
 

 

    

SISTEMA DE APOIO À TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA 

 
N.º Projeto: POCI-05-5762-FSE-000233 

Designação do projeto: Gestão inteligente de internamento como forma de 

aumentar a qualidade e eficiência 

 

Custo total elegível: 285.000,40 euros 

Apoio Financeiro da União Europeia: 242.250,34 euros (85%) 

Apoio Financeiro Público Nacional/Regional: 42.750,06 euros (15%) 

Localização do projeto: Norte (NUTS II) 

 

Síntese do Projeto:  

O CHTS tem-se posicionado como líder no programa SNS sem papel, assim 

como tem procurado um alinhamento operacional com as aplicações, 

sistemas e processos disponibilizados centralmente pela SPMS para a 

modernização e simplificação dos hospitais e cuidados de saúde. Acresce que 

está a ser implementada a desmaterialização do processo do doente, assim 

como a iniciar-se uma operação SAMA para a desmaterialização dos processos 

de suporte administrativos.  

Neste contexto a gestão do internamento compreende um conjunto de 

processos que visam, através de um eficiente planeamento, maximizar a 

disponibilidade de camas e condições para o doente tendo em conta a 

racionalização de custos. Este planeamento torna-se extremamente 

complexo quando os recursos são limitados e o conjunto de variáveis cujo 

valor é necessário conhecer com antecedência é considerável. O fluxo 

possível para admissão de doentes nos serviços que possuem internamento, 

é essencial realizado: 

 

• Através da urgência; 

• Para efeitos de realização de procedimentos de MCDT’s; 



 

 

    

• Para efeitos de cirurgia programada quer convencional quer em 

regime ambulatório (internamento pré-cirúrgico e pós-cirúrgico); 

 

Como a urgência é prioritária sobre as restantes situações, por vezes assiste-

se a uma sobrelotação de camas e consequente adiamento de internamentos 

programados (cirurgia e procedimentos de MCDTs) com todos os 

inconvenientes que daí advêm para o doente e para o CHTS. Por outro lado, 

por vezes também acontece haver excedente de camas disponíveis para as 

necessidades. A incorreta adequação das camas às necessidades é crítica pois 

acarreta um desajuste de meios e recursos humanos. Este desajuste tem 

custos significativos que é imperioso evitar. Quando o desajuste corresponde 

a uma sobrelotação implica a degradação da qualidade de serviço, o aumento 

de risco de doenças contagiosas (e consequente gasto em cuidados e 

aumento de tempo de internamento) e o escalonamento de recursos humanos 

em regime de urgência recorrendo a horas extraordinárias ou bolsa de horas. 

Por outro lado, quando a disponibilidade de camas é superior às necessidades 

implica o custo desnecessário com recursos humanos. A planificação ajustada 

do número de camas disponível é essencial se os valores de que depende essa 

planificação forem conhecidos com antecedência e acuidade. Estima-se que 

o custo de um doente internado ascenda a 400 euros por dia. Se for possível 

estimar com acuidade o tempo de internamento de cada doente dadas as 

suas condições clínicas, torna-se possível ajudar os profissionais a fazer um 

planeamento de altas mais assertivo.  

 

No sentido de promover o aumento de eficiência no planeamento e gestão 

de camas, augura-se neste projeto: 

 

FASE A 

Determinar o fluxo de admissões 

i. Criar modelos para previsão de afluência futura à urgência a partir de 

dados históricos e dados de contexto (e.g. eventos sociais, culturais, 

desportivos); 

ii. Criar modelos para previsão dos casos que tendo sido admitidos pela 

urgência vão necessitar de internamento a partir da informação clínica 

e de triagem; 

 

Determinar o fluxo de altas 



 

 

    

iii. Criar modelos de previsão do tempo de internamento (Length Of Stay 

– LOS) para determinar com acuidade a alta dos doentes; 

 

FASE B 

Apoio à decisão na gestão de camas e planeamento 

i. Definir um conjunto de medidas de eficiência para avaliar cenários 

de disponibilidade de camas e afetação de recursos; 

ii. Criar modelos de otimização da disponibilidade de camas e 

afetação de recursos humanos com base nos modelos preditivos 

desenvolvidos nos pontos anteriores, ou recursos disponíveis e na 

programação de cirurgias; 

iii. Desenhar e implementar um sistema de apoio à decisão para 

otimizar o planeamento de disponibilidade de camas fazendo uso 

dos modelos anteriores e permitindo a simulação de cenários e 

crises; 

iv. Implementar um sistema de difusão da informação sobre gestão de 

camas suportado em dashboards e monitores nos locais mais 

apropriados do CHTS com indicação das camas disponíveis, a sua 

ocupação e previsão de LOS e alta. 

 

 

Atividades do projeto: 
 

O projeto será composto por pelas seguintes atividades: 

 

1. Caracterização do problema, dos objetivos e do impacto esperado; 

2. Aquisição e Preparação de dados; 

3. Implementação do(s) modelo(s) de análise e processamento (ciência 

dos dados e inteligência artificial); 

4. Prototipagem do sistema de implementação do(s) modelo(s); 

5. Testes de funcionalidade do protótipo; 

6. Implementação do(s) modelo(s) em ambiente real (Fase B); 

7. Aquisição de equipamento; 

8. Apresentação de Resultados e Divulgação. 

 

 

Acompanhamento da Execução Física 



 

 

    

N.º Atividade Data início Data fim Estado 

1 Caracterização 
do problema, 

dos objetivos e 
do impacto 
esperado 

10-10-2019 31-12-2022 Em execução 

2 Aquisição e 
Preparação de 

dados 

25-02-2021 31-12-2022 Em execução 

3 Implementação 
do(s) 

modelo(s) de 
análise e 

processamento 

25-02-2021 31-12-2022 Em execução 

4 Prototipagem 
do sistema de 

implementação 
do(s) 

modelo(s) 

25-02-2021 31-12-2022 Em execução 

5 Testes de 
funcionalidade 
do protótipo 

25-02-2021 31-12-2022 Em execução 

6 Implementação 
do(s) 

modelo(s) em 
ambiente real 

(Fase B) 

30-09-2022 31-12-2022 Em execução 

7 Aquisição de 
equipamento 

30-09-2022 31-12-2022 Em execução 

8 Apresentação 
de Resultados 
e Divulgação 

30-09-2022 31-12-2022 Em execução 

 

Acompanhamento da Execução Financeira 



 

 

    

N.º Tipologia Investimento 
Acumulado (€) 

Taxa Execução 
Acumulada (%) 

1 Pedido de 
Reembolso 
Intermédio 2019 

4.202,05€ 1,47% 

2 Pedido de 
Reembolso 
Intermédio 2020 

9.580,66€ 3,36% 

 

 


