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Resumo 

O trabalho aqui apresentado foi realizado no âmbito do projecto “Benchmarking Hospitais 
Portugueses”, financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT), e tem como 
principal objectivo idealizar um modelo de Data Envelopment Analysis (DEA) para avaliar os 
principais serviços dos hospitais portugueses numa óptica de eficiência, algo até agora nunca 
concretizado. 

O modelo proposto tem o intuito de ser uma ferramenta que permita avaliar, de forma mais 
eficaz, os hospitais nacionais, recorrendo a múltiplos critérios e agregando o resultado final 
num único indicador que possibilita uma mais fácil comparação entre eles. Ao permitir 
identificar também as fontes de desperdício por serviço, tenta contribuir-se para o estímulo a 
acções que levem à melhoria da eficiência destes prestadores de cuidados de saúde e 
consequente controlo do crescimento dos gastos em saúde verificados em Portugal e no resto 
do mundo ocidental, nos últimos trinta anos. 

A criação do modelo teve por base uma longa revisão bibliográfica, que culminou na 
identificação das variáveis mais comuns em trabalhos de avaliação hospitalar e passíveis de 
utilização num modelo de DEA, assim como num longo estudo da estrutura e distribuição dos 
custos pelas diferentes unidades existentes nos hospitais do Sistema Nacional de Saúde que, 
para além das principais linhas de produção hospitalar, permitiu identificar os recursos mais 
dispendiosos e com uma significância passível de ser modelada.  

Nesta Dissertação foi possível criar um modelo para realizar benchmarking dos principais 
serviços hospitalares numa óptica de eficiência, restando realizar-se a criação dos modelos de 
avaliação dos serviços auxiliares e de avaliação da eficácia, estes últimos a desenvolver 
através da avaliação do tratamento de doenças ou grupos de doenças. Exemplifica-se, neste 
trabalho, a viabilidade de implementação do modelo criado, com recurso à avaliação do 
serviço de Medicina Interna, sem que, no entanto, se possam tirar conclusões definitivas desta 
avaliação, já que foram encontradas incoerências nos dados recolhidos junto de organismos 
centrais do Estado. Ainda assim, verificou-se que as maiores poupanças passíveis de 
concretização, no sentido de melhoria da eficiência, poderão ser feitas ao nível dos 
medicamentos e material clínico. 
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Abstract 

This work was conducted in the scope of the project "Hospital Benchmarking" funded by the 
Portuguese Science and Technology Foundation (FCT) and its main goal is to idealize a Data 
Envelopment Analysis (DEA) model to evaluate the efficiency of the main hospital services 
in Portugal, something new in Portuguese literature. 

The proposed model intends to provide a more effective assessment of the Portuguese 
hospitals, evaluating them according to multiple criteria but aggregating these into a single 
indicator through which they can be more easily compared. By allowing the identification of 
the sources of waste in the services, the model also tries to encourage actions that lead to 
improved efficiency in these health care providers and consequently control the growth of 
health care spending seen in Portugal, and in the rest of the Western world, for the last thirty 
years. 

The creation of the model was based on a long literature review that led to the identification 
of the most common variables in hospital evaluations suitable to be used in DEA models, as 
well as in a comprehensive study of the structure and distribution of costs in the different 
units existing in national hospitals. This study allowed to identify the most expensive and 
significant resources that should be subject to modelling, as well as the main production lines 
in a hospital. 

In this thesis it was possible to create a model to perform efficiency measurement and 
benchmarking of the main hospital services. It is left to accomplish the creation of models for 
auxiliary services’ assessment and to evaluate the effectiveness of hospitals, these last to 
develop by evaluating the treatment of diseases or disease groups. In this work it is 
exemplified the feasibility of implementing the created model by evaluating the Internal 
Medicine service. However, it was not possible to draw any definite conclusions because 
some inconsistencies in the data collected from the state’s central institutions were found. 
Despite this, it was found that hospitals should focus on drugs and clinical material to obtain 
the major savings and efficiency improvements. 
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Benchmarking de Hospitais Portugueses – Modelação com Data Envelopment Analysis 

1 

1 Introdução 

A Dissertação de Mestrado aqui apresentada foi realizada no âmbito da unidade curricular de 
Dissertação do Mestrado Integrado em Engenharia Industrial e Gestão da Faculdade de 
Engenharia da Universidade do Porto, durante o 2º semestre do ano lectivo de 2010/2011. Ela 
tem como base o trabalho desenvolvido pelo autor, no âmbito do projecto de investigação 
“Benchmarking Hospitais Portugueses”, financiado pela fundação para a Ciência e Tecnologia 
(FCT) (PTDC/EGE-GES/112232/2009), com o qual o autor tem uma relação contratual de 
Bolseiro de Investigação. A instituição de acolhimento do projecto é o Centro Regional do 
Porto da Universidade Católica Portuguesa, sendo a Prof.ª Maria Conceição Portela a 
investigadora responsável pelo projecto. 

O projecto “Benchmarking Hospitais Portugueses” tem como objectivo desenvolver uma 
plataforma web de benchmarking para os hospitais portugueses, pretendendo-se que esta 
possa ser utilizada para uma efectiva avaliação dos hospitais e desejando-se que ela seja de 
utilidade para estas entidades, no sentido de lhes permitir observar e melhorar o seu 
desempenho ao longo do tempo, e para o público em geral, no sentido de fornecer uma 
ferramenta que permita escrutinar e até permitir a escolha dos prestadores dos serviços de 
saúde. A plataforma ambiciona apresentar uma panóplia alargada de indicadores que incidam 
sobre as várias actividades hospitalares e recorrer a técnicas de fronteira, para agregar alguma 
dessa informação em indicadores globais que permitam uma mais fácil comparação de 
hospitais. O projecto tem a duração de três anos e teve início com esta Dissertação. 

Tendo em vista o objectivo final do projecto em que esta Dissertação se insere e a fase inicial 
em que ele se encontra, definiu-se como tema desta Dissertação a avaliação hospitalar através 
de benchmarking e como objectivos a elaboração da Revisão do Estado da Arte de interesse 
para o projecto “Benchmarking Hospitais Portugueses”, a descrição das variáveis mais 
utilizadas na avaliação hospitalar, tendo em vista a sua aplicação num modelo de Data 
Envelopment Analysis (DEA), a descrição e caracterização da estrutura dos hospitais 
nacionais, a idealização de um modelo de DEA para avaliação das unidades mais adequadas à 
utilização da técnica, a implementar de futuro na plataforma, e, dada a continuidade que se 
deseja para este projecto, a identificação dos trabalhos a realizar de futuro. 

Tendo em vista a prossecução dos objectivos aqui enunciados, começa por apresentar-se o 
contexto em que os hospitais se inserem no âmbito do sistema de saúde português. Apresenta-
se o peso e a importância que estes prestadores de cuidados de saúde têm nas contas públicas 
nacionais, justificando-se assim a necessidade que existe de serem mais eficazmente 
avaliados. Apresentam-se também as políticas que têm vindo a ser seguidas no sector. Isto é 
feito no capítulo 2, que apresenta como secção final a contextualização e a importância do 
projecto “Benchmarking Hospitais Portugueses” (e por conseguinte deste trabalho) para o 
sistema de saúde português. 

Optou-se por avaliar os hospitais recorrendo ao benchmarking, já que a avaliação da sua 
eficiência necessita de referências comparativas. Faltando uma referência teórica a este caso, 
utilizam-se, como comparadores, as melhores práticas reais. Os conceitos de benchmarking e 
de eficiência são apresentados no capítulo 3, que apresenta e compara ainda as técnicas de 
fronteira existentes para proceder à avaliação da eficiência hospitalar. Tendo sido escolhido o 
DEA para fazer a avaliação piloto realizada neste trabalho e recorrendo-se a esta técnica para 
exemplificar a utilização do modelo idealizado, ela é apresentada no fim do capítulo. 
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No capítulo 4, de revisão bibliográfica, identifica-se como tem sido feita a avaliação dos 
hospitais, com especial destaque para o que tem sido feito em Portugal. Identificam-se as 
melhores práticas, nomeadamente na utilização do DEA, os alvos dos estudos e a principal 
contribuição para a literatura que se espera que este trabalho venha a trazer: uma avaliação 
hospitalar por serviços, usando DEA. Como resultado da revisão da literatura internacional e 
nacional, são apresentadas as variáveis mais utilizadas na avaliação hospitalar. Para concluir o 
capítulo, identificam-se os sistemas web de benchmarking existentes. Não sendo objectivo 
desta Dissertação conceptualizar a plataforma, a pesquisa e o trabalho desenvolvidos têm 
como objectivo último a sua introdução num sistema deste tipo e, por isso, se apresenta 
também neste trabalho o Estado da Arte nesta área do conhecimento. 

No capítulo 5 faz-se uma análise exploratória aos dados da contabilidade analítica dos 
hospitais do Sistema Nacional de Saúde, disponibilizados pela Administração Central do 
Sistema de Saúde (ACSS), o organismo estatal sob a tutela do Ministério da Saúde que é 
responsável pela fiscalização centralizada dos contratos com os hospitais. Após verificar-se, 
na revisão do Estado Arte, que as melhores aplicações de DEA são feitas a um nível sub-
hospitalar, caracterizam-se, neste capítulo, os hospitais do SNS e a distribuição dos custos 
pelas suas estruturas, de forma a identificar-se um modelo de DEA plenamente justificado 
para se concretizar a avaliação da eficiência dos serviços hospitalares. Neste trabalho não foi 
possível criar modelos para avaliação da eficácia, apresentando-se, contudo, uma breve 
discussão sobre este assunto, no fim do capítulo. 

O capítulo 6 começa por analisar a fiabilidade dos dados recolhidos até ao momento, junto da 
ACSS, para se concretizar a avaliação dos hospitais. Desta análise resulta a incoerência dos 
dados recolhidos junto deste organismo central do Estado, que também tem a função de 
recolher informação criada e gerida pelos hospitais (e que é sua pertença e responsabilidade), 
justificando-se, desta maneira, o facto de a aplicação desenvolvida neste trabalho ser 
meramente uma exemplificação da operacionalização do modelo idealizado. O resto do 
capítulo é dedicado à descrição do procedimento a realizar para se implementar o modelo e à 
discussão dos resultados piloto obtidos por avaliação do Serviço de Medicina Interna, nos 
hospitais para os quais havia dados válidos. 

Por fim, no capítulo 7, apresentam-se as principais conclusões deste trabalho e identificam-se 
os trabalhos a realizar no futuro. 
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2 Novos Paradigmas no Sistema Nacional de Saúde – A Necessidade 
de Avaliação 

2.1 O Sistema Nacional de Saúde - Contextualização 

Criado em 1979, o Sistema Nacional de Saúde (SNS) tem como missão proteger a saúde da 
população que habita em Portugal. Tendo surgido após a Revolução de Abril de 1974, 
apresentava-se como a consequência do que fora escrito no artigo 64.º da Constituição da 
República Portuguesa, aprovada em 1976, e que declarava ser um direito de todos a protecção 
da saúde: “O direito à protecção da saúde é realizado pela criação de um serviço nacional de 
saúde universal, geral e gratuito…”.  

O modelo português de Serviço Nacional de Saúde teve como base o modelo britânico ou de 
Beveridge. Criado em 1948, o modelo do Sistema Nacional de Saúde Britânico baseia-se na 
“existência de um Estado interventor que deve encontrar respostas para as diversas situações 
de risco social” (Simões, 2004, 32). Desde a publicação do Relatório Beveridge até ao 
estabelecimento do Serviço Nacional de Saúde Britânico, foi-se criando e estabelecendo a 
ideia de que todos os cidadãos, independentemente da sua situação económico-financeira, 
idade ou sexo, deveriam ter iguais possibilidades de acesso aos mais eficazes serviços 
médicos. 

Actualmente, após a sua última revisão, a sétima, em 2005, a Constituição da República 
Portuguesa declara, na alínea a) do n.º 2 do artigo 64.º que “o direito à protecção da saúde é 
realizado através de um serviço nacional de saúde universal e geral e, tendo em conta as 
condições económicas e sociais dos cidadãos, tendencialmente gratuito;”, o que permite a 
existência de co-pagamentos, isto é, não impõe um financiamento total dos gastos com saúde 
por parte do Estado, mas permite que este peça a contribuição daqueles a quem os serviços 
são prestados. 

Também no Artigo 64.º, mas no seu n.º 3, encontram-se enunciados, desde 1976, os deveres 
do Estado nesta matéria, com excepção da alínea f), que foi aditada na revisão de 1997: 

“3. Para assegurar o direito à protecção da saúde, incumbe prioritariamente ao Estado:  

a) Garantir o acesso de todos os cidadãos, independentemente da sua condição 
económica, aos cuidados da medicina preventiva, curativa e de reabilitação;  

b) Garantir uma racional e eficiente cobertura de todo o país em recursos humanos e 
unidades de saúde;  

c) Orientar a sua acção para a socialização dos custos dos cuidados médicos e 
medicamentosos;  

d) Disciplinar e fiscalizar as formas empresariais e privadas da medicina, articulando-as 
com o serviço nacional de saúde, por forma a assegurar, nas instituições de saúde 
públicas e privadas, adequados padrões de eficiência e de qualidade;  

e) Disciplinar e controlar a produção, a distribuição, a comercialização e o uso dos 
produtos químicos, biológicos e farmacêuticos e outros meios de tratamento e 
diagnóstico;  

f) Estabelecer políticas de prevenção e tratamento da toxicodependência.“ 
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2.2 O Hospital no Âmbito do Sistema de Saúde Português 

O sistema de saúde público português é, actualmente, composto pelos seguintes tipos de 
estabelecimentos: Hospitais Entidades Públicas Empresariais (EPE), (sejam centros 
hospitalares1 ou apenas um hospital), Hospitais do Sector Público Administrativo (ou SPA), 
Hospitais Parceria Público-Privada, Agrupamentos de Centros de Saúde, Unidades de Saúde 
Familiar (Centros de Saúde da nova geração, com autonomia de gestão), Extensões de Saúde, 
Unidades Locais de Saúde (conjuntos de hospitais e/ou centros hospitalares e centros de saúde 
geridos como uma única entidade), Maternidades, Unidades de Cuidados Continuados e 
outras unidades convencionadas. Do lado privado existem cada vez mais hospitais (havendo 
já alguns com serviços de urgência totalmente equipados), mas o que predomina são os 
Consultórios Particulares, as Clínicas, os Laboratórios Clínicos ou as Farmácias. 

Segundo Simões (2004), os aspectos relevantes na estrutura hospitalar actual têm a sua 
origem na legislação de 1968, não tendo sofrido alterações desde então. Os princípios que os 
regem podem resumir-se à existência de uma distinção entre a função principal (que 
compreende toda a prestação de cuidados de saúde) e as funções gerais (de suporte), na 
existência de um modelo organizativo em que o serviço é a sua unidade funcional-tipo e numa 
aproximação a uma matriz empresarial da organização e administração hospitalares. Este 
último princípio, apesar de presente desde 1968 na legislação, até bem recentemente não tinha 
levado à criação de normas executivas.  

A criação do SNS e a responsabilidade que o Estado chamou a si na prestação de cuidados de 
saúde às populações fez com que todos os hospitais públicos pertencessem, inicialmente, ao 
Sector Público Administrativo. No entanto, em finais de 2002 (com a Lei 27/2002 de 8 de 
Novembro, que legisla o novo regime jurídico de gestão hospitalar), muitos dos hospitais 
públicos foram transformados em sociedades anónimas de capitais públicos (também 
chamados hospitais SA). Mais tarde, em 2005, estes hospitais (os SA) transformaram-se todos 
em EPE, designação e estatuto jurídico actualmente em vigor (DL 93/2005, de 7 de Junho). 
Na prática, a diferença entre estas duas designações prende-se, fundamentalmente, com a 
possibilidade de os hospitais SA poderem abrir o seu capital a privados, como qualquer 
sociedade anónima, ao contrário dos EPE. Estas transformações tiveram “em vista a melhoria 
do desempenho, da eficiência e da qualidade do serviço nacional de Saúde” (tal como consta 
no DL 93/2005, que legisla a transformação de todos os hospitais SA em hospitais EPE) e 
implicaram, na sua essência, uma alteração na forma de gestão hospitalar e uma separação 
entre o papel de financiador e o de prestador de serviço, papéis acumulados pelo Estado no 
sector público administrativo. O Estado central passou a ter, em teoria, um papel 
eminentemente regulador, dando aos hospitais EPE (ou SA nos primeiros tempos da reforma) 
uma maior liberdade operacional. Para além dos hospitais EPE, existem ainda hospitais do 
sector público administrativo que, apesar de pertencerem ao sector público, apresentam 
também uma gestão cada vez mais empresarializada. Em ambos, a gestão continua a ser 
nomeada pelo governo central. A efectivação da separação de papéis dentro do Estado fez-se 
com a forma de financiar os hospitais EPE. Teoricamente2, o financiamento rege-se por um 
modelo prospectivo, em que, através de contratos programa, se estabelecem orçamentos a 

                                                 
1 Um Centro Hospitalar é um conjunto de hospitais com uma administração única e centralizada, responsável 

pela gestão comum de todos os recursos de que é composto. No momento da sua criação, a identidade jurídica 
de cada um dos hospitais que o compõe é extinta (caso exista), sendo substituída pela identidade do Centro. 

2 Na prática não se verifica uma adequada execução dos orçamentos contratualizados, havendo transferências 
financeiras por parte do Ministério da Saúde para os hospitais, quando se verificam necessidades urgentes. 
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cumprir por parte dos diferentes hospitais. Estes contratos são celebrados pelas Associações 
Regionais de Saúde (ARS) da região em que cada hospital se insere, estando estas entidades 
sob a alçada do Ministério da Saúde (para maior detalhe acerca da organização do Ministério 
da Saúde, ver o ANEXO A: Organigrama do Ministério da Saúde (Portal da Saúde, 2011), 
onde são apresentadas as relações funcionais das entidades mais relevantes na avaliação de 
hospitais em Portugal, como a Entidade Reguladora da Saúde (ERS), a Administração Central 
do Sistema de Saúde (ACSS), a Direcção Geral de Saúde (DGS) e as ARS). 

Ainda antes da criação dos hospitais SA em Portugal, iniciou-se, em 2001, um processo que 
só em 2010 deu os primeiros frutos: as parcerias público-privadas (PPP) na área da saúde. Em 
2001, foi anunciada a intenção de abrir concursos para a construção dos hospitais de Cascais, 
Braga, Vila Franca de Xira, Loures e Sintra. No entanto, só em 2002, surgiu o decreto-lei 
(Decreto-Lei nº 185/2002, de 20 de Agosto) que regulamenta estas parcerias, onde se inscreve 
que as PPP não se destinariam apenas às actividades de concepção, construção, financiamento 
e conservação dos hospitais, mas envolveriam também as actividades de exploração dos 
estabelecimentos a criar. No mesmo ano em que surge esta regulamentação, definiu-se uma 
segunda vaga de unidades hospitalares que seguiriam o mesmo modelo, constituída pelos 
Hospitais de Évora, Vila Nova de Gaia, Póvoa de Varzim/Vila do Conde, Algarve e Guarda. 
Desde sempre alvo de críticas, o programa de PPP viu o Hospital de Cascais ser o seu 
primeiro hospital a ser concluído, em 2010. Da primeira vaga de hospitais, deixou-se cair o 
novo hospital de Sintra e, antes do lançamento dos concursos para a segunda vaga, alterou-se 
a regulamentação das PPP, definindo-se que a gestão dos hospitais desta vaga não seria 
privada mas pública, entregando-se aos privados apenas a construção dos equipamentos. A 
gestão dos contratos por parte do Estado é feita pelas ARS às quais pertence cada hospital. 

Desde sempre, o hospital assumiu o papel central na prestação de cuidados médicos, sendo 
por isso o sistema português denominado hospitalocêntrico. Como conclui o relatório de 
Barros e Simões (2007) para o Observatório Europeu de Sistemas e Políticas de Saúde, este 
papel não se alterou até 2007. Os pacientes continuavam a usar intensivamente as 
emergências hospitalares em vez de se dirigirem às unidades de cuidados primários mais 
próximos, pois sempre se considerou as primeiras como o recurso mais fiável. De facto, 
existia e existe ainda, em Portugal, a percepção generalizada de que é nos hospitais que 
trabalham os médicos de maior prestígio. Contrariamente a outros países, em que a entrada no 
sistema é efectuada através de unidades locais de prestação de cuidados de saúde, e onde 
mesmo a primeira triagem é feita por enfermeiros (caso Inglês), em Portugal é rotina a 
utilização dos serviços mais caros (urgência) para tratamento de situações correntes, não 
urgentes. No entanto, mudanças recentes no acesso aos serviços de urgência (por exemplo, o 
gradual encerramento de uma grande quantidade de serviços de urgência) e a aposta recente 
em cuidados primários e continuados potenciam o início da mudança do paradigma 
hospitalocêntrico. A redefinição do papel do hospital no sistema de saúde Português é mesmo 
encarada como um grande desafio a vencer, para que se atinja a sua sustentabilidade. 

2.3 Os Gastos em Saúde na OCDE, UE e Portugal 

Em todos os países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico 
(OCDE) tem-se assistido a um aumento constante das despesas em saúde. Existem diversas 
razões que levam a este aumento, destacando-se, do lado da procura, o envelhecimento da 
população, o alargamento do acesso e da cobertura dos diferentes seguros e o crescimento do 
rendimento. Enquanto as duas primeiras razões parecem óbvias, a terceira tem sido bastante 
estudada e existe alguma evidência que o que a sustenta é a correlação existente entre o 
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Como forma de evidenciar as diferentes fontes de financiamento do sistema de saúde e a sua 
evolução em Portugal, apresenta-se a Figura 3 onde é possível verificar a grande fatia de 
gastos que cabe ao Estado Português. 

 
Figura 3 - Evolução Recente do Peso de cada Fonte de Financiamento no Total dos Gastos com a Saúde 

em Portugal (Oliveira et al., 2007, 74). 

Na Figura 4, é possível verificar que são os hospitais os responsáveis pela maior parte da 
despesa total em Saúde e, na Figura 5, é possível também identificar que é deles a maior parte 
da despesa incorrida pelo Serviço Nacional de Saúde (SNS). É de referir que os centros de 
cuidados de saúde especializados em ambulatório incluem os Centros de Saúde ou as 
Unidades de Saúde Familiar, isto é, unidades de saúde de funcionamento essencialmente 
diurno, em que os pacientes, na sua maioria, não permanecem mais que uma hora (não são 
internados) e que sejam directamente geridas pelo Serviço Nacional de Saúde. Os Prestadores 
de Cuidados de Saúde em Ambulatório (Outros) incluem, entre outros, Clínicas Privadas, 
Consultórios Médicos ou Centros de Fisioterapia. A categoria Resto do mundo refere-se aos 
elementos prestadores não discriminados nas restantes categorias. 

 
Figura 4 – Distribuição da Despesa Total em Saúde por Prestador (INE, 2010, 3). 

 

 
Figura 5 - Estrutura da Despesa Total do SNS por Prestador de Cuidados de Saúde (INE, 2007, 3). 
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2.4 A Agenda Política Europeia e Nacional no Sector da Saúde 

Como foi evidenciado na secção anterior, os gastos em saúde têm aumentado de forma 
generalizada, no espaço europeu. Estes aumentos têm exercido uma grande pressão sobre os 
défices nacionais, o que tem levado os diversos Estados a agir no sentido da sua contenção, 
tendo em vista a sustentabilidade dos sistemas de saúde no longo prazo. 

Muito em voga até ao fim da década de 80, a doutrina "mais mercado" na Saúde foi 
abandonada, mesmo pelo Banco Mundial, tendo o enfoque passado a ser a eficiência da 
intervenção estatal. No final da década de 90 e no princípio deste século, foram tomadas 
diversas medidas transversais a toda a União Europeia, que tinham como objectivo conter o 
aumento dos custos com a saúde, através de um aumento da eficiência (Simões, 2004). Foi 
limitado o uso de recursos públicos, através, por exemplo, do aumento dos co-pagamentos, 
isto é, as contribuições dos consumidores de cuidados de saúde para o pagamento dos 
serviços que lhes são prestados e dos bens fornecidos3. Foram utilizadas novas técnicas de 
orçamentação, tendo-se substituído, por exemplo, a orçamentação hospitalar retroactiva por 
uma prospectiva4. Utilizaram-se também novas formas de controlo, das quais se destacam o 
controlo sobre honorários ou mesmo o controlo sobre o acesso às carreiras médicas e de 
enfermagem, com a instituição de numerus clausus (Simões, 2004). Por fim, há que destacar, 
no caso português, o esforço crescente na contenção dos gastos com medicamentos, que 
representam uma grande fatia dos custos totais em Saúde, assim como da despesa pública (ver 
Figura 4 e Figura 5). Esta tendência também é observável na maioria dos países europeus. 

Em Portugal e em países cultural e economicamente próximos do nosso, a agenda política 
vigente, que tem conduzido as reformas que se têm verificado na última década, pode 
resumir-se nos seguintes pontos (Simões, 2004): 

 Delegação da responsabilidade de execução para níveis mais próximos do utilizador; 

 Responsabilização dos prestadores pelo desempenho, negociada com metas de 
produção e de gastos, por via contratual, através de agências públicas independentes 
que separem o regulador-financiador do prestador; 

 Flexibilização da gestão dentro do sector público; 

 Implementação de uma competição gerida dentro do sector público e deste com o 
sector privado. 

Na prática, a execução desta política tem levado à tentativa de mudança do paradigma 
hospitalocêntrico, sendo de destacar a criação de unidades de internamento de longo prazo, 
inseridas na Rede de Cuidados Continuados5, criada recentemente em Portugal (pelo DL 
101/2006, de 6 de Junho), o desenvolvimento de serviços de cuidados paliativos (cuidados 
prestados no sentido de tratar, cuidar e apoiar doentes na fase final da vida) e a reorganização 
do mapa hospitalar público.  

                                                 
3 No caso português, o aumento das taxas moderadoras nos hospitais são um exemplo de aumento de co-

pagamentos de serviços e a redução da comparticipação estatal na aquisição de medicamentos, um exemplo de 
aumento nos co-pagamentos de bens. 

4 Em vez de se atribuir um orçamento tendo por base os orçamentos históricos, faz-se uma projecção da 
actividade expectável da organização e dos custos inerentes, atribuindo-se o montante resultante dessa análise. 

5 Rede que promove a substituição do hospital como centro de tratamento de doentes crónicos. 
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2.5 A Motivação para um Benchmarking aos Hospitais Portugueses 

O princípio geral de prestar contas tem ganho espaço na vida política e administração pública, 
devido ao aumento progressivo da informação, conhecimento e sentido crítico dos cidadãos, 
especialmente dos utilizadores dos serviços (Simões, 2004). Esta pressão de controlo deve-se 
também a um papel crescente das associações de consumidores e da utilização de instâncias 
de recurso em matéria de queixas e reclamações, a uma redobrada atenção da comunicação 
social, a pressões exercidas por partidos políticos e outras organizações de cidadãos e também 
à necessidade de os governos reduzirem a despesa pública. 

Com a transformação da gestão hospitalar, promovida pelo aparecimento dos hospitais SA, 
em 2002, a actividade dos hospitais passou a reger-se por contratos plurianuais celebrados 
entre o estado e os hospitais. Com a separação dos papéis de prestador e financiador do 
Estado, ficando o Estado Central com uma função reguladora e financiadora, as exigências de 
responsabilização e accountability dos hospitais aumentaram, sendo a avaliação da actividade 
dos hospitais um novo desafio à actividade reguladora do estado (Costa e Lopes, 2007). Esta 
avaliação deve incidir não só sobre a prestação dos cuidados de saúde mas também sobre a 
gestão das unidades de saúde. 

Pertencendo aos hospitais a maior fatia dos custos totais em saúde, e sendo recente a alteração 
do seu regime jurídico, considera-se oportuna e valiosa qualquer ferramenta que permita 
realizar a sua avaliação, nomeadamente comparando os diferentes hospitais entre si, com o 
objectivo de identificar ineficiências. Com uma plataforma web de benchmarking pode criar-
se um grupo standardizado de indicadores que sejam usados por todos os hospitais nos seus 
processos de gestão e melhoria interna, com a visualização não só do desempenho individual 
de cada hospital ao longo do tempo mas também da comparação do seu desempenho com 
outros hospitais.  

Por fim, é de realçar a importância que o Ministério da Saúde dá a este aspecto da avaliação, 
sendo exemplo disso uma entrevista da ex-Ministra da Saúde à revista Sábado (Capelo, 2009). 
Nesta entrevista, a ex-Ministra reitera a importância dos processos de avaliação de hospitais e 
a necessidade de estes processos fazerem parte da gestão hospitalar, assim como considera o 
benchmarking, uma ferramenta bastante útil. No entanto, realça que os indicadores devem ser 
(re)conhecidos pelo pessoal que trabalha nos hospitais, para que não exista estranheza e 
mesmo dúvida quanto à sua veracidade/acuidade. Mais recentemente (neste ano de 2011) foi 
acordado, entre o Estado português e a Tróica, que negociou a sua ajuda externa, um pacote 
de medidas, entre as quais se encontra o comprometimento do Estado português no 
estabelecimento de um sistema de benchmarking hospitalar (Ministério das Finanças, 2011, 
ponto 3.75). 
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3 Métodos para Avaliação de Eficiência e Benchmarking 

3.1 Definição de Benchmarking 

Para Camp (1989, 12), benchmarking significa “a procura das melhores práticas de uma 
indústria que levam a um desempenho superior”. Segundo o Instituto de Apoio às Pequenas e 
Médias Empresas e à Inovação (IAPMEI, 2011), do Ministério da Economia, da Inovação e 
do Desenvolvimento, baseado numa definição da Comissão Europeia, benchmarking é um 
"Processo contínuo e sistemático que permite a comparação das performances das 
organizações e respectivas funções ou processos face ao que é considerado "o melhor nível", 
visando não apenas a equiparação dos níveis de performance, mas também a sua 
ultrapassagem". Tendo sido a Xerox a pioneira deste tipo de actividades, Camp (1989, 10) 
utiliza como definição formal aquela que foi utilizada pelo CEO desta empresa, à data da 
implementação desta ferramenta: “benchmarking é o processo contínuo de medição de 
produtos, serviços e práticas relativamente aos competidores mais fortes ou às companhias 
reconhecidas como as líderes da indústria”. Todas estas definições apontam no sentido da 
comparação com os melhores, com a finalidade de melhorar o desempenho e, por isso, esta é 
uma ferramenta adoptada por muitas companhias, tendo em vista acções de melhoria contínua 
(Voss et al., 1997). 

Quando aplicado ao sector público, o benchmarking tem em vista a melhoria da qualidade dos 
serviços prestados, assim como a sua eficiência. Desde a década de 80 que esta prática tem 
vindo a crescer, em especial no sector da saúde, impulsionada pelas reformas realizadas no 
sector público, nomeadamente no Reino Unido e nos Estados Unidos da América ou em 
países escandinavos. Contudo, esta expansão não tem sido feita sem a existência de críticos, 
que referem que o benchmarking pode levar à produção de efeitos imprevistos e perversos, 
como a redefinição ou perda de qualidade dos serviços públicos (Triantafillou, 2007). 

A prática de benchmarking não é feita sem dificuldades, nomeadamente no sector da saúde, 
onde definir os dados relevantes a medir, definir performance e eficiência ou ter acesso à 
informação necessária são tudo menos actividades triviais. No caso dinamarquês (um dos 
casos de maior avanço na Europa), estudado por Triantafillou (2007), verifica-se que, à data 
do estudo, ainda não era possível fazer um benchmarking da produtividade de todos os 
departamentos, de todos os hospitais de todo o país, havendo, no entanto, a expectativa de que 
isto fosse atingível. Aliás, este facto é mesmo considerado como um factor organizacional 
fundamental para se induzir mudanças nos procedimentos de trabalho, que levem à melhoria 
da produtividade no sector da saúde dinamarquês (Triantafillou, 2007). 

Apesar de alguma controvérsia e dificuldades inerentes ao processo de benchmarking, são 
mais as virtudes que lhe são atribuídas. Em primeiro lugar, realizar benchmarking implica 
criar referências quantitativas comuns, que não se baseiam em opiniões ou valores, mas sim 
em medidas concretas de produtividade. A partir destas referências, a experiência sugere que 
um mecanismo quase automático é iniciado, já que a comparação insta, de facto, as 
organizações a agir (Triantafillou, 2007). Ao compararem-se com os seus pares, as 
organizações assumem o papel de sujeitos que buscam o seu próprio aperfeiçoamento e 
tentam implementar mudanças organizacionais, de procedimentos ou de gestão que as levem à 
superação de si mesmos. Outros autores referem que o benchmarking permite a melhoria da 
performance de uma organização, através da identificação directa de práticas e de objectivos a 
serem atingidos e de uma maior percepção das suas forças e fraquezas (Voss et al., 1997). 
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Estes autores referem ainda que esta é uma forma de uma organização adquirir mecanismos 
de aprendizagem, considerados essenciais para a sobrevivência nos cada vez mais 
competitivos e turbulentos ambientes onde elas estão inseridas. A realização de benchmarking 
no caso das unidades de saúde implica a existência de uma certa liberdade dos seus gestores, 
que têm de ter a possibilidade de se auto-gerir. Esta capacidade pode mesmo até ser vantajosa 
para o estado central, que vê, assim, as diferentes organizações que estão sob a sua alçada 
desenvolverem procedimentos mais transparentes e controláveis, sem tão grande 
envolvimento da sua parte (Triantafillou, 2007). 

No projecto em que o presente trabalho se enquadra, o objectivo da realização de 
benchmarking passa pela identificação e divulgação pública das unidades hospitalares com 
melhor desempenho ao nível dos seus diferentes serviços, assim como no tratamento das 
diferentes doenças, evidenciando-se o que leva à existência de diferenças. Espera suscitar-se o 
interesse dos hospitais em processos de melhoria contínua de procedimentos ou alterações 
organizacionais ou de gestão, não sendo pretensão do grupo de trabalho iniciar estes 
projectos. 

3.2 A Avaliação de Eficiência 

A produtividade de uma unidade é definida como o rácio entre o output obtido por si e o input 
que foi necessário utilizar para que este fosse gerado. Numa indústria, ou conjunto de 
unidades, a produtividade raramente é igual para todos os seus elementos. A variação resulta, 
usualmente, das diferenças na tecnologia de produção, na escala das operações, na eficiência 
operacional e no ambiente operacional no qual a produção ocorre (Fried et al., 2008). 
Enquanto o último factor é exógeno ao gestor de uma unidade de produção, os restantes 
encontram-se directamente ligados à sua actuação. Ainda assim, a que será mais facilmente 
manipulável pelo gestor será mesmo a eficiência operacional, medida como o rácio entre o 
output obtido e o máximo teoricamente possível, dado um certo nível de inputs, ou entre o 
input teórico e o utilizado, para obter um dado nível de outputs. No entanto, esta medição de 
eficiência esbarra num grande problema: como aferir o verdadeiro potencial produtivo de uma 
unidade. Não se tratando de uma reacção química nem de uma máquina, mas sim de uma 
organização humana, inerentemente complexa e com um certo grau de imprevisibilidade, a 
única maneira de aferir este potencial reside no que é conhecido, no que é observável na 
indústria, naquilo que pode ser denominado fronteira das melhores práticas. Desta discussão e 
da própria definição de produtividade e eficiência resulta que a sua avaliação é fundamental 
para se identificar o que é possível melhorar numa organização, com que extensão pode isto 
ser feito, e para se controlar a própria produção, tendo em vista melhores resultados, quer 
financeiros, quer operacionais. 

Em 1951, Koopmans definiu a eficiência técnica (a que foi referida até aqui) da seguinte 
forma: um produtor é tecnicamente eficiente se um aumento num qualquer output implicar a 
redução de um outro qualquer output, ou o aumento de pelo menos um input, e se a redução 
de um input implicar a necessidade de aumentar pelo menos um outro input ou a redução de 
pelo menos um output (Fried et al., 2008). Isto é, um produtor é tecnicamente eficiente se se 
situar sobre a fronteira produtiva da indústria. Entretanto, outro conceito de eficiência foi 
desenvolvido: a eficiência alocativa. Esta eficiência é, por outro lado, a medida em que uma 
unidade produtiva utiliza o mix correcto de inputs face ao seu preço e aos outputs produzidos, 
ou produz o mix correcto de outputs face ao seu preço e aos inputs que utiliza no processo. Do 
produto da eficiência técnica e da alocativa, surge o conceito de eficiência mais lato, a 
eficiência económica. 
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3.3 Técnicas de Medição de Eficiência - DEA vs. SFA 

Como resulta da definição da secção anterior, medir a eficiência envolve sempre a 
comparação do desempenho de uma unidade com a de uma outra, localizada na fronteira de 
produção da amostra considerada, a fronteira de produção teórica aproximada. No entanto, até 
se terem desenvolvido técnicas que permitissem avaliar as unidades, em comparação com as 
melhores, muitas avaliações foram feitas recorrendo a regressões, usando como termos de 
comparação unidades com níveis de produção mais prováveis, mas menos eficientes, ou 
unidades que teriam o máximo desvio relativamente a este valor médio. 

As técnicas desenvolvidas, que vieram permitir uma análise baseada nas melhores práticas 
observadas (fronteira), dividem-se, historicamente, em paramétricas e não-paramétricas. As 
primeiras basearam-se na criação de uma função de produção uni-produto (ou output) ou uni-
recurso (ou input) e identificaram duas possíveis causas de desvio da fronteira: a casualidade 
e a ineficiência técnica. Para incorporarem estas duas fontes de desvio, os modelos utilizam 
duas variáveis estocásticas. Contudo, até ao aparecimento da Stochastic Frontier Analysis 
(SFA), para se poder estimar a ineficiência técnica, as técnicas usadas necessitavam da 
assunção, a priori, de que um dos erros fosse igual a zero. O SFA permite, então, distinguir as 
dimensões dos dois efeitos na medida de eficiência final, mas com a contrapartida da 
assunção de distribuições específicas para os erros e assumindo que estes mesmos erros são 
independentes entre si. 

Apesar de por vezes desconsiderados, por não incorporarem formas de avaliar 
estatisticamente os erros inerentes a uma medição da realidade, os métodos não-paramétricos 
ganharam um novo fulgor, após a formulação de modelos de programação matemática, que 
têm por objectivo modelar as fronteiras de produção (Fried et al., 2008), já que permitem uma 
análise robusta da eficiência baseada na teoria económica subjacente ao comportamento 
optimizador das organizações. Estes métodos não-paramétricos (conhecidos de forma 
genérica como Data Envelopment Analysis, ou DEA), além de permitirem o estudo de 
conjuntos de unidades com múltiplos inputs, permitem o estudo de conjuntos em que os 
outputs sejam também múltiplos. 

Ambas as técnicas apresentam uma semelhança: ambas se baseiam na estimação da fronteira 
de produção e num exercício de benchmarking rigoroso, já que exploram funções de 
distância, elaboradas tendo em vista esta comparação de unidades com a sua projecção sobre a 
fronteira eficiente. No entanto, as diferenças são várias. A formulação original do DEA não 
incorpora o erro estatístico e, com isso, impede uma avaliação estocástica das unidades. 
Devido a este factor, não é possível distinguir o que é, de facto, falta de eficiência do que é 
casualidade ou barulho estatístico (possibilidade existente no SFA), sendo, por isso, esta 
técnica muito sensível a observações extremas (a sua maior fragilidade). Esta é uma 
abordagem não-paramétrica e, portanto, não é necessário fazer grandes assunções a priori, 
sendo de destacar a não necessidade de definição de uma forma para a fronteira de produção e 
de uma distribuição para os erros, ao contrário do SFA. Desta forma, com o DEA não se corre 
o risco de confundir a falta de eficiência com uma simples má especificação da forma 
funcional do modelo, ao contrário da utilização do SFA. Esta última técnica tem subjacente 
um modelo uni-output ou uni-input, para os quais pode ter várias variáveis explicativas 
(inputs ou outputs), ao contrário do DEA, que permite a análise simultânea de múltiplos 
inputs e outputs. Enquanto o SFA baseia a medição de eficiência numa comparação com uma 
fronteira teórica estimada, o DEA mede a eficiência com base numa função de distância a 
uma fronteira que envolve todas as performances que foram verificadas na prática. Para que 
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isto aconteça, no DEA realiza-se uma optimização por cada unidade em estudo, enquanto no 
SFA se realizam apenas dois passos, estimando-se a fronteira no primeiro e calculando-se a 
distância a esta fronteira no segundo. Isto faz com que seja mais fácil analisar individualmente 
cada unidade utilizando o DEA, enquanto é mais fácil obter a informação relativa a toda a 
amostra usando o SFA, o que torna esta ferramenta mais útil para analisar políticas de saúde 
do que dar informação de gestão aos gestores hospitalares, como o faz o DEA (O'Neill et al., 
2008). 

Tradicionalmente, o DEA era tido como robusto relativamente ao erro de especificação do 
modelo, enquanto o SFA seria robusto relativamente ao erro estatístico. No entanto, uma 
análise de eficiência séria necessita de um método robusto em ambas as vertentes. A evolução 
das técnicas tem permitido um estreitar da diferença entre elas, fazendo com que a robustez de 
ambas deixasse de ser um problema. Esta evolução tem-se reflectido, por exemplo, na 
introdução de elementos estocásticos na formulação original do DEA, ou na capacidade que o 
SFA tem vindo a ganhar de avaliar vários outputs simultaneamente. Estudos mais recentes 
têm reflectido uma concordância de resultados entre as duas técnicas (Fried et al., 2008), 
sendo, no entanto, de realçar que é actualmente aceite pela comunidade científica que o DEA 
e SFA são técnicas que se complementam, em vez de se substituírem. A utilização destas 
técnicas é, na prática, desafiante, já que a especificação dos seus modelos com dados de boa 
qualidade é difícil. Para esta dificuldade contam diversas razões, como a possível necessidade 
de uma quantidade muito grande de variáveis para se poder capturar adequadamente o que se 
está a medir ou a inexistência e incapacidade de se obterem os dados que afiram o que se quer 
medir. 

Neste trabalho é escolhida a utilização da metodologia DEA, por ser aquela que melhor se 
adapta à multiplicidade de recursos e produtos existentes na actividade hospitalar, assim como 
permite uma melhor exploração da fronteira de eficiência desta indústria sem se fazer uma 
assunção da sua forma funcional, algo ainda desconhecido e gerador de controvérsias na 
comunidade científica. Outra das razões para o uso desta metodologia prende-se com a sua 
capacidade de ser adaptável para a futura aferição da qualidade dos serviços prestados 
(inerentemente multicritério), através da modelação de um processo de gestão clínica 
apresentado no capítulo 5. 

3.4 Data Envelopment Analysis 

3.4.1 O Conceito 

O Data Envelopment Analysis (DEA) surge como uma metodologia que permite não só tratar 
a complexidade inerente à comparação entre unidades que apresentem multiplicidade de 
inputs e outputs, como permite agregar numa única medida os resultados desta comparação 
complexa. O resultado do DEA é uma medida de eficiência para cada unidade de decisão (em 
inglês Decision Making Unit ou DMU) que é avaliada, calculada com base no rácio da 
produtividade dessa mesma unidade e a produtividade de uma ou várias unidades de 
referência, as unidades com o melhor desempenho observado.6 

                                                 
6 A terminologia utilizada ao longo de todo o trabalho baseia-se nos seguintes conceitos: 

Produtividade =  e Eficiência = 
	

	
 ou 
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3.4.2 Formulação Matemática 

Tratando-se o cálculo de base desta metodologia de um cálculo de produtividade assente em 
múltiplos inputs e outputs, existe a necessidade de atribuir pesos distintos a cada um desses 
itens, de forma a evidenciar a importância relativa de cada um deles. Para eliminar 
arbitrariedades, o método consiste no cálculo da produtividade relativa (ou eficiência) de cada 
DMU, com os pesos que mais a beneficiam. Na prática, isto é realizado maximizando-se o 
rácio (3.1), sujeito às restrições (3.2) a (3.4). O programa fraccional apresentado abaixo é o 
modelo mais básico desta metodologia, o modelo CCR (Charnes, Cooper e Rhodes), que é 
referência para os restantes, e que foi apresentado no artigo que é considerado como a origem 
do DEA. Para mais informação ver Charnes, Cooper e Rhodes (1978). Neste programa, 
aplicado a cada uma das unidades em estudo, considera-se existir n unidades em avaliação, m 
inputs e s outputs, sendo o a unidade em estudo (Cooper et al., 2007, 23). 

 
max
,

∑
∑

 (3.1) 

Sujeito a: 
∑
∑

1	 1,⋯ ,  (3.2) 

 0, ∀	  (3.3) 

 0	∀	  (3.4) 

É a imposição das restrições em (3.2) que torna o resultado uma medida da eficiência de cada 
unidade, já que, ao limitar o resultado que cada uma pode obter, está a criar-se uma referência 
relativamente à qual todas as unidades se irão comparar. O lado esquerdo da inequação (3.2) 
tomará o valor de 1, se a unidade em causa for uma unidade de referência. As unidades de 
referência encontradas durante a optimização são aquelas cujos pontos representativos 
formam o que se denomina  fronteira da produção, que corresponde ao limite superior do 
output que é possível atingir (o output máximo realizável) com um dado input (perspectiva 
dos inputs), ou o limite inferior dos inputs necessários à produção de um dado output 
(perspectiva dos outputs). Quando comparada com a fronteira de produção, cada DMU 
escolhe os pesos a atribuir a cada variável, de forma a maximizar o seu resultado de 
eficiência. Assim sendo, quando uma unidade apresenta um resultado de eficiência inferior à 
unidade, isto significa que ela é, de facto, ineficiente. 

Por fim, há que referir que as unidades em estudo devem ser homogéneas, isto é, ter 
características e comportamentos semelhantes. A introdução, no modelo, de elementos não 
controláveis pela gestão, os elementos não-discricionários, permite homogeneizar as unidades 
sujeitas a elementos exógenos não controláveis. O modelo anterior pode ser adaptado de 
acordo com estas considerações. 

3.4.3 Os Modelos Básicos Existentes7 

Na prática, a metodologia de DEA utiliza um programa linear para calcular as eficiências de 
cada uma das unidades em estudo. A linearização do programa anterior, numa perspectiva 
orientada aos inputs, leva à alteração da função objectivo (3.1) para a (3.5), criando-se a 

                                                 
7 Todos os modelos aqui apresentados são orientados para os inputs, para se manter uma linha raciocínio 
simples. É sempre possível transformar estes modelos e torná-los orientados para outputs. Do modelo CCR 
obtém-se uma medida de eficiência idêntica, quer se trate de orientação para inputs, quer para outputs, o mesmo 
não acontecendo para os restantes modelos. 
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restrição (3.6). A linearização transforma também a restrição (3.2) na (3.7), mantendo-se as 
restrições (3.3) e (3.4) inalteradas. 

 
max
,  (3.5) 

Sujeito a: 1 (3.6) 

 0 j 1,⋯ ,  (3.7) 

A nova função objectivo consiste, então, na maximização de um numerador do rácio de 
produtividade, continuando as variáveis de decisão a ser os pesos que cada output deve ter. 
Contudo, não é este programa linearizado que é usualmente resolvido, mas sim o seu dual, a 
chamada “forma envolvente”, que é, de seguida, apresentada (Cooper et al., 2007, 43). 

 
min
,

 (3.8) 

Sujeito a: θ 	 0 i 1,⋯ ,  (3.9) 

 	 	 r 1,⋯ , s  (3.10) 

 0	∀	  (3.11) 

Este modelo é conhecido por modelo CCR e as suas principais características prendem-se 
com a assunção de rendimentos constantes à escala, por parte das unidades em estudo, isto é, 
a variação proporcional dos outputs face a uma variação de inputs. De facto, a restrição (3.11) 
permite, por reflexo nas restrições (3.9) e (3.10), que qualquer unidade em estudo, 
independentemente da dimensão dos inputs que usa e dos outputs que produz, possa ser 
projectada sobre a fronteira, já que possibilita o crescimento constante e ilimitado da 
produção que caracteriza a(s) melhor(es) unidade(s) (o seu mix produtivo).  

Se a situação em estudo for uma situação de rendimentos variáveis à escala, isto é, se os 
aumentos de outputs não forem proporcionais aos aumentos correspondentes de inputs, o 
modelo anterior deve ser corrigido, adicionando-se a restrição seguinte. 

 1 (3.12) 

Esta restrição faz com que cada unidade seja avaliada relativamente a um ponto da fronteira, 
que fica num híper plano definido pelas unidades de referência (ou eficientes), radialmente 
mais próximas de si, isto é, com as unidades de dimensão o mais comparável possível com a 
sua, para cada uma das dimensões em avaliação. Os valores das componentes de λ 
representam a proporção do peso que cada unidade de referência tem na obtenção do ponto da 
fronteira com o qual a unidade em avaliação é comparada (a sua projecção sobre a fronteira 
eficiente de produção) e o modelo, com esta equação, passa a denominar-se BCC (do trabalho 
original de Banker, Charnes e Cooper (1984)). O que há de comum entre este modelo e o 
CCR é a medição radial da eficiência que ambos realizam. Em ambos, a medida de eficiência 
obtida representa o factor pelo qual cada unidade deve multiplicar os seus inputs, de modo a 
situar-se sobre a fronteira de produção, isto é, sem alterar o seu mix (proporção) de inputs (ou 
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4 A Avaliação dos Hospitais - Estado da Arte 

4.1 Introdução 

A pressão exercida pelas sociedades modernas para uma diminuição das despesas públicas 
tem levado à gradual aceitação da necessidade de se introduzirem mecanismos de avaliação 
mais profundos nos processos de tomada de decisão nas administrações públicas. Aliás, e 
citando Simões (2004, 271), a “avaliação dos serviços da Administração Pública constitui 
uma exigência decorrente da responsabilização pela utilização de fundos estatais destinados a 
responder a necessidades públicas”.  

Esta necessidade de avaliação estende-se, naturalmente, ao sector da saúde, apesar da 
particular sensibilidade que lhe é inerente. São várias as razões que levam a considerar 
necessária ou inevitável a avaliação dos serviços de saúde. Destacam-se razões de natureza 
política e económica, como o aumento generalizado dos custos com saúde e sua repercussão 
nos PIB nacionais e uma gradual libertação de uma lógica corporativa dos profissionais de 
saúde, por parte das entidades prestadores de cuidados de saúde. Esta libertação desencadeará 
processos de controlo de actividade e tornará inevitável o surgimento de uma cultura de 
prestação de contas e até o empowerment dos cidadãos relativamente ao tema da saúde, 
decorrente também do alargamento do acesso às tecnologias de informação e a um maior 
acesso a informação sobre as doenças que afectam cada indivíduo (Simões, 2004). 

O exemplo do mundo anglófono é paradigmático das alterações referidas no parágrafo 
anterior, nomeadamente o Reino Unido. Após uma vaga de reformas da administração pública 
durante a década de 80, verificou-se uma separação de papéis nos prestadores de cuidados de 
saúde, passando a haver a distinção entre financiador e prestador de cuidados de saúde. Esta 
reforma no campo da saúde trouxe consigo a necessidade da criação de entidades reguladoras 
para o sector e de organismos públicos de certificação e avaliação, assim como serviu de 
incentivo para o aparecimento, mais tarde, de empresas dedicadas à acreditação ou 
certificação das diversas organizações prestadoras de cuidados de saúde ou mesmo 
consultoras que oferecem serviços de benchmarking. Actualmente, existem empresas como a 
CHKS (Caspe Healthcare Knowledge System), que fornece serviços de consultoria e 
benchmarking, certificação e acreditação e é responsável pela publicação de rankings anuais 
que versam diversos indicadores hospitalares, ou como a IASIST (pertencente ao mesmo 
grupo de empresas da anterior), que fornece sistemas de informação com capacidade para 
divulgar informação de benchmarking online (empresa também presente em Portugal e uma 
possível concorrente ao sistema de informação para o qual este trabalho tenta contribuir). 
Uma outra empresa responsável pela criação de rankings anuais no Reino Unido (neste caso 
com a predominância de um indicador de qualidade dos serviços, a taxa de mortalidade) é a 
Dr. Foster que, para além desta actividade, tem actividades de consultoria e fornece soluções 
informatizadas aos hospitais. 

Um outro exemplo anglófono vem dos Estados Unidos da América, onde há vinte anos que se 
publica a lista dos America’s Best Hospitals, publicada pelo U.S. News & World Report, que é 
actualmente secundada por uma grande lista de outros rankings, como o 100 Top Hospitals, 
elaborado pela Thomson Reuters.  

Em Portugal, muitos hospitais aderiram a programas de certificação e acreditação promovidos 
por entidades anglófonas e alguns a programas de benchmarking, contratando a IASIST ou o 



Benchmarking de Hospitais Portugueses – Modelação com Data Envelopment Analysis 

18 

IQIP (International Quality Indicator Project). No caso do IQIP, o objectivo da análise é 
comparar as práticas de cada hospital com as de outros hospitais espalhados pelo mundo. Os 
participantes do IQIP constituem uma rede de unidades de saúde que se comparam entre si, 
tendo em vista uma melhoria contínua da qualidade dos cuidados prestados. Numa outra 
vertente, a revista Sábado publica, bianualmente, um ranking dos hospitais portugueses, 
global e por especialidade, produzido por uma equipa de investigadores da Escola Nacional 
de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa. O movimento mais recente da nova 
tendência avaliativa nacional foi realizado pela Entidade Reguladora para a Saúde (ERS), que 
criou o Sistema Nacional de Avaliação em Saúde (SINAS), desenvolvido pelo consórcio 
Siemens-Joint Comission International. Este sistema avaliou, até agora, apenas a 
especialidade de ortopedia (primeiros resultados divulgados no final de 2009), mas tem já 
prevista a expansão para outras especialidades, como a ginecologia e a obstetrícia8.  

A extensão de estudos comparativos e classificativos é reduzida e esta cultura não se encontra 
ainda instalada no nosso país. Contudo, é de esperar uma evolução significativa neste campo, 
já que a cada vez maior penetração de empresas fornecedoras de software de gestão hospitalar 
poderá permitir a organização de cada vez maiores quantidades de informação de qualidade e 
facilmente disponível. Neste momento, algumas das empresas de referência neste sector em 
Portugal são a Glint, a Alert e a Siemens. 

A avaliação do desempenho de um hospital não é uma actividade trivial. Das diferentes 
dificuldades, podem destacar-se a inexistência de objectivos claros e comuns na sua 
actividade ou a existência de objectivos não mensuráveis, como o de promover a saúde numa 
determinada área geográfica. Outras dificuldades podem ser destacadas, como a 
complexidade inerente à actividade e à estrutura hospitalar ou mesmo a existência de 
informação intangível decorrente da actividade de um hospital, como por exemplo a dor 
(Simões, 2004). Contudo, o aumento da despesa pública em saúde, o cada vez maior impacto 
que esta tem no PIB nacional (ver discussão na secção 2) e a grande fatia de custos que 
representam os hospitais tem levado à aceitação de que o esforço inerente a uma actividade 
avaliativa deste género é essencial para a sobrevivência dos próprios serviços nacionais de 
saúde e mesmo até dos modelos de Estado Social Europeu. Para que uma avaliação seja 
credível e tenha sucesso, terá sempre de começar por definir os objectivos e as referências a 
usar na avaliação. 

É, contudo, conveniente não esquecer que a actividade avaliativa de um sistema tão complexo 
como o hospitalar traz consigo algumas consequências indesejadas, fruto da usual utilização 
de um reduzido número de indicadores de desempenho (usualmente necessária para permitir a 
exequibilidade e interpretação da avaliação realizada), que podem não ser representativos da 
realidade medida. Entre as consequências conhecidas, podem destacar-se (Simões, 2004): 

 O aparecimento da visão de túnel - grande enfoque no que é medido em detrimento de 
outras vertentes do desempenho hospitalar; 

 A sub-optimização - quando alguns agentes se esforçam para a prossecução de 
objectivos sectoriais, por vezes desalinhados dos globais ou organizacionais; 

 A miopia - inerente à concentração em objectivos de curto-prazo, que são mais 
facilmente medíveis; 

 A manipulação dos dados - são vulgares os casos de conluio entre avaliadores e 
avaliados; 

                                                 
8 A descrição mais pormenorizada destes projectos e estudos é feita nas secções 4.3 e 4.5. 
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Quanto aos outputs intermédios, eles não estarão bem definidos, se não entrarem em linha de 
conta com a complexidade dos tratamentos realizados pelas unidades estudadas e a severidade 
das doenças dos doentes admitidos10. 

Estudos recentes, como o apresentado por Chilingerian e Sherman (2004), apontam para uma 
nova abordagem, que tenta combinar o estudo das fronteiras de resultados clínicos com as 
fronteiras de eficiência. Definindo fronteiras para cada um dos processos, e utilizando um 
modelo aditivo de DEA para modelar os dados de qualidade, Chilingerian e Sherman 
calculam também a eficiência das unidades em cada processo de forma distinta. 
Posteriormente, definem uma matriz em que cada um dos eixos representa os resultados, quer 
para a eficiência, quer para a qualidade. As melhores unidades serão aquelas que estarão no 
quadrante superior direito desta matriz – valores de eficiência superiores à média, assim como 
de qualidade. 

Para que um estudo usando DEA afira da melhor forma possível a actividade das unidades em 
análise, é também necessário que se controlem os aspectos a elas extrínsecos, aqueles que não 
podem ser alterados pelos decisores. Uma forma de realizar este controlo passa pela execução 
de regressões que tenham como variável dependente o resultado de eficiência obtido pela 
aplicação do DEA, e como variáveis independentes factores que não estejam sob o controlo 
de quem é responsável pela actividade hospitalar, nem façam parte do modelo original, tais 
como as características de morbilidade ou demográficas dos pacientes atendidos pelo hospital, 
ou as características do próprio hospital não controladas por este (se é público ou privado, por 
exemplo). Alguns autores, como Chirikos e Sear (1994), usaram regressões lineares simples 
para controlar os efeitos dos diferentes factores extrínsecos. Chilingerian e Sherman (2004) 
defendem que o modelo de regressão mais adequado para esta análise é um modelo de tobit, 
um modelo que assume a censura dos resultados de eficiência no valor 1, tendo sido 
acompanhados por diversos autores que usaram este modelo. No entanto, Simar e Wilson 
(2007) referem que ambos os modelos, a regressão linear simples e a de tobit, não se adequam 
aos valores de eficiência resultantes, já que estes valores não são independentes entre si. Neste 
mesmo estudo, Simar e Wilson (2007) sugerem a utilização de um modelo de regressão 
truncada e mostram, com recursos a técnicas de simulação de Monte Carlo, como este modelo 
suplanta o de tobit. 

4.2.5 Aplicações de DEA em Estudos de Nível Sub-Hospitalar 

Apesar de escassos, como pode ser visto na Figura 9 da secção 4.2.3, existem já alguns 
estudos que se focam num mais baixo nível da actividade hospitalar, como a actividade 
médica ou as unidades de hemodiálise.  

Chilingerian (1995) estudou médicos e cirurgiões num hospital, tentando avaliar a dimensão 
dos possíveis ganhos que poderiam advir de uma alteração das práticas de alguns médicos, 
isto é, se os médicos ineficientes utilizassem as mesmas práticas que os médicos eficientes. 
Utilizando um modelo de DEA, foi calculada uma fronteira para cada tipo de profissional e 
para cada “grau” de complexidade (definido pelo autor em função do case-mix). O controlo da 

                                                 
10 Esta distinção entre complexidade e severidade é particularmente relevante no que concerne à aferição dos 

gastos com saúde. Em economia da saúde, complexidade é um conceito associado a um tratamento e reflecte a 
quantidade de recursos despendidos neste tratamento, enquanto severidade se refere à gravidade do quadro 
clínico com que os pacientes se apresentam nas unidades de saúde, relacionando-se mais com a probabilidade 
de sucesso de qualquer tratamento que lhes for aplicado. Um doente com um quadro clínico mais severo não 
acarreta, obrigatoriamente, mais custos para o hospital (não é obrigatoriamente um caso mais complexo). 
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severidade dos casos tratados foi feito dividindo os outputs de acordo com esta característica 
(distinguiu os doentes saídos de acordo com os graus de severidade considerados, dentro de 
cada categoria de complexidade considerada). Tudo isto foi feito para obter valores de 
eficiência, que foram depois alvo de regressão por um modelo de tobit. Este modelo 
comprovou que os principais factores de falta de eficiência não se centravam na complexidade 
ou severidade dos pacientes tratados, mas antes nas diferentes práticas de médicos e 
cirurgiões, e que grandes poupanças poderiam ser obtidas se os profissionais ineficientes 
actuassem de forma semelhante aos eficientes. No entanto, é de referir que são muitíssimas as 
variáveis que influenciam as características de uma prática médica e que, neste estudo, apenas 
foram usadas algumas das variáveis potencialmente relevantes. Para além disso, o modelo de 
DEA usado apenas considerou os outputs de casos de doentes que tiveram alta vivos e não 
apresentaram sinais posteriores de morbilidade, o que significa que não se avaliou a eficácia 
dos médicos. 

No mesmo âmbito, Chilingerian e Sherman (1996), estudaram a magnitude das diferenças 
existentes em médicos pertencentes a uma mesma associação independente desta categoria 
profissional. Esta associação caracteriza-se pela partilha dos eventuais lucros resultantes de 
uma contenção de gastos, aquando da execução do orçamento que é contratualizado 
previamente. Estes médicos exerciam medicina geral, podendo ser da especialidade de 
medicina geral ou de outra, já que o objecto de estudo se centrava em profissionais que 
exerciam as suas funções em centros de cuidados primários. Neste estudo é de realçar a 
abordagem usada, em várias iterações, onde em cada uma se calcula um modelo de DEA com 
uma única fronteira, sem a presença, na amostra, dos médicos de medicina geral eficientes e 
dos “especialistas” ineficientes da iteração anterior. Como havia evidência de que a primeira 
classe seria mais eficiente que a segunda (comprovada com a primeira aplicação de DEA), 
tentou assim descobrir-se em que aplicação de DEA haveria médicos generalistas que teriam 
apenas como padrões de eficiência na fronteira, médicos especialistas verdadeiramente 
eficientes, isto é, eficientes desde a primeira iteração. Assim, foi possível descobrir os 
médicos generalistas que eram mesmo ineficientes, já que o eram mesmo relativamente a 
especialistas, indivíduos com uma prática clínica certamente diferente da que era usada pelos 
generalistas eficientes. Contudo, e mais uma vez, o estudo não entrou em linha de conta com 
variáveis que aferissem a qualidade dos tratamentos, por medição de resultados nos pacientes. 

Existem outros estudos de avaliação da eficiência médica sem recurso a variáveis de 
qualidade, preocupando-se apenas com a optimização da utilização dos recursos. Um exemplo 
é o estudo da eficiência dos médicos no tratamento da otite média, por Ozcan (1998), uma 
doença grave e bastante frequente em crianças. 

Em Espanha, mais concretamente na Catalunha, também se realizaram estudos que tentam 
discernir quais as variáveis que influenciam a eficiência a um nível mais baixo que o 
hospitalar. Neste caso particular, é de destacar o estudo de Puig-Junoy (1998) que tentou 
aferir o que determina a performance de unidades de cuidados intensivos. Este estudo 
concluiu pela maior relevância do factor procedimentos médicos utilizados, em detrimento da 
gravidade ou complexidade das doenças diagnosticadas. O autor utilizou DEA para calcular a 
eficiência das unidades em estudo, seguido de um modelo de regressão loglinear para 
evidenciar que factores explicam a variação destes níveis de eficiência, apresentando algumas 
reservas relativamente ao uso de modelos de tobit. 

Como evidenciado na Figura 9, na secção 4.2.3, outro tipo de unidade hospitalar, vulgarmente 
estudada, é a unidade de hemodiálise. Como exemplo, pode referir-se o estudo do caso grego 
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por Kontodimopoulos e Niakas (2005), cuja validade dos resultados está limitada pelo 
reduzido número de variáveis consideradas. Este facto deveu-se à falta de informação 
disponibilizada por parte dos prestadores de cuidados de saúde e das autoridades 
governamentais, o que evidencia a dificuldade destes estudos, assim como o caminho que 
ainda é preciso percorrer em alguns países, tendo em vista a concretização de uma maior 
rastreabilidade do uso dos recursos existentes. 

4.2.6 Conclusão 

Em termos de "melhores práticas" para a realização de estudos de eficiência, Hollingsworth 
(2008) defende que o uso de várias técnicas pode ajudar a revelar tendências de ineficiência e 
a validar os resultados de cada uma das técnicas utilizadas. Um perigo que deve ser evitado 
será tirar conclusões tendo por base números exactos e pequenas diferenças de ineficiência. 
As avaliações de ineficiência mais fiáveis são aquelas que resultam de uma análise de 
tendências ao longo do tempo e não de observações pontuais. 

Por fim, Hollingsworth (2008) refere que poderemos estar em vias de chegar a uma relação 
entre os outcomes e os outputs, uniformizando-se, assim, o “fluxo produtivo” hospitalar 
(explicado na secção 4.2.4), dado que existem cada vez mais dados em vários países, que 
permitem relacionar os diferentes estados de saúde dos indivíduos com o dispêndio financeiro 
que provocam. 

4.3 A Avaliação dos Hospitais Portugueses 

4.3.1 Introdução 

A actividade avaliativa dos hospitais portugueses tem vindo a ser objecto de atenção 
crescente, fruto também das recentes transformações que o sector da saúde tem sofrido. Aliás, 
a maioria dos estudos realizados em Portugal, com o intuito de avaliar os hospitais públicos, 
teve como finalidade aferir os resultados de políticas que foram sendo implementadas ao 
longo dos anos. Estes estudos têm-se baseado em modelos e indicadores usados na literatura 
internacional. 

Como marcos assinaláveis de reformas no sistema nacional de saúde, destaca-se a introdução 
do sistema de pagamento prospectivo (baseado na contratação anual de níveis de produção 
hospitalar) aos hospitais, no ano de 1990, a criação do primeiro hospital público com gestão 
privada, no fim do ano de 1995, e a criação dos hospitais SA, no fim do ano de 2002, levando, 
definitivamente, a lógica empresarial aos hospitais nacionais. Cada um destes marcos será 
discutido em pormenor nas secções seguintes. 

4.3.2 Avaliação da Introdução do Pagamento Prospectivo nos Hospitais Portugueses 

Aquando da introdução da reforma do pagamento prospectivo, em 1990, apenas 10% do 
orçamento dos hospitais públicos (Lima e Whynes, 2003) seria efectivamente feito nesta base 
prospectiva e, como referido à data, para minimizar potenciais impactos financeiros adversos, 
a mudança seria gradual, prevendo-se que até 1995 este valor fosse elevado para os 50% 
(Dismuke e Sena, 2001). 

A avaliação desta reforma foi, no entanto, sendo feita ao longo do tempo. Por exemplo Lima e 
Whynes (2003) utilizaram regressão linear e avaliaram a influência do pagamento prospectivo 
sobre a performance hospitalar, tendo por base dados entre 1985 e 1995. Neste estudo 
avaliativo da performance da gestão ou eficiência, as conclusões evidenciaram não haver 



Benchmarking de Hospitais Portugueses – Modelação com Data Envelopment Analysis 

26 

grandes melhorias, o que seria de esperar, já que a medida ainda não estaria totalmente em 
vigor. Aliás, esta será a razão pela qual poucos são os trabalhos que abarcam a avaliação 
generalizada dos hospitais, no sentido de aferir o impacto desta política. 

Além deste tipo de avaliação à performance financeira, outras análises foram feitas. A 
utilização dos Grupos de Diagnósticos Homogéneos11 (GDH) como elementos descritivos dos 
gastos médios hospitalares e como base para o financiamento prospectivo foi alvo de alguma 
controvérsia na década de 80 e 90 (Dismuke e Sena, 1999). De facto, os GDH apenas 
descrevem os gastos médios incorridos para tratamento dos diagnósticos respectivos, não 
havendo registo/identificação da gravidade do diagnóstico. Nos Estados Unidos, por exemplo, 
verificou-se que a utilização deste mecanismo tinha levado os hospitais a aumentar a rejeição 
dos casos mais graves (doentes que dão prejuízo) e a proporcionar um menor nível de serviço 
nos casos que aceitavam (aumentando assim as margens ou limitando assim a procura por 
parte de doentes mais graves) (Dismuke e Sena, 1999). No entanto, este sistema de 
classificação de doentes internados (actualmente também de doentes que realizaram cirurgias 
em ambulatório) foi adoptado em Portugal e é a base de estudo mais utilizada pelos autores 
nacionais, já que é a fonte bruta dos registos de alta de todos os doentes. 

Tendo por base os dois mais frequentes GDHs, o 14 (desordens cerebrovasculares, excepto 
ataques isquémicos transitórios) e o 132 (falha e ataque cardíacos), Dismuke e Sena (1999) 
estudaram a evolução da produtividade de 3 tecnologias de diagnóstico, a TAC (tomografia 
axial computorizada), o electrocardiograma e o ecocardiograma, ao longo de 3 anos de 
implementação da reforma, de 1992 a 1994 (Dismuke e Sena, 1999). Neste estudo, e 
utilizando metodologias de fronteira, como a Stochastic Frontier Analysis (SFA) e índices de 
Malmquist, as autoras verificaram uma melhoria da produtividade destas tecnologias, ao 
longo do tempo. 

Mais tarde, Dismuke e Sena (2001) avaliaram se este aumento de produtividade nestas 
tecnologias específicas trouxe consigo uma diminuição da qualidade, aferida pela 
mortalidade, preocupação existente devido aos factos relatados nos Estados Unidos da 
América. Utilizando o DEA e os índices de Malmquist-Luenberger, através de um modelo 
com outputs indesejáveis, verificou-se que, tendo por base os indicadores utilizados, não há 
evidência de que o aumento da eficiência tenha provocado uma diminuição da qualidade, isto 
é, um aumento da taxa de mortalidade. A mesma preocupação levou à utilização de uma 
técnica de regressão de Poisson (Dismuke e Guimarães, 2002) e os resultados foram idênticos. 
Contudo, estas conclusões deverão ser vistas à luz do âmbito do estudo: apenas dois grupos de 
diagnóstico homogéneo. 

4.3.3 Comparação da Gestão Pública Hospitalar com a Privada 

Com a criação do primeiro hospital com gestão entregue a uma sociedade gestora privada, o 
hospital Amadora-Sintra, em 1995, foi possível iniciar a comparação dos resultados dos 
modelos de gestão privada com os de gestão pública, aplicados à realidade portuguesa. 

                                                 
11 “Os Grupos de Diagnósticos Homogéneos (GDH) são um sistema de classificação de doentes internados em 

hospitais de agudos que agrupa doentes em grupos clinicamente coerentes e similares do ponto de vista do 
consumo de recursos. Corresponde à tradução portuguesa de Diagnosis Related Groups (DRG). Permite definir 
operacionalmente os produtos de um hospital, que mais não são que o conjunto de bens e serviços que cada 
doente recebe, em função das suas necessidades e da patologia que o levou ao internamento e como parte do 
processo de tratamento definido.” Citado de Ministério da Saúde (2011a). 
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O hospital de Almada, por ter dimensão e características próximas do Amadora-Sintra foi o 
escolhido como entidade de comparação. Como exemplo de estudos comparativos, pode 
indicar-se o trabalho de Barros (2003b), em que o GDH das doenças cerebrovasculares (14) é 
estudado, recorrendo-se a um modelo probit para modelar a tecnologia de cada hospital12. O 
objectivo do estudo era distinguir a performance dos dois hospitais, para um dado GDH, 
tendo por base uma nova metodologia, que procura averiguar a existência de dominância 
estocástica da variável “probabilidade de sobrevivência” de um dos hospitais, face à variável 
do outro. O estudo conclui que a gestão privada apresenta evidências de um melhor 
desempenho, quando se aplica a tecnologia de cada hospital à população respectiva, mas 
afirma também que estas diferenças são insignificantes quando se faz variar a tecnologia 
aplicada a cada população, o que parece indiciar que a gestão de cada hospital se adaptou à 
população por que se encontra responsável. 

4.3.4 Avaliação da Criação dos Hospitais SA 

A alteração do regime jurídico da gestão hospitalar, que previa a criação de hospitais SA, 
trouxe consigo a expansão da gestão de índole privada na rede hospitalar. Tal reforma 
suscitou aceso debate nacional e promoveu o aparecimento de variados estudos, que tinham 
por finalidade aferir se este novo modelo trouxe consigo as melhorias de desempenho dos 
hospitais, projectadas aquando da decisão política. A maioria dos estudos aparece já num 
período em que os hospitais SA já tinham passado a EPE (a alteração do estatuto jurídico deu-
se em Junho de 2005) mas, como se utilizaram dados até ao ano 2005 e como a alteração do 
estatuto não teve grandes reflexos nas actividades operacionais dos hospitais, os resultados 
continuam a ser válidos, considerando qualquer uma das designações, e úteis para futuras 
políticas (na literatura, há quem se refira aos hospitais SA e EPE simplesmente como 
hospitais-empresa). 

De entre os estudos referentes à avaliação da criação de hospitais-empresa, começa por 
relevar-se o que foi realizado pela Comissão de Avaliação dos Hospitais SA (2006), a pedido 
do Estado português. O estudo pretendia medir o impacto desta transformação na qualidade, 
no acesso, na produção, nos custos e na eficiência dos hospitais, de forma global ou média. 
Diversos indicadores foram analisados individualmente e foram utilizadas a metodologia da 
diferença das diferenças13, metodologias de regressão de painel (para estudar a evolução com 
o tempo e com a transformação em SA dos indicadores individuais para os quais havia dados 
que permitissem usar esta técnica) e de estimação de funções de custos, uma função para 
todos os hospitais e outra para os hospitais em estudo e para o grupo de controlo considerado. 
Pela utilização destas técnicas, concluiu-se que “a transformação dos hospitais em SA gerou, 
muito provavelmente, um impacto nulo na qualidade percepcionada pelos utentes” (Comissão 

                                                 
12 Como tecnologia de um hospital entende-se, neste caso, a forma como se transformam doentes em indivíduos 

que tiveram alta enquanto vivos ou enquanto mortos, através da utilização dos recursos do hospital e, portanto, 
o modelo da tecnologia destes hospitais consistiu no conjunto dos coeficientes das variáveis explicativas 
(dados dos pacientes e de práticas clínicas dos hospitais), de uma alta de um indivíduo vivo ou morto, num 
modelo probit. 

13 Metodologia utilizada quando se comparam, por exemplo, dois grupos em dois períodos de tempo distintos, 
sendo usualmente um dos grupos de controlo. Por forma a controlar para as diferenças iniciais entre os grupos 
e para as diferentes alterações com o tempo a que cada um está sujeito, a metodologia calcula, em primeiro 
lugar, a diferença entre o valor médio do indicador em estudo em cada um dos grupos, em dois instantes de 
tempo distintos, para depois calcular a diferença entre eles. O resultado deste cálculo aferirá assim unicamente 
o impacto da acção executada sobre o grupo em estudo, controlados que estão o factor tempo e a 
heterogeneidade dos grupos.  



Benchmarking de Hospitais Portugueses – Modelação com Data Envelopment Analysis 

28 

de Avaliação dos Hospitais SA, 2006, 20) e que os hospitais SA apresentam resultados 
melhores (com significância estatística) que os SPA nos indicadores taxa de mortalidade, 
demora média, doentes saídos no internamento, consultas externas e cirurgias de ambulatório. 
Os SA apresentam índices de case-mix superiores aos SPA e aumentaram também os custos 
com o pessoal. Um outro resultado de relevo deste estudo prende-se com o efeito negativo da 
medida de qualidade “ganhos de mortalidade” encontrado na estimação da função de custos, o 
que pode ser interpretado como: “os hospitais melhor geridos, não só tratam melhor os 
doentes como são mais económicos” (Comissão de Avaliação dos Hospitais SA, 2006, 79). 
Por fim, neste mesmo estudo, evidenciava-se também a existência de rankings de dados 
clínicos dos hospitais no Reino Unido e levantava-se a questão da sua necessidade em 
Portugal, apoiando-se a criação de um ranking que conjugasse indicadores económicos e 
clínicos. 

Também em 2006, o Tribunal de Contas avaliou a transformação dos hospitais em SA, sendo 
objectivo do seu estudo medir o desempenho do universo dos hospitais transformados em 
sociedades anónimas, na vertente da eficiência económica, da qualidade e da equidade no 
acesso aos cuidados de saúde por eles prestados. No mesmo estudo, o Tribunal fez uma 
auditoria ao modelo de financiamento e à situação económico-financeira global e auditorias 
operacionais destes hospitais. No que concerne à avaliação da transformação propriamente 
dita, utilizou-se DEA para avaliar a eficiência económica, tendo para isso sido criados três 
modelos distintos no lado dos inputs, já que do lado dos outputs se manteve as variáveis 
usadas (para mais informação consultar o ANEXO B). Para avaliar a qualidade e equidade, os 
autores do estudo utilizaram modelos de regressão linear em que a variável independente era 
um odds ratio de cada um dos indicadores utilizados. Como conclusões do estudo do Tribunal 
de Contas (2006), destaca-se a existência de evidência de diferenças nos níveis de eficiência, 
quando se comparam os hospitais SA com os SPA de dimensão semelhante, embora os 
resultados obtidos a partir dos diferentes modelos de DEA não sejam inteiramente 
consistentes. Nalguns modelos, o sentido das diferenças entre os grupos vinham logo de 2002, 
isto é, eram anteriores à mudança, mas também se verificou que em todo o período de estudo 
(2001-2004), os hospitais SPA viram o seu ranking médio descer, isto é, afastaram-se mais 
relativamente à fronteira de eficiência. A análise da evolução de indicadores de qualidade 
também revela algumas melhorias de desempenho em termos relativos nos hospitais SA, não 
se tendo verificado uma degradação do desempenho destes hospitais relativamente ao grupo 
de controlo (hospitais SPA) em nenhum dos indicadores considerados. 

Existem outros estudos, na literatura, que tiveram o objectivo de avaliar a reforma que 
permitiu a criação de hospitais SA, salientando-se os que utilizaram métodos de fronteira, 
nomeadamente o DEA, na comparação entre o período pré e pós reforma. 

Em Moreira (2008), utilizou-se o grupo dos hospitais SPA como um grupo de controlo e 
utilizou-se DEA para criar dois grupos de fronteiras. Criou-se uma fronteira global a partir de 
uma amostra com todos os hospitais e de outra mais reduzida (eliminando-se da primeira os 
hospitais mais pequenos, na tentativa de homogeneizar as unidades em estudo), assim como 
se criou uma fronteira para cada tipo de hospital (SA e SPA), considerando as mesmas duas 
amostras. As conclusões, baseadas em dados de 2001 a 2005, apontam para uma maior 
eficiência inicial média do grupo dos hospitais SPA, passando esta eficiência média a ser 
superior nos SA, no ano de 2005. Recorrendo à evolução temporal dos valores de eficiência, a 
análise permitiu identificar uma maior evolução (ligeira, porque as diferenças iniciais eram 
também ligeiras) dos hospitais SA face aos SPA, em termos médios. 
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O resultado de melhoria da eficiência por parte dos SA face aos SPA, ainda que ligeira, é 
também comprovado por Rego (2008), que utiliza a técnica de DEA para calcular a eficiência 
individual dos hospitais, para, numa segunda fase, aplicar uma regressão linear sobre algumas 
variáveis explicativas, das quais se destaca a variável binária SA (ser ou não ser um hospital 
SA).  

O estudo de Gonçalves (2008) obteve um resultado contrário àqueles descritos até aqui, tendo 
sido utilizadas as metodologias DEA e SFA para aferir as diferenças entre os hospitais SA e 
os SPA. Utilizando dados referentes ao período entre 2002 e 2004, Gonçalves (2008) verifica, 
usando os Índices de Malmquist, que a fronteira de eficiência técnica evoluiu positivamente 
neste período, tendo sido os hospitais SPA quem mais contribuiu para esta evolução, já que 
apresentaram crescimentos de eficiência maiores que os SA. Outra das evidências do estudo 
prende-se com a obtenção de valores de eficiência mais elevados para os hospitais SPA face 
aos SA, em todos os períodos do estudo. Contudo, o estudo não compara as variações dos 
valores de eficiência dos dois grupos ao longo do tempo, o que permitiria aferir 
verdadeiramente se a política induziu diferenças no ritmo de aumento de eficiência e 
esbatimento ou não das diferenças que se observavam inicialmente. 

Em suma, os estudos parecem indicar que os hospitais SA viram a sua eficiência melhorar, 
globalmente, mas não a um ritmo que os diferencie muito dos hospitais SPA, como seria 
esperado inicialmente. 

4.3.5 Outros Estudos Avaliativos Nacionais 

Uma modalidade de estudos de avaliação hospitalar que tem ainda pouca expressão na 
literatura nacional é a dos rankings. De facto, existe apenas uma publicação regular de um 
ranking em Portugal, que é realizada pela revista Sábado, e que tem por base os estudos de 
Costa e Lopes, como por exemplo o de 2007 (Costa e Lopes, 2007). 

Por norma, o ranking da revista Sábado, avalia a eficácia dos tratamentos em cada hospital e 
por especialidade, medindo as taxas de mortalidade, de readmissão e de complicações e 
comparando-as com o que seria de esperar em cada hospital, isto é, a média nacional. O 
cálculo destas taxas expectáveis tem por base a utilização de um sistema de classificação de 
doenças distinto do usado em Portugal: o Disease Staging. Este sistema focaliza-se na 
gravidade das doenças apresentadas pelos pacientes e não tanto nos procedimentos (e seus 
custos) necessários ao tratamento, em que se centra o sistema de classificação usado em 
Portugal, o sistema dos Grupos de Diagnóstico Homogéneos (GDH). Através do recurso a um 
software homónimo do sistema de classificação Disease Staging, é possível obter, para cada 
doença, os estádios ou sub-estádios inerentes à sua evolução, assim como a probabilidade de 
morte, readmissões ou complicações a ela inerentes. Como o software foi desenvolvido nos 
Estados Unidos da América, baseia as suas inferências nos dados recolhidos junto da 
população deste país. Para que os resultados do software se adaptassem à realidade nacional, 
ele foi calibrado com os valores obtidos para as três variáveis, usando para isso os dados dos 
resumos de altas, obtidos de todos os hospitais considerados no estudo. 

A distribuição dos hospitais no ranking é feita com recurso a um indicador agregado, que é 
criado através da soma ponderada de três variáveis transformadas associadas às taxas de 
mortalidade, complicações e readmissões (quociente entre a diferença do valor verificado e do 
valor esperado e o desvio padrão verificado para cada uma das taxas medidas). O ranking é 
então definido, sendo o primeiro lugar ocupado pelo hospital que mais se destaque 
relativamente à média nacional, no conjunto ponderado dos três indicadores. Além do ranking 
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geral, são também feitos rankings com a mesma metodologia para vários agrupamentos de 
doenças. 

As vantagens da criação de um ranking são também enunciadas neste estudo por Costa e 
Lopes (2007, 107): “reduz a assimetria de informação existente no sector da saúde; permite 
que a actividade dos hospitais seja mais transparente, em detrimento do actual modelo 
“fechado” existente e permite ainda que as imagens sobre o funcionamento dos hospitais que 
actualmente são fraccionadas ou esporádicas, muitas vezes decorrentes de opiniões 
explicitadas pela comunicação social, passem a ter um cenário mais sistematizado e 
científico.”. 

Cumprindo o seu papel de regulação e supervisão da actividade dos prestadores de cuidados 
de saúde, a Entidade Reguladora para a Saúde (ERS) lançou, em 2006, o projecto do Sistema 
Nacional de Avaliação em Saúde (SINAS) (ERS, 2011). Este projecto tem como objectivo 
atribuir um rating, de entre três possíveis, aos hospitais que adiram, originalmente nas áreas 
de ortopedia, ginecologia, obstetrícia e pediatria. O primeiro estudo realizado e com 
resultados divulgados em 2009, foi realizado à ortopedia. Para atribuir as classificações, a 
ERS utiliza uma ferramenta construída para o efeito e detida pela parceria Siemens-Joint 
Comission International. 

No SINAS definiram-se 10 indicadores sobre os quais todos os hospitais são avaliados. 
Através de algoritmos de decisão, cada caso clínico é estudado e define-se se uma observação 
deve ser incluída ou não nas observações de um hospital (para efeitos de comparabilidade só 
são usadas observações de ocorrências normais, os casos considerados extraordinários não são 
contabilizados, portanto, nem tão pouco casos com informação deficitária). De entre os casos 
incluídos, é possível definir um rácio entre as somas dos sucessos (para cada caso clínico há 
oportunidades de sucesso ou insucesso, associadas a alguns ou a todos os dez indicadores) e a 
soma do total de oportunidades identificadas pelo algoritmo, para todos os indicadores. 
Define-se um rácio agregado, para todos os hospitais, e um para cada hospital. Estes rácios 
representam observações da probabilidade de ocorrência de um evento que pode ser modelado 
por uma variável binária (sucesso ou insucesso associados a uma oportunidade) e por isso é 
possível criar intervalos de confiança para cada uma destas observações. Um hospital é 
considerado de excelência clínica III se o seu intervalo de confiança a 99% não incluir o 
limite superior do intervalo de confiança da observação agregada. Um hospital é considerado 
de excelência clínica I se o seu intervalo de confiança a 99% não incluir o limite inferior do 
intervalo de confiança da observação agregada. A excelência clínica II está reservada a 
hospitais com intervalos de confiança que se sobreponham ao intervalo de confiança 
agregado. Do último estudo, com base em dados de Janeiro a Agosto de 2010, foram 
classificados 19 hospitais no nível III, 17 no II e 15 no I. 

Outros estudos nacionais que versam sobre a eficiência dos hospitais incluem a estimação da 
função de custos variáveis dos hospitais, com o intuito de identificar quais os componentes 
que fazem os custos variar de forma significativa. São disto exemplo os trabalhos de Lima 
(2003) e Menezes et al. (2006) que, para tal, utilizam a técnica SFA, com recurso à estimação 
da função de custos translogarítmica. Outros exemplos de estudos são os que focaram o seu 
objectivo na avaliação da eficiência dos hospitais nacionais ou na evolução desta mesma 
eficiência, tendo em conta critérios qualitativos, sendo exemplo o trabalho de Barros et al. 
(2007) onde são utilizados os Índices de Malmquist-Luenberger. Barros et al. (2007) 
assumiram que o hospital produz quatro elementos (o fluxo de pacientes que sai do hospital, o 
tempo médio que cada utente passa no hospital, o número de consultas e de casos de 
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emergência) e consume três tipos de recursos (número de camas, pessoal e custos variáveis 
totais), tendo concluído que (em média) os hospitais não viram a sua produtividade crescer 
durante o período de 1997 a 2004 (período em estudo) e que a incidência de crescimento 
positivo de produtividade foi muito baixa, na amostra de 51 hospitais analisados. 

Mais recentemente, Simões e Marques (2011) usam a técnica de DEA, aplicada ao ano de 
2005 para aferir o congestionamento dos hospitais portugueses, para além do normal cálculo 
da sua eficiência. Neste artigo, os autores concluem pela maior eficiência dos hospitais SPA 
face aos SA e pela predominância de rendimentos decrescentes à escala nos hospitais 
nacionais, o que significa a existência de ineficiências resultantes da excessiva dimensão dos 
hospitais. O estudo conclui também pela existência de congestionamento, que deve ser alvo 
de maiores análises futuras, já que os resultados obtidos variavam em valor, de acordo com a 
escolha do método de cálculo. 

4.3.6 Conclusão 

Tendo em vista o objectivo deste trabalho, é de realçar que a maioria dos estudos analisados 
que utilizam a metodologia DEA consideram uma fronteira única para todos os hospitais. A 
distinção é feita em alguns estudos que têm por objectivo a comparação entre hospitais SA 
(ou EPE) e SPA onde, para além da estimação de uma fronteira global, se estimam fronteiras 
para cada um destes dois grupos. Num estudo onde se usaram os Índices de Malmquist-
Luenberger (Dismuke e Sena, 2001) houve também lugar à estimação de duas fronteiras 
distintas, uma para os hospitais centrais e outra para os distritais, para além da estimação da 
fronteira única. Aliado a isto, não existe normalmente uma assunção a priori de um modelo 
de rendimentos constantes ou variáveis, optando-se muitas vezes pelo uso dos dois e 
consequente comparação. Quando há lugar a escolha, os autores têm optado pelo modelo de 
rendimentos constantes à escala, já que a alternativa (rendimentos variáveis) leva muitas 
vezes à existência de um excessivo número de unidades de referência. Esta é por isso uma 
questão não consensual que deverá ser alvo de análise quando se implementarem os modelos. 
A modelação por DEA é também feita predominantemente por orientação a inputs. 

Em suma, é possível dizer que existe no panorama nacional uma série de estudos que se 
aproxima do que é recomendado pelas referências internacionais, abordadas na secção 4.2. 
Existem já estudos que fizeram uso dos índices de Malmquist-Luenberger e que, portanto, 
estudam a evolução da produtividade entrando em linha de conta com aspectos de qualidade 
nos actos médicos e não se limitando ao estudo de um único período de tempo. Alguns 
estudos são também feitos ao nível de um GDH, não ao nível hospitalar, o que não deixando 
de ser limitativo nas conclusões que se podem tirar14, não deixam de ser aplicações a um nível 
menos complexo e, por isso, menos sujeitas aos problemas de má especificação do modelo ou 
aos erros de recolha dos dados. No entanto, existem muitas publicações baseadas em métodos 
de tendência central e não de fronteira, para além de que a utilização do DEA se tem centrado 
apenas no estudo da eficiência, sem se proceder à distinção entre os dois processos da gestão 
hospitalar (o da gestão propriamente dita e a gestão clínica – ver secção 4.2.4).  

É também de destacar o trabalho desenvolvido pela ERS, com o seu SINAS, já que realiza 
benchmarking de hospitais e divulga os resultados online, agrupando-os em 3 categorias, de 
acordo com uma avaliação clínica, assim como a inexistência de estudos que tenham como 
alvo os hospitais privados existentes em Portugal. 
                                                 
14 O estudo de um GDH consiste no estudo de apenas uma doença, com um determinado grau de complexidade e 

dos procedimentos usados no seu tratamento. 
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Como constatado nesta revisão bibliográfica, nenhum estudo de benchmarking nacional actual 
utiliza a metodologia não paramétrica de fronteira para avaliar os hospitais ao nível dos seus 
serviços ou para avaliar as doenças tratadas, tentando este trabalho contribuir para o 
preenchimento desta lacuna, nomeadamente no primeiro aspecto. 

4.4 Indicadores Relevantes ao Benchmarking Hospitalar 

4.4.1 A Complexidade de Medir 

Muitas vezes se levanta a questão: porquê medir? De facto, durante muitos anos, a 
comunidade médica viu uma avaliação da saúde feita por não-médicos com muito maus 
olhos. Argumentou que os não-médicos não teriam o conhecimento e a sensibilidade 
necessários para aferir com rigor o que por médicos é praticado. Em Portugal, esta relutância 
da comunidade médica parece subsistir, estando, no entanto, a começar a desvanecer-se, por 
se perceber a necessidade deste mecanismo na prática da gestão hospitalar. 

Para além de ser a única maneira de se praticar gestão e tomar decisões baseadas em factos, a 
medição é necessária, porque ajuda a priorizar as oportunidades de melhoria e permite avaliar 
a performance do que se tem realizado. Medir exige escolher como fazê-lo de forma bastante 
assertiva e, para isso, existem várias técnicas, como ouvir especialistas na área, elaborar os 
indicadores em equipa e fazer com que nessa equipa haja pessoas com experiência nas tarefas 
a medir, para que haja conhecimento dos processos (e dos seus clientes) e da organização 
onde eles são executados. Só assim haverá um enfoque nas actividades de maior risco e 
importância. Por fim, os indicadores escolhidos deverão ter uma definição clara e precisa, 
recorrendo a uma explicitação da sua fórmula matemática, se necessário. Deverão ter uma 
descrição de suporte que identifique o alvo da medição, como é que a medição vai ser 
realizada e como é que as medições podem ser afectadas ou corrigidas. Aplicado ao sector da 
saúde, os indicadores deverão também descrever qual a sua significância clínica e descrever a 
sua validade científica (este último aspecto quando os indicadores medem aspectos 
relacionados com a qualidade dos tratamentos, isto é, com o seu impacto na saúde das pessoas 
que os recebem) (Marshall et al., 2004). 

Existem diversos modelos de avaliação para os hospitais. Dependendo do país e da existência 
ou não de um Serviço Nacional de Saúde, a forma como se avalia e mesmo o tipo de 
indicadores utilizados pode variar. 

Na Europa, diversos hospitais decidiram adoptar um modelo de gestão da qualidade baseado 
no modelo EFQM (European Foundation for Quality Management), que define diversos 
critérios que são necessários cumprir, entre os quais a definição e medição constante de 
indicadores diversos, especialmente ao nível dos processos. Ainda na Europa, países com um 
Serviço Nacional de Saúde viram-se na necessidade de alterar o paradigma do seu Estado, 
diferenciando os papéis de pagador do de prestador. Com esta reforma surgiram os 
mecanismos de contratualização da produção entre o Estado e os hospitais e, por conseguinte, 
a obrigatoriedade dos últimos fornecerem informação aos primeiros na forma de indicadores 
de produção e financeiros, para que a supervisão pudesse ser realizada. No Reino Unido, 
desde 1997 que existe um sistema de avaliação para todo o seu serviço nacional de saúde, o 
Performance Assessment Framework (PAF), que comporta seis dimensões, cada uma com 
seus indicadores: os ganhos em saúde, o acesso aos cuidados, a prestação efectiva dos 
cuidados apropriados, a eficiência, a avaliação dos doentes no SNS e os resultados dos 
cuidados de saúde (Simões, 2004). 
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Nos Estados Unidos da América, os próprios rankings dos hospitais baseiam-se em diferentes 
modelos de avaliação. Contudo, algo os aproxima, já que, ao contrário da Europa onde 
normalmente a preocupação está nos processos, neste país a avaliação sempre se baseou mais 
nos resultados obtidos (Walley, 1999), muito por culpa da necessidade de prestação de contas 
que as seguradoras que cobrem os cidadãos exigem. 

Apesar da inexistência de uma tradição avaliativa em Portugal, existem já hospitais a aderir a 
projectos de benchmarking ou de certificação, movimento que, sendo voluntário, tende a 
generalizar-se. A nível central, o Ministério da Saúde promove estudos sobre a satisfação dos 
utentes do SNS e as Associações Regionais de Saúde (ARS) são as responsáveis pela 
contratualização da produção com os seus hospitais e, portanto, têm uma extensa lista de 
critérios que desejam ver cumpridos pelos hospitais, que serve também os propósitos 
avaliativos. A ERS tem também a funcionar o seu SINAS e é pública a vontade do Estado de 
promover a evolução da avaliação feita ao seu sistema de saúde, através do aumento da 
qualidade dos indicadores que utiliza. 

Para Costa e Lopes (2007), a literatura de avaliação de desempenho hospitalar segue a trilogia 
proposta por Donabedian (1980), que afirma que a qualidade da avaliação hospitalar deverá 
ser baseada em três vertentes: a avaliação da estrutura, de processos e dos resultados 
produzidos. A literatura nacional reflecte isto mesmo, já que, dos estudos constantes da 
revisão bibliográfica, se podem observar indicadores como a taxa de mortalidade (resultados), 
o tempo médio de internamento (processos) ou o número de camas (estrutura). Simões (2004) 
utiliza a mesma filosofia no modelo que propõe para a avaliação do desempenho dos hospitais 
portugueses. 

4.4.2 Variáveis Usadas na Bibliografia Consultada 

A avaliação realizada em estudos científicos é bem mais simplificada que a utilizada por 
departamentos governamentais ou outras entidades avaliadoras. Aliás, a realização de 
avaliações por parte destas últimas entidades passa muitas vezes pela utilização de uma longa 
lista de indicadores e não pela utilização de metodologias que permitam uma comparação 
simples e agregada, como o DEA, que, contudo, podem pecar pela excessiva simplificação da 
realidade. No entanto, a utilidade destas metodologias não deve ser posta em causa já que 
servem de complemento às avaliações estatais. 

O presente trabalho tem como um dos objectivos idealizar um modelo de DEA que permita 
realizar benchmarking dos hospitais portugueses15. Como se viu em secções anteriores, para 
utilizar esta técnica para o benchmarking, que recorre a um indicador agregado, é necessário 
definir um sistema de produção onde entrem inputs, saiam outputs (intermédios) e que estes, 
por fim, dêem origem a outcomes (resultados sobre os pacientes), sem nunca esquecer a 
necessidade de contextualizar todas estas variáveis, para que as unidades a comparar sejam 
homogéneas. O conjunto de variáveis a medir não pode também ser demasiado extenso, sob 
pena de a metodologia usada não ter resolução suficiente para distinguir as diferentes 
unidades. Nas Figuras seguintes apresentam-se as variáveis que foram mais utilizadas nos 
estudos revistos na secção 4. Ao todo foram vistos 26 artigos ou teses, que se apresentam 
resumidamente no ANEXO B. Não se entra aqui em consideração com os modelos presentes 
em livros, relatórios ou mesmo de entidades avaliativas internacionais, por serem bastante 
complexos e não ter sido possível enquadrar os seus indicadores na classificação aqui 
                                                 
15 A criação de uma lista de indicadores standardizados extensa, acessível num website, será alvo de trabalhos 

futuros, interessando agora identificar apenas os que possam ser usados como variáveis em modelos de DEA. 
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utilizada. Como o objectivo do presente trabalho passa pela utilização do DEA, fez-se uma 
classificação das variáveis usadas nos estudos considerados em inputs, outputs, outcomes e 
variáveis de contexto, independentemente da metodologia usada nos estudos em que foram 
encontradas. A classificação é da autoria do autor deste trabalho, mas baseia-se no que é 
enunciado por Chilingerian e Sherman (2004) e identificado na Figura 10.  

Na Figura 11 é possível identificar em quantos artigos se referiram cada uma das variáveis do 
tipo input no processo produtivo hospitalar. A categoria “Outros” refere-se a indicadores que 
pela sua baixa incidência, não adequação à realidade nacional e a este estudo e a não 
consideração em modelos analisados noutras referências, para além dos artigos aqui 
analisados, não foram considerados relevantes para o projecto. 

 
Figura 11 – Inputs Identificados na Revisão Bibliográfica.16 

É possível verificar, nesta Figura, a disparidade dos critérios a utilizar na avaliação da 
eficiência, assim como a utilização dos custos para a aferição dos preços dos factores de 
produção. Relativamente ao primeiro aspecto, ora se contabilizava os custos de maneira 
directa, ora através das proxies referentes ao número de trabalhadores ou de camas (que se 
refere aos custos de capital, já que se considera o número de camas uma medida da dimensão 
de um hospital). No entanto, a utilização directa dos custos centrou-se mais em estudos 
econométricos, enquanto a utilização do número de pessoas e camas se fez nos estudos com 
DEA. Custos com consumíveis e fornecimentos e serviços externos foram usados em ambos 
os métodos. Foi rara a utilização de custos por linha de produção ou custos diários, para se 
aferir os preços dos factores produtivos usados na produção hospitalar. 

Na Figura 12 é possível identificar quais as variáveis mais utilizadas e que podem ser 
classificadas como outputs (intermédios). São elas o tempo médio da estadia num 
internamento, o número total de procedimentos, o número total de altas (em internamento), a 
linha de produção mais estudada, ou uma variável para cada uma das restantes linhas 
produtivas hospitalares, quando consideradas: urgência, consulta externa, hospital de dia e 
cirurgia de ambulatório. Actualmente, é nestas cinco linhas que é classificada a produção pelo 
Ministério da Saúde. 

                                                 
16 O indicador “Nº outros funcionários” considera estudos em que se contabilizava apenas o pessoal de gestão ou 

paramédico nesta categoria ou quando não se fazia qualquer distinção entre o pessoal, considerando médicos, 
enfermeiros e outro pessoal tudo na mesma categoria; a contabilização do nº de trabalhadores foi feita nalguns 
estudos por contagem directa e noutros por contagem do nº trabalhadores equivalentes a um com horário 
completo; o indicador “Custo com consumíveis” inclui os fármacos e o diverso material clínico. 
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Figura 12 - Outputs Identificados na Revisão Bibliográfica.17 

A Figura 13 apresenta os principais outcomes utilizados pelos poucos estudos que entravam 
em consideração com a qualidade dos actos médicos. Sem dúvida que a mortalidade é o mais 
significativo, seguido das readmissões e complicações. Existem, todavia, autores como 
Iezzoni et al. (1995; 1996) que não consideram ser boa prática o uso deste indicador, já que 
ele deverá ser controlado pela severidade dos pacientes que cada hospital recebe. No entanto, 
o cálculo desta severidade é usualmente realizado com recurso a software proprietário e as 
empresas que o comercializam não divulgam o seu código, o que impossibilita a transparência 
necessária à aferição de como o software calcula verdadeiramente a taxa de mortalidade 
ajustada pelo risco. Em Iezzoni et al. (1995; 1996), evidencia-se a diferença nos resultados 
obtidos com recurso a diversos destes softwares. Esclarece-se também que os softwares mais 
usados e os que conseguem prever melhor as taxas de mortalidade são aqueles que se baseiam 
em dados de registos de alta e entram em consideração com factos que ocorreram durante o 
internamento hospitalar e não unicamente com o estado dos pacientes no momento em que 
dão entrada no hospital. Este facto é inaceitável se se quiser controlar verdadeiramente para a 
morbilidade da população que cada hospital recebe. Como resultado, é opinião do autor deste 
relatório que será necessário criar, futuramente, uma medida própria da severidade dos 
pacientes que frequentam cada hospital, adaptada à realidade portuguesa. 

Não sendo muito expressiva a sua representação (1 caso cada), é de destacar a presença de um 
indicador referente à satisfação dos utentes e outro referente à actividade não programada, 
indicadores para os quais haverá falta de informação. Este será mesmo o único indicador de 
resultado existente nos estudos, já que os restantes poderão ser classificados como de 
processo (juntamente com a taxa de mortalidade, que tanto poderá ser de resultado como de 
processo). Não se verifica a existência de nenhuma variável que afira em que condição 
retornam os pacientes à vida à activa, nem quanto tempo demoram eles a retomar esta vida 
activa. Apesar de facilmente detectáveis nas complicações inscritas nos registos por GDH, 
poucos são os estudos que usam a taxa de infecções hospitalares ou as úlceras provocadas por 
falta de movimentação como aferidores da qualidade de um hospital. Por fim, há a realçar a 
inexistência de uma variável que afira o tempo que um paciente pode esperar em fila de 
espera para ser atendido. 

                                                 
17 O indicador “Tempo de estadia médio” foi por vezes usado na forma ponderada, com controlo da 

complexidade ou severidade dos casos, assim como foi considerado por vezes o tempo total e não o médio; o 
indicador “Nº doentes internamento” pode também ser visto como “Nº total de admissões em internamento”, 
por se igualarem estes valores: a alta é atribuída em caso de transferência ou morte também; o indicador “Nº de 
procedimentos” inclui os procedimentos específicos de uma doença quando o estudo era igualmente específico. 
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Figura 13 – Outcomes Identificados na Revisão Bibliográfica.18 

Por fim, a Figura 14 apresenta as variáveis mais utilizadas no controlo do contexto. No caso 
português, é apenas possível usar o índice de case-mix (hospitalar, de internamento ou de 
ambulatório) directamente, porque este é calculado com base no sistema de registo dos GDH. 
O índice de severidade tem de ser calculado com base noutro sistema de classificação de 
pacientes e com ferramentas próprias, como se explicou anteriormente. Talvez por isto, é 
predominante o controlo por índice de case-mix. Outra possível razão para este facto poderá 
ser o maior enfoque na eficiência que a maioria dos estudos faz. É de realçar que nem todos 
os estudos, dentro dos que estudaram o nível hospitalar, usaram este índice de case-mix para 
controlar a complexidade dos doentes atendidos pelos diferentes hospitais. 

 
Figura 14 – Variáveis de Controlo Identificadas na Revisão Bibliográfica.19 

4.5 Sistemas Web de Benchmarking 

A ideia de criar uma ferramenta web para fazer benchmarking de várias unidades não é nova e 
foi já posta em prática. Como referido na secção 4.1, existem organizações no mercado 
português que possuem tecnologia que lhes permite fornecer estes serviços aos hospitais que 
as contrataram, nomeadamente a IASIST e o International Quality Indicator Project (IQIP). 
No entanto, existem outras organizações que também fornecem soluções web para a 
realização de benchmarking hospitalar. Existem também outras plataformas que, não estando 
aplicadas ao contexto hospitalar, têm por finalidade a realização de benchmarking entre 
unidades comparáveis, neste caso utilizando metodologias de fronteira como o DEA. Uma 
característica comum à maioria das ferramentas é a de serem de acesso restrito aos seus 
clientes (excepção das ferramentas de Bogetoft e Nielsen (2005) e Portela et al. (2011)). 

                                                 
18 O indicador “Nº de altas mortos" inclui estudos em que ele era ajustado pelo risco (severidade da doença) e 

estudos em que se considerava o nº de altas vivos ou mesmo os estudos em que se consideravam ambos, visto 
que as situações são mutuamente exclusivas; foi usado como valor absoluto ou relativo (taxa). 

19 O indicador “Tipo de hospital” considera as diferentes divisões possíveis: central, distrital ou nível 1, EPE ou 
SPA (para os estudos nacionais apenas) e de gestão pública ou privada (para todos os estudos, nacionais ou 
internacionais); o indicador índice de case-mix refere-se indistintamente às três categorias indicadas no texto. 
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A IASIST é uma empresa que, em Portugal, presta serviços de fornecimento de informação 
necessária à gestão de um hospital. Esta empresa apresenta diversas ferramentas, que 
permitem, por exemplo, avaliar a eficiência do hospital e a produtividade dos seus recursos 
humanos, comparando a performance de um hospital com os seus pares (hospitais 
comparáveis). No entanto, a ferramenta que mais se destaca é o IAmetrics, uma ferramenta 
que permite fazer benchmarking à actividade clínica do hospital ou dos diferentes serviços, 
totalmente online. Esta ferramenta permite a visualização de gráficos e tabelas personalizáveis 
com os indicadores que os utilizadores desejarem, assim como permite manipular o seu nível 
de agregação. Os níveis de detalhe da ferramenta vão do paciente ao hospital, passando pelo 
procedimento e serviço. A informação disponibilizada vai desde aquela que descreve o 
hospital, àquela que o compara com os seus pares (quer com o valor de performance médio, 
quer com o valor de performance das melhores unidades) e consigo próprio, ao longo do 
tempo. Esta ferramenta não evidencia, no entanto, a existência de metodologias, como o DEA 
ou o SFA, que agreguem a informação e permitam a comparação de unidades com base em 
apenas um indicador. É de facto grande a variedade de ferramentas disponibilizada pela 
IASIST e para cada uma existem referências aos tipos de indicadores usados na sua 
implementação, não havendo, no entanto, uma descrição da informação que é pedida aos 
hospitais disponível no seu sítio da internet (IASIST, 2011).  

O IQIP iniciou-se no ano de 1985, quando 7 hospitais de Maryland, nos Estados Unidos da 
América decidiram desenvolver indicadores de desempenho para estudar o impacto dos seus 
procedimentos sobre a qualidade através do benchmarking e da análise comparativa (IQIP, 
2011b). Em 1997 fundou-se o Center for Performance Sciences, detido pela associação dos 
hospitais de Maryland, que permitiu que este projecto pudesse ser levado para além das 
fronteiras dos Estados Unidos da América. Actualmente, o IQIP tem como objectivo suprir as 
necessidades de medição do desempenho clínico e melhoria da segurança das organizações de 
saúde em todo o mundo, que usam o Projecto para ir de encontro aos requisitos de acreditação 
dos hospitais, assim como de reporte de informação às autoridades públicas. O IQIP permite 
que diversas organizações comparem a sua performance ao longo do tempo, assim como 
permite a sua comparação com uma grande base de dados que agrega informação de 
organizações espalhadas por diversos continentes. A solução de acesso a esta base de dados é 
também uma ferramenta web com diversos gráficos disponíveis e ferramentas de controlo 
estatístico de processos. No projecto IQIP são considerados quatro grandes grupos de 
indicadores, referentes a quatro tipos de cuidados de saúde: cuidados agudos, psiquiátricos, 
continuados e de ambulatório. A escolha de indicadores para integrar estes grupos é bastante 
criteriosa e novos indicadores são aceites apenas após longa pesquisa e aceitação por parte de 
um painel de especialistas. Cada organização pode escolher informação que envia para depois 
ser comparada, de entre a totalidade de indicadores disponíveis em IQIP (2011a). 

Uma outra empresa, a Hospital Benchmark, com sede na Holanda e da qual não foram 
encontrados registos de ter uma presença em Portugal, fornece também serviços de 
benchmarking na web. Esta empresa tem uma solução web (Hospital Benchmark, 2011) que 
permite aos utilizadores seleccionar os indicadores através dos quais se querem comparar com 
os seus pares. O processo de recolha dos dados exige a recolha de informação standard e 
customizada, requerida aquando da visita de colaboradores da empresa, que irão ajudar à 
implementação do acesso à ferramenta. Este acesso só é permitido depois de o hospital 
receber um consultor da Hospital Benchmark, que discutirá os resultados do estudo, e depois 
da recepção do relatório resultante do processo de consultoria. 
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Existem outros exemplos de sítios da internet com capacidade para fazer benchmarking, não 
aplicados a hospitais. A plataforma iDEAs da School of Industrial and Systems Engineering 
da Georgia Institute of Technology, refere explicitamente o uso de DEA como a ferramenta 
usada na comparação de armazéns. As empresas que se quiserem comparar com os seus pares 
apenas têm de fornecer os seus dados, inserindo-os no site, obtendo depois uma medida da 
sua eficiência relativa, calculada através do modelo de inputs e outputs pré-definidos. Os 
dados são inseridos através de um questionário definido pelos responsáveis pelo projecto, não 
havendo liberdade na escolha do modelo. Para mais informação ver School of Industrial and 
Systems Engineering do Georgia Institute of Technology (2011). 

Bogetoft e Nielsen (2005) apresentam algumas soluções que podem ser incluídas numa 
plataforma web para benchmarking que use DEA. Estes autores, defensores da ideia de que, 
para tirar melhor partido das técnicas de benchmarking, os seus resultados devem estar 
disponíveis numa ferramenta web e não, como tradicionalmente, em relatórios de papel, 
desenvolveram uma ferramenta web para analisar bancos comerciais dinamarqueses, usando 
um modelo de DEA com dois inputs (gastos operacionais e fundos próprios) e três outputs 
(resultado líquido proveniente dos juros cobrados, rendimento proveniente das diferentes 
operações (comissões, etc.) e garantias). O software apresentado por Bogetoft e Nielsen 
(2005) permite obter o resultado de um benchmarking global, isto é, um ranking ordenado dos 
bancos, pelo valor da eficiência obtida e divulgação dos respectivos pares de referência, assim 
como permite ao utilizador de cada banco fazer um benchmarking individual, para explorar o 
seu potencial de melhoria. Os utilizadores têm acesso aos detalhes individuais de cada 
unidade e às suas estatísticas descritivas. Para além das unidades de referência existentes no 
programa por defeito, é possível percorrer a fronteira de produção em busca de outras 
unidades com as quais se comparar, sendo, portanto, possível ao utilizador escolher a direcção 
de benchmarking que mais lhe convier. É também possível escolher uma comparação com 
unidades num percentil qualquer do ranking ordenado (por exemplo, com as 5% melhores). 

Foi recentemente lançada em Portugal uma ferramenta web gratuita que permite fazer 
benchmarking das escolas secundárias portuguesas com diversos indicadores, assim como 
permite agregar diversa informação num modelo de DEA. Essa ferramenta tem o nome de 
BESP (que significa Benchmarking das Escolas Secundárias Portuguesas) e a sua 
apresentação pode ser consultada em Portela et al. (2011). Esta ferramenta permite a 
disponibilização de informação visual de vários indicadores em simultâneo, para cada uma 
das escolas que aderiram ao projecto, assim como permite a cada uma delas localizar-se, 
relativamente às restantes, em diversos indicadores. A plataforma tem uma área pública e uma 
privada, na qual as escolas podem consultar informação confidencial e comparar-se de forma 
anónima. Na área pública é possível ver o valor da eficiência global de cada escola, assim 
como é possível construir rankings com as variáveis desejadas. Ainda em fase de divulgação, 
a plataforma ainda não é uma ferramenta utilizada de forma generalizada pelas escolas. 

Dos exemplos aqui apresentados, constata-se a existência de várias soluções para realizar 
benchmarking utilizando a web. Destas ferramentas, as que estão ligadas ao sector da saúde e 
pertencem a empresas a actuar em Portugal, permitem aos seus clientes comparar-se apenas 
entre eles. A IASIST tem soluções para a gestão e a actividade clínica, enquanto o IQIP tem 
apenas solução para a parte clínica. Em nenhuma delas existe disponibilização de informação 
pública nem se utilizam metodologias agregadoras da informação de vários. Aliás, as únicas 
ferramentas com esta capacidade não se destinam ao sector da saúde, não se podendo por isso 
considerar concorrentes da plataforma que o projecto “Benchmarking Hospitais Portugueses” 
ambiciona produzir, ao contrário das ferramentas comerciais aqui apresentadas. 



Benchmarking de Hospitais Portugueses – Modelação com Data Envelopment Analysis 

39 

5 Modelo Avaliativo para os Hospitais do SNS 

5.1 As Duas Perspectivas de Avaliação de Hospitais 

Como evidencia a Figura 10, a actividade hospitalar pode dividir-se em dois sub-processos, 
um da responsabilidade dos gestores do hospital e outro da responsabilidade dos clínicos. Esta 
divisão reflecte dois pontos de vista na avaliação de um hospital: o ponto de vista da 
eficiência na prestação dos serviços, ou a óptica dos gestores hospitalares, e o ponto de vista 
da eficácia dos tratamentos clínicos, a principal preocupação (ética) dos médicos e dos 
pacientes que recorrem aos serviços de saúde. Para avaliar a eficiência será necessário olhar 
para um hospital e reconhecer a sua estrutura funcional e os processos que nele ocorrem, 
analisando as diferentes unidades e avaliando as possíveis falhas. Quanto à eficácia, a 
avaliação será tanto melhor quanto maior for o seu enfoque nas doenças tratadas. Numa 
perspectiva de eficiência, os hospitais deverão ser avaliados serviço a serviço, por estas serem 
as suas unidades funcionais fundamentais e por serem comparáveis mesmo em hospitais de 
diferentes dimensões, algo mais discutível quando o nível em análise é o hospitalar. Numa 
perspectiva de eficácia, a avaliação incidirá sobre doenças ou grupo de doenças 
(especialidades médicas ou outra categorização de doenças). Como a distribuição da 
responsabilidade por cada grupo de doenças não é uniforme em todos os hospitais, a divisão 
da actividade hospitalar em dois sub-processos leva à necessidade de se concretizar dois 
modelos independentes, um para cada uma das perspectivas de avaliação dos hospitais. 

No âmbito desta dissertação foi apenas possível criar uma proposta de modelo para avaliar a 
eficiência hospitalar, que se apresenta na penúltima secção deste capítulo. As secções que lhe 
antecedem justificam o modelo, identificando os hospitais que são alvo da avaliação, a 
estrutura dos hospitais do SNS e a distribuição dos custos em que eles incorreram em 2008. 
Na última secção apresenta-se uma breve discussão da abordagem ao modelo de eficácia. 

5.2 Classificação dos Hospitais 

Para o Estado português, um hospital é um “estabelecimento de saúde [com serviços 
diferenciados], dotado de capacidade de internamento, de ambulatório (consulta e urgência) e 
de meios de diagnóstico e terapêutica, com o objectivo de prestar à população assistência 
médica curativa e de reabilitação, competindo-lhe também colaborar na prevenção da doença, 
no ensino e na investigação científica” (Ministério da Saúde, 2011b).  

Devido à diversidade de objectivos e funções, os hospitais do SNS podem ser classificados de 
diversas formas, tais como quanto à sua área geográfica de influência ou capacidade de 
intervenção técnica (central ou distrital), quanto à hierarquização de valências ou nível de 
intervenção (por níveis, de I a IV), quanto ao número de especialidades ou valências (geral ou 
especializado), quanto à figura jurídica (SPA ou EPE), etc. (Ministério da Saúde, 2011b). A 
divisão mais comum para a designação dos hospitais públicos, quer na literatura, quer na gíria 
da saúde, é a que é feita para efeitos de facturação dos episódios de urgência pela ACSS, em 
que se misturam as duas primeiras formas de classificação de hospitais. Os hospitais são 
usualmente considerados Centrais, Distritais ou de Nível I. Os primeiros são aqueles que 
estão mais bem equipados e disponibilizam todas as valências, tendo uma área de influência 
inter-regional ou nacional. Os segundos têm usualmente um menor número de valências que 
os anteriores e uma área de influência regional. Os últimos são por vezes denominados de 
concelhios, dada a reduzida área de influência e número de valências de que dispõem. 
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Outra distinção de hospitais relativamente comum é feita quanto ao regime de propriedade, 
em que os hospitais podem ser oficiais (ou do Estado) ou privados. Os primeiros dividem-se 
ainda em públicos (de acesso universal e controlados pelo Ministério da Saúde), militares 
(tutelados pelo Ministério da Defesa Nacional), paramilitares (tutelados pelo Ministério da 
Administração Interna) ou prisionais (tutelados pelo Ministério da Justiça) (INE, 2011c), 
enquanto os segundos se dividem em hospitais com ou sem fins lucrativos, sendo exemplos, 
destes últimos, os hospitais das misericórdias. Devido à recente constituição do Grupo 
Hospitalar do Centro de Lisboa (Abril de 2011), a classificação segundo o tipo de ligação 
entre os hospitais volta a ganhar importância, já que é necessário distinguir entre Centros e 
Grupos Hospitalares. Enquanto os primeiros são estabelecimentos de saúde formados por um 
conjunto de Hospitais, em que cada um deles não tem autonomia administrativa e financeira, 
mas todos têm serviços comuns e ligações funcionais (INE, 2011a), os segundos são um 
“conjunto de hospitais, em que cada um mantém a sua autonomia administrativa e financeira 
mas são coordenados por um órgão que promove a sua articulação” (INE, 2011b). 

É intuito deste trabalho apresentar um modelo de avaliação (usando DEA) para os hospitais 
públicos e para os privados abertos à generalidade da população. A actual rede hospitalar do 
SNS e as datas em que foram fundados os Centros ou Grupos Hospitalares, pode ser 
consultada no ANEXO C: A Actual Rede Hospitalar do SNS (ACSS, 2011b). Uma descrição 
da rede de hospitais privados não foi possível no âmbito desta Dissertação. 

5.3 Caracterização Estrutural dos Hospitais do SNS 

A estrutura de um hospital não é homogénea. Cada hospital tem a sua estrutura interna 
definida de acordo com a sua influência geográfica e, principalmente, de acordo com as 
valências que conseguiu implementar, nomeadamente os especialistas que conseguiu colocar 
nos seus quadros. No entanto, algo é comum a todos: os serviços são as suas unidades 
funcionais fundamentais. Tendo por base o Plano de Contabilidade Analítica dos Hospitais 
(Ministério da Saúde, 2007) e os dados da contabilidade analítica dos hospitais do SNS, 
resultantes da aplicação deste plano20, foi possível generalizar a estrutura de um hospital. Para 
efeitos de comparabilidade entre hospitais, considerar-se-á esta a estrutura de serviços, 
sabendo que pontualmente haverá pequenas alterações nas dependências funcionais entre os 
serviços, nos diferentes hospitais. Os hospitais não terão todos os serviços possíveis mas 
poderão sempre classificar os que têm na sua estrutura, no modelo aqui apresentado. 

Os serviços responsáveis pelo atendimento aos utentes em situações não-urgentes são aqueles 
que estão afectos a uma especialidade médica ou cirúrgica específica e têm a sua designação 
proveniente desta mesma especialidade. Doravante, eles serão denominados neste relatório de 
“serviços de especialidades médicas ou cirúrgicas”. Serviços como os de Medicina Interna, 
Cardiologia, Ortopedia, etc. são usualmente responsáveis pelo internamento, consulta externa, 
cirurgia de ambulatório e hospital de dia21 dos pacientes que demonstrem ter doenças do 
âmbito desta especialidade, assim como são responsáveis pelas unidades de tratamento mais 
especializado que lhes servem de apoio, como as unidades de cuidados intensivos (UCI). Em 
hospitais onde não exista uma determinada especialidade médica ou cirúrgica, as doenças 
correspondentes passam a ser da responsabilidade da Medicina Interna ou da Cirurgia Geral, 
respectivamente. Nos serviços de especialidades médicas ou cirúrgicas existem apenas 
                                                 
20 Dados disponíveis no sítio da ACSS (2011a) mas disponibilizados em ficheiro único pela mesma entidade. 
21 Estas categorias ou formas de prestar serviços hospitalares são usualmente denominadas de linhas de produção 

hospitalares. Além destas, existe ainda a linha de produção de urgência. 
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médicos especialistas na área do respectivo serviço. Paralelamente a estes serviços afectos às 
diferentes especialidades e responsáveis pelas principais linhas de produção hospitalar, os 
hospitais têm também serviços de urgência responsáveis pela linha de produção com o próprio 
nome, que são principalmente de índole geral mas que podem também ser pediátricos, 
ginecológicos/obstetras ou psiquiátricos. Quando neste relatório se fizer referência em 
conjunto a estes serviços e aos serviços de especialidades médicas ou cirúrgicas, isto é, aos 
serviços que são responsáveis pelas linhas de produção hospitalar, eles serão denominados de 
“serviços principais”. 

Como apoio aos serviços principais, o hospital tem ainda “serviços de apoio clínico” que, 
como o próprio nome indica, servem transversalmente os serviços principais, os seus clientes 
internos. Isto faz com que os produtos dos serviços de apoio clínico possam ser considerados 
recursos para os principais. Enquadram-se nos serviços de apoio clínico os diferentes Meios 
Complementares de Diagnóstico e Terapêutica (MCDT), o Bloco Operatório (cada vez 
existem menos blocos operatórios afectos a serviços específicos), o serviço de Anestesiologia 
(que tem usualmente a seu cargo a Unidade de Cuidados Intensivos Polivalente (UCIP)) e 
outros como os serviços farmacêuticos, de dietética ou de esterilização. Os serviços de 
MCDT, para além de servirem o seu próprio hospital, podem também realizar serviços inter-
hospitalares. 

Na estrutura organizativa hospitalar podem ainda encontrar-se outros dois níveis de serviços. 
O nível seguinte aos anteriores é o dos serviços de apoio geral, como o das instalações e 
equipamento ou os serviços hoteleiros. Como suporte a todos os serviços anteriores, 
encontram-se as secções técnicas e administrativas, onde se inclui a Direcção dos hospitais. 

Uma estrutura piramidal, em que o topo é ocupado pelas secções hospitalares que prestam 
cuidados aos utentes e as camadas inferiores vão sendo responsáveis pelo suporte a todas as 
que estão acima de si, pode ser esquematizada como é apresentado na Figura 15.  

 
Figura 15 - A Estrutura de Apoio ao Serviço aos Utentes num Hospital. 

Um esquema das relações entre as diferentes secções, das diferentes possibilidades de fluxos 
de pacientes nos hospitais, assim como dos fluxos dos serviços das secções de apoio pode ser 
visto na Figura 16. Os pacientes entram no hospital ou pelo Serviço de Urgência ou enviados 
pelo seu médico de família directamente para a consulta externa de um serviço específico. Da 
Urgência ou da consulta externa, os pacientes podem ser internados, ser acompanhados em 
sessões de hospital de dia ou sofrer uma cirurgia em ambulatório. Dentro do serviço é 
possível um paciente ser transferido para qualquer das linhas de produção ou mesmo para um 
serviço de outra especialidade, assim como podem ser colocados temporariamente nas 
unidades de cuidados intensivos do seu serviço. Os serviços de apoio clínico podem ser 
requisitados em qualquer momento pelos diferentes serviços principais, sendo que quando se 
utiliza o bloco operatório, os pacientes movimentam-se no interior do hospital, assim como 
em alguns procedimentos de MCDT. O serviço de Anestesiologia, para além de servir de 
apoio clínico, tem também a responsabilidade de realizar consultas externas e sessões de 
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hospital de dia e é usualmente responsável pelas unidades de cuidados intensivos polivalentes. 
Assim, apesar de este serviço aparecer na Figura 16 como um serviço de apoio, ele também 
deve ser visto como pertencendo ao grupo dos serviços de especialidades médicas ou 
cirúrgicas. Para a parte clínica funcionar correctamente, existe sempre o envolvimento do 
apoio geral e dos serviços técnicos e administrativos. 

 

 
Figura 16 – Estrutura e Fluxos de Pacientes e de Serviços entre as Diferentes Unidades de um Hospital. 

5.4 A Distribuição dos Custos nos Hospitais do SNS 

O primeiro conjunto de dados com que foi possível trabalhar foi o balancete da contabilidade 
de gestão, dos hospitais do SNS que enviaram esta informação para a ACSS no ano de 2008. 
No ANEXO D: A Rede Hospitalar do SNS em 2008 pode ser consultada a lista dos hospitais 
existentes em 2008, que disponibilizaram esta informação. Através deste balancete, baseado 
no Plano de Contabilidade Analítica dos Hospitais (Ministério da Saúde, 2007), é possível 
identificar os custos incorridos pelos diferentes serviços identificados na estrutura da Figura 
16. Uma descrição da forma como foi realizado este procedimento e dos problemas 
encontrados, pode ser encontrada no ANEXO E: Os Centros de Custos nos Hospitais do SNS 
e no ANEXO F: Custos Directos por Serviço e Centro de Custos nos Hospitais do SNS. 

Através da identificação dos custos directos em cada serviço hospitalar, foi possível agregá-
los por cada uma das quatro categorias de serviços apresentadas na Figura 15 e obter assim 
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uma caracterização do peso de cada uma nos custos totais dos hospitais22. Na Figura 17 é 
possível verificar que o peso dos serviços principais (especialidades médicas e urgência) é de 
58,31%, sendo os serviços de apoio clínico responsáveis também por uma grande fatia dos 
custos totais directos: 23,38%. A maioria dos custos desta última categoria de serviços vem 
dos diferentes e fragmentados serviços de meios complementares de diagnóstico e terapêutica. 
Também na categoria de apoio clínico é possível identificar o peso dos custos da 
especialidade de Anestesiologia nesta sua função, não se devendo esquecer que ela também 
tem um impacto grande no serviço de especialidade médica respectivo. Na Figura 17 são 
também de destacar os custos não imputáveis a qualquer secção, que são bastante 
significativos e ascendem a 3,71% do total, evidenciando alguma dificuldade na 
rastreabilidade total dos diferentes custos. As secções referentes ao apoio geral e aos serviços 
administrativos são responsáveis por 14,60% dos custos totais, pertencendo a maior fatia aos 
serviços técnicos e administrativos, como é visível na vista detalhada. 

a) 

b) 

Figura 17 - Distribuição dos Custos Directos Totais por Grupos de Serviços; 
Legenda: a) Vista Global; b) Vista Detalhada. 

Analisando o que sustenta a Figura 17, recorrendo aos resultados disponíveis no ANEXO F, 
destaca-se o maior volume de custos por parte de serviços não destinados ao tratamento de 
nenhum grupo de doenças específico (os de actividade geral) ou mesmo de nenhuma doença, 
tais como a Urgência Geral, o Bloco Operatório, os Serviços Técnicos e Administrativos e a 
Medicina Interna (especialidade médica mais dispendiosa), que ocupam as primeiras quatro 

                                                 
22 Para melhor compreender o que é apresentado nos anexos e a análise realizada ao longo desta secção, é 

necessário fazer a distinção entre custos directos, indirectos e gerais, existentes na contabilidade analítica dos 
hospitais. Os custos directos referem-se aos custos directamente imputáveis a um serviço, enquanto os custos 
indirectos resultam de uma distribuição progressiva de custos dos serviços não-principais. O apuramento destes 
custos começa pela camada inferior da Figura 15, com a transferência dos seus custos directos para todas as 
camadas que lhe estão acima, considerando o método da reciprocidade, isto é, o método que considera as 
prestações recíprocas existentes entre os diferentes serviços. O mesmo é feito com os custos gerais, a soma dos 
directos e dos indirectos, das restantes camadas (excepto a última). No fim, a soma dos custos directos dos 
hospitais corresponde aos custos declarados na demonstração de resultados e deverá corresponder à soma dos 
custos gerais nos serviços principais, que incorporarão os custos de todos os serviços auxiliares ou de apoio. 
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posições da lista ordenada por custos. Apenas na quinta posição aparece o primeiro serviço 
identificável com um grupo de doenças mais restrito, o serviço de Oncologia Médica. 
Destaca-se também no ranking os custos não-imputáveis, que ocupam a posição número 8, 
evidenciando-se assim a dimensão das já referidas falhas na rastreabilidade dos diferentes 
custos. Do total de custos directos, 2% é atribuível a centros de custos (os elementos 
fundamentais para a imputação de custos considerados no Plano de Contabilidade Analítica 
dos Hospitais) reconhecidos mas não identificáveis directamente com nenhum serviço 
hospitalar, reconhecendo-se apenas o grupo a que pertencem: aos serviços de especialidades 
médicas ou cirúrgicas. Os primeiros 26 serviços ou centros de custos (27% deles), 
apresentados no ANEXO F, são responsáveis por aproximadamente 81% do total de gastos 
dos hospitais do SNS que reportaram dados. Esse total é de 4.798.318.044,38 € e representa 
2,92% do PIB português em 2008, a preços constantes, base de 2006 (Pordata, 2011). Dos 
resultados, destaca-se ainda a inexistência de Serviços Técnicos e Administrativos na 
Maternidade Alfredo da Costa apesar da existência da unidade (evidenciada pela presença do 
centro de custos respectivo) referente à Administração e Direcção, a inexistência desta última 
unidade no Hospital de S. João e no Centro Hospitalar de Lisboa Norte e a inexistência do 
centro relativo aos custos não imputáveis no Hospital do Montijo, o que parece evidenciar 
alguma falta de rigor na alocação dos custos aos respectivos centros (e serviços) e, mais uma 
vez, de rastreabilidade dos mesmos custos na maioria dos hospitais.  

Conhecida a distribuição dos custos directos nos hospitais do SNS, e reconhecido que está o 
maior peso dos serviços principais, interessará saber como lhes são imputados os custos dos 
serviços auxiliares. Para que isto seja realizado, é necessário identificar os custos gerais das 
linhas de produção afectas aos diferentes serviços, recordando que a sua soma corresponde 
(em teoria) aos custos directos totais de um hospital. Estes custos são apresentados na Figura 
18, onde é possível verificar que os serviços de Urgência absorvem apenas 15,81%, sendo o 
resto distribuído pelos diferentes serviços de especialidades médicas (lembrando que as 
restantes linhas de produção são da responsabilidade destes serviços). Nos serviços de 
especialidades médicas, o internamento é de longe a linha de produção mais dispendiosa, 
confirmando-se o serviço domiciliário como uma linha de produção residual.  

 
Figura 18 - Custos Gerais nas Linhas de Produção. 

Os custos gerais por serviço principal e, novamente, centros de custos não imputáveis a 
nenhum serviço, são apresentados no ANEXO G: Custos Gerais por Serviço e Centro de 
Custos nos Hospitais do SNS. Nestes resultados ressalta novamente a predominância dos 
serviços e das disciplinas mais gerais no topo da lista dos custos e que o total dos custos 
gerais nos serviços principais, somados aos custos não-imputáveis, resulta num total de 
4.795.793.013,01 €, tendo-se perdido nas tarefas de alocação de custos apenas 0,05% do total 
dos custos directos. Da análise da Figura 18 resulta ainda alguma surpresa pelo maior peso da 
linha de produção de consulta externa relativamente à linha de produção de urgência, 
conhecida pela excessiva utilização indevida por parte dos utentes. Contudo, como se pode 
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ver na Tabela 1, a urgência é mais dispendiosa por doente tratado (considera-se um doente 
tratado ou atendido, cada caso diferente registado para cada utente do SNS) que a consulta 
externa por consulta, apesar de a diferença não se revelar muito grande. Destaque nestas 
tabelas para o grande custo por paciente em hospital de dia e em internamento, esta última de 
facto a linha de produção de maior impacto nos custos de um hospital. 

Tabela 1 - Custos Unitários por Unidade Produzida por Linha de Produção 
Linha de Produção Custo Geral Volume Unidade Custo Unitário 

Cirurgia de Ambulatório 59.994.841,24 € 141.615 Cirurgia 423,65 € 

Consulta Externa 973.556.893,87 € 8.963.357 Consulta 108,62 € 

Hospital de Dia 447.481.305,60 € 293.750 Doente tratado 1.523,34 € 

Hospital de Dia 447.481.305,60 € 1.138.947 Sessão 392,89 € 

Internamento 2.334.681.126,22 € 6.132.122 Dia internamento 380,73 € 

Internamento 2.334.681.126,22 € 883.382 Doente tratado 2.642,89 € 

Serviço Domiciliário 32.912.974,87 € 571.029 Visita 57,64 € 

Urgência 722.919.712,22 € 5.556.711 Doente atendido 130,10 € 

Depois de analisadas genericamente as diferentes linhas de produção, interessará analisar cada 
uma delas individualmente, em especial o internamento, linha responsável pela maioria dos 
custos gerais hospitalares. Começando precisamente por esta linha, verificou-se que os cinco 
serviços com maiores gastos são a Cirurgia Geral, a Medicina Interna, a 
Ginecologia/Obstetrícia, a Ortopedia e a Anestesiologia (UCI Polivalente), muito em linha 
com o que foi observado na comparação ao nível dos diferentes serviços hospitalares, como 
pode ser consultado no ANEXO H: Custos Gerais e Produção por Serviço e por Centro de 
Custos no Internamento nos Hospitais do SNS. Aqui são os 14 primeiros centros (31%) que 
são responsáveis por 81,65% dos custos gerais no internamento. Os resultados revelam um 
grande peso das especialidades médicas “generalistas” nos custos totais, sendo que os custos 
unitários de produção, principalmente por dia de internamento, são muito mais baixos nestas 
especialidades do que nas disciplinas mais “vanguardistas”, como a Genética Médica e a 
Medicina Nuclear. Para mais detalhes, consultar as tabelas do ANEXO H. 

Os serviços mais dispendiosos na consulta externa são os referentes às Doenças Infecciosas, à 
Medicina Interna, à Oncologia Médica, à Ginecologia/Obstetrícia e à Cirurgia Geral. É de 
destacar o centro de custos referente à Medicina Interna, que é também o segundo centro de 
custos mais frequente nos hospitais (atrás da Anestesiologia), evidenciando o peso destes 
médicos na realização de consultas em ambiente hospitalar. A ordenação dos diferentes custos 
pode ser consultada no ANEXO I: Custos e Produção por Serviço na Consulta Externa nos 
Hospitais do SNS. Neste anexo, pode também verificar-se que a consulta mais cara é também 
a de Doenças Infecciosas, seguindo-se a de Nefrologia e a de Genética Médica. No Hospital 
de Dia, quase metade dos custos são da responsabilidade das sessões da especialidade de 
Oncologia Médica, sendo também de grande relevância os custos com as Doenças Infecciosas 
e a Hematologia Clínica, segundo e terceiro da lista, respectivamente. Para maior detalhe, ver 
o ANEXO J: Custos e Produção por Serviços no Hospital de Dia nos Hospitais do SNS. Neste 
anexo pode verificar-se que a sessão de hospital de dia mais cara é a de Hematologia Clínica, 
especialidade para a qual o doente tratado é o terceiro mais caro. Uma sessão de Oncologia 
Médica é a quinta mais cara e corresponde ao quarto doente mais caro. Um doente de 
Nefrologia é o mais caro de todo o SNS. 

Quer a Cirurgia em Ambulatório, quer o Serviço Domiciliário não apresentam qualquer 
distinção ao nível das especialidades em que foram realizadas as respectivas produções 
clínicas, o que impossibilita a atribuição dos seus custos aos diferentes serviços de 
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especialidades médicas. O que será de relevar serão as 141.615 cirurgias em ambulatório face 
às 1.746.664 cirurgias totais (em bloco operatório), que correspondem a 8,11% deste valor 
total, com um custo unitário de 423,65 € (Tabela 1). A Urgência apresenta apenas a distinção 
em Geral, Pediátrica, Ginecologia/Obstetrícia e Psiquiátrica, sendo que a primeira é 
responsável pela maioria dos custos totais da urgência - 82,40%, a segunda por 9,76%, a 
terceira por 7,77% e a última por apenas 0,07% (residual). 

5.5 Proposta de Modelo de DEA para Benchmarking Hospitalar numa Óptica de 
Eficiência 

Da análise realizada nas secções anteriores resulta que os serviços que deverão ser alvo de 
uma primeira abordagem à avaliação da eficiência, deverão ser os serviços principais, já que é 
neles que se realiza a produção hospitalar e é neles que são imputados todos os custos das 
restantes secções hospitalares. Convirá portanto sublinhar ainda mais as diferenças que 
existem entre os serviços principais e os restantes: enquanto um serviço principal pode ter 
como recursos em utilização (inputs) o número de exames do serviço de anatomia patológica 
ou o número de quilos de roupa lavada do serviço de tratamento de roupa, estes valores são o 
resultado (output) dos referidos serviços, de natureza auxiliar. Do que aqui é referido resulta o 
sublinhar da necessidade de se fazer uma análise serviço a serviço, para se conseguir fazer 
uma modelação correcta da realidade hospitalar. Nesta Dissertação, são apenas apresentados 
modelos de avaliação para os serviços principais, um para os serviços de especialidades 
médicas ou cirúrgicas e outro para o serviço de urgência, devendo os restantes, 
nomeadamente os serviços de apoio clínico, por representarem também uma grande fatia de 
custos directos, vir a ser alvo de uma modelação semelhante àquela que é aqui apresentada. 

Tendo em vista a identificação das variáveis que melhor caracterizam o conjunto dos recursos 
utilizados, quer pelos serviços das diferentes especialidades médicas ou cirúrgicas 
(responsáveis pelas linhas de produção de internamento, consulta externa, hospital de dia e 
cirurgia em ambulatório), quer pelos serviços de urgência (responsáveis pela linha de 
produção de urgência), identificaram-se as estruturas de custos médias para cada um dos dois 
tipos de serviços, em todos os hospitais do SNS. Os resultados, disponíveis no ANEXO K: 
Estrutura de Custos dos Serviços Principais nos Hospitais do SNS, ditaram que as variáveis 
mais representativas dos custos nos dois tipos de serviços são as mesmas, variando apenas o 
peso de cada uma delas. Assim sendo, decidiu-se apresentar a identificação destas variáveis 
somando os dados dos dois tipos de serviços, como apresentado na Figura 19. As principais 
categorias de custos, para os dois tipos de serviços são os Custos com Pessoal, com Matérias 
Vendidas e Consumidas (CMVMC), Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica 
(MCDT), Bloco Operatório, Secções Administrativas e Fornecimentos e Serviços Externos 
(FSE), responsáveis por 90,44% do total de custos destes serviços. No ANEXO K, é ainda 
possível identificar quais as variáveis que constam do que é identificado na Figura 19 como 
“Outros”, nas figuras que apresentam a distribuição de custos para cada tipo de serviços. Os 
custos com pessoal, os CMVMC e os FSE são custos imputados directamente aos serviços em 
que ocorreram, sendo os restantes imputados indirectamente, por serem produtos de serviços 
auxiliares dos serviços em análise. Esta imputação diferenciada faz com que, por exemplo, os 
custos com pessoal relacionados com actividade no bloco operatório sejam imputados 
directamente apenas a este serviço auxiliar, sendo os custos com pessoal dos serviços 
principais, apenas aqueles que resultam da actividade do seu pessoal exclusivamente nos 
próprios serviços. Assim, os custos com o pessoal que prestou serviços a cada um dos 
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serviços principais no bloco operatório são apenas imputados a estes últimos indirectamente, 
através do total dos custos com o bloco operatório de cada serviço. 

 
Figura 19 - Estrutura dos Custos Gerais nos Serviços Principais. 

Sendo os custos com o pessoal uma categoria bastante heterogénea, por incorporar diferentes 
categorias profissionais, é necessário avaliá-la de forma mais pormenorizada. Após se ter 
verificado a igualdade que as variáveis mais significativas nos custos com pessoal nos 
serviços de especialidades médicas ou cirúrgicas e nos serviços de urgência eram idênticas, 
optou-se por fazer, como anteriormente, a apresentação da soma dos custos com pessoal 
imputados aos dois tipos de serviços, apresentando-se os resultados distribuídos por categoria 
profissional na Figura 20. Nas contas dos hospitais os subsídios, benefícios ou encargos da 
entidade patronal não aparecem distribuídos pelas classes profissionais, tendo sido 
considerado que essa distribuição seria proporcional ao peso de cada uma na remuneração de 
base total. Assim, na Figura 20 pode verificar-se que 90,06% é atribuível aos médicos, 
enfermeiros e ao pessoal operário e auxiliar. Tendo em conta a consideração assumida, estas 
serão as categorias profissionais que interessará considerar como recursos dos diferentes 
serviços principais, se se quiser aferir quais as que têm maior impacto nos custos e uma acção 
directa no funcionamento dos serviços, mantendo ainda o número de variáveis reduzido.  

 
Figura 20 - Distribuição dos Custos com Pessoal nos Serviços Principais. 

Tendo em conta esta análise à estrutura de custos dos serviços principais de um hospital, é 
possível definir uma lista de inputs e outputs que permita modelar idealmente o processo de 
gestão de cada um dos dois tipos de serviços principais, em que se utilizam recursos para 
disponibilizar aos clínicos um determinado nível de capacidade de tratar doentes. A definição 
do modelo pressupõe que será possível construir as diferentes variáveis tendo por base 
informação disponibilizada pelos organismos centrais do Estado, ou através da 
disponibilização directa de dados por parte dos prestadores dos serviços de saúde. As 
medições estarão sempre dependentes da qualidade da informação existente, criada, gerida e 
disponibilizada pelos hospitais, o que poderá vir a ser uma fonte de falta de credibilidade nos 
resultados dos modelos, já que são conhecidos os problemas de accountability dos hospitais 
nacionais, que se reflectem na qualidade dos dados. Actualmente, o grupo de trabalho conta 
com a informação de gestão disponibilizada pela ACSS. 
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Muitos dos inputs foram identificados durante a revisão bibliográfica e apresentados na 
secção 4.4.2. Numa primeira fase da modelação interessará calcular a eficiência técnica das 
unidades em avaliação e por isso as variáveis de inputs escolhidas estão definidas em termos 
de quantidades e não com base nos seus custos. As variáveis de inputs para os modelos de 
DEA, que terão como alvo os serviços principais dos hospitais (serviços das especialidades 
médicas ou cirúrgicas e serviços de urgência), são apresentadas na tabela seguinte. A escolha 
da apresentação dos dois modelos, um para cada tipo de serviço, em apenas uma tabela resulta 
da igualdade da maioria das variáveis. É de sublinhar também que as variáveis aqui 
apresentadas representam o modelo mais genérico possível para os dois tipos de serviços já 
que, aquando da implementação aos diferentes serviços (concretos), será necessário verificar a 
existência ou a validade de algumas das variáveis. Exemplo disto serão os serviços afectos a 
especialidades médicas, onde a variável referente ao bloco operatório não será considerada. 

Tabela 2 - Variáveis de Input dos Modelos de DEA para os Serviços Principais 
Nome Definição Operacional Importância 

Nº Horas Médicos Contabilização do nº de horas semanais 
de trabalho médico no serviço. 

O peso destas duas classes de 
profissionais de saúde corresponde a 
80,56% dos custos de base com pessoal, 
isto é, 27,70% (80,56% x 34,38%) dos 
custos totais dos dois tipos de serviços. 

Nº Horas Enfermeiros Contabilização do nº de horas semanais 
de trabalho enfermeiro no serviço. 

Nº Exames Ponderados Contabilização do nº de procedimentos 
de MCDT requeridos pelo serviço, 
ponderados pelos factores definidos na 
Portaria n.º 839-A/2009 do Ministério 
da Saúde: soma do total de 
procedimentos multiplicados pelos seus 
ponderadores. 

O seu peso médio é de 14,97% para os 
custos totais dos serviços. 

Nº Matérias 
Ponderadas 

Contabilização do nº de medicamentos 
e materiais clínicos ponderados 
utilizados pelo serviço. 

O peso dos custos com medicamentos e 
diverso material clínico nos hospitais 
ascende a 18,31% (18,88% x 97%, o peso 
no total de gastos que estas duas 
categorias representam nos CMVMC. 

Nº Horas de Bloco Contabilização do nº de horas totais das 
intervenções cirúrgicas realizadas sob a 
responsabilidade do serviço. 

O bloco operatório tem um peso de 
9,60% nos custos totais dos serviços 
principais. 

Nº Camas do Serviço 
de Especialidade 
(apenas válido para os 
serviços de 
especialidades 
médicas) 

Contabilização do nº de camas 
existentes no serviço. 

Com o pressuposto de proporcionalidade 
destas variáveis com os FSE, Secções 
Administrativas e Custos com o Pessoal 
Operário, elas são representativas de 
12,61% pelas duas primeiras categorias e 
de 9,49% do custo com pessoal total, 
pelos custos com Pessoal Operário, o que 
perfaz 15,87% (12,61%+9,49%x34,38%) 
dos custos totais. 

Nº Salas Serviço de 
Urgência (equivalente 
ao nº camas para os 
serviços urgência) 

Contabilização do nº de salas existentes 
no serviço. 

A escolha destas variáveis para representar as diferentes categorias de custos pode ter várias 
justificações. Relativamente aos custos com pessoal clínico, interessará medir o número de 
horas semanais disponíveis já que o que poderá ser corrigido pela gestão será o tipo de 
contratualização com os profissionais e mesmo a quantidade de profissionais alocados aos 
diferentes serviços, da qual depende directamente este número de horas. Sendo os diferentes 
serviços de MCDT um apoio aos serviços principais, será necessário contabilizar o número 
total de procedimentos que um dado serviço principal utiliza, ponderados de forma a reflectir 
os seus diferentes custos e complexidade e a imputar um maior dispêndio de recursos aos 
serviços que utilizem procedimentos mais caros. O preço dos procedimentos é identificado 
pelo ponderador definido pelo Ministério na Portaria n.º 839-A/2009. 
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A contabilização dos medicamentos e material clínico seria, idealmente, feita da mesma 
forma que para os MCDT, mas não existe ainda uma definição de ponderadores para estes 
elementos. Assim, apesar de esta variável estar definida como sendo a contabilização dos 
elementos, não restará outra possibilidade a curto-prazo que não a contabilização dos custos 
incorridos pelos serviços com medicamentos e material clínico. 

Os produtos do bloco operatório podem ser considerados o número de intervenções realizadas 
e o tempo disponível total para essas intervenções e serão estes produtos do bloco que serão 
utilizados pelos serviços principais. No entanto, o que será directa e mais facilmente atribuível 
a um serviço será o número de horas que ele ocupou no bloco. Estas horas não deverão ser 
corrigidas por nenhum índice de complexidade, já que a complexidade das intervenções 
deverá ser controlada sobre o número de intervenções realizadas e não sobre o tempo 
disponível de bloco (que por si só afere a complexidade), a analisar quando se estudar um 
modelo para avaliar a eficiência dos serviços de bloco operatório. 

O número de camas é considerado uma proxy para a dimensão dos hospitais e espera-se que o 
mesmo se verificará relativamente aos serviços. São diversos os casos na literatura que 
referem a proporcionalidade entre a dimensão dos hospitais e os FSE e, novamente, o mesmo 
se espera para os serviços. Para verificar se esta relação se estende a uma proporcionalidade 
entre o número de camas e outros custos que se possam considerar proporcionais à dimensão 
dos serviços, fez-se uma análise de regressão linear simples, onde se tenta explicar esses 
custos com base no número de camas. Os custos analisados foram os FSE, os custos 
administrativos e os custos com o pessoal operário. Esse estudo é apresentado no ANEXO L: 
Relação entre Número de Camas e FSE, Custos Administrativos e Custos com Pessoal 
Operário e revela que o número de camas explica bastante bem os custos com Pessoal 
Operário (r2 = 81,72%) e razoavelmente os Custos Administrativos (r2 = 53,86%). Talvez por 
haver demasiados valores extremos, os FSE não são muito bem explicados pelo número de 
camas (r2 = 30,63%), apesar de ser notória a relação entre eles. No entanto, como a alternativa 
ao uso do número de camas para representar os FSE no modelo seria o seu custo, optou-se por 
manter a consideração de que as camas seriam uns representantes efectivos da dimensão dos 
serviços, aqui representada pelos custos com pessoal operário, administrativos e também FSE. 
O equivalente ao número de camas para um serviço de urgência será o número de salas 
afectas ao serviço, sendo expectável que as relações de proporcionalidade existentes entre o 
número de camas num serviço de especialidade médica e as variáveis responsáveis pelos 
custos se mantenham para o número de salas, no caso do serviço de urgência. Os custos 
representados pelas variáveis de recursos aqui apresentadas referem-se a 86,45% dos custos 
totais das diferentes linhas de produção hospitalar. 

Na Tabela 3 e Tabela 4 apresentam-se os outputs escolhidos para os dois modelos. No caso 
dos outputs as variáveis são perfeitamente distintas para as especialidades médicas ou 
cirúrgicas e para os serviços de urgência. Alguns outputs foram também identificados na 
secção 4.4.2. Das variáveis de contextualização, a que fará sentido utilizar será o índice de 
case-mix para controlar a complexidade dos tratamentos efectuados aos doentes saídos em 
internamento e em cirurgia de ambulatório. Como no caso dos inputs, haverá também outputs 
no modelo dos serviços de especialidades médicas ou cirúrgicas que não farão sentido para 
alguns serviços e não serão considerados aquando da operacionalização do modelo. Um 
exemplo flagrante são as sessões em hospital de dia que não existem nos serviços de Medicina 
Interna. Considera-se neste modelo que a linha de produção de serviço ao domicílio de um 
hospital é residual e com tendência a ser substituída pela produção dos serviços de saúde de 
proximidade do SNS (rede de cuidados continuados, unidades de saúde familiar, etc.). 
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Tabela 3 – Variáveis de Output do Modelo de DEA para o Serviço de Urgência 
Nome Definição Operacional Importância 

Nº de Doentes 
Atendidos em 
Urgência 

Contabilização do nº de utentes atendidos em 
urgência. 

Mede a capacidade de resposta à maior 
quantidade de utentes que necessitem 
de cuidados urgentes. 

Frequência de 
Atendimento 
aos Utentes 

Rácio entre o nº de doentes atendidos e o nº de 
horas totais que os pacientes permanecem no 
serviço, desde que chegam até que o abandonam. 

Mede a capacidade instalada pela 
gestão para uso dos médicos no 
tratamento dos doentes urgentes. 

Relativamente ao modelo para os serviços de urgência, apenas se consegue distinguir o total 
de doentes que são atendidos, dada a diversidade de casos que estes têm de atender. Contudo, 
com apenas um output, hospitais que gastem poucos recursos mas também atendam poucas 
pessoas (deixando com isso muitas à espera ou mesmo reencaminhando-as sem receberem 
tratamento), poderiam vir a ser considerados eficientes. Como se deseja que a eficiência seja 
medida tendo em conta o total de atendimentos aos utentes necessitados (sem negligenciar 
ninguém), é necessário aferir o acesso aos serviços, para além da capacidade disponibilizada 
pelos serviços de urgência aos utentes. Elimina-se assim o estímulo à sub-produção e sub-
alocação de recursos aos serviços de urgência hospitalares, que poderia advir da consideração 
de apenas uma variável. Para que isto seja feito será necessário entrar em linha de conta com a 
frequência de atendimento aos utentes nos serviços de urgência, o inverso do tempo de 
permanência no sistema de cada utente, para além da contabilização do número de utentes. 
Assim, a frequência medirá a quantidade de recursos total posta à disposição dos médicos 
para tratar doentes e o número de doentes atendidos medirá o acesso. No entanto, o grupo de 
trabalho reconhece a impossibilidade de, neste momento, ter acesso a informação relativa ao 
tempo despendido por cada utente nos serviços de urgência, algo porventura possível quando 
se conseguir iniciar o diálogo directo com os hospitais. 

Tabela 4 - Variáveis de Output do Modelo de DEA para os Serviços de Especialidades Médicas 
Nome Definição Operacional Importância 

Tempo Estadia Total Soma do nº de dias de estadia dos 
pacientes que saem do internamento. 

Este indicador será uma proxy da quantidade 
de recursos total (“quantidade” de 
tratamento) disponibilizada aos utentes. 

Nº Altas 
Internamento (com 
correcção pelo case-
mix)23 

Contabilização do nº total de altas de 
internamento ponderadas pelos 
índices de case-mix do serviço: soma 
do total de altas multiplicadas pelo 
índice de case-mix do serviço. 

O nº de altas identifica a quantidade de 
utentes a quem foram disponibilizados os 
serviços e a correcção para a complexidade 
valoriza o atendimento a doentes mais 
complexos. 

Nº de Consultas 
Externas 

Contabilização do nº de consultas 
externas do serviço. 

Servirá para medir a capacidade instalada 
pela gestão para uso dos médicos nas 
consultas aos doentes. 

Nº 1as consultas Contabilização do nº de primeiras 
consultas  

Servirá para medir a capacidade instalada 
pela gestão de prestar consultas à maior 
quantidade possível de pacientes.  

Nº Sessões Hospital 
de Dia 

Nº total de sessões de Hospital de 
Dia. 

Servirá para medir a capacidade instalada 
pela gestão para uso dos médicos no 
tratamento contínuo dos pacientes. 

Nº Utentes Hospital 
de Dia 

Contabilização do nº de doentes que 
tiveram acesso a sessões de hospital 
de dia do serviço. 

Servirá para medir a capacidade instalada 
pela gestão para o tratamento pelos médicos 
da maior quantidade possível de pacientes. 

Nº Cirurgias 
Ambulatório 
(correcção case-mix) 

Contabilização do nº de cirurgias em 
ambulatório do serviço ponderadas 
pelo respectivo índice de case-mix. 

Idêntica importância à do nº de altas do 
internamento. 

                                                 
23 Os índices determinam-se calculando o rácio entre o número de doentes equivalentes (definição na Circular 

Normativa N.º 3/2008 do Ministério da Saúde) ponderados pelos pesos relativos dos respectivos GDH 
definidos na Portaria n.º 839-A/2009 do Ministério da Saúde. 
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As variáveis de output aqui escolhidas para os serviços de especialidades médicas ou 
cirúrgicas justificam-se pelo que é fundamental a ser medido: o que é produzido pelas 
diferentes linhas de produção, considerando-se as quantidades totais produzidas, assim como 
a quantidade de tratamento que é disponibilizada a cada potencial utente. Controla-se assim 
um eventual estímulo à sobre-produção e ao encurtamento exagerado do que é disponibilizado 
a cada utente, caso se optasse por medir apenas o total produzido por cada serviço. São 
exemplo de variáveis que aferem o total produzido, as variáveis “Tempo de Estadia Total”, 
“Nº de Consultas Externas”, “Nº de Sessões em Hospital de Dia” e “Nº Cirurgias em 
Ambulatório”. As restantes variáveis controlarão o acesso dos potenciais utentes aos serviços. 
Dadas as diferenças na complexidade das doenças tratadas por cada hospital, será necessário 
contabilizar a quantidade de altas e de cirurgias em ambulatório produzidas pelos serviços 
hospitalares, controlando para a heterogeneidade dos procedimentos executados: quanto mais 
complexos eles forem mais doentes equivalentes terão alta dos serviços Isto permitirá aos 
hospitais com doentes mais complexos corrigir a eventual menor produção, face a outros com 
doentes de menor complexidade, e é feito recorrendo-se à multiplicação do índice de case-mix 
do serviço pelo total de altas verificadas. 

O modelo de gestão aqui apresentado não foi ainda validado pelos gestores hospitalares já que 
ainda não foi possível envolver hospitais no projecto em curso. Assim sendo, é expectável que 
ao modelo faltem variáveis de contexto necessárias para controlar as diferentes realidades 
experienciadas pelos diferentes gestores. No entanto, avança-se já este modelo preliminar 
tendo por base os valores da contabilidade analítica e a revisão bibliográfica.  

5.6 O Modelo de Eficácia – Pequena Discussão 

Para que a avaliação hospitalar com DEA fique completa, será necessário estudar também os 
outcomes clínicos, sendo para isso necessário olhar agora para as doenças e não para os 
serviços, já que variará de hospital para hospital, de acordo com a sua organização interna e 
valências, a responsabilidade pelo tratamento de algumas doenças. Os sintomas iniciais 
poderão levar um doente a ser internado num serviço que não se enquadra no quadro clínico 
descrito no seu relatório de alta. Aliando isto ao facto do tratamento de um doente dever ser o 
mais holístico possível, considera-se que um hospital deve ser avaliado como um todo no que 
respeita ao tratamento de um grupo de doenças ou de doenças individuais, e não por serviço, 
como na avaliação de eficiência. Assim sendo, dever-se-ão escolher para cada grupo de 
doenças, ou mesmo doença, os indicadores que afiram da melhor forma o tratamento eficaz 
dos pacientes. Apesar das taxas de mortalidade ou de readmissões, as úlceras ou infecções 
hospitalares serem relevantes, elas reflectem a qualidade do tratamento numa óptica de 
processo. É fundamental observar também os resultados finais destes processos em termos de 
qualidade e esperança de vida dos pacientes. Será fundamental observar, por exemplo, o 
tempo que cada paciente demora a retomar a vida activa, algo mensurável e do interesse de 
quem é internado. Os recursos para este modelo serão os outputs do modelo de gestão dos 
serviços principais, aos quais se deverão juntar os outputs dos modelos dos serviços auxiliares 
(a estudar), já que agora interessará a totalidade da produção hospitalar (o que é realmente 
posto à disponibilidade de um clínico é o total da produção de todos os serviços). A 
distribuição ponderada desta capacidade por doença deverá ser proporcional às suas 
ocorrências no hospital em avaliação. Como o modelo de resultados para avaliação das 
doenças será mais complexo, envolverá aspectos de grande sensibilidade e terá de ser 
validado por clínicos, apresenta-se aqui apenas uma primeira discussão. Espera-se, após 
envolvimento dos hospitais, iniciar a elaboração deste modelo.  
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6 Exemplo de Utilização do Modelo Avaliativo e Análise da Eficiência 
nos Hospitais do SNS 

6.1 Análise aos Dados Disponíveis 

Devido às restrições temporais existentes para a concretização desta Dissertação de Mestrado, 
não foi possível ir além das fontes de dados disponibilizadas pela Administração Central do 
Sistema de Saúde (ACSS), responsável, entre outras coisas, pelo controlo do desempenho 
económico-financeiro das diferentes organizações de saúde e pelo planeamento das 
necessidades de recursos humanos no SNS. Além de esta ser a fonte privilegiada de dados 
para alimentar a plataforma para a qual esta Dissertação é o ponto de partida, não foi possível 
iniciar o envolvimento de hospitais no projecto, quer para validar o modelo, quer para iniciar 
a aquisição de dados mais finos. Do mesmo modo, aguarda-se ainda uma resposta da 
Associação dos Hospitais Privados de Portugal para iniciar o envolvimento de hospitais 
privados no projecto “Benchmarking de Hospitais Portugueses”, desconhecendo-se também 
se esta associação possui dados centralizados. 

O primeiro conjunto de dados disponibilizado revelou-se crucial para o desenrolar do 
trabalho, já que permitiu analisar a estrutura de custos dos hospitais e recolher os dados para 
algumas das variáveis de output utilizadas neste capítulo. Este conjunto foi o balancete dos 
dados de contabilidade analítica fornecidos, pela maioria dos hospitais, à ACSS, para o ano de 
2008, e foi já apresentado e analisado na secção anterior, em que se apresentou a estrutura dos 
custos dos hospitais. A ACSS disponibilizou também outros dados, a pedido, necessários para 
construir as várias variáveis do modelo aqui implementado, nomeadamente dados 
independentes de produção hospitalar (para algumas linhas) e dados de recursos humanos e de 
lotação (número de camas). 

Para concluir a análise aos dados disponibilizados pela ACSS e utilizados neste trabalho, fez-
se um cruzamento dos dados de recursos humanos e da quantidade produzida nas quatro 
linhas de produção afectas a três serviços de especialidades médicas, contabilizada no 
balancete da contabilidade analítica de 2008. O intuito deste cruzamento era verificar a 
fiabilidade dos dados disponibilizados, que, por sua vez, depende da forma como os hospitais 
gerem e disponibilizam a sua informação (nomeadamente a informação de contabilidade de 
gestão, que como se viu ao longo do capítulo 5 apresenta alguns indícios de incoerência). 
Como pode ser consultado no ANEXO M: Cruzamento de Dados de RH e de Contabilidade 
Analítica, este cruzamento identifica falhas na coerência da informação disponível sobre os 
hospitais do SNS e põe em causa a sua fiabilidade. Neste anexo, identificam-se hospitais que 
declaram ter especialistas que não apresentam qualquer produção para o serviço da sua 
especialidade, assim como há hospitais que declaram ter produção em serviços para os quais 
não declaram ter recursos humanos (RH). Quando se começou a analisar os dados para 
implementar o modelo exemplificativo que se apresenta neste capítulo, foram encontradas 
ainda outras incoerências, desta vez entre os dados da contabilidade dos hospitais e os dados 
de produção disponíveis nas bases de dados da ACSS. A comparação apresentada no ANEXO 
N: Cruzamento de Dados de Produção e da Contabilidade Analítica, põe em evidência a falta 
de coerência dos dados disponibilizados pelos hospitais a este organismo público e explica 
porque se apresenta, nesta Dissertação, apenas uma exemplificação de como pode ser 
calculada a eficiência dos diferentes serviços dos hospitais, sem se ambicionar alcançar uma 
imagem muito credível da realidade aqui avaliada.  
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Neste momento, reconhece-se que, para construir o modelo apresentado no capítulo anterior, 
falta informação que não pode ser directamente disponibilizada pela ACSS relativa ao índice 
de case-mix por serviço e aos MCDT ponderados requeridos por cada serviço. No entanto, 
ambos seriam calculáveis a partir da base de dados dos grupos de diagnósticos homogéneos 
(GDH), que contém os registos de todas as altas hospitalares do SNS para um ano (ela foi 
disponibilizada também pela ACSS mas neste caso apenas para o ano de 2009). A base de 
dados poderia permitir identificar o tempo que cada paciente passa em cada serviço, o que 
levaria à capacidade de aferição da complexidade dos casos que cada serviço hospitalar 
recebe, quer como responsabilidade total do tratamento, quer como serviço intermédio (nos 
casos mais complexos, em que um paciente passa por vários serviços), condição essencial 
para se poder calcular um índice de case-mix por serviço. No entanto, a codificação dos 
serviços por onde passam os pacientes não está normalizada e cada hospital tem a sua prática, 
o que impossibilita a concretização de tal case-mix, sem se estudar cada hospital 
individualmente. Para poder retirar-se mais informação da base de dados dos GDH e construir 
a outra variável em falta (MCDT ponderados), é nossa opinião que a identificação dos 
procedimentos aplicados aos pacientes poderia ser acompanhada da identificação do serviço 
de MCDT que os forneceu, da data e da hora de realização dos procedimentos, assim como 
poderia identificar-se a hora de início e de fim das intervenções cirúrgicas a que os pacientes 
sejam sujeitos (algo que não é realizado neste momento). Desta forma, seria possível 
identificar os recursos auxiliares disponibilizados a cada paciente, assim como o serviço em 
que ele se encontrava na altura desta disponibilização, sendo esta uma maneira alternativa de 
identificar e controlar a prestação de serviços entre as diferentes unidades dos hospitais. 

Para além disto, o grupo de trabalho está ainda impossibilitado de usar os dados dos GDH, 
porque a ACSS ainda não tem autorização de todos os hospitais envolvidos para que a sua 
identificação possa ser divulgada. A base de dados dos GDH será fundamental para a criação 
do modelo para avaliar os resultados (outcomes) nos hospitais, já que dela é possível retirar 
dados, como a taxa de mortalidade hospitalar, por GDH, GCD ou doença, ou mesmo o 
número de readmissões por paciente. A partir dela, será também possível calcular a maioria 
dos dados de resultados ou outputs intermédios, como o número de doentes saídos, de visitas 
ao hospital ou o tempo de internamento por doente. 

6.2 Unidades em Avaliação e Descrição do Procedimento 

Tendo em conta os alvos do modelo descrito na secção 5.5, a fiabilidade dos dados recolhidos 
e os custos dos diferentes serviços apresentados ao longo do capítulo anterior, optou-se, no 
âmbito desta Dissertação, pela implementação de apenas um modelo piloto, para o caso do 
serviço de Medicina Interna. Além de ser o segundo serviço mais dispendioso das 
especialidades médicas ou cirúrgicas (a mais dispendiosa categoria de serviços), é o que se 
apresenta num maior número de hospitais e o que lidará com os casos mais comuns. 

Para este serviço de uma especialidade médica, o modelo apresentado na Tabela 2 e na Tabela 
4 tem como variáveis de input, o “Nº de Horas de Médicos”, o “Nº de Horas de Enfermeiros”, 
o “Nº de Exames Ponderados”, o “Nº de Matérias Ponderadas” e o “Nº de Camas”. Sendo a 
Medicina Interna uma especialidade médica, a variável referente ao bloco operatório deixa de 
fazer sentido. Apesar de tudo, nos dados da contabilidade analítica dos hospitais para 2008, 
existem alguns (muito poucos) hospitais a imputarem custos de bloco a esta especialidade, 
realidade que foi desprezada. Para este exemplo, não foi possível recolher dados relativos às 
horas de enfermeiros utilizadas pelos diferentes serviços, tendo sido utilizados, por isso, os 
custos por estes incorridos como proxy para estas quantidades. Para se calcular o custo com os 
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enfermeiros, somou-se o seu salário de base com a proporção de benefícios total imputada ao 
serviço, de acordo com o peso que esta classe de profissionais tem nos custos totais de base 
para todos os serviços de medicina interna, identificados na base de dados da contabilidade de 
gestão. Como se sabe, e como foi discutido na secção 5.5, apesar de desejável, não é ainda 
possível identificar as quantidades de material clínico e medicamentos equivalentes (matérias 
ponderadas) utilizadas por cada serviço. Assim, também para esta variável se utilizaram os 
custos destas categorias imputados aos diferentes serviços de Medicina Interna, como proxy 
para as quantidades desejadas. Como discutido na secção anterior, a ACSS não tem 
informação relativa à quantidade de procedimentos de MCDT requeridos por cada serviço, o 
que faz com que, de momento, e até se encontrar fonte alternativa de informação, se deva 
considerar a substituição da variável idealizada pela proxy custos, como é feito para as 
matérias ponderadas. Os custos com os MCDT foram encontrados somando todos os custos 
registados em cada serviço. 

Quanto aos outputs, sendo esta uma especialidade onde não existe produção em hospital de 
dia nem de cirurgias, serão relevantes as variáveis “Tempo Estadia Total”, “Nº Altas 
Internamento”, “Nº de Consultas Externas” e “Nº 1as consultas”. O índice de case-mix usado 
foi, à falta do índice do serviço, o índice para as especialidades médicas de cada hospital.24 

Todos os dados utilizados tiveram origem na base de dados dos elementos analíticos de 2008 
e em informação de produção e de recursos humanos disponibilizada, a pedido, pela ACSS. 
Tendo havido incoerência entre os dados da contabilidade analítica e de produção para as 
consultas externas, optou-se pela utilização dos dados de produção para esta linha já que 
apenas nestes dados foi possível recolher a quantidade de primeiras consultas realizadas. Não 
se tendo tido acesso aos dados de produção para o internamento, utilizaram-se os valores 
constantes nos elementos da contabilidade de gestão. 

Contabilizaram-se 55 hospitais que apresentaram dados de contabilidade e de produção para o 
serviço em análise mas apenas 49 foram avaliados. Foram eliminados da amostra os hospitais 
que apresentavam falhas em qualquer das variáveis, quer fosse por valores em falta, quer por 
valores de uma ordem de grandeza incompatível com a realidade medida. A lista dos hospitais 
e os dados analisados apresentam-se no ANEXO O: Modelo de DEA – Serviço de Medicina 
Interna, apresentando-se as estatísticas descritivas dos dados utilizados na Tabela 5. 

Tabela 5 - Estatística Descritiva das Variáveis Utilizadas no Modelo de DEA 

Variável Média Mediana 
Desvio 
Padrão 

Ordem de 
Grandeza 

dos Valores 
Máximo Mínimo 

Nº Horas Médicos (h) 1324 1164 1263 3 6420 37 

Custos Enfermeiros (€) 1465277 1257082 1344503 6 6186823 43887 

Custos Exames Ponderados (€) 1447716 1049912 1530032 6 7980923 27687 

Custos Matérias Ponderadas (€) 1381262 775605 1621409 6 8805764 297 

Nº Camas 76 64 59 2 260 0 

Tempo Estadia Total (dias) 27584 27235 21232 4 102931 0 

Nº Altas Internamento (com 
correcção pelo case-mix) 

2625 2157 2570 3 15032 0 

Nº de Consultas Externas 8220 6878 6333 4 23932 529 

Nº 1as consultas 1648 1318 1426 3 8324 108 

                                                 
24 Em vez de um valor de case-mix único por hospital, a ACSS discrimina a diferente complexidade de um 

internamento devido a doenças do foro de especialidades cirúrgicas face a um de especialidades médicas e das 
ocorrências em ambulatório, também para os dois grupos de especialidades da Medicina. 
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Tendo os dados organizados, utilizou-se o software não-comercial EMS (Efficiency 
Measurement System) para calcular os resultados de eficiência das diferentes unidades. 
Começou-se por calcular o valor da eficiência considerando que se estaria perante uma 
situação de rendimentos constantes à escala, isto é, que a uma maior dimensão de uma 
unidade face a outras deveria corresponder uma maior produção, de forma proporcional. No 
entanto tal não se verificou, como se demonstra na Figura 21, já que as unidades consideradas 
eficientes eram todas de pequena dimensão, revelando-se até uma tendência de decréscimo da 
eficiência com o aumento da dimensão dos serviços, aqui representada pelo número de camas. 

 
Figura 21 - Eficiência CRS vs. Dimensão do Serviço. 

Assim sendo, concluiu-se que o modelo de DEA a adoptar teria de ser de rendimentos 
variáveis à escala. Ao calcular valores de eficiência para este novo modelo, verificaram-se 
demasiadas unidades eficientes (resultado de 100%), fruto da existência de vários pesos nulos, 
que eliminaram a influência da respectiva variável. Assim, decidiu-se introduzir restrições aos 
valores que os pesos poderiam adoptar, de forma a reduzir a discricionariedade das unidades, 
impedindo-se assim que estas possam optar por valorizações irreais dos factores. 

Para se identificar restrições a aplicar aos pesos das variáveis de output, analisaram-se os 
custos unitários das duas linhas de produção consideradas. Os resultados apresentam-se na 
Tabela 9 e revelam que o peso da variável referente aos dias de internamento deverá ser igual 
a pelo menos 1,5 vezes (240,55€/155,28€) o peso da variável referente às consultas externas. 
Por serem de ordens de grandeza díspares e já haver uma relação entre as duas linhas de 
produção, não se considerou nenhuma restrição entre o número de altas e de consultas. 

Tabela 6 - Custos Unitários por Unidade Produzida nos Serviços de Medicina Interna25 
Linha de Produção Custo Geral Volume Unidade Custo Unitário 

Consulta Externa 80.428.517,17 € 517.972 Consulta 155,28 € 

Internamento 328.780.941,23 € 157.207 Nº altas 2.091,39€ 

Internamento 328.780.941,23 € 1.366.808 Dia internamento 240,55 € 

Para escolher as restrições a aplicar aos pesos dos inputs analisou-se a distribuição dos custos 
gerais que cada uma destas variáveis representa (tal como identificado na Tabela 2), em todos 
os serviços de Medicina Interna para os quais estavam disponíveis os dados de contabilidade 
geral. Os resultados apresentam-se na Figura 22, que evidencia que cada uma das cinco 
variáveis de input aqui consideradas deverá ter um peso muito semelhante sobre o cálculo da 
eficiência das unidades. 26 

                                                 
25 Consideram-se aqui os dados da contabilidade analítica na linha de consulta externa por uma questão de 

comparabilidade com os dados de internamento, ainda que depois se utilizem os dados de produção.  
26 Relembra-se que o nº de camas é representativo dos custos com FSE, administrativos e com pessoal operário. 
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Figura 22 - Distribuição dos Custos Gerais nos Serviços de Medicina Interna Representados pelas 

Variáveis de Interesse. 

Para que se reflicta na solução final a igualdade de importância identificada para as variáveis 
de input e entre as variáveis que medem a totalidade da produção e o acesso nas variáveis de 
output, foi necessário fazer com que a relação entre os produtos dos valores de cada variável e 
os seus pesos, produtos também denominados pesos virtuais, fosse de uma ordem de grandeza 
igual a zero, ou que o rácio destes pesos virtuais fosse igual a um. Desta forma, e dado que o 
software utilizado não permite restrições directamente sobre os pesos virtuais, as restrições a 
impor não se tornavam demasiado apertadas, dando ainda uma grande margem de escolha dos 
pesos às unidades (a limitação pode ser considerada como tendo apenas eliminado as 
possibilidades de produção irreais, deixando assim ao algoritmo do DEA a usual capacidade 
de dar liberdade de escolha dos pesos às unidades). Assim, e usando a lógica de restringir os 
pesos virtuais, restringiram-se as razões entre o peso da variável “Nº Horas Médicos” e os 
pesos das restantes variáveis de input, para que elas tomassem valores de ordem de grandeza 
inversa às ordens de grandeza das razões entre as respectivas variáveis. Considerando a ordem 
de grandeza dos inputs “Nº de Horas de Médicos” ( ) e outro qualquer recurso ( ) e dos 
seus pesos  e , respectivamente, o raciocínio pode ser representado pela expressão (6.1). 

 ∙ ∙ ⇔
∙
∙

1 ⇔
1

 (6.1) 

Usando como exemplo a relação entre as ordens de grandeza dos custos com os enfermeiros 
(10 ) e dos médicos (10 ), obtém-se da expressão anterior a ordem de grandeza para a 
relação entre os pesos das duas variáveis, calculada na expressão (6.2). 

 	
1
10
10

10  (6.2) 

Para que a relação entre os pesos se mantenha na ordem de grandeza calculada, é necessário 
que ela se mantenha dentro dos limites descritos pela expressão (6.3) – limites para a ordem 
de grandeza -3. 

 5 10 5 10  (6.3) 

Da mesma forma se restringiu a ordem de grandeza da relação entre os pesos das duas 
variáveis referentes à linha de produção de internamento e às duas da linha de consulta 
externa. Nos inputs não se introduziram restrições relativas a todas as combinações possíveis 
de variáveis duas a duas, porque o resultado seria uma excessiva restrição do problema. No 
ANEXO O, apresentam-se também todas estas restrições, assim como a que restringe o peso a 
dar ao tempo de internamento relativamente ao número de consultas. 
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6.3 Discussão dos Resultados 

Os resultados de eficiência obtidos com o auxílio do software SEM, do modelo apresentado 
neste capítulo, podem também ser consultados no ANEXO O. Nele, apresentam-se os 
resultados de eficiência, as unidades de referência para cada unidade ineficiente, os valores da 
diminuição das quantidades de inputs e de aumento das quantidades de outputs que as 
unidades ineficientes devem realizar para se tornarem eficientes, assim como se apresentam 
os pesos virtuais considerados pelo software no cálculo da eficiência, que evidenciam a 
semelhança da importância atribuída a cada variável considerada no estudo. 

O número de hospitais que compõe a fronteira eficiente é de dez, não existindo nenhum com 
resultado de 100% e qualquer valor de folga positivo (nenhum é weakly efficient). O hospital 
que mais vezes serve de referência para os restantes é o Hospital de Setúbal, a referência para 
a maioria dos hospitais, que são de média dimensão. De seguida vem a Maternidade Dr. 
Alfredo da Costa e o Instituto Português de Oncologia do Porto, hospitais especializados que 
servem de referência para o segundo grande grupo, os de pequena dimensão. Era de esperar 
que hospitais especializados, como estes, tivessem melhores resultados que os gerais, por 
terem uma menor complexidade de casos para lidar. Neste caso, a complexidade diminui 
ainda mais por não terem a linha de produção de internamento, o que os torna 
verdadeiramente comparáveis com apenas um outro hospital, o de Cantanhede. Assim sendo, 
os hospitais gerais que se comparam em grande proporção com estes especializados, estão a 
comparar-se consigo próprios negligenciando a complexidade inerente à diversidade de 
doenças que tratam (comparação com um comportamento especializado) e a actividade de 
internamento. No entanto, para realizarem melhorias mais realistas, estes hospitais, podem 
procurar os pares menos ineficientes que também se comparem com os especialistas, e assim 
averiguar as melhorias com maior probabilidade de sucesso. 

Na Tabela 7 apresentam-se as estatísticas descritivas dos valores de eficiência obtidos. É de 
destacar a distribuição simétrica que se obteve para o valor de eficiência, assim como a 
grande amplitude dos seus valores. Um quinto dos hospitais foi considerado eficiente (10 em 
49) e é igual o número de hospitais com um nível de eficiência muito baixo (abaixo dos 50%) 
e muito alto (acima dos 80% e abaixo dos 100%). A grande maioria dos hospitais encontra-se 
no entanto num nível médio de eficiência. É de destacar que dada a liberdade de escolha dos 
pesos dada pelo DEA, as unidades ineficientes são-no mesmo maximizando os seus 
resultados por escolha dos pesos mais convenientes, tornando mais evidente o claro sub-
rendimento face às restantes. Dos resultados resulta ainda a grande margem de melhoria da 
eficiência dos serviços de Medicina Interna, que se acredita ser comparável nos restantes 
serviços e justifica o grande interesse por este assunto, sublinhado ao longo desta Dissertação. 

Tabela 7 - Estatísticas Descritivas dos Resultados de Eficiência do Modelo do Serviço de Medicina Interna 

Média Mediana 
Desvio 
Padrão 

Máximo Mínimo
Nº de 

Eficientes
Nº Unid. Acima de 
80% Não Eficientes 

Nº Unid Abaixo 
de 50% 

73,18% 73,13% 20,99% 100,00% 35,82% 10 9 9 

Calculando a razão entre a média dos valores das variáveis de input e de output das unidades 
mais ineficientes (resultado inferior a 80%) e as eficientes, como se apresenta na Figura 23, 
normalizando para os valores destas últimas, é possível verificar que as principais causas de 
ineficiência nas diferentes unidades são o maior dispêndio relativo médio em medicamentos e 
material clínico (matérias ponderadas) e a baixa produção de primeiras consultas externas. 
Acompanham estes factores os custos com MCDT e enfermeiros e o número de altas com 
internamento, evidenciando-se assim que do lado dos outputs as ineficiências são causadas 
por um menor acesso dos utentes aos serviços de Medicina Interna.  
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Figura 23 - Comparação entre Valores Médios de Unidades Eficientes e Ineficientes. 

Conclusão semelhante à obtida na Figura 23 pode ser encontrada calculando o total das 
poupanças possíveis para os hospitais avaliados, caso eles fossem todos eficientes. A Figura 
24 apresenta estes valores, que indicam mais uma vez as matérias ponderadas, os enfermeiros 
e os MCDT como as variáveis onde será possível obter maiores poupanças. 

 
Figura 24 – Potencial de Poupanças a Obter Identificadas pelo Modelo. 

Nestes valores de melhoria encontram-se consideradas as “piorias” que algumas unidades 
teriam de realizar em algumas variáveis, identificadas na Tabela 51, Tabela 52 e Tabela 53 do 
ANEXO O com valores negativos. Estes valores mostram existir unidades com variáveis para 
além da fronteira eficiente inicial, o que só é possível dada a imposição de restrições aos 
pesos no modelo de DEA, que faz com que o conjunto das possibilidades de produção 
(conjunto das diferentes formas de transformar inputs em outputs) se altere, reflectindo-se 
desta forma as assunções definidas neste exemplo para as relações entre os pesos virtuais. Na 
prática, os valores negativos significam um trade-off, indicando que algumas unidades podem 
aumentar um dado input ou reduzir um dado output, por forma a alterar o mix da sua 
produção, e tornarem-se mais próximas dos seus pares eficientes. 

Por fim, analisaram-se também os 14 serviços de hospitais que tinham fornecido dados 
coerentes nas duas fontes de informação consideradas. Construíram-se as mesmas estatísticas 
descritivas, apresentadas agora na Tabela 8, onde é possível verificar que o hospital com 
eficiência mínima fazia parte deste lote mas também que é maior a proporção de eficientes 
(aproximadamente 30%). Verifica-se também que neste grupo existem mais unidades bastante 
eficientes do que pouco, como é dado pelo maior valor da mediana face à média e a 
identificação de uma assimetria para a esquerda. Apesar de esta análise ser pouco sólida, por 
faltarem considerações estatísticas quanto à distribuição da variável eficiência, ressalva-se que 
esta indicação poderá dar o mote para encorajar os hospitais, e todo o sistema de saúde 
nacional, a tornarem mais rastreáveis e comparáveis as suas acções. 

Tabela 8 - Estatísticas Descritivas dos Resultados dos Serviços de Medicina Interna com Dados Coerentes 

Média Mediana 
Desvio 
Padrão 

Máximo Mínimo
Nº de 

Eficientes 
Nº Unid. Acima de 
80% Não Eficientes 

Nº Unid 
Abaixo de 50%

74,83% 76,70% 23,70% 100,00% 35,82% 4 2 4 
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7 Conclusões e Trabalho Futuro 

Esta Dissertação de Mestrado, desenvolvida no âmbito do projecto “Benchmarking Hospitais 
Portugueses”, tinha como principal objectivo idealizar um modelo de DEA para avaliar os 
hospitais portugueses, que pudesse ser posteriormente implementado num sistema web de 
benchmarking. Esta tarefa foi parcialmente conseguida, tendo-se idealizado um modelo para 
avaliar, na óptica da eficiência, os diferentes serviços de um hospital. O modelo foi criado 
após a concretização dos restantes objectivos, também eles de grande relevância. Teve por 
base a revisão bibliográfica, que permitiu identificar as variáveis mais comuns, passíveis de 
ser usadas num modelo de DEA, e o estudo exaustivo das contas agregadas dos hospitais do 
SNS, que permitiu identificar a estrutura típica dos hospitais e as categorias responsáveis pela 
maior proporção de custos e, com isso, validar as principais variáveis de input consideradas, 
ou mesmo criadas. Como exemplificado no capítulo 6, quando aplicado a cada um dos 
serviços principais de um hospital, o modelo tem de ser adaptado, para melhor aferir a 
realidade avaliada, mas não deixa de ter uma identidade suficientemente genérica para ser 
facilmente implementado às restantes especialidades médicas ou cirúrgicas e aos serviços de 
urgência. Nos serviços de urgência o modelo apresenta, no entanto, uma dificuldade por 
solucionar, já que ainda não se conhece uma forma de medir o tempo de permanência de cada 
utente nos serviços, para além da obtenção de dados directamente de cada hospital. Esta 
variável não pode ser substituída por nenhuma outra, como facilmente se faz do lado dos 
inputs, com uma aproximação das variáveis inexistentes pelos custos respectivos. 

Da aplicação exemplificativa do modelo ao serviço de Medicina Interna, resulta, 
essencialmente, a capacidade que ele teve de identificar um nível de ineficiência que 
interessará minimizar, não só neste serviço, mas nos restantes, que se supõe apresentarem 
níveis semelhantes de ineficiência (pelo menos os maiores e mais representativos de um 
hospital). Resulta também a capacidade demonstrada de fazer comparar as diferentes unidades 
com referências semelhantes, discriminando, com satisfatória resolução, as diferenças entre 
elas, assim como as melhorias que cada unidade deve fazer, no sentido de se tornar eficiente. 
No caso da Medicina Interna, verificou-se que os maiores ganhos podem ser realizados nas 
matérias ponderadas (medicamentos e material clínico) e que o conjunto de hospitais para os 
quais havia dados coerentes, nas duas fontes de informação consideradas, obteve níveis de 
eficiência ligeiramente melhores que o conjunto global. 

Apesar das dúvidas levantadas sobre o modelo de DEA implementado no capítulo 6 devido às 
incoerências dos dados usados, o mesmo não deve ser feito para o modelo genérico idealizado 
no capítulo 5. Este modelo foi construído com base em valores médios de custos de todos os 
serviços de todos os hospitais, pelo que as repercussões das incoerências não deverão implicar 
alterações na significância das categorias de custos. Já o modelo de DEA implementado 
compara um serviço específico entre hospitais e o resultado obtido para cada hospital é 
sensível a incoerências nos dados. 

Há ainda muito trabalho pela frente para se operacionalizar uma avaliação aos hospitais. Em 
primeiro lugar, faltará validar o modelo proposto junto dos principais utilizadores, os gestores 
hospitalares. Posteriormente será necessário idealizar uma forma de agregar os resultados de 
eficiência de cada serviço, numa medida única a atribuir a cada hospital, de forma a permitir 
uma comparação de mais alto nível entre os hospitais. Tendo os serviços auxiliares um peso 
significativo nos custos directos dos hospitais, será também importante fazer-se a sua 
avaliação. Para se aferir a eficácia no tratamento dos pacientes, através dos modelos de 
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avaliação do tratamento de doenças ou grupos de doenças, o envolvimento de clínicos será 
fundamental, quer pela sua capacidade única de aferir o impacto do que é medido nas 
variáveis do modelo, quer no sentido de validar e apoiar a aceitação por parte da classe 
médica dos modelos a propor. Aqui também será, posteriormente, necessário encontrar uma 
forma de agregar os resultados obtidos para as diferentes unidades em análise e, assim, obter-
se uma imagem global do hospital. Será interessante verificar se existe ou não antagonismo 
nos valores dos indicadores agregadores das medidas de eficiência e de eficácia dos hospitais. 
Para que uma avaliação da eficácia consiga controlar para as características dos pacientes 
recebidos pelos hospitais, detectou-se já a necessidade de criar, futuramente, uma forma de 
calcular um índice de severidade tendo por base os dados nacionais. 

Para que o trabalho consiga dar frutos no futuro será essencial olhar também para as fontes de 
informação. São públicos alguns dos problemas que a ACSS tem na recolha de dados juntos 
dos hospitais, problemas esses que se revelaram na incoerência da informação fornecida – 
dados de produção, de recursos humanos e da contabilidade analítica. Será essencial averiguar 
a possibilidade de correcção deste problema. Seria também necessário recorrer a alguns 
melhoramentos na forma como os GDH são registados, de forma a poder maximizar-se a 
informação recolhida pela base de dados e, assim, construir algumas das variáveis que não foi 
possível usar no exemplo aqui dado, como o índice de case-mix por serviço ou o número de 
procedimentos ponderados requeridos por cada serviço hospitalar. No entanto, é reconhecida 
a dificuldade que os organismos estatais têm de controlar a informação enviada pelos 
hospitais, inerente à incapacidade de fazer reflectir no financiamento ou noutras formas de 
coacção a entrega de informação menos cuidada ou a não adequação dos seus sistemas de 
informação ao sistema de recolha de dados centralizado da ACSS. Assim sendo, e 
reconhecendo como essencial o contacto directo com os hospitais, no sentido de obter 
feedback dos seus gestores e directores clínicos dos modelos utilizados, este contacto poderá 
vir a tornar-se crucial no desenvolvimento pleno, e consequente alimentação ao longo do 
tempo, do modelo proposto para esta Dissertação e da plataforma que se deseja que ele venha 
a integrar. Poderá ser necessário estabelecer parcerias com hospitais para, num regime de 
voluntariado, aderirem à plataforma a criar e fornecerem os dados que alimentarão os seus 
modelos, entre os quais se encontra o que aqui foi apresentado. Apesar de moroso e bastante 
complexo, esta poderá ser a única saída para se alimentar a plataforma de dados coerentes e 
vitais para a construção de todas as variáveis idealizadas, caso falhe a identificação e 
correcção do problema ao nível central. Esta tarefa não se avizinha nada fácil, já que ainda 
não foi possível obter interesse nem vontade de colaborar com o projecto, por parte de 
qualquer hospital contactado até agora. Para além dos hospitais públicos, é também vontade 
do grupo de trabalho abrir a avaliação a hospitais privados, algo nunca realizado em Portugal. 
Os contactos com a Associação Portuguesa de Hospitalização Privada estão, neste momento, 
a decorrer, aguardando-se desenvolvimentos quanto à vontade dos seus associados em 
participar no projecto “Benchmarking Hospitais Portugueses”. 

Apesar de todos os constrangimentos, os desenvolvimentos alcançados com esta Dissertação 
foram significativos, nomeadamente com a concretização de um modelo de avaliação ao nível 
dos serviços hospitalares, unidades verdadeiramente comparáveis, ao contrário dos hospitais, 
mas ainda não abordadas na literatura nacional. A aplicação de DEA permite comparar os 
hospitais, recorrendo a uma única medida mas tendo como base um conjunto alargado de 
indicadores (como exige a realidade hospitalar), cuja importância individual é definida no 
interesse de cada avaliado. Espera-se, por isso, que este trabalho contribua para uma mais 
efectiva avaliação dos hospitais e se consiga, assim, promover a melhoria da sua eficiência. 
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ANEXO B: Artigos Consultados e Usados na Identificação das Variáveis 
Mais Usadas em Estudos de Avaliação de Performance 

 

Tabela 9 - Artigos Consultados e Usados na Identificação das Variáveis Mais Usadas em Estudos de 
Avaliação de Performance (1/7) 

Autor 
Unidade 

em Estudo 
Metodologia Objectivo Variáveis Usadas 

Barros 
(2003b) 

GDH (14) Modelar com 
PROBIT 
tecnologia de 
cada hospital 
para aferir 
dominância 
estocástica de 
1ª ordem das 
distribuições de 
sobrevivência 

Distinguir a performance 
de dois hospitais (um com 
gestão pública outro com 
privada) com base num 
GDH apenas; avaliar um 
novo método de avaliação 
hospitalar (dados de 1996 
a 1999) 

Dependente: dummy para 
mortalidade 
 
Independentes: Tempo de estadia, 
idade paciente, dummy para 
realização TAC, nº procedimentos e 
dummy para género (masculino) 

Barros e 
Xufre 
(2003) 

GDH (14) Redes 
Neuronais 

Distinguir a performance 
de dois hospitais (um com 
gestão pública outro com 
privada) com base num 
GDH apenas; avaliar um 
novo método de avaliação 
hospitalar (dados de 1996 
a 1999) 

Dependente: dummy para 
mortalidade 
 
Independentes: Idade paciente, 
dummy para realização TAC, nº 
procedimentos, dummy para género 
(masculino) e anos do estudo 

Dismuke e 
Guimarães 
(2002) 

GDH (14) Regressão de 
Poisson 

Avaliar o impacto da 
introdução do pagamento 
por GDH e utilização do 
case-mix no 
financiamento hospitalar 
na qualidade dos cuidados 
no internamento, de 1992 
a 1994, usando o GDH 14 
e a tecnologia de 
diagnóstico mais usada na 
sua 
observação/tratamento: a 
TAC 

Dependente: Total de mortes 
 
Independentes: Idade Média 
pacientes, % com TACs, Total de 
Altas, Case-mix, % financiada por 
GDH, Hospital Central, Hospital 
Nível 1, Hospital universitário, 
Excesso de Tempo Estadia, % 
Hospitais com Cuidados Intensivos, 
% Homens, Ano 93, Ano 94 

Athanassop
oulos e 
Gounaris 
(2001) 

Hospital DEA Desenvolver um modelo 
de pesquisa para a 
avaliação da eficiência 
nos hospitais do sector 
público grego (dados de 
1992) 

Inputs: pessoal serviço médico, 
pessoal administrativo, pessoal de 
enfermagem, custos operativos, 
custos farmacêuticos, custos de 
outros fornecimentos, camas 
 
Outputs: nº de pacientes em 
departamentos médicos, nº de 
pacientes em departamentos 
cirúrgicos, exames médicos, testes 
laboratoriais  
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Tabela 10 - Artigos Consultados e Usados na Identificação das Variáveis Mais Usadas em Estudos de 
Avaliação de Performance (2/7) 

Autor 
Unidade 

em Estudo 
Metodologia Objectivo Variáveis Usadas 

Moreira 
(2008) 

Hospital DEA Aferir se a 
empresarialização dos 
hospitais resultou em 
ganhos de eficiência 
(avaliar impacto da 
política com dados de 
2001 a 2005) 

Inputs: nº camas, nº médicos, nº 
enfermeiros, nº técnicos de 
diagnóstico e terapêutica, nº outros 
efectivos, nº total efectivos, Custo de 
matérias consumidas,  
Custo dos fornecimentos e serviços 
externos, Custo das remunerações do 
pessoal, Custo total. 
 
Outputs: nº de doentes saídos 
ajustados pelo índice de case-mix de 
internamento, nº total de consultas 
externas ajustadas pelo índice de 
case-mix de internamento, nº total de 
sessões de hospital de dia, nº de 
atendimentos do serviço de urgência, 
nº de cirurgias de ambulatório 
ajustadas pelo índice de case-mix de 
cirurgias de ambulatório. 

Nayar e 
Ozcan 
(2008) 

Hospital DEA Perceber o impacto na 
eficiência da introdução 
de variáveis de qualidade 
nos modelos puramente 
de eficiência e como é que 
os hospitais eficientes se 
comportam em relação à 
qualidade (dados de 2003 
do estado da Virginia e 
em hospitais que tivessem 
fornecido dados de 
qualidade referentes ao 
tratamento de pneumonia, 
a vertente da qualidade 
estudada; consideração de 
apenas um processo, sem 
distinção de outcomes e 
output) 

Inputs: nº camas, gastos 
operacionais, nº total de pessoal a 
tempo inteiro e parcial, total de 
activos 
 
Outputs: altas ajustadas pelo case-
mix, total de visitas em ambulatório, 
pessoal estagiário em tempo 
equivalente total 
 
Qualidade: %pacientes que 
receberam o antibiótico inicial no 
tempo correcto, % pacientes que 
receberam auxílio de oxigenação, % 
pacientes que recebeu a vacina 
pneumocócica 

Simões e 
Marques 
(2011) 

Hospital DEA Avaliar a eficiência e 
congestionamento dos 
hospitais (dados só de 
2005) 

Inputs: despesas com capital, nº 
funcionários full-time, outros custos 
operacionais 
 
Outputs: nº total doentes saídos, nº 
total de visitas em ambulatório, nº 
total urgências 

Barros et al. 
(2007) 

Hospital DEA (Índices 
de Malmquist- 
Luenberger) 

Analisar a eficiência e 
crescimento da 
produtividade hospitalares 
(dados de 1987 a 2004) 

Inputs: custos variáveis totais, nº 
pessoal, nº camas 
 
Outputs: tempo médio de 
internamento, nº doentes saídos 
internamento, nº total de consultas 
externas, nº total urgências 
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Tabela 11 - Artigos Consultados e Usados na Identificação das Variáveis Mais Usadas em Estudos de 
Avaliação de Performance (3/7) 

Autor 
Unidade 

em Estudo 
Metodologia Objectivo Variáveis Usadas 

Rego 
(2008) 

Hospital DEA com 
modelo Probit 
para explicar 
eficiência 

Estabelecer comparações 
entre hospitais, dentro do 
mesmo grupo 
dimensional; identificar 
os mais eficientes (best 
practices); avaliar SA vs. 
SPA (dados de 2002 a 
2004) 

Inputs modelo 1: Custos com 
serviços clínicos de internamento, 
com consultas externas, com 
urgências, com hospital de dia e nº 
de camas 
 
Inputs modelo 2: nº médicos, 
enfermeiros, outro pessoal e camas 
 
Outputs (ambos os modelos): nº dias 
internamento, nº doentes saídos 
internamento, nº total de consultas 
externas, nº total urgências, nº 
sessões em hospital de dia, nº 
intervenções cirúrgicas 
(convencionais e em ambulatório) 

Tribunal de 
Contas 
(2006) 

Hospital DEA para 
eficiência e 
regressão linear 
tendo por var. 
dependente 
odds ratios 
para qualidade 

Medir o desempenho do 
universo dos hospitais 
transformados em 
sociedades anónimas, na 
vertente da eficiência 
económica, da qualidade e 
da equidade no acesso aos 
cuidados de saúde por 
eles prestados 

Inputs DEA 1: Custos totais 
 
Inputs DEA 2: Custos com pessoal, 
consumos e os restantes 
 
Inputs DEA 3: nº de médicos, nº de 
enfermeiros, nº de outro pessoal, nº 
de camas e consumos  
 
Outputs DEA: nº doentes saídos por 
internamento (com correcção por 
case-mix),consultas externas, 
urgências, hospital de dia 
 
Qualidade: readmissões, 
complicações, taxa mortalidade >65 
anos e <65, infecções nosocomiais, 
úlceras decúbito e casos extremos de 
longa duração no internamento 

Gonçalves 
(2008) 

Hospital DEA e SFA Compreender o impacto, 
em termos de eficiência, 
no sector hospitalar 
resultante da introdução 
de um novo modelo de 
gestão dos hospitais, na 
sequência dessa vaga 
reformista conhecida por 
New Public Management 
(dados de 2002 a 2004). 

Input DEA: nº de médicos, 
enfermeiros, outro pessoal e camas. 
 
Input SFA: custos operacionais, 
excluindo amortizações, a preços 
constantes e corrigidos de índice 
case-mix. 
 
Output: nº doentes saídos em 
internamento, urgência, consultas 
externas, hospital de dia, e duas 
variáveis de qualidade de serviço: 
%cesarianas em relação ao total de 
partos e taxa de readmissão após alta

Barros 
(2003a) 

Hospital DEA e SFA 
(forma 
funcional de 
Cobb-Douglas) 

Estabelecer, por vias 
alternativas, um ranking 
de eficiência de hospitais 
portugueses, baseado em 
informação publicamente 
disponível e baseado em 
metodologia que possa ser 
replicada facilmente 
(dados de 2000) 

Inputs: camas, médicos, enfermeiros 
e “consumos” (autor fez outros dois 
modelos, o 1º só com os 3 primeiros 
recursos, o 2º só com os 3 últimos, 
para avaliar a robustez do método) 
 
Outputs: nº de doentes saídos 
(ajustados por índice de case-mix), o 
nº de consultas e o volume de 
urgências 
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Tabela 12 - Artigos Consultados e Usados na Identificação das Variáveis Mais Usadas em Estudos de 
Avaliação de Performance (4/7) 

Autor 
Unidade 

em Estudo 
Metodologia Objectivo Variáveis Usadas 

Comissão 
de 
Avaliação 
dos 
Hospitais 
SA (2006) 

Hospital Diferença das 
diferenças e 
Regressões de 
painel 

Medir o impacto da 
transformação dos 
hospitais em SA na 
qualidade, no acesso, na 
produção, nos custos e na 
eficiência; O objectivo é 
avaliar o modelo SA 
globalmente e não cada 
hospital individualmente 
(dados de 2000 a 2004) 

Qualidade Percepcionada: média das 
várias avaliações feitas pelo doente 
ao longo do percurso de 
internamento, impressão geral do 
doente sobre os cuidados e serviços 
que lhe foram prestados, reputação 
do hospital na sua comunidade, 
Medida em que o internamento 
contribuiu para as melhoras do 
doente. 
 
Qualidade: %Cesarianas, Asfixia 
Recém-nascido, Traumatismo 
recém-nascido, Actividade não-
programada, Mortalidade hospitalar. 
 
Acesso: Proporção de doentes SNS 
nas diferentes linhas de produção, 
Proporção de idosos, Resolutividade 
(atracção das populações da sua área 
de influência), Proporção de 1ªs 
consultas. 
 
Produção: estrutura e de processo: 
lotação, taxa de ocupação e demora 
média, produção no case-mix e nas 
cinco linhas mais relevantes: 
internamentos (doentes saídos), 
consultas externas, urgências, 
sessões de hospital de dia, cirurgias 
de ambulatório. 
 
Custos (operacionais que 
contabilizam 90% do total de 
custos): Custos de mercadorias 
vendidas e matérias consumidas, a 
designar por consumíveis, ( produtos 
farmacêuticos, materiais de consumo 
clínico, etc.), Fornecimentos de 
serviços externos (água, luz, 
electricidade, telefone, e serviços 
contratados, Custos com pessoal. 
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Tabela 13 - Artigos Consultados e Usados na Identificação das Variáveis Mais Usadas em Estudos de 
Avaliação de Performance (5/7) 

Autor 
Unidade 

em Estudo 
Metodologia Objectivo Variáveis Usadas 

Rodríguez-
Álvarez et 
al. (2004) 

Hospital Função de 
distância para 
inputs (por 
transformação 
da função de 
custos 
translogarítmic
a) 

Introduzir um novo 
modelo empírico, baseado 
numa função distância de 
inputs, para calcular a 
ineficiência alocativa nos 
hospitais espanhóis 
(dados de 1987 a 1994) 

Inputs: nº de pessoal graduado 
(médicos), nº de pessoal técnico 
(enfermeiros, etc.), nº de outro 
pessoal, gastos correntes 
 
Inputs quase-fixos: nº camas 
 
Outputs: nº de altas de internamentos 
em especialidades médicas e 
cuidados continuados, nº altas em 
cirurgia, nº de altas em obstetrícia, nº 
de altas em pediatria, nº altas nos 
cuidados intensivos, nº de saídas nas 
urgências 
 
Custos: com pessoal graduado, com 
pessoal não graduado, com outro 
pessoal, em fornecimentos 
 
Variável complexidade: nº 
estudantes de medicina 
 
Tempo: dummies para cada ano do 
estudo 

Giraldes 
(2007) 

Hospital Indicador 
agregado 
próprio 

Proceder a uma avaliação 
dos Hospitais numa 
perspectiva de eficiência, 
utilizando indicadores de 
gestão, e da qualidade, 
designadamente 
indicadores de processo e 
de outcome (dados de 
2004). 

Na eficiência compara-se a despesa 
por utente e o indicador agregado 
pesa cada componente da despesa 
pelo seu impacto na despesa total; 
Na qualidade avalia-se 2 indicadores 
de processo, como a % cirurgias de 
ambulatório e a % de cesarianas e 
um indicador de resultado, a % de 
internamento por infecções após 
cirurgias 

Costa e 
Lopes 
(2005) 

Hospital Índice 
construído 
pelos autores 
tendo por base 
uma distância a 
um valor médio 
de desempenho 

Comparar desempenho 
dos hospitais SA face aos 
SPA (dados de 2001 a 
2004) 

Mortalidade, readmissões, 
complicações e demora média 

Costa e 
Lopes 
(2007) 

Hospital Índice 
construído 
pelos autores 
tendo por base 
uma distância a 
um valor médio 
de desempenho 

Definir e operacionalizar 
um modelo de avaliação 
do desempenho hospitalar 
baseado na qualidade dos 
cuidados prestados (dados 
de 2003 a 2005). 

Mortalidade, readmissões não 
planeadas e complicações 
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Tabela 14 - Artigos Consultados e Usados na Identificação das Variáveis Mais Usadas em Estudos de 
Avaliação de Performance (6/7) 

Autor 
Unidade 

em Estudo 
Metodologia Objectivo Variáveis Usadas 

Lima 
(2003) 

Hospital Regressão de 
um modelo 
translogarítmic
o 

Identificar a estrutura 
produtiva (função de 
custo total) de um hospital 
distrital, usando 36 
hospitais distritais num 
período de onze anos 
(1984-1994) em que o 
pagamento foi feito tendo 
por base um modelo 
retroactivo e prospectivo 

Dependente: Custo Total 
 
Independentes: Doentes saídos em 
medicina/cirurgia, 
ginecologia/obstetrícia e noutros 
serviços de internamento, nº 
consultas externas, nº urgências, 
despesa média com pessoal, 
despesas médias com imobilizado 
(capital) por cama, peso da despesa 
com trabalho, peso da despesa com 
capital, peso da despesa consumo 
corrente, dummy por hospital e ano 

Lima e 
Whynes 
(2003) 

Hospital Regressão 
linear  

Avaliar a influência do 
pagamento prospectivo 
sobre a performance 
hospitalar. (dados de 1985 
a 1995)  

Dependentes: custos totais, output 
totais e utilização de recursos 
 
Independentes: dummies para cada 
ano, tempo de estadia média, nº de 
admissões, gastos por paciente por 
dia, gastos por caso 

Boto et al. 
(2008) 

Hospital Regressão 
logística 
multivariada 

Verificar se existe uma 
proporção de hospitais em 
acreditação com valores 
de mortalidade inferiores 
à média nacional diferente 
da dos hospitais em que 
não existem processos de 
acreditação a decorrer 
(dados de 2001 a 2006) 

Dependente: binária para taxa de 
mortalidade (consoante o hospital 
tivesse um valor de mortalidade 
acima ou abaixo do que era 
expectável, após ajustamento pelo 
risco) 
 
Independentes: binária para 
participando em processo de 
acreditação e controlos de nº doentes 
saídos, tipo de hospital, região, 
existência de unidades de cuidados 
intensivos 

Menezes, 
Rendeiro e 
Vieira 
(2006) 

Hospital SFA aplicado à 
função custo 
variável, na sua 
forma translog 
híbrida 

Estimar um modelo de 
fronteira estocástica para 
explicar a função custo 
variável de um conjunto 
de 51 hospitais 
Portugueses para o 
período 1997-2004 

Dependente: Custo variável total 
 
Independentes: doentes saídos 
anualmente, demora média 
internamento, consultas externas, 
urgências, preço do trabalho, preço 
de outros factores, índice de mix de 
especialidades, dimensão - lotação 
das camas, dummy para região 
autónoma dos açores, dummy para 
hospital com Sistema de Gestão da 
Qualidade, dummy hospital com 
diversas instalações, dummy hospital 
SA/EPE, população da cidade do 
hospital.  

Ozcan 
(1998) 

Prática 
Clínica 

DEA Identificar o padrão de 
prática clínica mais 
eficiente no tratamento de 
otite média e identificar as 
variações geográficas 
nestes mesmos padrões 
(várias fontes de dados) 

Inputs: visita a médicos de cuidados 
primários, visitas a especialistas, 
internamentos, prescrições, 
procedimentos laboratoriais 
 
Outputs: pacientes de severidade 
baixa, média e alta 
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Tabela 15 - Artigos Consultados e Usados na Identificação das Variáveis Mais Usadas em Estudos de 
Avaliação de Performance (7/7) 

Autor 
Unidade 

em Estudo 
Metodologia Objectivo Variáveis Usadas 

Chilingeria
n (1995) 

Prática 
Clínica 

DEA com 
regressão de 
Tobit para 
explicar 
eficiência 

Fazer uma avaliação da 
eficiência clínica dos 
médicos e averiguar os 
ganhos que seriam 
possíveis obter com uma 
melhoria da performance 
por parte dos médicos 
menos eficientes (dados 
recolhidos num só 
hospital ao longo de 6 
meses) 

Inputs: tempo de estadia e gastos 
com o serviço (ancillary services) 
 
Outputs: altas de doentes com alta 
severidade e altas de doentes com 
baixa severidade 
 
Nota: não se consideraram as 
variáveis que explicariam a variação 
da eficiência no modelo de Tobit 

Dismuke e 
Sena (2001) 

Tecnologias 
de 
Diagnóstico 
(TAC, ECG 
e 
Ecocardiogr
ama) 

DEA (Índices 
de Malmquist - 
Luenberger) 

Averiguar se o pagamento 
aos hospitais por GDH 
induz um trade-off entre 
produtividade e qualidade 
nos hospitais portugueses, 
com dados de 1992 a 
1994 e de dois GDH 
apenas, o 14 e o 127 

Inputs: nº TACs para GDH 14, nº 
ECGs e Eco's para GDH 127, usados 
em doentes com alta vivos e mortos 
e diferenciando o que foi pago 
prospectivamente do que não foi; 
 
Variável de controlo: nº médio de 
patologias diagnosticadas por 
médicos na primeira admissão dos 
pacientes (aferição da morbilidade) 
 
Outputs: nº de pacientes com alta, 
vivos e mortos, dos GDHs 14 e 127 

Dismuke e 
Sena (1999) 

Tecnologias 
de 
Diagnóstico 
(TAC, ECG 
e 
Ecocardiogr
ama) 

DEA (Índices 
de Malmquist - 
Luenberger) e 
SFA 

Averiguar se o pagamento 
aos hospitais por GDH 
provocou uma melhoria 
da produtividade das 
tecnologias de diagnóstico 
nos hospitais portugueses, 
com dados de 1992 a 
1994 e de dois GDH 
apenas, o 14 e o 127 

Inputs: nº TACs para GDH 14, nº 
ECGs e Eco's para GDH 127, usados 
em doentes com alta vivos e mortos 
 
Outputs: nº de pacientes com alta, 
vivos e mortos, dos GDHs 14 e 127 

Kontodimo
poulos e 
Niakas 
(2005) 

Unidade 
Hospitalar 

DEA Caracterizar a eficiência 
relativa das unidades de 
hemodiálise Gregas de 
acordo com as suas 
características 
(nomeadamente posse; 
dados de Agosto de 2003) 

Inputs: nº enfermeiros, nº máquinas 
de diálise 
 
Output: nº pacientes tratados por 
mês 

Puig-Junoy 
(1998) 

Unidade 
Hospitalar 

DEA e 
regressão 
loglinear para 
explicar 
variação de 
eficiência 

Explicar quais as 
variáveis que explicam a 
variação de eficiência em 
unidades de cuidados 
intensivos (dados de 1991 
e 1992) 

Inputs: probabilidade de 
sobrevivência na admissão, nível do 
risco de mortalidade, nº dias nos 
cuidados intensivos, nº dias fora dos 
cuidados intensivos, dias de 
enfermeiros equivalentes disponíveis 
por paciente, dias de médicos 
equivalentes disponíveis por 
paciente, disponibilidade tecnológica
 
Outputs: nº de dias de sobrevivência 
no hospital, estado da alta (vivo ou 
morto) 
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ANEXO C: A Actual Rede Hospitalar do SNS (ACSS, 2011b) 
Tabela 16 - Rede Hospitalar SNS (1/4) 

ARS Distrito Instituição 
Tipo (Quanto 

ao nº de 
Valências) 

Data 
Criação 

Notas / Constituição 

Norte Viana do 
Castelo 

Unidade Local de 
Saúde do Alto Minho 

Geral Setembro 
08 

Centro Hospitalar do Alto 
Minho: Hospital de Sta. Luzia - 
Viana do Castelo, Hospital 
Conde de Bertiandos - Ponte de 
Lima 

 Braga Hospital de Sta. Maria 
Maior - Barcelos 

Geral   

 Braga Hospital de Braga Geral  Início da Gestão do Grupo 
Mello em Setembro 2009 

 Vila Real Centro Hospitalar de 
Trás-os-Montes Alto 
Douro 

Geral Fevereiro 
07 

Hospital de São Pedro de Vila 
Real Hospital Dom Luiz - Peso 
da Régua Hospital Distrital de 
Chaves Hospital Distrital de 
Lamego 

 Bragança Centro Hospitalar do 
Nordeste 

Geral Dezembro 
05 

Hospital Distrital de Bragança, 
Hospital de Macedo de 
Cavaleiros, Hospital Distrital 
de Mirandela 

 Porto Centro Hospitalar da 
Póvoa do Varzim/Vila 
do Conde 

Geral Abril 00 Hospital da Póvoa do Varzim - 
S. Pedro Pescador, Hospital de 
Vila do Conde 

 Porto Centro Hospitalar do 
Médio Ave 

Geral Fevereiro 
07 

Hospital de Famalicão - S. João 
de Deus, Hospital de Santo 
Tirso - Conde de S. Bento 

 Braga Centro Hospitalar do 
Alto Ave 

Geral Fevereiro 
07 

Hospital de Guimarães - N. 
Senhora da Oliveira, Hospital 
de Fafe - S. José 

 Porto Centro Hospitalar do 
Tâmega e Sousa 

Geral Setembro 
07 

Hospital de Amarante - S. 
Gonçalo, Hospital do Vale do 
Sousa - Padre Américo 

 Porto Unidade Local de 
Saúde de Matosinhos 

Geral Junho 99 Hospital Pedro Hispano - 
Matosinhos 

 Porto Centro Hospitalar de 
São João 

Geral Março 11 Hospital de São João - Porto, 
Hospital Nossa Senhora da 
Conceição - Valongo 

 Porto Hospital Magalhães 
Lemos 

Especializado   

 Porto Instituto Português de 
Oncologia Francisco 
Gentil (Porto) 

Especializado   

 Porto Centro Hospitalar do 
Porto 

Geral Setembro 
07 

H. Especializado de Crianças 
Maria Pia, H. de Santo 
António, Maternidade Júlio 
Dinis 

 Porto H. Joaquim Urbano Especializado  Não está no site da ACSS mas 
vem referenciado nos dados 
que este instituto público 
disponibiliza e não foi 
integrado em qualquer Centro 
Hospitalar até agora 

 Porto Centro Hospitalar de 
Vila Nova de 
Gaia/Espinho 

Geral Fevereiro 
07 

Hospital de Vila Nova de Gaia, 
Hospital de Espinho 
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Tabela 17 - Rede Hospitalar SNS (2/4) 

ARS Distrito Instituição 
Tipo (Quanto 

ao nº de 
Valências) 

Data 
Criação 

Notas / Constituição 

Norte Aveiro Centro Hospitalar de 
Entre Douro e Vouga 

Geral Janeiro 09 Hospital de Oliveira de 
Azeméis - S. Miguel, Hospital 
de Stª Maria da Feira-S. 
Sebastião, Hospital de São João 
da Madeira 

Centro Aveiro Hospital Dr. Francisco 
Zagalo - Ovar 

Geral   

 Aveiro Centro Hospitalar do 
Baixo Vouga 

Geral Março 11 Hospital Conde de Salreu - 
Estarreja, Hospital Infante D. 
Pedro - Aveiro, Hospital de 
Águeda 

 Viseu Centro Hospitalar de 
Tondela/Viseu 

Geral Março 11 Hospital São Teotónio - Viseu, 
Hospital Cândido Figueiredo - 
Tondela 

 Guarda Unidade Local de 
Saúde da Guarda  

Geral Setembro 
08 

Hospital Dr. Sousa Martins - 
Guarda, Hospital Nossa 
Senhora da Assunção - Seia 

 Aveiro Hospital José Luciano 
de Castro - Anadia 

Geral   

 Coimbra Hospital Arcebispo 
João Crisóstomo - 
Cantanhede 

Geral   

 Coimbra Centro Med. Reab. da 
Região Centro - 
Rovisco Pais 

Especializado   

 Castelo 
Branco 

Centro Hospitalar da 
Cova da Beira 

Geral Julho 99 Hospital da Covilhã, Hospital 
do Fundão 

 Coimbra Centro Hospitalar e 
Universitário de 
Coimbra 

Geral Março 11 Centro Hospitalar Psiquiátrico 
de Coimbra, EPE, Centro de 
Recuperação de Arnes - Soure, 
Hospital do Lorvão - Penacova, 
Hospital Sobral Cid - Coimbra 
Centro Hospitalar de Coimbra, 
EPE: Hospital dos Covões, 
Maternidade Bissaya Barreto, 
Hospital Pediátrico de 
Coimbra, Hospitais 
Universitários de Coimbra 
(HUC): Hospitais 
Universitários de Coimbra, 
Maternidade Daniel de Matos 

 Coimbra Instituto Português de 
Oncologia Francisco 
Gentil (Coimbra) 

Especializado   

 Coimbra Hospital Distrital da 
Figueira da Foz 

Geral   

 Leiria Centro Hospitalar de 
Leiria-Pombal 

Geral Março 11 Hospital Distrital de Pombal, 
Hospital Sto. André - Leiria 

 Castelo 
Branco 

Unidade Local de 
Saúde de Castelo 
Branco 

Geral Novembro 
09 

Hospital Amato Lusitano - 
Castelo Branco 

 Santarém Centro Hospitalar do 
Médio Tejo 

Geral Novembro 
01 

Hospital Dr. Manoel 
Constâncio- Abrantes, Hospital 
Nossa Senhora da Graça - 
Tomar, Hospital Rainha Santa 
Isabel - Torres Novas 
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Tabela 18 - Rede Hospitalar SNS (3/4) 

ARS Distrito Instituição 
Tipo (Quanto 

ao nº de 
Valências) 

Data 
Criação 

Notas / Constituição 

Lisboa e 
Vale do 
Tejo 

Leiria Centro Hospitalar do 
Oeste Norte 

Geral Janeiro 09 Hospital Distrital Caldas da 
Rainha, Hospital Bernardino 
Lopes de Oliveira - Alcobaça, 
Hospital de São Pedro 
Gonçalves Telmo - Peniche 

 Santarém Hospital de Santarém Geral   

 Lisboa Centro Hospitalar de 
Torres Vedras 

Geral Julho 99 Hospital Distrital de Torres 
Vedras, Hospital Dr. José 
Maria Antunes Júnior - Barro 

 Lisboa Hospital Reynaldo dos 
Santos 

Geral   

 Lisboa Hospital de Loures 
(em construção) 

Geral  Vai ser PPP 

 Lisboa Centro Hospitalar de 
Lisboa Norte 

Geral Fevereiro 
08 

Hospital Pulido Valente, 
Hospital de Santa Maria 

 Lisboa Centro Regional de 
Alcoologia de Lisboa 

Especializado   

 Lisboa Centro Hospitalar 
Psiquiátrico de Lisboa 

Especializado Outubro 07 Hospital Júlio de Matos, 
Hospital Miguel Bombarda 

 Lisboa Hospital Professor 
Doutor Fernando da 
Fonseca 

Geral   

 Lisboa Hospital Dr. José de 
Almeida - Cascais 

Geral  Gestão HPP Saúde desde 
Janeiro 2009 

 Lisboa Instituto Português de 
Oncologia Francisco 
Gentil (Lisboa) 

Especializado   

 Lisboa Centro Hospitalar de 
Lisboa Ocidental 

Geral Dezembro 
05 

Hospital Egas Moniz, Hospital 
de S. Francisco Xavier, 
Hospital de Santa Cruz 

 Lisboa Hospital dos Capuchos Geral  Grupo Hospitalar do Centro de 
Lisboa constituído em Abril de 
2011 

 Lisboa Hospital D. Estefânia Geral  Grupo Hospitalar do Centro de 
Lisboa constituído em Abril de 
2011 

 Lisboa Hospital de S. José Geral  Grupo Hospitalar do Centro de 
Lisboa constituído em Abril de 
2011 

 Lisboa Hospital de Santa 
Marta 

Geral  Grupo Hospitalar do Centro de 
Lisboa constituído em Abril de 
2011 

 Lisboa Hospital Curry Cabral Geral  Grupo Hospitalar do Centro de 
Lisboa constituído em Abril de 
2011 

 Lisboa Maternidade Dr. 
Alfredo da Costa 

Especializado  Grupo Hospitalar do Centro de 
Lisboa constituído em Abril de 
2011 

 Lisboa Instituto de 
Oftalmologia Dr. 
Gama Pinto 

Especializado   

 Setúbal Centro Hospitalar do 
Barreiro/ Montijo 

Geral Outubro 09 Hospital Nossa Senhora do 
Rosário - Barreiro, Hospital 
Distrital do Montijo 
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Tabela 19 - Rede Hospitalar SNS (4/4) 

ARS Distrito Instituição 
Tipo (Quanto 

ao nº de 
Valências) 

Data 
Criação 

Notas / Constituição 

Lisboa e 
Vale do 
Tejo 

Setúbal Hospital de Almada - 
Garcia de Orta 

Geral   

 Setúbal Centro Hospitalar de 
Setúbal 

Geral Dezembro 
05 

Hospital Ortopédico de 
Santiago do Outão, Hospital 
São Bernardo - Setúbal 

Alentejo Portalegre Unidade Local de 
Saúde do Norte 
Alentejo 

Geral Fevereiro 
07 

Hospital Santa Luzia - Elvas, 
Hospital Dr. José Maria Grande 
- Portalegre 

 Évora Hospital Espírito 
Santo 

Geral Fevereiro 
07 

 

 Setúbal Hospital do Litoral 
Alentejano 

Geral  EPE em Outubro 2009 

Alentejo Beja Unidade Local de 
Saúde do Baixo 
Alentejo 

Geral Setembro 
08 

Centro H. do Baixo Alentejo: 
Hospital José Joaquim 
Fernandes - Beja, Hospital S. 
Paulo - Serpa 

Algarve Faro Hospital de Faro Geral Agosto 08  

 Faro Centro Hospitalar do 
Barlavento Algarvio 

Geral Dezembro 
05 

Hospital de Portimão, Hospital 
de Lagos 
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ANEXO D: A Rede Hospitalar do SNS em 2008 
Tabela 20 - Hospitais com Dados de Contabilidade Analítica em 2008 (ACSS) 

Hospitais com Dados de Contabilidade Analítica em 2008 (ACSS) 

C.H. Alto Ave, EPE H. Figueira Foz, EPE 

C.H. Barlavento Algarvio, EPE H. Garcia de Orta, EPE 

C.H. Caldas da Rainha H. Joaquim Urbano 

C.H. Cascais H. Leiria, EPE 

C.H. Coimbra, EPE H. Montijo 

C.H. Cova da Beira, EPE H. Oliveira de Azeméis 

C.H. do Nordeste, EPE H. Ovar 

C.H. do Porto, EPE H. Peniche 

C.H. Lisboa Central, EPE H. Pombal 

C.H. Lisboa Norte, EPE H. Psiq. Magalhães Lemos 

C.H. Médio Ave, EPE H. Rovisco Pais 

C.H. Médio Tejo, EPE H. S. João da Madeira 

C.H. Psiquiátrico de Coimbra H. S. João, EPE 

C.H. Psiquiátrico de Lisboa H. S. Marcos Braga 

C.H. Setúbal, EPE H. S. Sebastião, EPE 

C.H. Torres Vedras H. Santarém, EPE 

C.H. Trás-os-Montes e Alto Douro, EPE H. Tondela 

C.H. V.N.Gaia/Espinho, EPE H. Univer. Coimbra, EPE 

H. Águeda H. Valongo 

H. Alcobaça H. Vila Franca de Xira 

H. Anadia H. Viseu, EPE 

H. Aveiro, EPE I.O. Dr. Gama Pinto 

H. Barcelos, EPE IPO Coimbra, EPE 

H. Barreiro, EPE IPO Lisboa, EPE 

H. Cantanhede IPO Porto, EPE 

H. Castelo Branco Mat. Alfredo da Costa 

H. Curry Cabral U.L. Saúde Baixo Alentejo, EPE 

H. Estarreja U.L. Saúde da Guarda, EPE 

H. Évora, EPE U.L. Saúde de Matosinhos, EPE 

H. Faro, EPE  

 

Tabela 21 - Hospitais sem Dados de Contabilidade Analítica em 2008 (ACSS) 

Hospitais sem Dados de Contabilidade 
Analítica em 2008 (ACSS) 

CH Lisboa Ocidental, EPE 

CH P Varzim/V Conde, EPE 

CH Tâmega e Sousa, EPE 

H Amadora/Sintra, EPE (é uma PPP, não envia 
dados à ACSS mas sim à ARS LVT) 
H do Litoral Alentejano   

ULS Alto Minho, EPE 

ULS Norte Alentejano, EPE   
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ANEXO E: Os Centros de Custos nos Hospitais do SNS 

O Plano de Contabilidade Analítica dos Hospitais (Ministério da Saúde, 2007) define que a 
contabilização dos custos nos hospitais é feita por centros de custos, elementos que 
identificam o nível mais baixo a que se consegue registar a produção de algo, nos diferentes 
serviços e unidades. Estes centros de custos encontram-se agrupados segundo dois níveis de 
classificação, apresentados na Tabela 22. Fazendo o cruzamento com a Figura 15, é possível 
verificar que os centros de custos que se agrupam segundo as classificações de nível 1”Secção 
Auxiliar de Apoio Clínico”, “Secção Auxiliar de Apoio Geral” e “Secções Administrativas” 
correspondem aos respectivos serviços, agrupados nos “Serviços de Apoio Clínico”, 
“Serviços de Apoio Geral” e “Serviços Administrativos”, os três últimos níveis da pirâmide. 
As “Secções Principais” da Figura 15 identificam-se com as restantes classificações de nível 
1. Aos serviços de urgência correspondem os centros de custos de nível 2 “Urgência”, 
enquanto aos serviços de especialidades médicas e cirúrgicas correspondem os restantes 
centros do nível 1 “Serviços Clínicos de Internamento” e “Outros Serviços Clínicos” (à 
excepção da Urgência, claro está). 

Tabela 22 – Os Dois Primeiros Níveis de Classificação de Centros de Custos 

Nível de Classificação 1 Nível de Classificação 2 Nível de Classificação 1 Nível de Classificação 2 

Custos Não Imputáveis  Outros Serviços Clínicos Consulta Externa 

Serviços Clínicos de 
Internamento 

Cuidados Continuados 
Integrados 

 Hospital de Dia 

 Especialidades Cirúrgicas  Serviço Domiciliário 

 Especialidades Médicas  Urgência 

 Ginecologia/Obstetrícia Secção Auxiliar de Apoio 
Clínico 

Anestesiologia 

 Medicina da Criança e do 
Adolescente 

 Bloco Operatório 

 Psiquiatria e Abuso de 
Substâncias 

 M.C.D.T 

 Quartos Particulares  Outros Serviços de Apoio 
Clínico 

 Radioterapia Secção Auxiliar de Apoio 
Geral 

Serviço de Instalações e 
Equipamento 

 Unidade de Cuidados 
Intensivos 

 Serviços Hoteleiros 

 Unidades de Transplantes Secções Administrativas Administração e Direcção 

Outros Serviços Clínicos Cirurgia de Ambulatório  Serviços Técnicos e 
Administrativos 

Existe no entanto dificuldade em atribuir aos diferentes serviços de especialidades médicas ou 
cirúrgicas alguns dos centros de custos. Os centros referentes aos níveis de classificação 2 
“Cirurgia de Ambulatório”, “Serviço Domiciliário”, “Cuidados Continuados Integrados”, 
“Quartos Particulares”, “Unidades de Transplantes” e alguns centros das “Unidades de 
Cuidados Intensivos”, não se encontram diferenciados pelas especialidades médicas a que 
dizem respeito, não sendo possível identificar os serviços a que devem ser imputados os seus 
custos (ver Tabela 23 a Tabela 27). Como se vê no anexo seguinte e em outras análises feitas 
no corpo do texto, os custos com estes centros não são muito significativos, podendo-se assim 
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afirmar que se conhecem os custos mais importantes a imputar aos diferentes serviços de 
especialidades médicas. Este problema deve, contudo, ser alvo de correcção para se poder 
avaliar um hospital serviço a serviço com mais rigor. 

Para se tirar o maior proveito das funcionalidades da tabela dinâmica do Microsoft Excel© foi 
necessário fazer algumas correcções ao nome dos centros de custos presentes no ficheiro 
inicial enviado pela ACSS e normalizados pelo Plano de Contabilidade Analítica dos 
Hospitais (Ministério da Saúde, 2007). Tendo em vista uma análise por serviços hospitalares 
que permitisse perceber quais as especialidades médicas que são mais dispendiosas para o 
SNS, procedeu-se à eliminação dos centros de custos 113010 – “Obstetrícia” e 113020 – 
“Ginecologia”, criando um novo, o 113000 – “Ginecologia/Obstetrícia”, que agregou todos os 
custos e valores de produção e que corresponde à especialidade considerada pela Ordem dos 
Médicos. Da mesma forma, nos centros de custos de MCDT procedeu-se à eliminação dos 
centros de custos 230000 – “Técnicas de Obstetrícia” e 220000 – “Técnicas de Ginecologia”, 
criando-se um novo, o 239000 – “Técnicas de Ginecologia/Obstetrícia”. Nos custos 
indirectos, foram também eliminadas as categorias 2200000 – “Técnicas de Ginecologia” e 
2300000 – “Técnicas de Obstetrícia”, criando-se a nova categoria 2390000 – “Técnicas de 
Ginecologia/Obstetrícia”, que soma os custos das categorias extintas. Tendo em vista a 
mesma análise por serviços renomeou-se o centro de custos “Agudos” para “Psiquiatria”, já 
que “Agudos” se refere apenas ao internamento de pacientes com doenças do foro 
psiquiátrico, o que impedia a junção dos custos desta linha de produção a uma análise 
agregada das especialidades. 

Nos centros de custos dos MCDT também se renomearam dois deles para que tomassem o 
nome das especialidades médicas a que correspondem, apesar disto não ser necessário para 
uma análise por serviço. Os centros estavam denominados de “Técnicas de Dermatologia” e 
de “Técnicas de Genética”, passando-se a denominar “Técnicas de Dermato-Venereologia” e 
“Técnicas de Genética Médica”, respectivamente. Por fim, foi necessário proceder à 
correcção de erros ortográficos na designação dos centros de custos, algo que seria evitável 
caso a introdução dos custos fosse uniformemente feita, em todos os hospitais, através de um 
sistema de informação. Os centros de custos utilizados neste trabalho são identificados nas 
tabelas seguintes. 

 

Tabela 23 - Os Centros de Custos (Modificados) nos Hospitais do SNS (1/5) 
Nível de Classificação 1 Nível de Classificação 2 Nome Centro de Custos 

Custos Não Imputáveis   

Outros Serviços Clínicos Cirurgia de Ambulatório  

 Consulta Externa Anestesiologia 

  Angiologia e Cirurgia Vascular 

  Cardiologia 

  Cardiologia Pediátrica 

  Cirurgia Cardiotorácica 

  Cirurgia Geral 

  Cirurgia Maxilo-Facial 

  Cirurgia Pediátrica 

  Cirurgia Plástica Reconstrutiva e Estética 

  Dermato-Venereologia 

  Doenças Infecciosas 

  Endocrinologia 

  Estomatologia 



Benchmarking de Hospitais Portugueses – Modelação com Data Envelopment Analysis 

81 

Tabela 24 - Os Centros de Custos (Modificados) nos Hospitais do SNS (2/5) 
Nível de Classificação 1 Nível de Classificação 2 Nome Centro de Custos 

Outros Serviços Clínicos Consulta Externa Gastrenterologia 

  Genética Médica 

  Ginecologia/Obstetrícia 

  Hematologia Clínica 

  Imunoalergologia 

  Imunohemoterapia 

  Medicina do Trabalho 

  Medicina Física e Reabilitação 

  Medicina Interna 

  Medicina Nuclear 

  Nefrologia 

  Neurocirurgia 

  Neurologia 

  Oftalmologia 

  Oncologia Médica 

  Ortopedia 

  Otorrinolaringologia 

  Pediatria 

  Pneumologia 

  Psiquiatria 

  Psiquiatria da Infância e Adolescência 

  Radioterapia 

  Reumatologia 

  Urologia 

 Hospital de Dia Anestesiologia 

  Cardiologia 

  Cirurgia Geral 

  Dermato-Venereologia 

  Doenças Infecciosas 

  Endocrinologia 

  Estomatologia 

  Gastrenterologia 

  Ginecologia/Obstetrícia 

  Hematologia Clínica 

  Imunoalergologia 

  Imunohemoterapia 

  Nefrologia 

  Neurologia 

  Oftalmologia 

  Oncologia Médica 

  Ortopedia 

  Otorrinolaringologia 

  Pediatria 

  Pneumologia 

  Psiquiatria 

  Psiquiatria da Infância e Adolescência 
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Tabela 25 - Os Centros de Custos (Modificados) nos Hospitais do SNS (3/5) 
Nível de Classificação 1 Nível de Classificação 2 Nome Centro de Custos 

Outros Serviços Clínicos Hospital de Dia Radioterapia 

  Reumatologia 

  Urologia 

 Serviço Domiciliário  

 Urgência Urgência Geral / SO 

  Urgência Ginecologia/Obstetrícia / SO 

  Urgência Pediátrica / SO 

  Urgência Psiquiátrica / SO 

Secção Auxiliar de Apoio 
Clínico 

Anestesiologia Anestesiologia 

  Terapia da Dor Crónica 

 Bloco Operatório  

 M.C.D.T Anatomia Patológica 

  Crioconservação e Cultura de Tecidos 

  Desenvolvimento 

  Imagiologia 

  Imunohemoterapia 

  Medicina da Reprodução 

  Medicina Nuclear 

  Patologia Clínica 

  Radioterapia 

  Téc. Neurof., Neurol. e O. P. D. 
Neurológicas 

  Técnicas de Cardiologia 

  Técnicas de Cirurgia Maxilo-Facial 

  Técnicas de Dermato-Venereologia 

  Técnicas de Estomatologia 

  Técnicas de Gastrenterologia 

  Técnicas de Genética Médica 

  Técnicas de Ginecologia/Obstetrícia 

  Técnicas de Imunoalergologia 

  Técnicas de Medicina Física e Reabilitação 

  Técnicas de Nefrologia 

  Técnicas de Oftalmologia 

  Técnicas de Oncologia Médica 

  Técnicas de Ortopedia 

  Técnicas de Otorrinolaringologia 

  Técnicas de Pneumologia 

  Técnicas de Psiquiatria 

  Técnicas de Reumatologia 

  Técnicas de Urologia 

 Outros Serviços de Apoio Clínico Cirurgia Experimental 

  Dietética / Nutrição 

  Esterilização 

  Física Médica 

  Perícias Médico-Legais e Médicas 

  Psicologia 
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Tabela 26 - Os Centros de Custos (Modificados) nos Hospitais do SNS (4/5) 
Nível de Classificação 1 Nível de Classificação 2 Nome Centro de Custos 

Secção Auxiliar de Apoio 
Clínico 

Outros Serviços de Apoio Clínico Serviço Social 

  Serviços Farmacêuticos 

Secção Auxiliar de Apoio 
Geral 

Serviço de Instalações e 
Equipamento 

 

 Serviços Hoteleiros Barbearia 

  Lar 

  Parques e Jardins 

  Serviço de Alimentação e Dietética 

  Serviço de Higiene e Limpeza 

  Serviço de Segurança e Apoio 

  Serviço de Tratamento de Roupa 

  Serviço de Viaturas 

Secções Administrativas Administração e Direcção  

 Serviços Técnicos e 
Administrativos 

 

Serviços Clínicos de 
Internamento 

Cuidados Continuados Integrados Unidades de Convalescença 

  Unidades de Cuidados Paliativos 

 Especialidades Cirúrgicas Angiologia e Cirurgia Vascular 

  Cirurgia Cardiotorácica 

  Cirurgia Geral 

  Cirurgia Maxilo-Facial 

  Cirurgia Plástica Reconstrutiva e Estética 

  Estomatologia 

  Neurocirurgia 

  Oftalmologia 

  Ortopedia 

  Otorrinolaringologia 

  Urologia 

 Especialidades Médicas Cardiologia 

  Dermato-Venereologia 

  Doenças Infecciosas 

  Endocrinologia 

  Gastrenterologia 

  Genética Médica 

  Hematologia Clínica 

  Imunoalergologia 

  Medicina Física e Reabilitação 

  Medicina Interna 

  Medicina Nuclear 

  Nefrologia 

  Neurologia 

  Oncologia Médica 

  Pneumologia 

  Reumatologia 

 Ginecologia/Obstetrícia  

 Medicina da Criança e do 
Adolescente 

Cardiologia Pediátrica 
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Tabela 27 - Os Centros de Custos (Modificados) nos Hospitais do SNS (5/5) 
Nível de Classificação 1 Nível de Classificação 2 Nome Centro de Custos 

Serviços Clínicos de 
Internamento 

Medicina da Criança e do 
Adolescente 

Cirurgia Pediátrica 

  Neonatologia 

  Pediatria 

  Psiquiatria da Infância e Adolescência 

 Psiquiatria e Abuso de Substâncias Alcoologia 

  Psiquiatria 

  Reabilitação Psicossocial 

  Residentes 

 Quartos Particulares  

 Radioterapia  

 Unidade de Cuidados Intensivos UCI Cardiologia 

  UCI Cirurgia Cardiotorácica 

  UCI Cirurgia Geral 

  UCI Doenças Infecciosas 

  UCI Gastrenterologia 

  UCI Ginecologia/Obstetrícia 

  UCI Neonatologia 

  UCI Neurocirurgia 

  UCI Pediatria 

  UCI Pneumologia 

  UCI Polivalente 

  UCI Psiquiatria 

  UCI Transplantes 

  Unidade de Queimados 

 Unidades de Transplantes  
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ANEXO F: Custos Directos por Serviço e Centro de Custos nos Hospitais 
do SNS 

Para se identificarem os custos de cada serviço hospitalar, e com a ajuda das tabelas 
dinâmicas do Microsoft Excel©, foi necessário somar os custos de cada Unidade de Cuidados 
Intensivos (UCI) às especialidades a que dizem respeito, somar os custos do centro de 
“Terapia da Dor Crónica” e de “UCI Polivalente” ao serviço de Anestesiologia e somar os 
custos dos centros de “Alcoologia”, “Reabilitação Psicossocial” e “Residentes” ao serviço de 
Psiquiatria. A contabilização do número de hospitais com centro de custos teve isto em 
consideração, contando hospitais que tivessem pelo menos um destes centros de custos, 
mesmo que não tivessem mais nenhuma valência na especialidade respectiva. Os centros de 
custos que não se conseguem distribuir pelos respectivos serviços hospitalares, já identificado 
no anexo anterior, aparecem nas tabelas seguintes a bold, sendo responsáveis por 2% dos 
custos directos totais dos hospitais. 

Tabela 28 – Custos Directos por Serviço e Centro de Custos nos Hospitais do SNS (1/3) 

Ranking 
Serviço / Centro de 

Custos 
Custos Directos 

Nº Hospitais 
com Serviço 

Custos Directos 
Acumulados 

% 
Acumulada 

1 Urgência Geral / SO 393.789.632,18 € 49 393.789.632,18 € 8,21% 

2 Bloco Operatório 354.172.542,01 € 52 747.962.174,19 € 15,59% 

3 Serviços Técnicos e 
Administrativos 

348.910.056,81 € 58 1.096.872.231,00 € 22,86% 

4 Medicina Interna 263.075.696,31 € 55 1.359.947.927,31 € 28,34% 

5 Oncologia Médica 213.483.445,84 € 40 1.573.431.373,15 € 32,79% 

6 Cirurgia Geral 213.103.029,58 € 51 1.786.534.402,73 € 37,23% 

7 Patologia Clínica 181.978.527,19 € 53 1.968.512.929,92 € 41,03% 

8 Custos Não Imputáveis 178.011.601,89 € 58 2.146.524.531,81 € 44,73% 

9 Anestesiologia 163.878.165,23 € 56 2.310.402.697,04 € 48,15% 

10 Pediatria 133.952.902,57 € 46 2.444.355.599,61 € 50,94% 

11 Doenças Infecciosas 126.044.943,62 € 22 2.570.400.543,23 € 53,57% 

12 Imagiologia 123.186.319,59 € 56 2.693.586.862,82 € 56,14% 

13 Ginecologia/Obstetrícia 121.340.366,48 € 45 2.814.927.229,30 € 58,66% 

14 Ortopedia 107.390.377,71 € 47 2.922.317.607,01 € 60,90% 

15 Imunohemoterapia 104.618.508,64 € 46 3.026.936.115,65 € 63,08% 

16 Cardiologia 91.414.909,88 € 50 3.118.351.025,53 € 64,99% 

17 Serviço de Instalações 
e Equipamento 

89.712.919,45 € 59 3.208.063.944,98 € 66,86% 

18 Psiquiatria 85.593.320,78 € 36 3.293.657.265,76 € 68,64% 

19 Serviço de 
Alimentação e 
Dietética 

84.176.629,89 € 59 3.377.833.895,65 € 70,40% 

20 Técnicas de 
Cardiologia 

82.132.728,95 € 50 3.459.966.624,60 € 72,11% 

21 Hematologia Clínica 79.972.358,32 € 28 3.539.938.982,92 € 73,77% 

22 Administração e 
Direcção 

77.303.332,60 € 57 3.617.242.315,52 € 75,39% 

23 Neurologia 69.506.880,12 € 37 3.686.749.195,64 € 76,83% 

24 Pneumologia 63.365.010,36 € 40 3.750.114.206,00 € 78,15% 

25 Nefrologia 59.611.463,90 € 23 3.809.725.669,90 € 79,40% 

26 Urologia 56.385.337,16 € 43 3.866.111.007,06 € 80,57% 

27 Urgência Pediátrica/SO 51.005.255,50 € 31 3.917.116.262,56 € 81,64% 
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Tabela 29 – Custos Directos por Serviço e Centro de Custos nos Hospitais do SNS (2/3) 

Ranking 
Serviço / Centro de 

Custos 
Custos Directos 

Nº Hospitais 
com Serviço 

Custos Directos 
Acumulados 

% 
Acumulada 

28 Serviços Farmacêuticos 44.746.910,51 € 58 3.961.863.173,07 € 82,57% 

29 Gastrenterologia 41.797.630,67 € 37 4.003.660.803,74 € 83,44% 

30 Urgência 
Ginecologia/Obstetrícia 
/ SO 

41.159.791,44 € 31 4.044.820.595,18 € 84,30% 

31 Angiologia e Cirurgia 
Vascular 

40.640.790,27 € 14 4.085.461.385,45 € 85,14% 

32 Neonatologia 36.324.855,92 € 32 4.121.786.241,37 € 85,90% 

33 Neurocirurgia 35.157.416,51 € 17 4.156.943.657,88 € 86,63% 

34 Oftalmologia 35.155.918,99 € 43 4.192.099.576,87 € 87,37% 

35 Radioterapia 33.746.013,31 € 11 4.225.845.590,18 € 88,07% 

36 Técnicas de Medicina 
Física e Reabilitação 

32.709.091,59 € 52 4.258.554.681,77 € 88,75% 

37 Serviço de Higiene e 
Limpeza 

31.812.183,46 € 48 4.290.366.865,23 € 89,41% 

38 Otorrinolaringologia 30.766.725,40 € 40 4.321.133.590,63 € 90,06% 

39 Serviço de Tratamento 
de Roupa 

29.752.202,43 € 54 4.350.885.793,06 € 90,68% 

40 Cirurgia de 
Ambulatório 

29.746.385,26 € 42 4.380.632.178,32 € 91,30% 

41 Serviço Domiciliário 28.850.760,94 € 32 4.409.482.939,26 € 91,90% 

42 Anatomia Patológica 28.521.914,13 € 32 4.438.004.853,39 € 92,49% 

43 Cirurgia Cardiotorácica 26.164.522,84 € 7 4.464.169.376,23 € 93,04% 

44 Serviço de Segurança e 
Apoio 

23.878.798,57 € 47 4.488.048.174,80 € 93,53% 

45 Esterilização 21.882.397,22 € 55 4.509.930.572,02 € 93,99% 

46 Técnicas de 
Gastrenterologia 

21.801.049,72 € 39 4.531.731.621,74 € 94,44% 

47 Medicina Física e 
Reabilitação 

21.372.429,29 € 50 4.553.104.051,03 € 94,89% 

48 Unidades de 
Transplantes 

17.849.629,33 € 5 4.570.953.680,36 € 95,26% 

49 Dermato-Venereologia 17.450.780,39 € 33 4.588.404.460,75 € 95,63% 

50 Reumatologia 17.379.475,13 € 17 4.605.783.935,88 € 95,99% 

51 Endocrinologia 14.939.137,67 € 27 4.620.723.073,55 € 96,30% 

52 Serviço Social 13.074.403,96 € 57 4.633.797.477,51 € 96,57% 

53 Medicina Nuclear 12.176.707,93 € 8 4.645.974.185,44 € 96,83% 

54 Cirurgia Pediátrica 10.414.037,66 € 11 4.656.388.223,10 € 97,04% 

55 Técnicas de Nefrologia 10.299.753,47 € 11 4.666.687.976,57 € 97,26% 

56 Técnicas de 
Pneumologia 

9.529.947,22 € 35 4.676.217.923,79 € 97,46% 

57 Estomatologia 9.518.986,17 € 23 4.685.736.909,96 € 97,65% 

58 Cirurgia Plástica 
Reconstrutiva e 
Estética 

9.352.408,08 € 20 4.695.089.318,04 € 97,85% 

59 Serviço de Viaturas 9.097.449,31 € 48 4.704.186.767,35 € 98,04% 

60 Unidades de 
Convalescença 

7.392.906,80 € 10 4.711.579.674,15 € 98,19% 

61 Psiquiatria da Infância 
e Adolescência 

7.167.145,06 € 16 4.718.746.819,21 € 98,34% 

62 Cirurgia Maxilo-Facial 6.969.232,50 € 11 4.725.716.051,71 € 98,49% 
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Tabela 30 – Custos Directos por Serviço e Centro de Custos nos Hospitais do SNS (3/3) 

Ranking 
Serviço / Centro de 

Custos 
Custos Directos 

Nº Hospitais 
com Serviço 

Custos Directos 
Acumulados 

% 
Acumulada 

63 Unidade de 
Queimados 

6.229.417,30 € 4 4.731.945.469,01 € 98,62% 

64 Imunoalergologia 5.860.826,94 € 20 4.737.806.295,95 € 98,74% 

65 Técnicas de 
Oftalmologia 

5.007.116,10 € 29 4.742.813.412,05 € 98,84% 

66 Téc. Neurof., Neurol. e 
O. P. D. Neurológicas 

4.517.908,37 € 29 4.747.331.320,42 € 98,94% 

67 Técnicas de 
Ginecologia/Obstetrícia 

4.239.290,22 € 28 4.751.570.610,64 € 99,03% 

68 Medicina do Trabalho 3.389.952,80 € 45 4.754.960.563,44 € 99,10% 

69 Parques e Jardins 3.155.661,63 € 40 4.758.116.225,07 € 99,16% 

70 Cardiologia Pediátrica 3.107.180,53 € 8 4.761.223.405,60 € 99,23% 

71 Dietética / Nutrição 3.106.044,07 € 27 4.764.329.449,67 € 99,29% 

72 Genética Médica 3.071.979,06 € 6 4.767.401.428,73 € 99,36% 

73 Quartos Particulares 3.069.340,20 € 9 4.770.470.768,93 € 99,42% 

74 Unidades de 
Cuidados Paliativos 

2.954.648,71 € 6 4.773.425.417,64 € 99,48% 

75 Psicologia 2.713.868,84 € 30 4.776.139.286,48 € 99,54% 

76 Cirurgia Experimental 2.681.809,80 € 4 4.778.821.096,28 € 99,59% 

77 Técnicas de Urologia 2.586.205,62 € 32 4.781.407.301,90 € 99,65% 

78 Técnicas de Psiquiatria 2.437.227,85 € 8 4.783.844.529,75 € 99,70% 

79 Lar 2.334.890,76 € 5 4.786.179.420,51 € 99,75% 

80 Técnicas de 
Otorrinolaringologia 

1.698.077,03 € 26 4.787.877.497,54 € 99,78% 

81 Técnicas de 
Imunoalergologia 

1.255.782,41 € 3 4.789.133.279,95 € 99,81% 

82 Técnicas de Dermato-
Venereologia 

1.199.308,46 € 21 4.790.332.588,41 € 99,83% 

83 UCI Transplantes 1.176.488,10 € 2 4.791.509.076,51 € 99,86% 

84 Técnicas de Oncologia 
Médica 

1.104.470,39 € 3 4.792.613.546,90 € 99,88% 

85 Física Médica 1.056.339,57 € 3 4.793.669.886,47 € 99,90% 

86 Técnicas de 
Reumatologia 

869.774,60 € 5 4.794.539.661,07 € 99,92% 

87 Técnicas de Genética 
Médica 

863.123,44 € 3 4.795.402.784,51 € 99,94% 

88 Medicina da 
Reprodução 

624.901,48 € 5 4.796.027.685,99 € 99,95% 

89 Crioconservação e 
Cultura de Tecidos 

501.390,08 € 1 4.796.529.076,07 € 99,96% 

90 Barbearia 486.832,28 € 21 4.797.015.908,35 € 99,97% 

91 Técnicas de 
Estomatologia 

455.172,24 € 5 4.797.471.080,59 € 99,98% 

92 Desenvolvimento 424.722,27 € 4 4.797.895.802,86 € 99,99% 

93 Perícias Médico-Legais 
e Médicas 

299.937,47 € 7 4.798.195.740,33 € 100,00% 

94 Urgência Psiquiátrica / 
SO 

60.230,88 € 3 4.798.255.971,21 € 100,00% 

95 Técnicas de Cirurgia 
Maxilo-Facial 

45.032,17 € 2 4.798.301.003,38 € 100,00% 

96 Técnicas de Ortopedia 17.041,00 € 3 4.798.318.044,38 € 100,00% 
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ANEXO G: Custos Gerais por Serviço e Centro de Custos nos Hospitais 
do SNS 

Utilizando os serviços do anexo anterior, identificaram-se os custos gerais incorridos pelos 
que pertencem aos serviços principais, os que são responsáveis por incorporar os custos 
directos dos restantes. Os centros de custos que não se conseguem distribuir pelos respectivos 
serviços, já identificados em anexos anteriores, aparecem nas tabelas seguintes a bold, sendo 
responsáveis por 3,12% dos custos gerais totais dos hospitais. 

 

Tabela 31 - Custos Gerais por Serviço e Centro de Custos nos Hospitais do SNS (1/2) 

Ranking 
Serviço / Centro de 

Custos 
Custos Gerais 

Nº Hospitais 
com Serviço 

Custos Gerais 
Acumulados 

% 
Acumulada 

1 Urgência Geral / SO 595.659.584,58 € 49 595.659.584,58 € 12,42% 

2 Cirurgia Geral 421.419.811,23 € 51 1.017.079.395,81 € 21,21% 

3 Medicina Interna 409.209.458,40 € 55 1.426.288.854,21 € 29,74% 

4 Oncologia Médica 287.170.931,07 € 40 1.713.459.785,28 € 35,73% 

5 Ginecologia/Obstetrícia 257.895.931,22 € 45 1.971.355.716,50 € 41,11% 

6 Ortopedia 228.375.572,75 € 47 2.199.731.289,25 € 45,87% 

7 Custos Não Imputáveis 224.246.158,99 € 58 2.423.977.448,24 € 50,54% 

8 Pediatria 184.925.658,80 € 46 2.608.903.107,04 € 54,40% 

9 Cardiologia 167.803.550,71 € 50 2.776.706.657,75 € 57,90% 

10 Doenças Infecciosas 156.376.954,92 € 22 2.933.083.612,67 € 61,16% 

11 Anestesiologia 147.237.516,98 € 55 3.080.321.129,65 € 64,23% 

12 Psiquiatria 130.249.398,63 € 36 3.210.570.528,28 € 66,95% 

13 Hematologia Clínica 115.232.813,13 € 28 3.325.803.341,41 € 69,35% 

14 Urologia 104.458.880,85 € 43 3.430.262.222,26 € 71,53% 

15 Neurologia 98.313.359,19 € 37 3.528.575.581,45 € 73,58% 

16 Oftalmologia 97.765.776,37 € 43 3.626.341.357,82 € 75,62% 

17 Pneumologia 94.228.064,82 € 40 3.720.569.422,64 € 77,58% 

18 Nefrologia 92.661.870,48 € 23 3.813.231.293,12 € 79,51% 

19 Gastrenterologia 71.452.749,92 € 37 3.884.684.043,04 € 81,00% 

20 Angiologia e Cirurgia 
Vascular 

71.262.877,34 € 14 3.955.946.920,38 € 82,49% 

21 Urgência Pediátrica / 
SO 

70.550.468,90 € 31 4.026.497.389,28 € 83,96% 

22 Neurocirurgia 68.737.983,98 € 17 4.095.235.373,26 € 85,39% 

23 Otorrinolaringologia 66.713.290,53 € 40 4.161.948.663,79 € 86,78% 

24 Cirurgia de 
Ambulatório 

59.994.841,24 € 42 4.221.943.505,03 € 88,03% 

25 Urgência 
Ginecologia/Obstetrícia 
/ SO 

56.171.898,41 € 31 4.278.115.403,44 € 89,21% 

26 Medicina Física e 
Reabilitação 

50.024.201,12 € 50 4.328.139.604,56 € 90,25% 

27 Neonatologia 47.987.498,09 € 32 4.376.127.102,65 € 91,25% 

28 Cirurgia Cardiotorácica 47.659.968,73 € 7 4.423.787.071,38 € 92,24% 

29 Radioterapia 44.098.037,93 € 11 4.467.885.109,31 € 93,16% 

30 Imunohemoterapia 34.096.680,43 € 35 4.501.981.789,74 € 93,87% 
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Tabela 32 - Custos Gerais por Serviço e Centro de Custos nos Hospitais do SNS (2/2) 

Ranking 
Serviço / Centro de 

Custos 
Custos Gerais 

Nº Hospitais 
com Serviço 

Custos Gerais 
Acumulados 

% 
Acumulada 

31 Serviço Domiciliário 32.912.974,87 € 32 4.534.894.764,61 € 94,56% 

32 Dermato-Venereologia 27.486.492,00 € 33 4.562.381.256,61 € 95,13% 

33 Reumatologia 26.212.880,64 € 17 4.588.594.137,25 € 95,68% 

34 Endocrinologia 24.649.080,69 € 27 4.613.243.217,94 € 96,19% 

35 Estomatologia 24.264.037,08 € 23 4.637.507.255,02 € 96,70% 

36 Unidades de 
Transplantes 

23.988.355,65 € 5 4.661.495.610,67 € 97,20% 

37 Cirurgia Pediátrica 23.464.576,32 € 11 4.684.960.186,99 € 97,69% 

38 Cirurgia Plástica 
Reconstrutiva e Estética 

21.570.589,18 € 20 4.706.530.776,17 € 98,14% 

39 Cirurgia Maxilo-Facial 16.603.853,34 € 11 4.723.134.629,51 € 98,48% 

40 Unidade de Queimados 11.975.517,80 € 4 4.735.110.147,31 € 98,73% 

41 Unidades de 
Convalescença 

10.646.288,56 € 10 4.745.756.435,87 € 98,96% 

42 Imunoalergologia 10.186.229,10 € 20 4.755.942.664,97 € 99,17% 

43 Psiquiatria da Infância e 
Adolescência 

8.680.653,13 € 16 4.764.623.318,10 € 99,35% 

44 Cardiologia Pediátrica 5.786.326,67 € 8 4.770.409.644,77 € 99,47% 

45 Medicina do Trabalho 5.618.192,39 € 45 4.776.027.837,16 € 99,59% 

46 Genética Médica 5.251.222,61 € 6 4.781.279.059,77 € 99,70% 

47 Quartos Particulares 4.396.162,49 € 9 4.785.675.222,26 € 99,79% 

48 Unidades de Cuidados 
Paliativos 

4.191.702,07 € 6 4.789.866.924,33 € 99,88% 

49 Medicina Nuclear 3.632.341,10 € 5 4.793.499.265,43 € 99,95% 

50 UCI Transplantes 1.755.987,25 € 2 4.795.255.252,68 € 99,99% 

51 Urgência Psiquiátrica / 
SO 

537.760,33 € 3 4.795.793.013,01 € 100,00% 
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ANEXO H: Custos Gerais e Produção por Serviço e por Centro de Custos 
no Internamento nos Hospitais do SNS 

Como é nos Serviços de Internamento que alguns centros de custos que não se identificam 
com nenhum serviço aparecem, eles apresentam-se aqui a bold, como nas secções anteriores. 

Tabela 33 - Custos Gerais e Produção por Serviço e por Centro de Custos no Internamento nos Hospitais 
do SNS – Dias de Internamento (1/2) 

Ranking 
Serviços / Centro 

de Custos 
Custos Gerais 

Nº Hospitais 
com Serviço

% 
Acumulada 

Custos 

Nº Dias 
Internamento 

Custos / Dia 
Internamento

1 Cirurgia Geral 354.971.921,23 € 50 15,20% 870507 407,78 € 

2 Medicina Interna 328.780.941,23 € 49 29,29% 1366808 240,55 € 

3 Ginecologia 
/Obstetrícia 

197.873.034,14 € 39 37,76% 454008 435,84 € 

4 Ortopedia 195.765.909,35 € 42 46,15% 539085 363,14 € 

5 Anestesiologia (UCI 
Polivalente) 

128.399.976,54 € 33 51,65% 105658 1.215,24 € 

6 Pediatria 127.707.130,33 € 38 57,12% 232939 548,24 € 

7 Cardiologia 123.625.223,39 € 33 62,41% 215366 574,02 € 

8 Psiquiatria 98.955.324,31 € 26 66,65% 666353 148,50 € 

9 Oftalmologia 69.390.985,62 € 33 69,62% 55923 1.240,83 € 

10 Urologia 65.314.100,72 € 32 72,42% 169312 385,76 € 

11 Neurocirurgia 60.741.768,92 € 12 75,02% 132954 456,86 € 

12 Pneumologia 58.131.026,30 € 29 77,51% 179419 324,00 € 

13 Otorrinolaringologia 48.507.942,81 € 35 79,59% 83883 578,28 € 

14 Neonatologia 47.987.498,09 € 32 81,65% 116899 410,50 € 

15 Cirurgia 
Cardiotorácica 

45.095.407,88 € 6 83,58% 62181 725,23 € 

16 Neurologia 40.548.016,81 € 25 85,31% 119067 340,55 € 

17 Hematologia 
Clínica 

36.321.882,46 € 11 86,87% 58998 615,65 € 

18 Gastrenterologia 34.086.755,19 € 28 88,33% 95643 356,40 € 

19 Angiologia e 
Cirurgia Vascular 

30.230.434,33 € 10 89,62% 72697 415,84 € 

20 Nefrologia 29.739.615,26 € 17 90,90% 57877 513,84 € 

21 Oncologia Médica 28.950.378,49 € 13 92,14% 72557 399,00 € 

22 Unidades de 
Transplantes 

23.988.355,65 € 5 93,17% 22068 1.087,02 € 

23 Doenças Infecciosas 23.272.358,97 € 12 94,16% 60126 387,06 € 

24 Cirurgia Pediátrica 20.877.578,99 € 8 95,06% 26263 794,94 € 

25 Cirurgia Plástica 
Reconstrutiva e 
Estética 

18.894.129,30 € 14 95,87% 41561 454,61 € 

26 Medicina Física e 
Reabilitação 

13.467.674,52 € 9 96,44% 40890 329,36 € 

27 Cirurgia Maxilo-
Facial 

13.417.242,34 € 8 97,02% 28834 465,33 € 

28 Unidade de 
Queimados 

11.975.517,80 € 4 97,53% 8548 1.400,97 € 

29 Unidades de 
Convalescença 

10.646.288,56 € 10 97,99% 49269 216,08 € 

30 Dermato-
Venereologia 

9.468.501,85 € 17 98,39% 28388 333,54 € 
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Tabela 34 - Custos Gerais e Produção por Serviço e por Centro de Custos no Internamento nos Hospitais 
do SNS – Dias de Internamento (2/2) 

Ranking 
Serviços / Centro 

de Custos 
Custos Gerais 

Nº Hospitais 
com Serviço

% 
Acumulada 

Custos 

Nº Dias 
Internamento 

Custos / Dia 
Internamento

31 Endocrinologia 7.541.518,74 € 9 98,71% 17382 433,87 € 

32 Radioterapia 6.027.870,35 € 4 98,97% 14767 408,20 € 

33 Quartos 
Particulares 

4.396.162,49 € 9 99,16% 12587 349,26 € 

34 Unidades de 
Cuidados 
Paliativos 

4.191.702,07 € 6 99,34% 12895 325,06 € 

35 Reumatologia 4.053.289,73 € 7 99,51% 11055 366,65 € 

36 Cardiologia 
Pediátrica 

2.494.221,30 € 1 99,62% 3052 817,24 € 

37 Medicina Nuclear 2.472.069,89 € 3 99,73% 1303 1.897,21 € 

38 UCI Transplantes 1.755.987,25 € 2 99,80% 2152 815,98 € 

39 Psiquiatria da 
Infância e 
Adolescência 

1.669.020,91 € 2 99,87% 6158 271,03 € 

40 Genética Médica 1.040.404,28 € 1 99,92% 327 3.181,66 € 

41 Estomatologia 974.973,02 € 6 99,96% 1217 801,13 € 

42 Imunoalergologia 930.984,81 € 4 100,00% 15146 61,47 € 

 

Tabela 35 - Custos Gerais e Produção por Serviço e por Centro de Custos no Internamento nos Hospitais 
do SNS Doentes Saídos (1/2) 

Ranking 
Serviços / Centro 

de Custos 
Custos Gerais 

Nº Hospitais 
com Serviço 

% 
Acumulada 

Custos 

Nº Doentes 
Saídos 

Custo / 
Doente Saído

1 Cirurgia Geral 354.971.921,23 € 50 15,20% 144702 2.453,12 € 

2 Medicina Interna 328.780.941,23 € 49 29,29% 157207 2.091,39 € 

3 Ginecologia/Obstetr
ícia 

197.873.034,14 € 39 37,76% 132396 1.494,55 € 

4 Ortopedia 195.765.909,35 € 42 46,15% 71715 2.729,78 € 

5 Anestesiologia (UCI 
Polivalente) 

128.399.976,54 € 33 51,65% 12853 9.989,88 € 

6 Pediatria 127.707.130,33 € 38 57,12% 52149 2.448,89 € 

7 Cardiologia 123.625.223,39 € 33 62,41% 48389 2.554,82 € 

8 Psiquiatria 98.955.324,31 € 26 66,65% 20386 4.854,08 € 

9 Oftalmologia 69.390.985,62 € 33 69,62% 16890 4.108,41 € 

10 Urologia 65.314.100,72 € 32 72,42% 30162 2.165,44 € 

11 Neurocirurgia 60.741.768,92 € 12 75,02% 16432 3.696,55 € 

12 Pneumologia 58.131.026,30 € 29 77,51% 17321 3.356,10 € 

13 Otorrinolaringologia 48.507.942,81 € 35 79,59% 22990 2.109,96 € 

14 Neonatologia 47.987.498,09 € 32 81,65% 18813 2.550,76 € 

15 Cirurgia 
Cardiotorácica 

45.095.407,88 € 6 83,58% 12770 3.531,36 € 

16 Neurologia 40.548.016,81 € 25 85,31% 13901 2.916,91 € 

17 Hematologia Clínica 36.321.882,46 € 11 86,87% 4468 8.129,34 € 

18 Gastrenterologia 34.086.755,19 € 28 88,33% 12708 2.682,31 € 
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Tabela 36 - Custos Gerais e Produção por Serviço e por Centro de Custos no Internamento nos Hospitais 
do SNS Doentes Saídos (2/2) 

Ranking 
Serviços / Centro 

de Custos 
Custos Gerais 

Nº Hospitais 
com Serviço 

% 
Acumulada 

Custos 

Nº Doentes 
Saídos 

Custo / 
Doente Saído

19 Angiologia e 
Cirurgia Vascular 

30.230.434,33 € 10 89,62% 12894 2.344,54 € 

20 Nefrologia 29.739.615,26 € 17 90,90% 6075 4.895,41 € 

21 Oncologia Médica 28.950.378,49 € 13 92,14% 11902 2.432,40 € 

22 Unidades de 
Transplantes 

23.988.355,65 € 5 93,17% 1698 14.127,42 € 

23 Doenças Infecciosas 23.272.358,97 € 12 94,16% 3907 5.956,58 € 

24 Cirurgia Pediátrica 20.877.578,99 € 8 95,06% 6067 3.441,17 € 

25 Cirurgia Plástica 
Reconstrutiva e 
Estética 

18.894.129,30 € 14 95,87% 6742 2.802,45 € 

26 Medicina Física e 
Reabilitação 

13.467.674,52 € 9 96,44% 999 13.481,16 € 

27 Cirurgia Maxilo-
Facial 

13.417.242,34 € 8 97,02% 5020 2.672,76 € 

28 Unidade de 
Queimados 

11.975.517,80 € 4 97,53% 399 30.013,83 € 

29 Unidades de 
Convalescença 

10.646.288,56 € 10 97,99% 1678 6.344,63 € 

30 Dermato-
Venereologia 

9.468.501,85 € 17 98,39% 3738 2.533,04 € 

31 Endocrinologia 7.541.518,74 € 9 98,71% 2045 3.687,78 € 

32 Radioterapia 6.027.870,35 € 4 98,97% 3669 1.642,92 € 

33 Quartos 
Particulares 

4.396.162,49 € 9 99,16% 2034 2.161,34 € 

34 Unidades de 
Cuidados 
Paliativos 

4.191.702,07 € 6 99,34% 604 6.939,90 € 

35 Reumatologia 4.053.289,73 € 7 99,51% 1125 3.602,92 € 

36 Cardiologia 
Pediátrica 

2.494.221,30 € 1 99,62% 606 4.115,88 € 

37 Medicina Nuclear 2.472.069,89 € 3 99,73% 561 4.406,54 € 

38 UCI Transplantes 1.755.987,25 € 2 99,80% 198 8.868,62 € 

39 Psiquiatria da 
Infância e 
Adolescência 

1.669.020,91 € 2 99,87% 310 5.383,94 € 

40 Genética Médica 1.040.404,28 € 1 99,92% 52 20.007,77 € 

41 Estomatologia 974.973,02 € 6 99,96% 388 2.512,82 € 

42 Imunoalergologia 930.984,81 € 4 100,00% 4419 210,68 € 
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ANEXO I: Custos e Produção por Serviço na Consulta Externa nos 
Hospitais do SNS 

Tabela 37 - Custos e Produção por Serviço na Consulta Externa nos Hospitais do SNS 

Ranking 
Serviços / Centro de 

Custos 
Custos Gerais 

Nº Hospitais 
com Serviço 

% Acumulada 
Custos 

Nº 
Consultas 

Custo 
/Consulta 

1 Doenças Infecciosas 80.928.558,22 € 16 8,31% 94767 853,97 € 

2 Medicina Interna 80.428.517,17 € 53 16,57% 517972 155,28 € 

3 Oncologia Médica 63.644.257,80 € 34 23,11% 346784 183,53 € 

4 Ginecologia/Obstetríc
ia 

58.702.825,86 € 45 29,14% 748882 78,39 € 

5 Cirurgia Geral 52.949.780,75 € 49 34,58% 652903 81,10 € 

6 Neurologia 50.730.528,62 € 36 39,79% 234658 216,19 € 

7 Pediatria 44.343.021,24 € 46 44,35% 430229 103,07 € 

8 Angiologia e Cirurgia 
Vascular 

41.032.443,01 € 14 48,56% 252579 162,45 € 

9 Nefrologia 37.937.708,29 € 22 52,46% 113846 333,24 € 

10 Urologia 37.538.467,82 € 42 56,31% 264830 141,75 € 

11 Hematologia Clínica 37.256.862,45 € 24 60,14% 176131 211,53 € 

12 Medicina Física e 
Reabilitação 

36.556.526,60 € 50 63,89% 236295 154,71 € 

13 Cardiologia 34.130.589,39 € 49 67,40% 335046 101,87 € 

14 Ortopedia 32.035.155,14 € 46 70,69% 603696 53,07 € 

15 Gastrenterologia 31.763.159,86 € 35 73,95% 213273 148,93 € 

16 Pneumologia 28.675.853,86 € 38 76,90% 255000 112,45 € 

17 Oftalmologia 27.898.276,21 € 43 79,76% 700655 39,82 € 

18 Psiquiatria 23.546.775,05 € 36 82,18% 483235 48,73 € 

19 Estomatologia 23.284.428,72 € 23 84,57% 199078 116,96 € 

20 Otorrinolaringologia 18.113.026,42 € 40 86,44% 383855 47,19 € 

21 Dermato-
Venereologia 

16.722.159,86 € 31 88,15% 278643 60,01 € 

22 Endocrinologia 15.739.374,86 € 22 89,77% 194735 80,82 € 

23 Anestesiologia 15.413.231,01 € 54 91,35% 221037 69,73 € 

24 Radioterapia 15.311.395,12 € 7 92,93% 85277 179,55 € 

25 Imunohemoterapia 12.190.999,97 € 34 94,18% 378578 32,20 € 

26 Reumatologia 10.880.412,09 € 14 95,30% 62530 174,00 € 

27 Neurocirurgia 7.996.215,06 € 16 96,12% 76767 104,16 € 

28 Imunoalergologia 6.798.254,20 € 20 96,81% 108381 62,73 € 

29 Psiquiatria da Infância 
e Adolescência 

5.712.072,86 € 15 97,40% 42277 135,11 € 

30 Medicina do Trabalho 5.618.192,39 € 45 97,98% 40727 137,95 € 

31 Genética Médica 4.210.818,33 € 6 98,41% 18494 227,69 € 

32 Cardiologia Pediátrica 3.292.105,37 € 8 98,75% 21374 154,02 € 

33 Cirurgia Maxilo-
Facial 

3.186.611,00 € 9 99,08% 27714 114,98 € 

34 Cirurgia Plástica 
Reconstrutiva Estética 

2.676.459,88 € 18 99,35% 72805 36,76 € 

35 Cirurgia Pediátrica 2.586.997,33 € 10 99,62% 52693 49,10 € 

36 Cirurgia 
Cardiotorácica 

2.564.560,85 € 7 99,88% 31187 82,23 € 

37 Medicina Nuclear 1.160.271,21 € 4 100,00% 6424 180,62 € 
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ANEXO J: Custos e Produção por Serviços no Hospital de Dia nos 
Hospitais do SNS 

 

Tabela 38 - Custos e Produção por Serviços no Hospital de Dia nos Hospitais do SNS – Doentes Tratados 

Ranking 
Serviços / Centro de 

Custos 
Custos Gerais 

Nº Hospitais 
com Serviço 

% 
Acumulada 

Custos 

Nº Doentes 
Tratados 

Custo 
/Doente 
Tratado 

1 Oncologia Médica 194.576.294,78 € 40 43,48% 83213 2.338,29 €

2 Doenças Infecciosas 52.176.037,73 € 21 55,14% 12740 4.095,45 €

3 Hematologia Clínica 41.654.068,22 € 23 64,45% 11479 3.628,72 €

4 Nefrologia 24.984.546,93 € 18 70,03% 4999 4.997,91 €

5 Radioterapia 22.758.772,46 € 9 75,12% 87678 259,57 € 

6 Imunohemoterapia 21.905.680,46 € 26 80,02% 10648 2.057,26 €

7 Cirurgia Geral 13.498.109,25 € 9 83,03% 15489 871,46 € 

8 Pediatria 12.875.507,23 € 27 85,91% 12029 1.070,37 €

9 Reumatologia 11.279.178,82 € 10 88,43% 5269 2.140,67 €

10 Cardiologia 10.047.737,93 € 8 90,68% 5978 1.680,79 €

11 Psiquiatria 7.747.299,27 € 19 92,41% 3530 2.194,70 €

12 Pneumologia 7.421.184,66 € 18 94,07% 7566 980,86 € 

13 Neurologia 7.034.813,76 € 13 95,64% 5226 1.346,12 €

14 Gastrenterologia 5.602.834,87 € 14 96,89% 6458 867,58 € 

15 Anestesiologia 3.424.309,43 € 11 97,65% 3707 923,74 € 

16 Imunoalergologia 2.456.990,09 € 4 98,20% 1182 2.078,67 €

17 Urologia 1.606.312,31 € 11 98,56% 3631 442,39 € 

18 Endocrinologia 1.368.187,09 € 12 98,87% 4044 338,33 € 

19 Ginecologia/Obstetríci
a 

1.320.071,22 € 9 99,16% 3580 368,73 € 

20 Psiquiatria da Infância 
e Adolescência 

1.299.559,36 € 7 99,45% 618 2.102,85 €

21 Dermato-Venereologia 1.295.830,29 € 8 99,74% 846 1.531,71 €

22 Ortopedia 574.508,26 € 6 99,87% 2791 205,84 € 

23 Oftalmologia 476.514,54 € 4 99,98% 562 847,89 € 

24 Otorrinolaringologia 92.321,30 € 5 100,00% 310 297,81 € 

25 Estomatologia 4.635,34 € 1 100,00% 177 26,19 € 
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Tabela 39 - Custos e Produção por Serviços no Hospital de Dia nos Hospitais do SNS – Nº de Sessões 

Ranking 
Serviços / Centro de 

Custos 
Custos Gerais 

Nº Hospitais 
com Serviço 

% 
Acumulada 

Custos 

Nº 
Sessões 

Custo 
/Sessão 

1 Oncologia Médica 194.576.294,78 € 40 43,48% 330060 589,52 €

2 Doenças Infecciosas 52.176.037,73 € 21 55,14% 119089 438,13 €

3 Hematologia Clínica 41.654.068,22 € 23 64,45% 53073 784,84 €

4 Nefrologia 24.984.546,93 € 18 70,03% 103432 241,56 €

5 Radioterapia 22.758.772,46 € 9 75,12% 125312 181,62 €

6 Imunohemoterapia 21.905.680,46 € 26 80,02% 56288 389,17 €

7 Cirurgia Geral 13.498.109,25 € 9 83,03% 34198 394,70 €

8 Pediatria 12.875.507,23 € 27 85,91% 50899 252,96 €

9 Reumatologia 11.279.178,82 € 10 88,43% 18560 607,71 €

10 Cardiologia 10.047.737,93 € 8 90,68% 15383 653,17 €

11 Psiquiatria 7.747.299,27 € 19 92,41% 80602 96,12 € 

12 Pneumologia 7.421.184,66 € 18 94,07% 27467 270,19 €

13 Neurologia 7.034.813,76 € 13 95,64% 17986 391,13 €

14 Gastrenterologia 5.602.834,87 € 14 96,89% 11944 469,09 €

15 Anestesiologia 3.424.309,43 € 11 97,65% 17001 201,42 €

16 Imunoalergologia 2.456.990,09 € 4 98,20% 3502 701,60 €

17 Urologia 1.606.312,31 € 11 98,56% 9856 162,98 €

18 Endocrinologia 1.368.187,09 € 12 98,87% 9279 147,45 €

19 Ginecologia/Obstetrícia 1.320.071,22 € 9 99,16% 7944 166,17 €

20 Psiquiatria da Infância e 
Adolescência 

1.299.559,36 € 7 99,45% 9121 142,48 €

21 Dermato-Venereologia 1.295.830,29 € 8 99,74% 2846 455,32 €

22 Ortopedia 574.508,26 € 6 99,87% 30298 18,96 € 

23 Oftalmologia 476.514,54 € 4 99,98% 1079 441,63 €

24 Otorrinolaringologia 92.321,30 € 5 100,00% 3466 26,64 € 

25 Estomatologia 4.635,34 € 1 100,00% 262 17,69 € 
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ANEXO K: Estrutura de Custos dos Serviços Principais nos Hospitais do 
SNS 

 
Figura 25 - Estrutura dos Custos Gerais nos Serviços de Especialidades Médicas. 

 

 
Figura 26 - Estrutura dos Custos Gerais nos Serviços de Urgência. 
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ANEXO L: Relação entre Número de Camas e FSE, Custos 
Administrativos e Custos com Pessoal Operário 

 
Figura 27 - Relação entre Número de Camas e FSE. 

 
Figura 28 - Relação entre Número de Camas Custos Administrativos. 

 
Figura 29 - Relação entre Número de Camas e Custos com Pessoal Operário. 
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ANEXO M: Cruzamento de Dados de RH e de Contabilidade Analítica 

O intuito do cruzamento aqui evidenciado foi o de verificar a fiabilidade dos dados enviados 
pelos hospitais para a ACSS. Tendo em consideração que os diferentes especialistas médicos 
pertencem apenas aos serviços hospitalares com a designação da sua especialidade, apresenta-
se aqui para os serviços de Estomatologia, Medicina Interna e Neurocirurgia a lista dos 
hospitais que declaram ter pelo menos um médico afecto a cada serviço, confrontada com a 
lista dos hospitais que declaram ter actividade produtiva (consultas externas, internamentos ou 
hospital de dia) para cada uma das mesmas especialidades. É possível verificar nestas listas 
que existem hospitais que declaram ter especialistas que não apresentam qualquer produção 
para o serviço da sua especialidade, assim como há hospitais que declaram ter produção em 
serviços para os quais não declaram ter recursos humanos (RH) em todas estas três 
especialidades. De facto, esta incoerência revela que não será muita a confiança que se pode 
depositar nos dados enviados pelos hospitais. Relativamente aos dados de RH, a ACSS não 
disponibilizou dados para os hospitais psiquiátricos de Magalhães Lemos no Porto e Centros 
Hospitalares Psiquiátricos de Coimbra e Lisboa. 

Tabela 40 - Cruzamento de Dados de RH e de Contabilidade Analítica de 2008 (1/3) 

Estomatologia Medicina Interna Neurocirurgia 

Nos Dados de 
RH 

Nos Dados do 
Balancete 

Nos Dados de 
RH 

Nos Dados do 
Balancete 

Nos Dados de 
RH 

Nos Dados do 
Balancete 

C.H. Alto Ave, 
EPE 

C.H. Alto Ave, 
EPE 

C.H. Alto Ave, 
EPE 

C.H. Alto Ave, 
EPE 

C.H. Coimbra, 
EPE 

C.H. Coimbra, 
EPE 

C.H. Coimbra, 
EPE 

C.H. Coimbra, 
EPE 

C.H. Barlavento 
Algarvio, EPE 

C.H. Barlavento 
Algarvio, EPE 

C.H. Cova da 
Beira, EPE 

C.H. Cova da 
Beira, EPE 

C.H. Cova da 
Beira, EPE 

C.H. Cova da 
Beira, EPE 

C.H. Caldas da 
Rainha 

C.H. Caldas da 
Rainha 

C.H. do Porto, 
EPE 

C.H. do Porto, 
EPE 

C.H. do 
Nordeste, EPE 

C.H. do 
Nordeste, EPE 

C.H. Cascais C.H. Cascais C.H. Lisboa 
Central, EPE 

C.H. Lisboa 
Central, EPE 

C.H. do Porto, 
EPE 

C.H. do Porto, 
EPE 

C.H. Coimbra, 
EPE 

C.H. Coimbra, 
EPE 

C.H. Lisboa 
Norte, EPE 

C.H. Lisboa 
Norte, EPE 

C.H. Lisboa 
Central, EPE 

C.H. Lisboa 
Central, EPE 

C.H. Cova da 
Beira, EPE 

C.H. Cova da 
Beira, EPE 

C.H. V.N.Gaia 
/Espinho, EPE 

C.H. V.N.Gaia 
/Espinho, EPE 

C.H. Lisboa 
Norte, EPE 

C.H. Lisboa 
Norte, EPE 

C.H. do 
Nordeste, EPE 

C.H. do 
Nordeste, EPE 

H. Faro, EPE H. Faro, EPE 

C.H. Setúbal, 
EPE 

C.H. Setúbal, 
EPE 

C.H. do Porto, 
EPE 

C.H. do Porto, 
EPE 

H. Garcia de 
Orta, EPE 

H. Garcia de 
Orta, EPE 

C.H. V.N.Gaia 
/Espinho, EPE 

C.H. V.N.Gaia 
/Espinho, EPE 

C.H. Lisboa 
Central, EPE 

C.H. Lisboa 
Central, EPE 

H. Leiria, EPE H. Leiria, EPE 

H. Aveiro, EPE H. Aveiro, EPE C.H. Lisboa 
Norte, EPE 

C.H. Lisboa 
Norte, EPE 

H. S. João, EPE H. S. João, EPE 

H. Castelo 
Branco 

H. Castelo 
Branco 

C.H. Médio 
Ave, EPE 

C.H. Médio 
Ave, EPE 

H. S. Marcos 
Braga 

H. S. Marcos 
Braga 

H. Évora, EPE H. Évora, EPE C.H. Médio 
Tejo, EPE 

C.H. Médio 
Tejo, EPE 

falha H. Santarém, 
EPE 

H. Faro, EPE H. Faro, EPE C.H. Setúbal, 
EPE 

C.H. Setúbal, 
EPE 

H. Univer. 
Coimbra, EPE 

H. Univer. 
Coimbra, EPE 

H. Joaquim 
Urbano 

H. Joaquim 
Urbano 

C.H. Torres 
Vedras 

C.H. Torres 
Vedras 

H. Viseu, EPE H. Viseu, EPE 

H. Leiria, EPE H. Leiria, EPE C.H. Trás-os-
Montes e Alto 
Douro, EPE 

C.H. Trás-os-
Montes e Alto 
Douro, EPE 

IPO Coimbra, 
EPE 

falha 

H. S. João, EPE H. S. João, EPE C.H. V.N.Gaia 
/Espinho, EPE 

C.H. V.N.Gaia 
/Espinho, EPE 

IPO Lisboa, 
EPE 

falha 

H. S. Marcos 
Braga 

H. S. Marcos 
Braga 

H. Águeda H. Águeda IPO Porto, EPE IPO Porto, EPE 
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Tabela 41 - Cruzamento de Dados de RH e de Contabilidade Analítica de 2008 (2/3) 

Estomatologia Medicina Interna Neurocirurgia 

Nos Dados de 
RH 

Nos Dados do 
Balancete 

Nos Dados de 
RH 

Nos Dados do 
Balancete 

Nos Dados de 
RH 

Nos Dados do 
Balancete 

H. Univer. 
Coimbra, EPE 

H. Univer. 
Coimbra, EPE 

H. Alcobaça H. Alcobaça U.L. Saúde 
Baixo Alentejo, 
EPE 

U.L. Saúde 
Baixo Alentejo, 
EPE 

H. Valongo H. Valongo H. Anadia H. Anadia U.L. Saúde de 
Matosinhos, 
EPE 

U.L. Saúde de 
Matosinhos, 
EPE 

IPO Coimbra, 
EPE 

IPO Coimbra, 
EPE 

H. Aveiro, EPE H. Aveiro, EPE   

IPO Lisboa, 
EPE 

IPO Lisboa, 
EPE 

H. Barcelos, 
EPE 

H. Barcelos, 
EPE 

  

IPO Porto, EPE IPO Porto, EPE H. Barreiro, EPE H. Barreiro, EPE   

U.L. Saúde de 
Matosinhos, 
EPE 

falha H. Cantanhede H. Cantanhede   

 
Tabela 42 - Cruzamento de Dados de RH e de Contabilidade Analítica de 2008 (3/3) 

Medicina Interna (1) Medicina Interna (2) 

Nos Dados de RH Nos Dados do Balancete Nos Dados de RH Nos Dados do Balancete 
H. Castelo Branco H. Castelo Branco H. S. Marcos Braga H. S. Marcos Braga 

H. Curry Cabral H. Curry Cabral H. S. Sebastião, EPE H. S. Sebastião, EPE 

H. Estarreja H. Estarreja H. Santarém, EPE H. Santarém, EPE 

H. Évora, EPE H. Évora, EPE H. Tondela H. Tondela 

H. Faro, EPE H. Faro, EPE H. Univer. Coimbra, EPE H. Univer. Coimbra, EPE 

H. Figueira Foz, EPE H. Figueira Foz, EPE H. Valongo H. Valongo 

H. Garcia de Orta, EPE H. Garcia de Orta, EPE H. Vila Franca de Xira H. Vila Franca de Xira 

H. Leiria, EPE H. Leiria, EPE H. Viseu, EPE H. Viseu, EPE 

H. Montijo H. Montijo I.O. Dr. Gama Pinto I.O. Dr. Gama Pinto 

H. Oliveira de Azeméis H. Oliveira de Azeméis IPO Coimbra, EPE IPO Coimbra, EPE 

H. Ovar H. Ovar IPO Lisboa, EPE falha 

H. Peniche H. Peniche IPO Porto, EPE IPO Porto, EPE 

H. Pombal H. Pombal Mat. Alfredo da Costa Mat. Alfredo da Costa 

H. Rovisco Pais H. Rovisco Pais U.L. Saúde Baixo 
Alentejo, EPE 

U.L. Saúde Baixo 
Alentejo, EPE 

H. S. João da Madeira H. S. João da Madeira U.L. Saúde da Guarda, 
EPE 

U.L. Saúde da Guarda, 
EPE 

H. S. João, EPE H. S. João, EPE U.L. Saúde de 
Matosinhos, EPE 

U.L. Saúde de 
Matosinhos, EPE 
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ANEXO N: Cruzamento de Dados de Produção e da Contabilidade 
Analítica 

Aquando da elaboração do modelo do capítulo 6, exemplificativo de como pode ser feita a 
avaliação dos diferentes serviços hospitalares, identificaram-se novas incoerências nos dados 
disponibilizados pela ACSS. As tabelas seguintes apresentam e compara o nº de consultas 
externas de Medicina Interna declaradas na contabilidade analítica dos hospitais e as que 
estavam disponíveis nas bases de dados da ACSS que armazenam dados de produção. Como 
se pode verificar, são a excepção os hospitais que apresentam valores coerentes, aqui 
apresentados a negrito, o que evidencia mais uma vez a pouca fiabilidade dos dados até agora 
recolhidos pelo grupo de trabalho. A média dos desvios absolutos aqui apresentados é de 
2685 consultas. 

Tabela 43 -: Cruzamento de Dados de Produção e da Contabilidade Analítica (1/2) 

Hospital 
Dados 

Contabilidade
Dados de Produção 

Valor Absoluto da 
Diferença 

C.H. Alto Ave, EPE 19986 19915 71 

C.H. Barlavento Algarvio, EPE 14879 7464 7415 

C.H. Caldas da Rainha 12454 5056 7398 

C.H. Cascais 9959 3883 6076 

C.H. Coimbra, EPE 9903 11324 1421 

C.H. Cova da Beira, EPE 16613 12698 3915 

C.H. do Nordeste, EPE 14068 14068 0 

C.H. do Porto, EPE 23932 23932 0 

C.H. Lisboa Central, EPE 31056 20938 10118 

C.H. Lisboa Norte, EPE 34882 23910 10972 

C.H. Médio Ave, EPE 15929 12411 3518 

C.H. Médio Tejo, EPE 14803 14581 222 

C.H. Setúbal, EPE 6447 6447 0 

C.H. Torres Vedras 5944 5944 0 

C.H. Trás-os-Montes e Alto Douro, EPE 19531 19531 0 

C.H. V.N.Gaia/Espinho, EPE 10941 9142 1799 

H. Águeda 2368 1446 922 

H. Alcobaça 2089 1446 643 

H. Anadia 2932 1779 1153 

H. Aveiro, EPE 7820 7820 0 

H. Barcelos, EPE 4826 4826 0 

H. Barreiro, EPE 13888 4322 9566 

H. Cantanhede 703 705 2 

H. Castelo Branco 2661 2661 0 

H. Curry Cabral 10356 10356 0 

H. Estarreja 529 529 0 

H. Évora, EPE 10336 8503 1833 

H. Faro, EPE 10392 2462 7930 

H. Figueira Foz, EPE 10602 6878 3724 

H. Garcia de Orta, EPE  8286 8286 

H. Leiria, EPE 16863 14927 1936 

H. Montijo 6879 5422 1457 
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Tabela 44 -: Cruzamento de Dados de Produção e da Contabilidade Analítica (2/2) 

Hospital 
Dados 

Contabilidade
Dados de Produção 

Valor Absoluto da 
Diferença 

H. Oliveira de Azeméis 3490 2279 1211 

H. Ovar 3403 3403 0 

H. Peniche 1090 1372 282 

H. Pombal 4663 3644 1019 

H. S. João da Madeira 1716 1693 23 

H. S. João, EPE 16284 15441 843 

H. S. Marcos Braga 12022 12022 0 

H. S. Sebastião, EPE 11159 11159 0 

H. Santarém, EPE 11059 7924 3135 

H. Tondela 3147 1239 1908 

H. Univer. Coimbra, EPE 22623 7681 14942 

H. Valongo 2091 2091 0 

H. Vila Franca de Xira 6630 5881 749 

H. Viseu, EPE 16228 12361 3867 

I.O. Dr. Gama Pinto 601 601 0 

IPO Coimbra, EPE 1362 1362 0 

IPO Porto, EPE 4684 4580 104 

Mat. Alfredo da Costa 2181 1982 199 

U.L. Saúde Baixo Alentejo, EPE 7381 1036 6345 

U.L. Saúde da Guarda, EPE 13363 2373 10990 

U.L. Saúde de Matosinhos, EPE 8133 14464 6331 
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ANEXO O: Modelo de DEA – Serviço de Medicina Interna 

Nas tabelas seguintes apresentam-se os dados recolhidos e utilizados na exemplificação da 
avaliação de um serviço hospitalar utilizando DEA. Apresentam-se a negritos os hospitais 
eliminados, a itálico aqueles para os quais foi apenas disponibilizado o índice de case-mix 
para o centro hospitalar entretanto criado (valor considerado nesses casos) e sublinhado 
encontra-se o hospital para o qual não foi enviada informação relativa ao case-mix já que é 
actualmente uma PPP. Para este último caso, e de forma a não prejudicar a sua inclusão, 
considerou-se que o seu case-mix seria igual à média dos restantes hospitais, que se admite ser 
uma proxy do case-mix nacional para as especialidades médicas (valor de 0,8). Entre os 
hospitais eliminados, alguns poderiam ser aproveitados, colocando um valor muito elevado a 
substituir o valor encontrado errado, de forma a que ele não fosse considerado na avaliação e 
a unidade continuasse a ser avaliada nas outras vertentes. No entanto, a necessidade verificada 
de se introduzir restrições nos pesos das variáveis do modelo, levou à impossibilidade de se 
considerarem estes hospitais. 

Tabela 45 – Variáveis de Input (1/2) 

Hospital 
Nº Horas 
Médicos 

Custos 
Enfermeiros (€) 

Custos Exames 
(MCDT) (€) 

Custos Matérias 
Ponderadas (€) 

Nº Camas

C.H. Alto Ave, EPE 1500 1.839.602,69 2.331.025,51 4.326.360,73 122 

C.H. Barlavento Algarvio, 
EPE 

1164 1.958.417,65 1.722.212,22 1.120.151,71 77 

C.H. Caldas da Rainha 570 760.747,93 748.046,19 2.048.486,19 33 

C.H. Cascais 721 755.492,33 646.264,62 833.182,25 68 

C.H. Coimbra, EPE 1072 628.661,63 1.143.608,33 700.458,81 38 

C.H. Cova da Beira, EPE 908 1.575.186,38 1.714.017,40 764.456,39 95 

C.H. do Nordeste, EPE 1216 2.274.901,10 1.267.742,30 1.261.150,22 129 

C.H. do Porto, EPE 2894 1.862.737,21 4.517.772,80 8.805.763,88 93 

C.H. Lisboa Central, EPE 5306 5.508.782,99 7.980.922,95 2.969.351,94 236 

C.H. Lisboa Norte, EPE 6420 6.186.823,10 5.910.477,10 5.930.085,00 260 

C.H. Médio Ave, EPE 1215 1.653.243,21 1.299.600,48 765.461,31 101 

C.H. Médio Tejo, EPE 1414 3.032.467,57 2.043.746,49 1.271.282,64 132 

C.H. Setúbal, EPE 1282,5 383.386,37 946.408,03 265.951,77 55 

C.H. Torres Vedras 1082 1.141.396,89 656.964,33 730.917,66 64 

C.H. Trás-os-Montes e 
Alto Douro, EPE 

1786 3.151.679,65 3.594.966,14 3.634.734,72 203 

C.H. V.N.Gaia/Espinho, 
EPE 

1456 1.631.083,32 2.039.277,84 1.480.776,46 82 

H. Águeda 231 414.335,02 327.497,41 410.328,03 34 

H. Alcobaça 270 517.355,12 27.687,33 249.199,39 30 

H. Anadia 112 555.765,81 175.426,23 95.209,03 0 

H. Aveiro, EPE 1252 1.293.192,96 809.920,19 1.114.341,14 116 

H. Barcelos, EPE 624 754.187,64 502.244,16 692.477,95 51 

H. Barreiro, EPE 1240 654.474,36 1.049.912,38 760.593,70 48 

H. Cantanhede 119 52.275,54 70.526,35 417,14  

H. Castelo Branco 630 869.391,01 1.828.670,74 597.374,08 50 

H. Curry Cabral 3064 1.668.105,06 1.945.879,99 2.319.982,76 118 

H. Estarreja 46 127.898,38 176.700,58 122.790,97 16 

H. Évora, EPE 1260 1.584.576,88 1.732.201,93 1.103.304,74 79 

H. Faro, EPE 2102 1.605.035,11 1.579.424,54 1.513.759,99 69 
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Tabela 46 – Variáveis de Input (2/2) 

Hospital 
Nº Horas 
Médicos 

Custos 
Enfermeiros (€) 

Custos Exames 
(MCDT) (€) 

Custos Matérias 
Ponderadas (€) 

Nº Camas

H. Figueira Foz, EPE 724,52 477.888,70 648.064,24 698.632,89 44 

H. Garcia de Orta, EPE 1802 1.257.081,77 789.116,64 775.605,10 70 

H. Leiria, EPE 1412 1.335.879,30 994.643,63 928.896,25 75 

H. Montijo 172,5 575.319,20 685.346,39 279.769,95 33 

H. Oliveira de Azeméis 532 918.065,20 571.733,32 702.648,28 36 

H. Ovar 161 608.452,62 495.449,12 433.705,02 16 

H. Peniche 166 316.820,98 134.472,53 172.274,99 20 

H. Pombal 196 480.157,01 310.956,75 334.330,87 33 

H. Rovisco Pais 42 67.289,30 0,00 30.644,87 32 

H. S. João da Madeira 42 21.376,87 138.805,55 12,69  

H. S. João, EPE 3885,5 5.394.771,11 3.934.167,70 2.696.552,38 218 

H. S. Marcos Braga 1718 2.351.689,40 1.298.590,97 3.696.949,40 88 

H. S. Sebastião, EPE 920 991.068,34 756.190,18 731.096,80 52 

H. Santarém, EPE 1299 1.715.210,80 1.279.463,34 1.300.876,20 93 

H. Tondela 161 406.007,04 211.785,49 338.923,47 26 

H. Univer. Coimbra, EPE 2575 1.982.553,71 2.826.387,00 2.355.121,29 117 

H. Valongo 83 132.472,45 190.867,03 143.601,31 15 

H. Vila Franca de Xira 1006 1.012.186,11 640.191,84 1.434.977,52 60 

H. Viseu, EPE 1542 1.878.950,57 1.150.634,32 1.211.742,99 104 

I.O. Dr. Gama Pinto 35 3.508,76 0,00 0,00  

IPO Coimbra, EPE 278 192.139,41 80.447,29 59.331,48  

IPO Porto, EPE 899 56.947,73 304.890,67 297,37  

Mat. Alfredo da Costa 37 43.886,72 68.228,05 1.477,58  

U.L. Saúde Baixo 
Alentejo, EPE 

1382 1.600.344,10 1.530.358,72 588.636,55 60 

U.L. Saúde da Guarda, 
EPE 

1116 1.520.480,34 1.118.380,04 1.110.309,45 56 

U.L. Saúde de 
Matosinhos, EPE 

2218 2.856.908,50 2.384.452,26 1.952.247,48 122 

Tabela 47 - Variáveis de Output (1/2) 

Hospital 
Tempo Estadia 

(Dias) 
Nº Altas 

Internamento 
Nº Consultas 

Externas 
Nº 1as 

Consultas 
C.H. Alto Ave, EPE 40075 3600,12 19915 2557 

C.H. Barlavento Algarvio, EPE 31455 1880,72 7464 1497 

C.H. Caldas da Rainha 12377 1262,54 5056 936 

C.H. Cascais 19958 2894,40 3883 790 

C.H. Coimbra, EPE 15238 1419,72 11324 2404 

C.H. Cova da Beira, EPE 29696 3218,33 12698 4460 

C.H. do Nordeste, EPE 48319 3745,91 14068 3001 

C.H. do Porto, EPE 29642 2179,76 23932 3171 

C.H. Lisboa Central, EPE 78634 7302,89 20938 3101 

C.H. Lisboa Norte, EPE 102931 15032,42 23910 8324 

C.H. Médio Ave, EPE 32611 2157,20 12411 1989 

C.H. Médio Tejo, EPE 51505 4497,54 14581 2570 

C.H. Setúbal, EPE 27235 5926,70 6447 1308 

C.H. Torres Vedras 27136 1459,18 5944 1153 

C.H. Trás-os-Montes e Alto 
Douro, EPE 

72429 5458,11 19531 2859 
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Tabela 48 - Variáveis de Output (2/2) 

Hospital 
Tempo Estadia 

(Dias) 
Nº Altas 

Internamento 
Nº Consultas 

Externas 
Nº 1as 

Consultas 
C.H. V.N.Gaia/Espinho, EPE 30101 2041,53 9142 1270 

H. Águeda 9258 719,01 1446 345 

H. Alcobaça 10352 592,08 1446 234 

H. Anadia 5629 523,03 1779 370 

H. Aveiro, EPE 36734 3182,41 7820 1289 

H. Barcelos, EPE 16866 1418,43 4826 879 

H. Barreiro, EPE 19337 3233,99 4322 1100 

H. Cantanhede   705 108 

H. Castelo Branco 14589 1076,92 2661 632 

H. Curry Cabral 40784 5518,26 10356 2229 

H. Estarreja 5925 501,86 529 121 

H. Évora, EPE 28089 2354,07 8503 2514 

H. Faro, EPE 27876 2237,22 2462 548 

H. Figueira Foz, EPE 15248 1333,47 6878 1318 

H. Garcia de Orta, EPE 24803 2254,32 8286 1375 

H. Leiria, EPE 30940 2262,42 14927 2890 

H. Montijo 10088 533,99 5422 237 

H. Oliveira de Azeméis 13996 930,66 2279 481 

H. Ovar 5290 464,87 3403 659 

H. Peniche 4804 340,50 1372 275 

H. Pombal 10408 1531,49 3644 453 

H. Rovisco Pais 7686  0 0 

H. S. João da Madeira   1693 41 

H. S. João, EPE 63773 7676,13 15441 1934 

H. S. Marcos Braga 28560 2309,81 12022 1424 

H. S. Sebastião, EPE 12282 1293,37 11159 2716 

H. Santarém, EPE 44682 3789,24 7924 2087 

H. Tondela 7044 527,10 1239 440 

H. Univer. Coimbra, EPE 36269 3389,81 7681 1377 

H. Valongo 7045 467,03 2091 456 

H. Vila Franca de Xira 30742 2541,42 5881 2071 

H. Viseu, EPE 39452 3978,70 12361 2539 

I.O. Dr. Gama Pinto   601 99 

IPO Coimbra, EPE 1863 124,72 1362 381 

IPO Porto, EPE   4580 2872 

Mat. Alfredo da Costa   1982 865 

U.L. Saúde Baixo Alentejo, EPE 22114 1817,95 1036 278 

U.L. Saúde da Guarda, EPE 29423 2044,18 2373 439 

U.L. Saúde de Matosinhos, EPE 55515 4232,24 14464 2190 

Para se concretizar o modelo de DEA foi necessário introduzir restrições no modelo 
implementado com recurso ao software EMS, que se apresentam de seguida. 

 5 10
é

5 10  (ANEXO O.1) 

 5 10
é

5 10 (ANEXO O.2) 
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 5 10 5 10 	 (ANEXO O.5) 

 5 10 5 10 (ANEXO O.6) 

 1,5
	
	

5 (ANEXO O.7) 

Depois de corrido o modelo de DEA com retornos variáveis à escala e as restrições anteriores, 
apresentam-se os resultados nas tabelas seguintes. Nas unidades eficientes, o número que 
aparece em “Benchmarks” refere-se ao número de unidades para as quais ela é referência. 

Tabela 49 – Resultados de Eficiência para o Modelo dos Serviços de Medicina Interna (1/2) 

 Hospital Resultado Benchmarks ( ) 

1 C.H. Alto Ave, EPE 64,13%  6 (0,18752890)  7 (0,05815260)  10 (0,07974010)  13 
(0,67457840)  

2 C.H. Barlavento Algarvio, 
EPE 

50,52%  13 (0,73941728)  45 (0,15168817)  46 (0,10889452)  

3 C.H. Caldas da Rainha 45,80%  13 (0,34205894)  46 (0,65794105)  

4 C.H. Cascais 73,13%  13 (0,46321377)  18 (0,50432581)  43 (0,03153031)  46 
(0,00092997)  

5 C.H. Coimbra, EPE 73,53%  6 (0,08568817)  13 (0,38623581)  45 (0,52807602)  

6 C.H. Cova da Beira, EPE 100,00% 9 

7 C.H. do Nordeste, EPE 100,00% 9 

8 C.H. do Porto, EPE 48,10%  6 (0,58574672)  13 (0,40355874)  45 (0,01069450)  

9 C.H. Lisboa Central, EPE 80,52%  10 (0,47802048)  13 (0,52197952)  

10 C.H. Lisboa Norte, EPE 100,00% 8 

11 C.H. Médio Ave, EPE 68,23%  6 (0,02266100)  7 (0,17028782)  13 (0,60163220)  45 
(0,20541894)  

12 C.H. Médio Tejo, EPE 95,06%  6 (0,02030536)  10 (0,17075221)  13 (0,80894243)  

13 C.H. Setúbal, EPE 100,00% 39 

14 C.H. Torres Vedras 73,85%  13 (0,34802529)  18 (0,37018875)  43 (0,24735128)  45 
(0,03443359)  

15 C.H. Trás-os-Montes e Alto 
Douro, EPE 

94,77%  7 (0,19409353)  10 (0,33718587)  13 (0,46872059)  

16 C.H. V.N.Gaia/Espinho, 
EPE 

45,41%  13 (0,75227552)  45 (0,03574587)  46 (0,21197860)  

17 H. Águeda 59,38%  13 (0,05033472)  18 (0,21105415)  42 (0,73861112)  

18 H. Alcobaça 100,00% 10 

19 H. Aveiro, EPE 88,29%  13 (0,89235347)  18 (0,05505405)  43 (0,05259247)  

20 H. Barcelos, EPE 69,06%  13 (0,25842187)  18 (0,38397145)  43 (0,11758245)  46 
(0,24002388)  

21 H. Barreiro, EPE 62,40%  13 (0,62211578)  46 (0,37788421)  

22 H. Cantanhede 82,30%  46 (1,00000000)  

23 H. Castelo Branco 35,82%  13 (0,34149231)  46 (0,65850766)  

24 H. Curry Cabral 69,26%  6 (0,02591703)  7 (0,09538827)  10 (0,09661020)  13 
(0,78208448)  

25 H. Estarreja 100,00% 2 

26 H. Évora, EPE 63,27%  6 (0,26471276)  13 (0,49767505)  45 (0,23761210)  
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Tabela 50 – Resultados de Eficiência para o Modelo dos Serviços de Medicina Interna (2/2) 

 Hospital Resultado Benchmarks ( ) 

27 H. Faro, EPE 41,30%  13 (0,66731793)  46 (0,33266717)  

28 H. Figueira Foz, EPE 67,63%  13 (0,30964993)  43 (0,14165865)  45 (0,07223952)  46 
(0,47645187)  

29 H. Garcia de Orta, EPE 65,94%  13 (0,43925499)  18 (0,23600068)  43 (0,23400162)  45 
(0,09074261)  

30 H. Leiria, EPE 99,66%  6 (0,11598033)  7 (0,47382269)  13 (0,14533240)  45 
(0,26486457)  

31 H. Montijo 51,57%  13 (0,11940894)  42 (0,69665705)  46 (0,18393399)  

32 H. Oliveira de Azeméis 52,28%  13 (0,29688529)  18 (0,08307629)  46 (0,62003842)  

33 H. Ovar 41,61%  13 (0,13216439)  46 (0,86783560)  

34 H. Peniche 65,57%  13 (0,01172096)  18 (0,29032106)  25 (0,19753449)  46 
(0,50042213)  

35 H. Pombal 90,17%  13 (0,20766056)  18 (0,24157966)  25 (0,07750582)  42 
(0,25440773)  46 (0,21884618)  

36 H. S. João, EPE 77,81%  10 (0,36217096)  13 (0,63782904)  

37 H. S. Marcos Braga 47,25%  13 (0,77897284)  45 (0,10658447)  46 (0,11444268)  

38 H. S. Sebastião, EPE 79,56%  6 (0,01181284)  7 (0,20515743)  13 (0,12865989)  45 
(0,65436981)  

39 H. Santarém, EPE 90,69%  7 (0,36934362)  10 (0,02190725)  13 (0,60874913)  

40 H. Tondela 63,78%  13 (0,02719530)  18 (0,28124257)  42 (0,44330608)  46 
(0,24825601)  

41 H. Univer. Coimbra, EPE 38,68%  13 (0,95144336)  45 (0,04509751)  46 (0,00345895)  

42 H. Valongo 100,00% 4 

43 H. Vila Franca de Xira 100,00% 7 

44 H. Viseu, EPE 93,44%  7 (0,65146268)  13 (0,22313059)  43 (0,08497186)  45 
(0,04043485)  

45 IPO Porto, EPE 100,00% 15 

46 Mat. Alfredo da Costa 100,00% 21 

47 U.L. Saúde Baixo Alentejo, 
EPE 

41,17%  13 (0,52276983)  46 (0,47723017)  

48 U.L. Saúde da Guarda, EPE 57,90%  13 (0,67513811)  46 (0,32486186)  

49 U.L. Saúde de Matosinhos, 
EPE 

76,89%  7 (0,04173782)  10 (0,17420367)  13 (0,78405851)  

Nas tabelas seguintes apresentam-se os valores em que cada unidade ineficiente deve fazer 
variar cada um dos seus inputs e outputs para se tornar eficiente. Um valor positivo nas 
variáveis de input significa o decréscimo a realizar e nas de output o aumento. É de notar a 
existência de valores negativos em várias variáveis, resultantes das restrições aos pesos que 
transformaram o conjunto das possibilidades de produção do modelo, isto é, os pontos 
considerados exequíveis para se obterem outputs a partir de inputs. Desta forma, valores 
negativos nas diferentes variáveis representam quantidades em que as unidades ineficientes 
têm de “piorar”, por forma a alcançarem um mix coerente com a sua dimensão e que lhes 
possibilite tornarem-se eficientes. 

Tabela 51 - Quantidades de Input a Melhorar (1/2) 

 Hospital 
Nº Horas 
Médicos 

Custos 
Enfermeiros (€) 

Custos Exames 
(MCDT) (€) 

Custos Matérias 
Ponderadas (€) 

Nº 
Camas

1 C.H. Alto Ave, EPE -118,07 659956,25 826146,75 3457393,01 38,85 

2 C.H. Barlavento Algarvio, 
EPE 

75,30 1661517,83 968743,80 923296,37 36,33 

3 C.H. Caldas da Rainha 106,97 600732,31 379428,83 1956542,85 14,19 

4 C.H. Cascais -40,99 285031,59 173663,06 539065,38 25,50 

5 C.H. Coimbra, EPE 24,11 315536,52 470195,19 532076,81 8,62 
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Tabela 52 - Quantidades de Input a Melhorar (2/2) 

 Hospital 
Nº Horas 
Médicos 

Custos 
Enfermeiros (€) 

Custos Exames 
(MCDT) (€) 

Custos Matérias 
Ponderadas (€) 

Nº 
Camas

6 C.H. Cova da Beira, EPE      

7 C.H. do Nordeste, EPE      

8 C.H. do Porto, EPE 1834,96 784749,00 3128600,84 8250655,72 15,16 

9 C.H. Lisboa Central, EPE 1567,67 2351235,01 4661588,24 -4171,52 83,01 

10 C.H. Lisboa Norte, EPE      

11 C.H. Médio Ave, EPE 31,09 987804,24 412858,20 373313,21 43,79 

12 C.H. Médio Tejo, EPE -738,14 1633931,62 234126,11 28045,29 41,18 

13 C.H. Setúbal, EPE      

14 C.H. Torres Vedras 255,92 564123,24 148490,11 191155,14 18,91 

15 C.H. Trás-os-Montes e 
Alto Douro, EPE 

-1215,89 444325,65 912375,27 1265755,68 64,51 

16 C.H. V.N.Gaia/Espinho, 
EPE 

451,23 1331332,45 1301956,78 1280383,61 40,62 

17 H. Águeda 48,16 188001,80 133040,19 238281,33 13,82 

18 H. Alcobaça      

19 H. Aveiro, EPE 39,78 869360,94 -69803,87 787829,71 62,11 

20 H. Barcelos, EPE 61,73 326913,44 155388,80 358981,92 18,21 

21 H. Barreiro, EPE 428,15 399379,55 435354,71 594582,55 13,78 

22 H. Cantanhede 82,00 8388,82 2298,30 -1060,44 0,00 

23 H. Castelo Branco 167,67 709567,77 1460550,98 505580,60 31,22 

24 H. Curry Cabral 1301,21 512731,27 469346,60 1398967,93 35,10 

25 H. Estarreja      

26 H. Évora, EPE 167,76 963271,65 735030,28 768515,16 26,48 

27 H. Faro, EPE 1233,86 1334594,84 925172,26 1335794,06 32,30 

28 H. Figueira Foz, EPE 102,31 190764,43 209787,81 412278,49 18,47 

29 H. Garcia de Orta, EPE 857,95 724560,46 189395,46 264159,18 24,72 

30 H. Leiria, EPE 306,02 4487,01 -23132,23 203942,58 -5,13 

31 H. Montijo -45,27 429179,31 426818,49 147700,29 15,98 

32 H. Oliveira de Azeméis 105,87 734052,03 246154,52 602072,39 17,18 

33 H. Ovar -40,61 519696,14 311156,95 397273,37 8,73 

34 H. Peniche 44,98 114902,01 46294,22 71815,08 7,49 

35 H. Pombal -168,33 222340,98 30551,61 172528,01 9,28 

36 H. S. João, EPE 742,35 2909548,49 1189918,01 379216,04 88,75 

37 H. S. Marcos Braga 618,91 2041949,57 521060,01 3489579,40 45,16 

38 H. S. Sebastião, EPE -93,48 419156,73 154580,01 428920,15 17,34 

39 H. Santarém, EPE -71,49 506068,20 105623,45 543268,65 6,18 

40 H. Tondela 4,21 180457,46 76710,25 197579,20 9,42 

41 H. Univer. Coimbra, EPE 1314,10 1615063,29 1911947,56 2102064,72 64,67 

42 H. Valongo      

43 H. Vila Franca de Xira      

44 H. Viseu, EPE 341,82 223082,17 46848,44 208863,98 2,59 

45 IPO Porto, EPE      

46 Mat. Alfredo da Costa      

47 U.L. Saúde Baixo 
Alentejo, EPE 

693,89 1378977,20 1003044,67 448899,84 31,25 

48 U.L. Saúde da Guarda,EPE 238,12 1247384,47 457259,22 930275,27 18,87 

49 U.L. Saúde de Matosinhos, 
EPE 

43,30 1383594,45 559873,39 658045,50 28,20 
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Tabela 53 - Quantidades de Output a Melhorar 

 Hospital 
Tempo 

Estadia (Dias) 
Nº Altas 

Internamento 
Nº Consultas 

Externas 
Nº 1as 

Consultas 
1 C.H. Alto Ave, EPE -5116,40 2417,96 -10460,07 0,00 
2 C.H. Barlavento Algarvio, EPE -11316,97 2501,58 -1786,42 0,00 
3 C.H. Caldas da Rainha -3061,02 764,74 -1546,71 80,53 
4 C.H. Cascais -1152,29 229,66 19,87 0,00 
5 C.H. Coimbra, EPE -2174,27 1145,16 -5327,28 0,00 
6 C.H. Cova da Beira, EPE     
7 C.H. do Nordeste, EPE     
8 C.H. do Porto, EPE -1256,74 2097,14 -13843,46 0,00 
9 C.H. Lisboa Central, EPE -15214,76 2976,53 -6143,33 1560,79 
10 C.H. Lisboa Norte, EPE     
11 C.H. Médio Ave, EPE -7324,47 2119,31 -4908,10 0,00 
12 C.H. Médio Tejo, EPE -11294,77 2928,98 -5025,23 0,00 
13 C.H. Setúbal, EPE     
14 C.H. Torres Vedras -6221,26 1451,27 -1552,61 0,00 
15 C.H. Trás-os-Montes e Alto Douro, EPE -15578,11 3115,63 -5716,54 1143,30 
16 C.H. V.N.Gaia/Espinho, EPE -9612,78 2416,98 -3708,22 0,00 
17 H. Águeda -498,79 49,23 728,13 107,03 
18 H. Alcobaça     
19 H. Aveiro, EPE -10244,04 2272,55 -1678,09 0,00 
20 H. Barcelos, EPE -2238,29 639,32 -1437,50 0,00 
21 H. Barreiro, EPE -2393,68 453,11 437,75 40,60 
22 H. Cantanhede 0,00 0,00 1277,00 757,00 
23 H. Castelo Branco -5288,46 947,00 845,76 384,28 
24 H. Curry Cabral -4161,05 1009,93 -1332,93 0,00 
25 H. Estarreja     
26 H. Évora, EPE -6673,91 1447,43 -844,90 0,00 
27 H. Faro, EPE -9701,60 1717,77 2499,55 612,61 
28 H. Figueira Foz, EPE -2459,81 861,75 -2773,41 0,00 
29 H. Garcia de Orta, EPE -3203,13 1083,44 -3321,10 0,00 
30 H. Leiria, EPE -643,08 747,08 -4638,51 0,00 
31 H. Montijo -1927,95 499,07 -2830,90 395,97 
32 H. Oliveira de Azeméis -5050,32 878,08 984,06 463,10 
33 H. Ovar -1690,50 318,43 -830,89 264,55 
34 H. Peniche -308,98 0,00 219,70 265,03 
35 H. Pombal -0,01 0,00 -949,17 189,84 
36 H. S. João, EPE -9123,11 1548,40 -2669,41 1914,99 
37 H. S. Marcos Braga -7344,67 2306,93 -6284,98 0,00 
38 H. S. Sebastião, EPE 1485,85 275,68 -4296,36 0,00 
39 H. Santarém, EPE -8001,47 1531,48 1720,33 0,00 
40 H. Tondela -268,82 7,63 762,00 78,27 
41 H. Univer. Coimbra, EPE -10356,44 2249,11 -1333,64 0,00 
42 H. Valongo     
43 H. Vila Franca de Xira     
44 H. Viseu, EPE 715,19 0,00 -1072,79 0,00 
45 IPO Porto, EPE     
46 Mat. Alfredo da Costa     
47 U.L. Saúde Baixo Alentejo, EPE -7876,36 1280,35 3280,17 818,59 
48 U.L. Saúde da Guarda, EPE -11035,61 1957,17 2623,49 725,09 
49 U.L. Saúde de Matosinhos, EPE -14213,48 3189,69 -4656,80 410,88 

Por fim apresentam-se os pesos virtuais obtidos com a execução do modelo, que confirmam 
que os resultados foram obtidos atribuindo importâncias semelhantes às diferentes variáveis. 
Cada unidade pôde escolher os pesos a dar a cada variável mas as relações ficaram sempre 
dentro da mesma ordem de grandeza. 
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Tabela 54 – Pesos Virtuais das Variáveis de Input 

 Hospital 
Nº Horas 
Médicos 

Custos 
Enfermeiros (€) 

Custos Exames 
(MCDT) (€) 

Custos Matérias 
Ponderadas (€) 

Nº 
Camas

1 C.H. Alto Ave, EPE 0,062 0,109 0,485 0,090 0,254 
2 C.H. Barlavento Algarvio, 

EPE 
0,157 0,132 0,116 0,076 0,519 

3 C.H. Caldas da Rainha 0,077 0,052 0,508 0,139 0,224 
4 C.H. Cascais 0,168 0,088 0,569 0,097 0,079 
5 C.H. Coimbra, EPE 0,255 0,075 0,136 0,083 0,451 
6 C.H. Cova da Beira, EPE 0,133 0,115 0,125 0,558 0,069 
7 C.H. do Nordeste, EPE 0,104 0,097 0,541 0,204 0,055 
8 C.H. do Porto, EPE 0,123 0,396 0,096 0,187 0,198 
9 C.H. Lisboa Central, EPE 0,189 0,098 0,142 0,529 0,042 
10 C.H. Lisboa Norte, EPE 0,236 0,223 0,165 0,217 0,160 
11 C.H. Médio Ave, EPE 0,214 0,146 0,483 0,068 0,089 
12 C.H. Médio Tejo, EPE 0,129 0,138 0,093 0,580 0,060 
13 C.H. Setúbal, EPE 0,243 0,363 0,090 0,252 0,052 
14 C.H. Torres Vedras 0,187 0,099 0,568 0,091 0,055 
15 C.H. Trás-os-Montes e 

Alto Douro, EPE 
0,223 0,197 0,225 0,227 0,127 

16 C.H. V.N.Gaia/Espinho, 
EPE 

0,179 0,100 0,125 0,091 0,504 

17 H. Águeda 0,165 0,148 0,420 0,146 0,121 
18 H. Alcobaça 0,287 0,275 0,147 0,132 0,159 
19 H. Aveiro, EPE 0,177 0,091 0,572 0,079 0,082 
20 H. Barcelos, EPE 0,175 0,106 0,551 0,097 0,071 
21 H. Barreiro, EPE 0,254 0,067 0,108 0,078 0,493 
22 H. Cantanhede 0,162 0,356 0,480 0,003 0,000 
23 H. Castelo Branco 0,132 0,091 0,191 0,063 0,523 
24 H. Curry Cabral 0,138 0,107 0,438 0,052 0,265 
25 H. Estarreja 0,135 0,188 0,260 0,181 0,236 
26 H. Évora, EPE 0,170 0,107 0,117 0,074 0,532 
27 H. Faro, EPE 0,140 0,053 0,526 0,050 0,230 
28 H. Figueira Foz, EPE 0,186 0,061 0,607 0,090 0,056 
29 H. Garcia de Orta, EPE 0,247 0,086 0,541 0,077 0,048 
30 H. Leiria, EPE 0,124 0,070 0,436 0,041 0,329 
31 H. Montijo 0,155 0,259 0,309 0,126 0,151 
32 H. Oliveira de Azeméis 0,089 0,077 0,479 0,059 0,297 
33 H. Ovar 0,093 0,176 0,143 0,125 0,462 
34 H. Peniche 0,210 0,201 0,353 0,109 0,127 
35 H. Pombal 0,141 0,173 0,447 0,120 0,119 
36 H. S. João, EPE 0,168 0,117 0,085 0,583 0,047 
37 H. S. Marcos Braga 0,110 0,075 0,415 0,118 0,281 
38 H. S. Sebastião, EPE 0,253 0,136 0,439 0,101 0,072 
39 H. Santarém, EPE 0,094 0,062 0,462 0,047 0,336 
40 H. Tondela 0,108 0,136 0,348 0,114 0,294 
41 H. Univer. Coimbra, EPE 0,214 0,083 0,118 0,098 0,487 
42 H. Valongo 0,212 0,169 0,244 0,183 0,192 
43 H. Vila Franca de Xira 0,176 0,088 0,559 0,125 0,052 
44 H. Viseu, EPE 0,110 0,067 0,410 0,043 0,370 
45 IPO Porto, EPE 0,672 0,213 0,114 0,001 0,000 
46 Mat. Alfredo da Costa 0,394 0,234 0,364 0,008 0,000 
47 U.L. Saúde Baixo 

Alentejo, EPE 
0,221 0,128 0,123 0,047 0,481 

48 U.L. Saúde da Guarda, 
EPE 

0,103 0,070 0,517 0,051 0,259 

49 U.L. Saúde de 
Matosinhos, EPE 

0,343 0,221 0,184 0,151 0,101 
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Tabela 55 - Pesos Virtuais das Variáveis de Output 

 Hospital 
Tempo 

Estadia (Dias) 
Nº Altas 

Internamento 
Nº Consultas 

Externas 
Nº 1as 

Consultas 

1 C.H. Alto Ave, EPE 0,391 0,175 0,129 0,304 
2 C.H. Barlavento Algarvio, EPE 0,580 0,173 0,092 0,155 
3 C.H. Caldas da Rainha 0,492 0,251 0,134 0,124 
4 C.H. Cascais 0,466 0,338 0,018 0,178 
5 C.H. Coimbra, EPE 0,262 0,122 0,130 0,486 
6 C.H. Cova da Beira, EPE 0,146 0,079 0,042 0,733 
7 C.H. do Nordeste, EPE 0,459 0,178 0,089 0,274 
8 C.H. do Porto, EPE 0,264 0,097 0,142 0,496 
9 C.H. Lisboa Central, EPE 0,642 0,298 0,034 0,025 
10 C.H. Lisboa Norte, EPE 0,217 0,163 0,034 0,586 
11 C.H. Médio Ave, EPE 0,413 0,137 0,105 0,346 
12 C.H. Médio Tejo, EPE 0,507 0,221 0,096 0,176 
13 C.H. Setúbal, EPE 0,084 0,909 0,004 0,004 
14 C.H. Torres Vedras 0,546 0,147 0,080 0,228 
15 C.H. Trás-os-Montes e Alto Douro, EPE 0,596 0,224 0,104 0,076 
16 C.H. V.N.Gaia/Espinho, EPE 0,562 0,191 0,114 0,133 
17 H. Águeda 0,686 0,267 0,021 0,026 
18 H. Alcobaça 0,748 0,214 0,021 0,017 
19 H. Aveiro, EPE 0,549 0,238 0,078 0,135 
20 H. Barcelos, EPE 0,477 0,201 0,091 0,231 
21 H. Barreiro, EPE 0,516 0,432 0,023 0,029 
22 H. Cantanhede 0,000 0,000 0,542 0,458 
23 H. Castelo Branco 0,690 0,255 0,025 0,030 
24 H. Curry Cabral 0,398 0,269 0,067 0,266 
25 H. Estarreja 0,549 0,430 0,010 0,011 
26 H. Évora, EPE 0,374 0,157 0,075 0,394 
27 H. Faro, EPE 0,695 0,279 0,012 0,014 
28 H. Figueira Foz, EPE 0,382 0,167 0,115 0,336 
29 H. Garcia de Orta, EPE 0,450 0,204 0,100 0,245 
30 H. Leiria, EPE 0,339 0,124 0,109 0,428 
31 H. Montijo 0,588 0,156 0,211 0,046 
32 H. Oliveira de Azeméis 0,715 0,238 0,023 0,025 
33 H. Ovar 0,591 0,260 0,076 0,074 
34 H. Peniche 0,565 0,370 0,032 0,032 
35 H. Pombal 0,427 0,517 0,035 0,022 
36 H. S. João, EPE 0,595 0,358 0,029 0,018 
37 H. S. Marcos Braga 0,498 0,201 0,140 0,162 
38 H. S. Sebastião, EPE 0,193 0,102 0,117 0,587 
39 H. Santarém, EPE 0,524 0,222 0,019 0,235 
40 H. Tondela 0,679 0,254 0,024 0,042 
41 H. Univer. Coimbra, EPE 0,549 0,257 0,078 0,117 
42 H. Valongo 0,638 0,211 0,072 0,079 
43 H. Vila Franca de Xira 0,447 0,185 0,020 0,349 
44 H. Viseu, EPE 0,389 0,197 0,081 0,332 
45 IPO Porto, EPE 0,000 0,000 0,031 0,969 
46 Mat. Alfredo da Costa 0,000 0,000 0,297 0,703 
47 U.L. Saúde Baixo Alentejo, EPE 0,698 0,287 0,007 0,009 
48 U.L. Saúde da Guarda, EPE 0,725 0,252 0,012 0,011 
49 U.L. Saúde de Matosinhos, EPE 0,593 0,226 0,103 0,078 

 

 


