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INTRODUÇÃO
A IASIST é uma empresa que se dedica à realização de

a nossa decisão de separar os hospitais por

estudos de benchmarking para todo o tipo de

clusters , de modo a acautelar diferenças estruturais

organizações prestadoras de cuidados de saúde,

mais significativas.

nomeadamente cuidados primários, hospitais de

Não pretendemos apresentar um ranking de todos os

agudos, reabilitação e cuidados continuados.

hospitais, mas apenas distinguir aqueles que em cada

Atua em Portugal desde 2005, incidindo os seus

cluster apresentam os melhores resultados. Esta

estudos sobre a atividade clinica, baseando as suas

opção baseia-se na vontade de encarar este tipo de

avaliações em critérios e indicadores de desempenho

iniciativa pela positiva, pugnando para que no futuro

objetivos e análises comparativas de resultados.

todos os hospitais se aproximem dos níveis de

O seu trabalho é, reconhecidamente, da maior

excelência.

importância para os seus clientes, pois permite-lhes

Disponibilizamos a cada hospital um quadro resumo

dispor de uma ferramenta básica para a sua

dos seus resultados, de natureza exclusivamente

governação clinica, sinalizando as melhores práticas e

individual e confidencial com o seu posicionamento

aquelas onde se verifica ainda potencial de melhoria.

em cada um dos indicadores-chave, face ao cluster

O “TOP 5 – A excelência dos Hospitais Portugueses”

em que está inserido. Pensamos, deste modo,

é já uma referência anual no panorama hospitalar

contribuir para uma melhor identificação dos seus

português, que se iniciou em 2014 e tem este ano a

pontos fortes e das suas áreas de melhoria.

sua terceira edição.

Em 2014, na sua primeira edição, concitamos a

Trata-se de um projeto na área do benchmarking

atenção generalizada dos profissionais de saúde, das

hospitalar, explorando as vantagens incontornáveis
que resultam da comparação de resultados entre
vários hospitais. Destacar-se-á os conhecimentos

administrações

hospitalares,

dos

responsáveis

políticos e dos media, que analisaram e debateram
connosco os resultados apresentados.

disponibilizados para os Conselhos de Administração

Sabemos que este tipo de iniciativas gera sempre

e

seu

controvérsia e discussão na opinião pública e junto

desempenho, os seus pontos fortes e as suas áreas

dos profissionais de saúde. Cientes do rigor,

de melhoria.

objetividade e independência dos nossos métodos de

profissionais

dos

hospitais

sobre

o

Tais comparações obrigam-nos a expurgar, sempre

trabalho, decidimos continuar a correr o risco.

que possível, elementos de análise subjetivos ou
características intrínsecas dos estabelecimentos
hospitalares que influenciem os seus resultados. Daí,

5

TOP.5%
058.9%
‘16.3%
50.2%
19.1%
40.4%
TOP 5:A EXCELÊNCIA DOS HOSPITAIS

7 TOP 5:A EXCELÊNCIA DOS HOSPITAIS

O QUE É O TOP 5?
O “TOP 5 – A excelência dos Hospitais
Portugueses” é uma iniciativa dirigida aos
hospitais que voluntaria e gratuitamente desejam
participar num processo de valoração objetiva do
seu trabalho, baseado em dados quantitativos.
Com base numa metodologia rigorosa que
identifica os melhores resultados mediante um
conjunto de indicadores consolidados na
avaliação de hospitais, esta iniciativa, realizada
em Espanha desde 2000 e em Portugal desde
2014, pretende premiar os hospitais do SNS que
apresentaram
os
melhores
níveis
de
desempenho global.
Desta forma, o nosso modelo contempla cinco
prémios, um para cada tipologia de hospitais, de
acordo com os critérios de classificação dos
Hospitais definidos pela Administração Central
do Sistema de Saúde, I.P. (ACSS).

Características

Consequências

Implicações

Voluntária

100% dos hospitais do Serviço
Nacional de Saúde (SNS)

Resultados aplicáveis a todos
os participantes

Anónimo

Não
serão
divulgados
publicamente os resultados dos
hospitais

Apenas cada hospital terá
acesso aos seus resultados

Gratuito

Acesso restrito aos
resultados

Não haverá encargos para os
hospitais participantes

A análise dos resultados não se
encontra limitada aos clientes
da IASIST

Cada hospital recebe apenas os
seus resultados

Serão publicados os resultados
agregados por nível de hospital

Tabela 1: Características da participação no estudo
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QUAIS SÃO OS OBJETIVOS DO TOP 5?
A promoção da qualidade e da eficiência dos hospitais portugueses é a finalidade central deste
estudo e dos prémios atribuídos.
De facto, a disponibilização de indicadores objetivos e rigorosos sobre o desempenho clinico
hospitalar, utilizando como comparador os melhores resultados obtidos num conjunto de hospitais
similares, é uma ferramenta fundamental para a gestão clínica.
Assim, os principais objetivos do TOP 5 são:
a)

Distinguir os melhores hospitais, proporcionando um estímulo para a excelência na
prestação de cuidados;

b)

Produzir conhecimento útil para a gestão hospitalar e em particular para a gestão
clínica, através de indicadores precisos que identificam os pontos fortes e as áreas em
que existe potencial de melhoria;

c)

Evidenciar a variabilidade do desempenho hospitalar, concorrendo para a promoção
global da qualidade, adequação e eficiência dos cuidados.

A IASIST não pretende com o “TOP 5 – A excelência dos Hospitais Portugueses” apresentar publicamente um ranking de hospitais, mas apenas distinguir positivamente os que apresentam os melhores
resultados.
Faculta, no entanto, de forma personalizada e confidencial, a cada hospital, um documento com o seu
posicionamento global e a sua avaliação em cada um dos indicadores utilizados, face ao seu grupo
de comparação.
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METODOLOGIA
Nesta segunda edição do “TOP 5 – A excelência dos Hospitais Portugueses”, a IASIST analisa o
desempenho dos hospitais de agudos do universo SNS, referente ao ano de 2015, tendo sido
incluídos um total de 33 hospitais e 8 Unidades Locais de Saúde (ULS), o mesmo número que nas
duas edições anteriores.
Classificação dos hospitais
A classificação dos diversos Hospitais participantes teve por base os grupos já constituídos pela
ACSS para efeitos de financiamento, nomeadamente os Grupos B, C, D e E.
Adicionalmente, a IASIST continua a manter um c l u s t e r próprio para os hospitais inseridos em
ULS, tendo em conta que estas estruturas integradas podem, em tese, ter um funcionamento
diferente que se venha a refletir nalguns dos indicadores de referência.
Hospitais incluídos no estudo em cada Grupo
Fazem parte do estudo as seguintes Unidades (Tabela 2):
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Grupo

Hospital

B
B
B
B
B
B
B

Centro Hospitalar do Médio Ave, E.P.E.
Centro Hospitalar do Oeste
Centro Hospitalar Póvoa do Varzim/Vila do Conde
Hospital da Prelada
Hospital Distrital da Figueira da Foz
Hospital Vila Franca de Xira
Hospital Santa Maria Maior - Barcelos

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

Centro Hospitalar Barreiro\Montijo, E.P.E.
Centro Hospitalar Cova da Beira, E.P.E.
Centro Hospitalar de Entre Douro e Vouga, E.P.E.
Centro Hospitalar de Leiria-Pombal, E.P.E.
Centro Hospitalar de Setúbal, E.P.E.
Hospital da Senhora da Oliveira, Guimarães, E.P.E.
Centro Hospitalar do Baixo Vouga, E.P.E.
Centro Hospitalar do Médio Tejo, E.P.E.
Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, E.P.E.
Hospital Beatriz Ângelo
Hospital de Cascais
Hospital Distrital de Santarém

D
D
D
D
D
D
D
D

Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, E.P.E.
Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, E.P.E.
Centro Hospitalar do Algarve, E.P.E.
Centro Hospitalar Tondela-Viseu, E.P.E.
Hospital de Braga
Hospital do Espírito Santo - Évora
Hospital Garcia de Orta - Almada
Hospital Professor Dr. Fernando da Fonseca - Amadora/Sintra

E
E
E
E
E
E

Centro Hospitalar Lisboa Central, E.P.E.
Centro Hospitalar Lisboa Norte, E.P.E.
Centro Hospitalar de São João, E.P.E.
Centro Hospitalar do Porto, E.P.E.
Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E.P.E.
Centro Hospitalar Lisboa Ocidental, E.P.E.

ULS
ULS
ULS
ULS
ULS
ULS
ULS
ULS

Unidade Local de Saúde da Guarda, E.P.E.
Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, E.P.E.
Unidade Local de Saúde de Matosinhos, E.P.E.
Unidade Local de Saúde do Alto Minho, E.P.E.
Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, E.P.E.
Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano, E.P.E.
Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano E. P. E.
Unidade Local de Saúde do Nordeste, E.P.E.

Tabela 2: Conjunto de Hospitais incluídos no estudo

11 TOP 5:A EXCELÊNCIA DOS HOSPITAIS

INDICADORES DE AVALIAÇÃO UTILIZADOS1
Não temos a pretensão de utilizar todos os indicadores possíveis para este tipo de avaliações. Apenas
nos centramos naqueles que consideramos essenciais e focados prioritariamente nos resultados
clínicos, e não na estrutura ou nos processos utilizados.
Assim, os indicadores de avaliação utilizados neste estudo foram repartidos em três dimensões,
nomeadamente de qualidade assistencial, eficiência e adequação, a saber:

Qualidade assistencial
Índice de Mortalidade Ajustado pelo Risco (IMAR)
Índice de Complicações Cirúrgicas Ajustado pelo Risco (ICAR Cirúrgico)
Índice de Readmissões Ajustado pelo Risco (IRAR)

Eficiência
Índice de Demora Média Ajustado (IDMA)
Doentes padrão por Médico ETC2
Doentes padrão por Enfermeiro ETC
Custos Operacionais por doente padrão3

Adequação
Índice de Cirurgia de Ambulatório Ajustado (ICAA)
Índice de Cesarianas Ajustado (ICA)4

1

Para mais informações, ver Anexo

2

ETC: Equivalente a tempo completo

3

Pelo facto do Grupo das ULS ser constituído por ULS de diferentes dimensões, o cálculo deste indicador levou em
linha de conta um fator de poderação, tendo em conta a população abrangida por cada uma.

4

Embora calculado, este indicador não foi incluído para efeitos de classificação, dado não estar presente em todos
os hospitais.
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COMO ATRIBUÍMOS OS PRÉMIOS TOP 5?
Como referido anteriormente, os hospitais estão agrupados em clusters definidos pela ACSS,
havendo 4 Grupos, de acordo com critérios em que a dimensão, variedade e complexidade da
casuística têm particular preponderância, tendo sido posteriormente criado um grupo adicional,
do qual fazem parte as ULS.
Cada hospital é, assim, avaliado no âmbito do comparador do seu grupo, face aos “scores” por
si individualmente obtidos, sendo-lhe atribuída uma classificação global.
Para efeitos de classificação de cada hospital, são tidos em conta todos os indicadores
anteriormente mencionados, com exceção do Índice de Cesarianas Ajustado (ICA), pois algumas
Unidades hospitalares não dispõem de maternidade.
No que diz respeito à ponderação para efeitos de posicionamento no Grupo em que cada hospital
está inserido, optou-se por atribuir a cada indicador um peso de 1, com exceção dos indicadores
Doentes Padrão por Médico ETC e Doentes Padrão por Enfermeiro ETC, os quais têm um peso
individual de 0,5.
Assim sendo, atribuiremos o prémio “Hospital Benchmark “ àquele que obtenha a melhor
performance na globalidade destes indicadores.
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QUAL A CREDIBILIDADE E OBJETIVIDADE
DO TOP 5?
A IASIST estabelece o posicionamento relativo de cada hospital de acordo com os valores obtidos
em cada indicador, não utilizando qualquer critério de natureza subjetiva.
Utilizamos, para essa análise, a base de dados da morbilidade hospitalar – fonte de informação
única e oficial dos doentes com alta devidamente classificados no universo SNS.
Suplementarmente, utilizamos indicadores económico-financeiros publicados no site da ACSS,
criado para efeitos de benchmarking .
Contudo, pode existir apenas um fator que pode influenciar os resultados obtidos: a falta de
uniformização no rigor e exaustividade dos registos clínicos. Estamos conscientes de que tais
desconformidades podem provocar vieses na robustez da informação recolhida.
Todavia, o desenvolvimento e a maturidade já atingidos pelos hospitais portugueses nesta matéria,
tornam estes vieses cada vez mais limitados nos seus efeitos, como este ano mais uma vez se
confirma.

01.168
23.672
32.941
71.263
TOP 20 BENCHMARKS PARA LA EXCELENCIA 2011 · 11

APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS
INDICADORES BRUTOS
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RESULTADOS
As tabelas que se seguem apresentam as principais
características referentes às dimensões de atividade
(Tabela 3), eficiência (Tabela 4), adequação (Tabela 5) e
qualidade assistencial (Tabela 6) do conjunto de
hospitais que está na base do estudo, onde se
apresentam, para além dos valores médios, por
hospital, os valores mínimos e máximos registados
para cada uma das áreas.

No que se refere ao tipo de admissão dos doentes
para internamento, aproximadamente 75% das
admissões a nível nacional são efetuadas via urgência.
Analisando os diversos Grupos de hospitais, os hospitais do Grupo B (81%) e os hospitais inseridos em
ULS (80%) são os que apresentam as taxas médias
mais elevadas. Já os hospitais do Grupo E, são os que
apresentam o peso mais baixo deste tipo de admissões.
Finalmente, um dos parâmetros que permite avaliar,
ainda que de forma indireta, a qualidade/exaustividade
do preenchimento dos processos clínicos, é o número
de diagnósticos registados/codificados por alta. A

CARACTERÍSTICAS
DOS HOSPITAIS EM
ESTUDO:
ATIVIDADE
Considerando os hospitais incluídos neste estudo,
foram analisadas 732.137 altas de internamento.
Tendo em conta a Tabela 3 verifica-se que o número
médio de altas de internamento vai aumentando à
medida que vamos passando do Grupo B (média de
8.140 altas) para os de maior dimensão – Grupo E
(média de 36.733 altas). Não obstante, apesar de 30%
das altas de internamento dadas a nível nacional terem
sido da responsabilidade dos hospitais do Grupo E, o
número de altas dos hospitais do Grupo C é superior ao
Grupo imediatamente acima (Grupo D), representando
26% e 25% do total de altas dadas a nível nacional,
respetivamente.

nível nacional, a média de diagnósticos registados/codificados por alta em 2015 rondou os 6,0. Ou
seja, em média, os processos clínicos dos doentes
com alta de internamento continham informação
referente ao seu diagnóstico principal e, em média,
mais 5 diagnósticos acessórios (leia-se, complicações e/ou comorbilidades). Situação esta que
permite a melhor identificação da real situação clínica
dos doentes.
No que diz respeito à exaustividade do preenchimento
dos processos clínicos por Grupo de hospitais, verifica-se que o Grupo E é o que apresenta o número
médio de diagnósticos registados/codificados por alta
mais elevado (6,6 diagnósticos/alta). Por outro lado,
ainda que os hospitais integrados em ULS apresentem uma grande variabilidade – oscilam entre os 3,9 e
os 9,6 diagnósticos registados/codificados por alta –
o hospital com o número médio de diagnósticos mais
elevado pertence a este Grupo.
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Atividade

Grupo B

Grupo C

Grupo D

Grupo E

Grupo ULS

56.977

193 997

179 538

220 395

81 230

Altas de Internamento

Min
Máx
Média

4 302
13 859
8 140

10 291
22 456
16 166

10 901
29 898
22 442

23 584
58 280
36 733

4 509
16 815
10 154

Peso Médio

Min
Máx
Média

0,74
1,02

0,92
1,14

1,05
1,45

1,41
1,70

0,97
1,25

0,89

1,03

1,23

1,57

1,06

Episódios de Internamento Urgentes

Min
Máx
Média

66,4%
87,7%
69,0%

69,5%
89,8%
80,9%

59,9%
87,6%
78,0%

62,1%
70,1%
66,5%

70,2%
83,4%
79,8%

Episódios de Internamento Cirúrgicos

Min
Máx
Média

20,9%
96,7%
39,2%

20,3%
36,7%
27,3%

24,3%
40,1%
31,5%

36,1%
44,6%
39,9%

25,7%
34,5%
29,4%

Diagnóstico por alta

Min
Máx
Média

3,6
7,2
5,4

3,8
7,9
5,9

4,6
7,3
6,2

5,7
8,3
6,6

3,9
9,6
6,0

Tabela 3: Características dos Hospitais em estudo: Atividade
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CARACTERÍSTICAS DOS HOSPITAIS
EM ESTUDO: EFICIÊNCIA
A Tabela 4 apresenta os resultados referentes à

a menor variabilidade. Neste indicador, o Grupo

demora média de internamento, número de doentes

ULS, não apenas é o que apresenta o maior deficit

padrão por médico ETC, número de doentes padrão

de produtividade (cerca de 76) face aos restantes

por enfermeiro ETC e custos operacionais por doente

Grupos, como é aquele que apresenta a maior

padrão, em cada um dos Grupos.

variabilidade de resultados.

No que se refere ao tempo médio de internamento,

Considerando o número de doentes padrão por

este vai aumentando com a dimensão e complexidade

enfermeiro ETC, a média nacional situa-se nos 47.

dos hospitais. Ainda que a demora média bruta (ou

Neste caso, são os Grupo D e E aqueles que

seja, sem ter em consideração a complexidade dos

apresentam os maiores níveis de produtividade,

doentes tratados em cada hospital) seja um indicador

inclusive, superiores à média nacional (55 e 57,

meramente estatístico que não permite por si só

respetivamente).

avaliar a eficiência em termos de gestão das camas de

hospitais do Grupo E são os que apresentam, uma

internamento, os hospitais do Grupo B são os que

vez mais, uma maior uniformidade de resultados, a

apresentam a maior variabilidade nos resultados.

produtividade dos hospitais do Grupo D é a que

Os

indicadores

“Doentes

padrão

por

Contudo,

enquanto

que

os

apresenta a maior variabilidade.

Médico/Enfermeiro ETC” têm como objetivo analisar
a produtividade de cada hospital/Grupo, relacionando

Finalmente, os custos operacionais por doente

o número de doentes padrão com o número de

padrão pretendem identificar, ainda que de forma

médicos/enfermeiros equivalente a tempo completo

indireta, o “custo final de cada doente” em cada

(ETC). Atribui-se maior produtividade àqueles que

hospital/Grupo. Em termos nacionais, este valor

apresentam uma maior relação entre ambos os

situou-se nos 3.511€/doente padrão. Ainda que

indicadores.

este indicador bruto (isto é, sem ter em

Assim, considerando o universo dos hospitais em

consideração a complexidade dos doentes) seja, tal

estudo, observa-se que o número médio de doentes

como a demora média bruta, um indicador

padrão por médico ETC foi, em 2015, de

meramente estatístico que não permite por si só

aproximadamente 82. Uma vez mais, os resultados

avaliar um hospital em matéria de eficiência, os

por Grupos de hospitais não são uniformes. Neste

hospitais dos Grupos D (2.723€) e E (2.855€) foram

contexto, ainda que os hospitais dos Grupos C e E

os que apresentaram os custos médios mais

são os que apresentam o número médio mais elevado

baixos.

5

(a rondar os 85), o segundo Grupo é o que apresenta
5

C.f. Anexo 1
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Eficiência

Grupo B

Grupo C

Grupo D

Grupo E

Grupo ULS

Demora Média

Min
Máx
Média

5,4
8,7
7,4

6,4
8,8
7,8

7,7
10,0
8,7

8,3
9,7
9,1

7,0
9,2
8,2

Doentes padrão por Médico ETC

Min
Máx
Média

61
111
78

63
107
85

64
103
84

76
95
85

36
101
76

Doentes padrão por Enfermeiro ETC

Min
Máx
Média

31
55
42

33
67
47

39
78
55

51
66
57

20
52
35

Custos Operacionais por doente padrão (€)

Min
Máx
Média

2 524
3 855
2 964

2 324
3 588
2 869

2 158
3 104
2 723

2 606
3 202
2 855

2 784
8 406
6 141

Tabela 4 Características dos Hospitais em estudo: Eficiência
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CARACTERÍSTICAS DOS HOSPITAIS
EM ESTUDO: ADEQUAÇÃO
Na

dimensão

de

adequação,

são

tidas

em

dos Grupos E e ULS são os que apresentam a

consideração as taxas brutas de ambulatorização

menor variabilidade de resultados.

cirúrgica (taxa de substituição) e de cesarianas

Finalmente,

(Tabela 5).

cesarianas, o valor médio a nível nacional rondou os

A taxa bruta de cirurgia ambulatória apresentou, em

27%. Comparando o desempenho nos diversos

2015, um valor médio nacional a rondar os 82%.

Grupos, ao passo que os hospitais do Grupo E são

Significa,

procedimentos

os que apresentam um comportamento mais

considerados ambulatorizáveis a nível nacional, 82%

uniforme, o Grupo ULS, não só tem o hospital com

são

ambulatório.

a taxa bruta de cesarianas mais elevada o contexto

Considerando os diferentes clusters , em termos

nacional, como ainda é o Grupo com maior

brutos, os hospitais dos Grupos D (84,4%) e C

variabilidade nos resultados.

portanto,

efetivamente

que

dos

realizados

em

analisando

as

taxas

brutas

(83,9%) são os que apresentam as taxas de
ambulatorização

mais

elevadas,

inclusivamente

superiores à média nacional. Contudo, os hospitais

Adequação

Grupo B

Grupo C

Grupo D

Grupo E

Min
Máx
Média

68,0%
89,9%
78,3%

72,9%
92,1%
83,9%

75,2%
88,0%
84,4%

77,2%
86,7%
82,0%

75,5%
85,0%
80,4%

Min
Máx
Média

22,6%
36,3%
30,2%

20,8%
30,3%
26,4%

23,2%
36,3%
28,3%

24,2%
28,6%
27,0%

23,2%
40,8%
27,8%

Taxa de substituição (Cirurgia de Ambulatório)

Taxa de cesarianas

Tabela 5: Características dos Hospitais em estudo: Adequação

Grupo ULS

de
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CARACTERÍSTICAS DOS HOSPITAIS
EM ESTUDO: QUALIDADE ASSISTENCIAL
Finalmente, a Tabela 6 apresenta as taxas brutas de

identificada nos processos clínicos, maior será o

mortalidade, de complicações e de readmissões

número de complicações captadas. Neste sentido, o

urgentes a 30 dias.

Grupo E, não só é aquele que apresenta um maior

No ano de 2015, a taxa de mortalidade intra-hospitalar

número de diagnóstico registados/codificados por

rondou os 5,6%. Ainda que a mesma diga respeito a

alta, como também é aquele com a taxa de

valores brutos sem qualquer ajustamento pela

complicações média mais elevada (5,1%). No

gravidade dos doentes tratados, os Grupos ULS, C e D

extremos oposto, o Grupo B é o que apresenta a

são os que apresentam os valores mais elevados, 6,9%

menos taxa de complicações (1,8%) e é, igualmente,

e 5,5%, respetivamente. Neste contexto, são os

o que apresenta em termos médios o nível mais baixo

hospitais do Grupo E aqueles que apresentam a taxa de

de informação nos processos clínicos dos seus

mortalidade média mais baixa (4,4%) e os que

doentes.

apresentam a menor variabilidade de resultados.

Quanto à taxa bruta de readmissões urgentes numa

No que diz respeito à taxa média de complicações,

janela temporal de 30 dias, o valor nacional rondou os

indicador muito sensível à maior/menor exaustividade

5,5%. Neste contexto destaca-se pela negativa, ainda

do preenchimento dos processos clínicos, a média

que estejamos a analisar valores brutos, os Grupos C

nacional rondou em 2015 os 3,5%. A tendência deste

e ULS por terem apresentado a taxa média de

indicador é para que quanto mais informação estiver

readmissões (5,8%) mais elevada dos cinco Grupos.

Qualidade assistencial

Grupo B

Grupo C

Grupo D

Grupo E

Grupo ULS

Taxa bruta de mortalidade

Min
Máx
Média

0,2%
8,4%
5,2%

4,0%
8,3%
5,5%

3,7%
6,9%
5,5%

3,9%
4,7%
4,4%

4,0%
12,1%
6,9%

Taxa bruta de complicações

Min
Máx
Média

0,8%
4,1%
1,8%

2,2%
7,0%
4,1%

2,5%
4,7%
3,7%

3,3%
6,8%
5,1%

1,0%
3,8%
2,7%

Min
Máx
Média

0,4%
8,4%
5,4%

4,3%
8,3%
5,8%

4,2%
8,1%
5,4%

4,0%
6,5%
4,9%

4,1%
7,6%
5,8%

Taxa bruta de readmissões urgentes (30 dias)

Tabela 6: Características dos Hospitais em estudo: Qualidade assistencial

02.168
23.672
32.942
72.263
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EXPLICAÇÃO PRÉVIA
As tabelas que se seguem identificam os principais resultados dos índices ajustados pelo risco, por Grupo de
hospitais.
Nestas são apresentados os valores para o “Grupo Benchmark ” – o qual é constituído pelos 5 hospitais
vencedores do TOP 5’16 – e para o “Resto dos hospitais” – o qual é constituído pelos restantes hospitais.
É importante realçar, uma vez mais, que os Hospitais TOP (os vencedores de cada Grupo) são aqueles que
obtiveram, numa perspetiva global, a melhor performance em todos os indicadores considerados para efeitos
deste ranking, o que não significa que cada um, de per si , seja de facto melhor em todos os indicadores
avaliados.

QUALIDADE ASSISTENCIAL
Grupo

Resto dos

% Melhoria

Benchmark

Hospitais

Benchmark

0,671
0,979
0,896

0,935
0,942
0,938

28,28
-3,89
4,48

Qualidade assistencial
Índice de Mortalidade Ajustado pelo Risco (IMAR)
Índice de Complicações Cirúrgicas Ajustado pelo Risco (ICAR)
Índice de Readmissões Ajustado pelo Risco (IRAR)
Tabela 7: Resultados globais: Qualidade assistencial – Indicadores Ajustados

aqui

apresenta um número de complicações superior ao

considerados têm como objetivo relacionar o número

“Grupo: Resto dos hospitais”, possivelmente pela

de óbitos (IMAR), os episódios com complicações

devido à maior exaustividade no preenchimento dos

(ICAR Cirúrgico) e as readmissões (IRAR) observadas,

processos clínicos, o qual permite identificar um maior

com o que seria de esperar tendo em conta as

número de complicações.

características dos doentes tratados.

É de referir ainda que, apesar de uma pior performance

Os resultados da Tabela 7 mostram que o “Grupo

nos três indicadores analisados, o “Grupo: Resto dos

Benchmark ” apresenta resultados sensivelmente

hospitais” consegue justificar6, de uma maneira geral, o

melhores face aos restantes hospitais nos indicadores

número de óbitos, de episódios com complicações,

de mortalidade e de readmissões, 28,3% e 4,5%

assim como as readmissões.

Os

indicadores

de

qualidade

assistencial

respetivamente. Contudo, o “Grupo Benchmark ”

6

Informação dada pelo facto de os valores dos indicadores ajustados (IMAR, ICAR e IRAR) serem
inferior a “1”, significando que o número de eventos observado é inferior face ao que seria de esperar.
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Analisando os resultados por Grupo de hospitais,
verifica-se uma grande variabilidade entre os hospitais
em cada grupo (Gráfico 1). No que diz respeito ao
Índice de Mortalidade Ajustado pelo Risco (IMAR),
ainda que a mediana seja inferior a “1” em todos os
clusters , os Grupos D (IMAR=1,32) e C (IMAR=1,35)

são os que apresentam os hospitais com o maior
número de óbitos não justificados tendo em conta a
informação que consta nos seus processos clínicos
(32%

e

35%

de

óbitos

não

justificados,

respetivamente). Já o Grupo E é o único onde todos os
hospitais conseguem justificar praticamente todos os

Gráfico 1: Índice de Mortalidade Ajustado pelo Risco (IMAR)

seus óbitos pela informação que consta nos processos
clínicos dos seus doentes.

Quanto às complicações, nesta edição apenas
avaliamos as complicações pós cirúrgicas, eliminando
assim as condições médicas “presentes na admissão”.
Similar

ao

caso

anterior,

existe

uma

grande

variabilidade no comportamento dos diversos hospitais
(Gráfico 2). Não obstante, a mediana do Índice de
Complicações Cirúrgicas Ajustado pelo Risco (ICAR
Cirúrgico) é superior a “1” nos Grupos E (ICAR=1,07) e
C (ICAR=1,11), o que corresponde a cerca de 7% e
Gráfico 2: Índice de Complicações Cirúrgicas Ajustado pelo Risco
(ICAR Cirúrgico)

11% de episódios com complicações não justificadas,
respetivamente.

Assinale-se

o

excelente

comportamento dos hospitais dos Grupos B e ULS,
importando, todavia, há que considerar que os registos
dessas ocorrências é ainda pouco exaustivo em muitos
destes hospitais, o que poderá influenciar a “real”
identificação do número de complicações.
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As readmissões apresentam bons resultados em quase
todos os Grupos, sendo também de relevar a grande
variabilidade existente entre hospitais (Gráfico 3). À
exceção do Grupo B, todos os outros apresentam um
Índice de Readmissões Ajustado pelo Risco (IRAR)
mediano inferior a “1”. Ou seja, em termos gerais, a
maioria

dos

Grupos

conseguem

justificar

as

readmissões intra-hospitalares.
Para se ter uma ideia da variabilidade dos resultados
entre os hospitais de cada Grupo, basta verificar que os
Grupos C e D não só são os que apresentam o hospital
com

o

IRAR

mais

elevado

(1,17

e

1,19,

respetivamente), como são igualmente os que
apresentam os hospitais com melhor performance
(0,74 e 0,76, respetivamente).

Gráfico 3: Índice de Readmissões Ajustado pelo Risco (IRAR)
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ADEQUAÇÃO
Grupo

Resto dos

% Melhoria

Benchmark

Hospitais

Benchmark

1,196

1,137

5,18

Qualidade assistencial
Índice de Cirurgia de Ambulatório Ajustado (ICAA)
Tabela 8: Resultados globais: Adequação– Indicadores ajustados

Na cirurgia ambulatória ajustada ao potencial de cada

ambulatório inclui os casos de internamento até às

hospital, o “Grupo: Resto dos hospitais” apresenta um

24h, ou seja, com pernoita, o que poderá enviesar a

potencial de melhoria face ao “Grupo Benchmark” de

“real”

aproximadamente 5,2% (Tabela 8). Não obstante, é

normalmente

importante relembrar que o conceito de cirurgia de

pernoita.

caracterização
definida

deste

tipo

de

atividade,

internacionalmente

sem

Considerando os diferentes Grupos de hospitais, os
resultados referentes à cirurgia de ambulatório são
globalmente bons, com quase todos os hospitais acima
do seu valor esperado (Gráfico 4). Destaca-se, neste
contexto, o Grupo E pois apresenta os hospitais com o
Índice de Cirurgia de Ambulatório Ajustado (ICAA)
mínimo e máximo mais elevado. Tal resultado evidencia
a
Gráfico 4: Índice de Cirurgia de Ambulatório Ajustado (ICAA)

grande

atividade

noshospitais centrais.

cirúrgica

de

ambulatório
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Ainda que não seja utilizada para efeitos de
determinação do ranking por existirem diversos
hospitais sem este tipo de atividade, a análise das
cesarianas foi incluída nesta publicação pois é
comummente aceite como sendo um critério de
qualidade assistencial.
Recorrendo ao Índice de Cesarianas Ajustado (ICA), o
qual reflete a relação entre o número de cesarianas
observado e o esperado para cada hospital, o Gráfico 5
mostra a variabilidade deste indicador nos Grupos em
análise. Apenas os Grupos E e ULS apresentam um
valor mediano inferior a “1”, ou seja, em que o número
de cesarianas observado é inferior face ao que seria
esperado para cada um dos seus hospitais. Contudo,
enquanto o primeiro Grupo é aquele que apresenta o
hospital com o valor máximo mais baixo (ICA=1,01), o
segundo Grupo apresenta um hospital com um número
de cesarianas duas vezes superior (ICA=2,01) face ao
que seria esperado para a sua casuística.

Gráfico 5: Índice de Cesarianas Ajustado (ICA)
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EFICIÊNCIA
Grupo

Resto dos

% Melhoria

Benchmark

Hospitais

Benchmark

0,969
87,7
59,2
2 604,4

1,063
81,2
44,8
3 640,2

8,88
7,94
32,02
28,45

Qualidade assistencial
Índice de Demora Média Ajustado (IDMA)
Doentes padrão por Médico ETC
Doentes padrão por Enfermeiro ETC
Custos Operacionais por doente padrão
Tabela 9: Resultados globais: Eficiência – Indicadores ajustados

No que diz respeito à eficiência, foram analisados quatro indicadores (Tabela 9).
Na relação entre a demora média observada e a esperada – relação refletida pelo Índice de Demora Média
Ajustado (IDMA) – existe uma diferença em cerca de 9% entre o “Grupo Benchmark” e os restantes hospitais
(Tabela 9).

Já com base no Gráfico 6, verifica-se que o valor
mediano deste indicador é superior a “1” em todos os
Grupos,

evidenciando

um

tempo

médio

de

internamento observado superior ao esperado para
cada um dos hospitais em análise. Com uma demora
média observada 27% superior à esperada, pertence ao
Grupo D o hospital com o IDMA mais elevado
(IDMA=1,27) da pool de hospitais analisada.
Gráfico 6: Índice de Deora Média Ajustado (IDMA)
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Quanto aos dois indicadores de produtividade, existe
uma diferença no número de doentes padrão por
médico e enfermeiro ETC entre o “Grupo Benchmark ”
e o “Grupo: Resto dos hospitais” de 7,9% e 32,0%,
respetivamente (Tabela 9). No caso do primeiro
indicador, enquanto que o Grupo ULS com 76,3 é o que
apresenta o valor mediano mais baixo, os Grupos D e E
são os que apresentam o valor mediano mais elevado
(85,5 e 86,3 respetivamente) (Gráfico 7). Contudo,
pertence ao Grupo B o hospital com o melhor rácio

Gráfico 7: Doentes padrão por médico ETC (N)

entre o número de doentes padrão por médico ETC no

Nota: Os doentes padrão por médico ETC das ULS não são comparáveis com
os restantes Grupos, pois englobam igualmente dados referentes aos cuidados
primários.

contexto nacional.

No caso do número de doentes padrão por enfermeiro
ETC, o Grupo ULS apresenta, uma vez mais, o rácio
mediano mais baixo (33,4) e são, novamente, os
Grupos D e E os que apresentam o valor mediano mais
elevado (59,0 e 59,6 respetivamente) (Gráfico 8). Por
outro lado, pertence ao Grupo D o hospital com o
melhor rácio entre o número de doentes padrão por
médico ETC no contexto nacional (77,6) e ao Grupo
ULS o mais baixo (19,6) (Gráfico 8).
Gráfico 8: Doentes padrão por enfermeiro ETC (N)
Nota: Os doentes padrão por enfermeiro ETC das ULS não são comparáveis
com os restantes Grupos, pois englobam igualmente dados referentes aos
cuidados primários.

Quanto aos custos operacionais por doente padrão, o
Grupo dos melhores hospitais apresenta um custo
médio de aproximadamente 2.604€, ou seja, cerca de
28,4% inferior ao Grupo dos restantes hospitais
(Tabela 9). Ainda que os custos entre o Grupo ULS e os
restantes não sejam (nem possam ser) comparáveis,
este é o Grupo que apresenta a maior variabilidade nos
resultados. Neste caso, os custos oscilam entre os
2.800€ e os 7.500€. No extremo oposto, os hospitais
do Grupo D e E são os que apresentam a maior

Gráfico 9: Custos operacionais por Doente Padrão (€)

homogeneidade nos resultados (Gráfico 9).

Nota: Os custos operacionais das ULS não são comparáveis com os restantes
Grupos, pois englobam igualmente os custos referentes aos cuidados
primários.
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CONCLUSÕES

no

Dada a dimensão e o tipo de casuística tratada por cada

nomeadamente na gestão das camas de internamento.

hospital, não seria sensato compararmos desempenhos

Neste contexto, os hospitais inseridos em ULS e os do

hospitalares, numa perspetiva global e compreensiva,

Grupo D são os que mostram mais dificuldades em

sem acautelarmos o tipo de cluster em que se

justificar os seus tempos de internamento e os que

inserem.

apresentam a maior variabilidade nos seus resultados.

Quanto ao tipo de admissão dos doentes nos hospitais

Considerando o número de cirúrgicas de ambulatório

do SNS, observa-se, uma vez mais, a grande

observado em cada hospital, a maioria dos hospitais

importância dos serviços de urgência como principal

apresenta, atualmente, níveis de ambulatorização muito

fonte de internamento hospitalar. O facto, de em média,

próximos do seu potencial, realçando-se o esforço de

as admissões via urgência oscilarem entre 67% e 81%,

substituição da cirurgia convencional por atividade de

reflete bem as falhas do sistema no acesso e na

ambulatória.

continuidade de cuidados. Com uma média de 80% das
admissões via urgência, os hospitais inseridos em ULS
apresentam uma grande “pressão das urgências”
evidenciando, ainda, problemas de relação com os
cuidados primários.

que

respeita

a

aspetos

de

organização,

As taxas de cesariana continuam a ser um problema por
resolver em alguns hospitais a nível nacional pois, ainda
que a maioria dos Grupos apresente um número médio
de cesarianas similar ao esperado, existem hospitais
que realizam este procedimento em 30%, 70% ou duas

A exaustividade no preenchimento dos processos

vezes superior ao que seria de esperar, dada as

clínicos, fator fundamental na caracterização da

características da casuística que tratam.

casuística de cada hospital, tem vindo a aumentar,
graças ao esforço que se tem dedicado a esta temática
e à (possível) maior proximidade entre o “médico
clínico” e o “médico codificador”. Contudo, dada a
variabilidade

na

média

de

diagnósticos

registados/codificados por alta nos hospitais que
compõem cada Grupo, verifica-se um comportamento
heterogéneo, chegando-se a observar hospitais com
cerca de metade dos diagnósticos registados face à
média do Grupo onde está inserido.
Na relação entre o tempo de internamento observado e
o esperado, este último ajustado ao risco individual dos
episódios, os diferentes Grupos apresentam, em termos
gerais, resultados bastante próximos aos esperados
para cada hospital. Porém, dada a grande variabilidade
deste indicador entre os hospitais que compõem cada
Grupo, importantes reflexões devem ser tidas em conta

Na mortalidade, ainda que todos os Grupos apresentam
uma mediana entre o número de óbitos observado e
esperado inferior ao esperado, ou seja, conseguem
justificar em termos gerais este evento, o Grupo E é o
único em que todos os seus hospitais apresentam um
valor inferior ao esperado.
Nas

complicações,

exaustividade

no

indicador

muito

preenchimento

dos

sensível

à

processos

clínicos, a maioria dos Grupos apresenta resultados
similares

aos

esperados.

Todavia,

devem

ser

acauteladas diferenças na cultura de identificação
destes eventos entre hospitais que poderão originar
vieses na comparação de resultados.
Finalmente, nas readmissões a 30 dias, os Grupos
apresentam um comportamento uniforme, muitos deles
com um número inferior ao esperado. Neste contexto,
destaca-se pela positiva o Grupo ULS.
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LIMITAÇÕES
Este estudo está limitado aos hospitais do SNS do Continente, incluindo as PPP. Contempla apenas uma avaliação
global e integrada por hospital, não se distinguindo serviços ou especialidades.
Apenas foi avaliado o desempenho do ano 2015 pelo que não são adequadas análises de sustentabilidade ou de
desempenho de médio e longo prazo.
O “TOP 5 – A excelência dos Hospitais Portugueses” não inclui apreciações sobre a qualidade e a adequação da
estrutura hospitalar, listas e tempos de espera para consulta, internamento, hospitais de dia ou cirurgia. Do mesmo
modo, não são apreciadas as condições hoteleiras proporcionadas aos doentes, bem como os seus níveis de satisfação.
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PREMIADOS
De seguida apresentamos os nomeados e vencedores de cada Grupo.

GRUPO B
Centro Hospitalar Póvoa de Varzim/Vila do Conde, E.P.E.
Hospital de Vila Franca de Xira
Hospital Santa Maria Maior, E.P.E.

Vencedor: Centro Hospitalar Póvoa de Varzim/Vila do Conde, E.P.E.

GRUPO C
Centro Hospitalar Tâmega e Sousa, E.P.E.
Hospital Beatriz Ângelo
Hospital de Cascais

Vencedor: Hospital de Cascais

GRUPO D
Centro Hospitalar Tondela-Viseu, E.P.E.
Hospital de Braga
Hospital Espírito Santo de Évora, E.P.E.

Vencedor: Hospital de Braga
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GRUPO E
Centro Hospitalar de São João, E.P.E.
Centro Hospitalar do Porto, E.P.E.
Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E.P.E

Vencedor: Centro Hospitalar do Porto, E.P.E.

GRUPO ULS
Unidade Local de Saúde de Matosinhos, E.P.E.
Unidade Local de Saúde do Alto Minho, E.P.E.
Unidade Local de Saúde do Nordeste, E.P.E..

Vencedor: Unidade Local de Saúde de Matosinhos, E.P.E.

ANEXO
23.672
32.941
71.263
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GLOSSÁRIO

8

Cirurgia de Ambulatório

Doentes padrão por enfermeiro ETC

Intervenção cirúrgica, programada, com tempo de

Indicador calculado pela ACSS.

internamento inferior a 24h e com alta para
domicílio.

Reflete a relação entre o número de doentes padrão
de cada hospital e o número de enfermeiros em
tempo completo. Quanto maior for o valor deste

Complexidade
Expressa a quantidade e sofisticação de recursos
necessária para tratar um determinado episódio,
quer de internamento, quer de ambulatório.

indicador, melhor será o Grupo de eficiência.

Doentes padrão por médico ETC
Indicador calculado pela ACSS.

Custos operacionais por doente
padrão
Indicador calculado pela ACSS.
Reflete a relação ente os custos operacionais de
cada hospital referentes ao ano de 2015 e o
número de doentes padrão.

Reflete a relação entre o número de doentes padrão
de cada hospital e o número de médicos em tempo
completo. Quanto maior for o valor deste indicador,
melhor será o Grupo de eficiência.

Gravidade/Severidade

Demora Média Bruta

Avalia o estado de saúde do doente face à

Define-se como o quociente entre o número total

probabilidade de ocorrência de eventos catastróficos

de dias de internamento no hospital e o número

como a morte ou a perda de funções de um órgão.

total de episódios de internamento no hospital.

Grupo de Diagnóstico Homogéneo
(GDH)

Doentes padrão
Indicador calculado pela ACSS.
De acordo com esta entidade, reflete a medida da

Sistema de classificação de doentes concebido,

atividade hospitalar que expressa numa única

sobretudo, para agrupar episódios de internamento

unidade as quantidades das diferentes linhas de

em categorias homogéneas, que apresentam um

produção,

consumo de recursos esperado similar, tendo em

utilizando

como

ponderador

a

equivalência de preços entre a linha de produção
considerada como referência e as restantes.

conta a duração do internamento.
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Índice de Casemix

episódios, segundo o modelo de ajustamento.

Valor agregado que traduz a diversidade e a

Neste indicador utiliza-se o conceito português de

complexidade dos episódios de internamento no

cirurgia de ambulatório, ou seja, as intervenções

hospital.

cirúrgicas efetuadas até às 24h de internamento,

Índice de Cesarianas Ajustado (ICA)
Reflete a relação entre a taxa de cesarianas
observada e a taxa de cesarianas esperada, tendo em
conta a estratificação dos partos por Grupos de risco
(alto risco ou baixo risco). Esta última reflete a taxa
de cesariana observada no Padrão de comparação,
dada a estratificação de risco dos Partos do hospital
em análise.
Um ICA igual a 1 indica que o número de cesarianas
realizadas no hospital (observadas) não difere das
esperadas. Um ICA superior/inferior a 1 indica que o
número de cesarianas observadas é superior/inferior
ao esperado. Essa diferença, face a 1, pode ser
expressa em forma de percentagem.

podendo ou não ser utilizada a pernoita.
Este modelo de regressão logística tem como
variáveis independentes: sexo, idade, probabilidade
da combinação entre o diagnóstico principal e o
procedimento, diagnósticos secundários, tipo de
hospital (público ou privado) e Grupo de hospital.
Um ICAA igual a 1 indica que o número de cirurgias
realizadas em ambulatório (observadas) não difere
das esperadas. Um ICAA superior/inferior a 1 indica
que o número de intervenções observadas é
superior/inferior ao esperado, depois de ajustado
simultaneamente a todas as características. Essa
diferença, face a 1, pode ser expressa em forma de
percentagem.
No que diz respeito à sensibilidade e especificidade

Índice de Cirurgia de Ambulatório
Ajustado (ICAA)

do modelo ICAA, estas são de 65.4% e 93.4%,
respetivamente, sendo a área abaixo da curva ROC
de 0.886.

A Cirurgia de Ambulatório permite aumentar o fluxo
de doentes intervencionados, libertando camas de
internamento para situação de maior severidade.
O indicador de cirurgia de ambulatório reflete a
relação entre os episódios observados com
procedimentos realizados em ambulatório e os
episódios

esperados

com

procedimentos

ambulatórios, tendo em conta a complexidade da
casuística e a gravidade/severidade de cada um dos

Índice de Complicações Cirúrgicas
Ajustado pelo Risco (ICAR Cirúrgico)
Reflete a relação entre o número de episódios
observados com complicações pós cirúrgicas e os
episódios esperados com complicações, tendo em
conta as características de cada um dos episódios.
O cálculo das complicações esperadas resulta da
aplicação da distribuição das complicações por GDH
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e respetivo nível de severidade, tendo em conta o

Perturbações do Sistema Hepatobiliar e Pâncreas) e

Padrão de comparação.

que coexista com um código de diagnóstico

Desta

forma,

complicações

apenas
as

se

consideram

como

situações

identificadas

como

secundário que indique que a hemorragia é uma
complicação do processo assistencial.

diagnósticos secundários e relacionados com o

O modelo ICAR Cirúrgico supõe um claro avanço face

processo de prestação de cuidados. A título de

aos indicadores tradicionais que mediam a taxa de

exemplo, a hemorragia digestiva como complicação

complicações, pois centra-se exclusivamente nas

gastrointestinal

se

complicações possivelmente relacionadas com o

consideraria como complicação se existisse um código

processo assistencial (quer sejam eventos sentinela

de diagnóstico secundário de hemorragia digestiva,

como

num episódio classificado num GDH cirúrgico que não

comorbiliddes presentes em cada doente. A Tabela 10

pertença à Grande Categoria Diagnóstica 6 (Doenças e

identifica

Perturbações do Aparelho Digestivo) ou 7 (Doenças e

considerada neste indicador.

no

pós-operatório:

apenas

complicações
a

lista

gerais),
completa

separando-as
de

complicações

Complicações Gerais
Complicações pós-operatórias relacionadas com o trato urinário
Complicações pós-operatórias pulmonares
Hemorragia gastrointestinal operatória ou ulceração depois de cirurgia não gastrointestinal
Septicémia, abcesso ou infeção de ferida em pós-operatória
Reabertura de ferida operatória
Complicação pós-operatória relacionada com o sistema nervoso central ou periférico
Anormalidades cardíacas em pós-operatória exceto enfarte agudo do miocárdio
Estupor ou coma pós-operatória
Pneumonia por aspiração
Complicação mecânica devida a dispositivo, implante ou enxerto, exceto transplante de órgão
Pneumonia pós-operatória
Transtorno fisiológico e metabólico em pós-operatório
Enfarte agudo do miocárdio em pós-operatório
Choque pós ou intra-peratório
Complicação múltipla cirúrgica
Complicação por transplante de órgão
Complicações pós-operatórias relacionadas com o trato urinário
Complicações pós-operatórias pulmonares
Hemorragia gastrointestinal operatória ou ulceração depois de cirurgia não gastrointestinal
Septicémia, abcesso ou infeção de ferida em pós-operatória
Complicações Sentinela
Gangrena gasosa
Corpo estranho deixado acidentalmente durante um procedimento
Reação aguda a substância estranha deixada durante um procedimento
Tabela 10: Lista de complicações incluídas no modelo ICAR Cirúrgico

das
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Sempre que os valores do ICAR Cirúrgico forem

não contêm toda a informação necessária para a

inferiores a 1, significa que o número de episódios que

estimação da sua demora média esperada, ou são

apresentaram alguma complicação no hospital foi
inferior face aos que seriam de esperar tendo em conta
o

risco

(gravidade/severidade)

individual

dos

pacientes.

demasiados inespecíficos para que o modelo consiga
estimar um valor robusto.
Um valor do IDMA acima de 1 significa uma demora
média observada superior à esperada. Assim, um

Índice de Demora Média Ajustado
(IDMA)

IDMA de 1.15 significa que a demora média observada

A demora média é um dos indicadores clássicos na

Índice de Mortalidade Ajustado pelo
Risco (IMAR)

análise da eficiência na gestão de recursos das
Unidades hospitalares. Não obstante, a simples
utilização da demora média bruta entre hospitais
apenas poderá fazer sentido aquando da comparação
entre Unidades com características similares, quer em
termos de casuística quer em termos do seu grau de

Reflete a relação entre a mortalidade observada e a
mortalidade esperada, tendo em conta o risco
individual e a gravidade/severidade de cada um dos
episódios, com base em diversas características.
Os óbitos esperados obtêm-se através da soma das

severidade.
Com o propósito de construir um indicador
comparável entre Unidades hospitalares, foi criado o
Índice de Demora Média Ajustado (IDMA).
O modelo IDMA é composto por 6 submodelos,
nomeadamente

foi de 15% face aquela que seria de esperar.

recém-nascidos,

pediátricos,

cirúrgico, médico, obstétrico e psiquiátrico. Cada
submodelo tem como variáveis independentes
comuns: idade, sexo (à exceção do caso obstétrico),
demora média associada ao diagnóstico principal,
demora média associada ao diagnóstico secundário,
demora média associada ao procedimento, tipo de
admissão (urgente ou programada), Grupo de
hospital, urbano ou rural, sendo que cada modelo tem
variáveis específicas do processo de análise.

probabilidades

de

óbito

de

cada

episódio

individual. A probabilidade individual de óbito (um
valor compreendido entre 0 – sem risco de morrer
– e 1 – máximo risco de morrer) calcula-se
mediante um modelo de regressão logística binária
que incorpora diversas variáveis explicativas,
nomeadamente: i) Características dos pacientes
tratados (idade e sexo); ii) características do
episódio de assistência (natureza da admissão –
urgente/programado –, tipo de situação clínica –
médica/cirúrgica –, destino após alta, risco de
morte associado ao diagnóstico principal, ao
diagnóstico

secundário,

à

comorbilidade/complicação e procedimento com
risco superior; iii) Características do hospital que

O modelo de regressão linear que calcula a demora

trata (Grupo do hospital – universitário/não

média esperada de cada episódio não é aplicado à

universitário –, tipo de hospital – público ou

generalidade da totalidade dos episódios, pois alguns

privado – e, localização – rural ou urbano).

37 TOP 5:A EXCELÊNCIA DOS HOSPITAIS

esperada de óbito de cada episódio não é aplicado à

Índice de Readmissões Ajustado pelo
Risco (IRAR)

generalidade da totalidade dos episódios, pois alguns

Do ponto de vista da qualidade assistencial, é desejável

não contêm toda a informação necessária para a

um número reduzido de readmissões programadas que

estimação da sua probabilidade de óbito esperada, ou

estejam relacionadas com o processo de assistência

são demasiados inespecíficos para que o modelo

original.

consiga estimar uma probabilidade robusta.

Assim sendo, as readmissões neste estudo são avaladas

O modelo IMAR é composto por 5 submodelos,

a 30 dias deste a primeira admissão, de forma urgente e

nomeadamente

por questões relacionadas com o episódio anterior.

O modelo de regressão que calcula a probabilidade

médico,

cirúrgico,

de

recém-nascidos, oncológico médico e oncológico

O modelo IRAR utiliza como variável dependente a

cirúrgico. Estes dois últimos modelos foram criados

presença ou a ausência de uma readmissão relacionada

no sentido de melhor descrever a severidade do

a 30 dias de forma urgente e como variáveis indepen-

episódio considerando a combinação do diagnóstico

dentes: idade, sexo, natureza da admissão (urgente/pro-

principal com o número de neoplasias malignas

gramado) –, maior probabilidade de readmissão associa-

registadas com diagnósticos acessórios.

do ao diagnóstico principal, maior probabilidade de read-

Em suma, sempre que, por exemplo, os valores do
IMAR forem inferiores a 1, significa que o número de
óbitos observados no hospital foi inferior face aos que
seria

de

esperar,

tendo

em

conta

o

risco

(gravidade/severidade) individual dos pacientes. Um
IMAR de 1 indica que não existem diferenças entre o
resultado observado numa Unidade hospitalar e o
resultado esperado de acordo com a mortalidade
encontrada no Padrão de referência.
No que diz respeito à sensibilidade (a qual mede a
percentagem de pacientes corretamente classificados
entre aqueles que apresentam o resultados medido –
morte) e a especificidade (a qual se refere à
percentagem de pacientes corretamente classificados
entre aqueles que não apresentam o resultado
medido), são neste caso de 90.0% e 82.3%,
respetivamente, sendo a área abaixo da curva ROC de
0.931.

missão associado ao diagnóstico secundário, maior
probabilidade de readmissão associado à comorbilidade/complicação e procedimento com risco superior,
tipo de GDH (médico ou cirúrgico) e características do
hospital que trata (Grupo do hospital – universitário/não
universitário –, tipo de hospital – público ou privado – e,
localização – rural ou urbano).
No que diz respeito à sensibilidade e especificidade do
modelo IRAR, estas são de 65.3% e 78.1%, respetivamente, sendo a área abaixo da curva ROC de 0.781.
Sempre que os valores do IRAR forem inferiores a 1,
significa que o número de episódios readmitidos no
hospital de forma urgente, até 30 dias após a alta e
relacionados com o episódio de origem foi inferior face
aos que seriam de esperar tendo em conta o risco (gravidade/severidade) individual dos pacientes.
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Peso Médio
Assemelha-se ao conceito de Índice de Casemix, com a

Taxa bruta de Readmissões

diferença de não incorporar a conversão da produção em

Define-se como o quociente entre o número total de

doentes equivalentes, uma vez que aquela conversão

readmissões urgentes, relacionadas, no hospital, e o

constitui um ajustamento para efeitos de financiamento.

número total de episódios de internamento no

Reflete, assim, a complexidade da casuística de

hospital. Por readmissão urgente, relacionada,

internamento de cada hospital, tendo em conta os pesos

entende-se aquele episódio de internamento que se

dos GDHs (Portaria

20/2014 de 29 de Janeiro -

verifica num máximo de 30 dias após um episódio

Agrupador AP 27). Assim, se o peso médio for 0,75

prévio, admitido de forma urgente e por via de uma

significa que, em média, a gravidade/severidade do

circunstância relacionada com o episódio anterior. A

hospital está 25% abaixo daquela que dita o custo para

relação com o episódio anterior é estabelecida

um episódio com peso 1.

mediante um algoritmo desenvolvido especificamente
para esse efeito.

Taxa bruta de Complicações
Define-se como o quociente entre o número total de

Taxa bruta de Substituição

episódios que apresentaram pelo menos uma

Define-se como o quociente entre o número de

complicação no hospital e o número total de episódios

episódios com procedimentos cirúrgicos realizados

de internamento no hospital. A definição de

no hospital, em ambulatório, e o número de episódios

complicação e as combinações dos respetivos

com procedimentos cirúrgicos que, de acordo com o

códigos de Classificação Internacional de Doenças

estado da arte, se podem realizar em ambulatório.

(CID-9-CM) surgem de um desenvolvimento próprio a
partir de diversos artigos da literatura.

Taxa bruta de Mortalidade
Define-se como o quociente entre o número total de
episódios que registaram falecimento no hospital e o
número total de episódios de internamento no
hospital. Por episódios de internamento no hospital,
entendem-se aqueles episódios cujo tempo de
internamento no hospital é de pelo menos um dia,
com exceção dos casos de morte com zero dias de
internamento, em que o mesmo é considerado como
um episódio de internamento, tanto no numerador
como no denominador.
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