de Saúde, intitulado “Análise da rentabilidade e viabilidade de 

implementação de um serviço de reabilitação”, para o qual necessita de consulta a base 

de dados da EGA, cujo protocolo de estudo se anexa. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

Vanda Pinto 

 

Vila Real, outubro 2017 

 

Contato: Vanda Pinto, 967728461, vandapinto@sapo.pt 
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Pedido de Autorização 

 

Exmo. Senhor Coordenador 

Serviço de Gestão de Altas 

 

A estudante Vanda Maria Pereira Pinto, vem por este meio requerer a V. Ex. autorização 

para utilização da base de dados da Equipa de Gestão de Altas dos utentes encaminhados 

para as unidades de convalescença nos últimos 5 anos, do CHTMAD, EPE, para a 

realização do seu projeto de investigação, no âmbito do Mestrado de Gestão de Serviços 

de Saúde, intitulado “Análise da rentabilidade e viabilidade de implementação de um 

serviço de reabilitação”. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

Vanda Pinto 

 

Vila Real, outubro 2017 

 

Contato: Vanda Pinto, 967728461, vandapinto@sapo.pt 
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ANEXO 2 – Parecer Comissão de Ética CHTMAD 
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ANEXO 3 – Esclarecimento Sobre Unidade Reabilitação 

Cardíaca 
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ANEXO 4 – Lista Material Ginásio 
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Material para Ginásio 
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ANEXO 5 – Cuidados com algum material do ginásio 
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Cuidados com algum material do Ginásio 

 

a) Bandas Elásticas 

Abaixo segue algumas dicas de durabilidade das faixas elásticas e de segurança para o 

uso das mesmas: 

 Evitar efeitos mecânicos (objetos afiados como anéis, unhas compridas, solados ásperos 

de sapatos esportivos, etc.), pois pequenos buracos ou rasgos laterais podem rasgar a 

faixa elástica; 

• Guardar a fita elástica em uma bolsa ou caixa e protegê-la da incidência direta de luz 

do sol ou do calor, pois estes fatores ressecam o material; 

• A aplicação regular de talco evita que a faixa elástica “grude“ por efeito da umidade 

ou do suor; 

• Fitas elásticas sujas podem ser limpas com água e sabão e, após secarem e passado 

talco, podem ser utilizadas novamente; 

• O uso inadequado ou a falta de cuidado da faixa elástica pode causar lesões sérias. 

Por isso, deve-se realizar somente exercícios seguros e indolores. Evitar exercícios 

que possam fazer com que a fi ta rebata em direção à cabeça ou usar óculos de 

proteção durante estes exercícios; 

• A faixa elástica não é brinquedo para criança. Crianças só devem fazer exercícios 

quando acompanhadas; 

• Não utilizar faixas elásticas muito curtas. O comprimento ideal das faixas 

elásticas é de 2,5 a 3,0 m. Deste modo se evitam grandes oscilações de força, 

realização descontrolada de exercícios ou a rutura da faixa (o que acontece quando 

se estira mais de 300%); 

• É possível usar a faixa elástica na piscina, mas depois de usar deve-se lavá-la com 

água sem cloro e secá-la sobre uma superfície plana. 
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b) Compressas quente/frio 

A compressa quente/frio é uma bolsa de gel reutilizável, de longa duração, adequada 

para alívio da dor de forma natural. 

• Aplicação a quente: para alívio temporário de músculos doridos e articulações, 

dores de costas e dores menstruais. O aquecimento da compressa poderá ser feito 

através de água a ferver ou no micro-ondas; 

• Aplicação a frio: ajuda a reduzir o edema após lesão, a arrefecer a temperatura, a 

aliviar queimaduras pequenas, dores de cabeça ou de dentes. Coloque o saco no 

congelador para que esteja pronto a usar.  

Deve usar sempre a compressa quente/frio dentro do saco de tecido fornecido. 

 

c) Halteres 

Os halteres são utilizados para desenvolvimento da força muscular. Revestidos a 

neopreno e moldados em ferro. O revestimento dos halteres tem uma resina adicionada 

para conferir uma sensação suave e uma aderência superior. 

 

d) Tala Uria 

Estrutura em PVC lavável de dupla camada, com fecho de correr e transparente para 

facilitar o posicionamento. 

 

 

 

  



 

95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 6 – Tabelas de encargos e obrigações da 

entidade patronal com os diferentes recursos humanos 
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Encargos e Obrigações da Entidade Patronal com Enfermeiro 

Gastos do serviço Cálculo Total 

Ordenado 1 202,48 €x12meses 14 417,76 € 

Subsídio de turno 360,44 €x11meses 3 964,84 € 

Subsídio de férias 1 201,48 € 1 201,48 € 

Subsídio de natal 1 201,48 € 1 201,48 € 

Subsídio de alimentação 4,77 €x22diasx11meses 1 154,34 € 

Segurança Social  (14 417,76+3 964,84+1 201,48+1 201,48) x 0,2375 4 949,40 € 

Seguro 250 € 250,00 € 

TOTAL   27 139,30 € 

 

Encargos e Obrigações da Entidade Patronal com Enfermeiro Especialista 

Gastos do serviço Cálculo Total 

Ordenado 1 202,48 €x12meses 14 417,76 € 

Subsídio de turno 360,44 €x11meses 3 964,84 € 

Subsídio de férias 1 201,48 € 1 201,48 € 

Subsídio de natal 1 201,48 € 1 201,48 € 

Subsídio especialidade 150,00 € x 12 meses 1800,00 € 

Subsídio de alimentação 4,77 €x22diasx11meses 1 154,34 € 

Segurança Social  

(14 417,76+3 964,84+1 201,48+1 201,48+1800) x 

0,2375 
5 362,07 € 

Seguro 250 € 250,00 € 

TOTAL   29 353,97 € 

 

Encargos e Obrigações da Entidade Patronal com Enfermeiro Especialista com cargo 

de chefia 

Gastos do serviço Cálculo Total 

Ordenado 1 202,48 €x12meses 14 417,76 € 

Subsídio de turno 360,44 €x11meses 3 964,84 € 

Subsídio de férias 1 201,48 € 1 201,48 € 

Subsídio de natal 1 201,48 € 1 201,48 € 

Subsídio especialidade 150,00 €x 12meses 1 800,00 € 

Subsídio de alimentação 4,77 €x22diasx11meses 1 154,34 € 

Suplemento Chefia 200,00 €x12meses 2 400,00 € 

Segurança Social  

(14 417,76+3 964,84+1 201,48+1 201,48+1800+2400) x 

0,2375 
5 934,07 € 

Seguro 250 € 250,00 € 

TOTAL   32 323,60€ 
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Encargos e Obrigações da Entidade Patronal com Assistente Operacional 

Gastos do serviço Cálculo Total 

Ordenado 635,07 €x12meses 7 620,84 € 

Subsídio de turno 190,52 €x11meses 2 095,72 € 

Subsídio de férias 635,07 € 635,07 € 

Subsídio de natal 635,07 € 635,07 € 

Subsídio de alimentação 4,77 €x22diasx11meses 1 154,34 € 

Segurança Social  (7 620,84+2 095,72+635,07+635,07) x 0,2375 2 609,37 € 

Seguro 250 € 250,00 € 

TOTAL   15 000,41 € 

 

Encargos e Obrigações da Entidade Patronal com Fisioterapeuta 

Gastos do serviço Cálculo Total 

Ordenado 991,30 €x12meses 11 895,60 € 

Subsídio de férias 991,30 € 991,30 € 

Subsídio de natal 991,30 € 991,30 € 

Subsídio de alimentação 4,77 €x22diasx11meses 1 154,34 € 

Segurança Social  (11 895,41+991,30+991,3) x 0,2375 3 296,07 € 

Seguro 250 € 250,00 € 

TOTAL   18 578,61 € 
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ANEXO 7 – Fatura Geral 
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ANEXO 8 – Tabelas de Cálculo de Despesas 
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Despesas serviço de ortopedia 2017 

Despesa serviço ortopedia 2017 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 4º trimestre Média/trimestre Média/mensal Média/anual 

Limpeza  332,44 € 303,61 € 643,61 € 482,09 € 440,44 € 146,81 € 1 761,72 € 

Água 350,59 € 319,82 € 441,60 € 486,32 € 399,58 € 133,19 € 1 598,28 € 

Eletricidade 1 151,29 € 2 748,11 € 1 965,81 € 3 330,29 € 2 298,88 € 766,29 € 9 195,48 € 

Material consumo Clínico 2 214,16 € 2 366,65 € 2 859,67 € 733,37 € 2 043,45 € 681,15 € 8 173,80 € 

Medicamentos 6 622,85 € 6 526,99 € 5 115,55 € 6 127,43 € 6 098,21 € 2 032,74 € 24 392,88 € 

Total             39 038,88 € 

Fonte: Base dados CHTMAD 2017 

 

Despesa previsional com Lavandaria  

Lavandaria Preço unitário Qt estimada Custo diário Custo Mensal 

Franjas, Mopas, Panos Kg 0,464 € 15 6,96 € 208,80 € 

Fardas UN 0,924 € 16 14,78 € 443,40 € 

Roupa Hospitalar Kg 0,589 € 40 23,56 € 706,80 € 

Total 
  

45,30 € 1 359,00 € 

Fonte: CHTMAD 2017 
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ANEXO 9 – Cálculo com Recursos Humanos cenário 

otimista 
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Cálculo de recursos humanos para o cenário hipotético de 100% de lotação 

Número de Enfermeiros 

LP×TO×HNC×NDF/A

T
=

24×1×4,65×365

1443
=28,23 enfermeiros 

 

Recursos Humanos QT Total Anual 

Enfermeiro 20 27 139,30 € x 20 = 542 786,00 € 

EEER 1 29 353,97 €  

EEER com cargo de 

chefia 
1 32 323,97 € 

Assistentes Operacionais 9 15 000,41 € x 9 = 135 003,69 € 

Fisioterapeuta 3 18 578,61 € x 3 = 55 735,83 € 

TOTAL  795 203,46 € 

Alimentação 100% 77 613,60 € 
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ANEXO 10 – Cálculo com Recursos Humanos cenário 

pessimista 
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Cálculo de recursos humanos para o cenário hipotético de 50% de lotação 

Número de Enfermeiros 

LP×TO×HNC×NDF/A

T
=

24×0,5×4,65×365

1443
=14,11 enfermeiros 

 

 

  
Recursos Humanos QT Total Anual 

Enfermeiro 12 27 139,30 € x 12 = 325 671,60 € 

EEER com cargo de 

chefia 
1 32 323,97 € 

Assistentes Operacionais 6 15 000,41 € x 6 = 90 002,46 € 

Fisioterapeuta 2 18 578,61 € x 2 = 37 157,22 € 

TOTAL  485 155,25 € 

Alimentação 50% 38 806,80 € 
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ANEXO 11 – Tabela Remunerações Classe Médica 
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