Caracterização do Projeto
Código | ALT20-06-4842-FEDER-000005
Designação | Modernização e Inovação dos Equipamentos Clínicos
Entidade beneficiária | Hospital Distrital de Santarém, EPE
Programa | Operacional Regional do Alentejo
Fundo | FEDER
Taxa de cofinanciamento | 85%
Eixo Prioritário | Coesão Social e Inclusão

Tipologia de Intervenção | Infraestruturas e equipamentos sociais e de saúde
Data de início | março 2016
Data de conclusão | junho 2019

Valores da candidatura
Custo total | 3 134 889,39 €
Financiamento da União Europeia | 2 664 655,98 €
Financiamento Público Nacional | 470 233,41 €

Objetivos da Operação
A dimensão do Hospital Distrital de Santarém, EPE (HDS), o crescimento e diferenciação
crescente da atividade clínica geram novas necessidades e o tratamento de doenças de maior complexidade é acompanhado pelo surgimento de novos equipamentos e novos recursos
diagnósticos e terapêuticos.
Face à necessidade de responder a várias solicitações que atualmente são consideradas indispensáveis ao normal funcionamento dos Serviços, o HDS candidatou-se ao Portugal2020,
com um projeto de financiamento, designado “Modernização e Inovação dos Equipamentos
Clínicos”, com um valor de investimento elegível de 3.134.889,39 euros, resultando num valor
de financiamento FEDER de 2.664.655,98 euros, aplicando a taxa de comparticipação de
85%.
Ao longo de vários anos, sem intervenções de fundo nos Serviços alvo desta candidatura,
tornou-se necessário criar melhores condições, com o objetivo de melhorar a acessibilidade, a
segurança dos profissionais e dos utentes, a qualidade de diagnóstico e diminuir o tempo de
resposta e de realização dos exames/cirurgias.
Este projeto veio, de uma forma geral, qualificar e consolidar a rede de equipamentos do HDS
visando a qualificação da sua prestação de serviços ao substituir equipamentos com vários
anos de uso e totalmente obsoletos e incluídos equipamentos de tecnologia avançada, designadamente nas áreas de Cardiologia, Gastrenterologia e Imagiologia.
Foram também adquiridos e desenvolvidos sistemas de informação integrados com o objetivo
de melhorar a qualidade dos serviços através da partilha de informação entre os diferentes
níveis de cuidados e entre os Serviços do Hospital (processo clínico eletrónico).
O impacto económico-social deste projeto assenta na premissa de garantir a equidade no
acesso a cuidados de saúde em tempo útil e adequados às necessidades da população. Veio
proporcionar a redução do tempo de espera para a realização de tratamento/exames, assim
como reduzir o número de deslocações de utentes a outras instituições de saúde, muitas vezes a Lisboa (localizadas a 80 km e a uma hora de distância), para a realização de atos de
diagnóstico e tratamento inadiáveis e fundamentais para a prestação de cuidados em tempo
clinicamente aceitável.
São investimentos como estes, em equipamentos modernos e inovadores, resultado do empenho inequívoco da instituição em garantir máxima qualidade nos cuidados prestados, com
claras vantagens para os profissionais de saúde e os utentes, posicionando o Hospital Distrital de Santarém num patamar de prestação de cuidados de elevada qualidade e que possibilitará futuros desafios tecnológicos.

Custo total e comparticipação

Os valores executados foram menores relativamente ao valor aprovado em candidatura, pelo
facto de o valor final de alguns procedimentos concursais ter sido menor do que o candidatado.
Apresentam-se seguidamente os valores candidatados e os valores executados, por Serviço:

Valor da candidatura

Valor da
aquisição

(com IVA)

(com IVA)

FEDER

Anatomia Patológica

391 374,00 €

375 237,67 €

307 273,67 €

67 964,01 €

Blocos Operatórios

760 507,30 €

760 138,32 €

646 117,56 €

114 020,75 €

Cardiologia

242 808,15 €

242 808,15 €

206 386,93 €

36 421,22 €

48 633,31 €

48 633,31 €

41 338,31 €

7 295,00 €

Gastrenterologia

505 136,19 €

505 136,19 €

429 365,76 €

75 770,43 €

Ginecologia e Obstetrícia

281 202,60 €

281 202,60 €

239 022,21 €

42 180,39 €

Imagiologia

633 579,15 €

633 579,15 €

538 542,28 €

95 036,87 €

Medicina Física e Reabilitação

178 337,32 €

166 795,82 €

141 776,45 €

25 019,37 €

Oftalmologia

30 627,00 €

30 627,00 €

26 032,95 €

4 594,05 €

Pneumologia

48 363,60 €

46 629,30 €

39 634,91 €

6 994,40 €

3 120 568,62 €

3 090 787,51 €

2 615 491,03 €

475 296,49 €

Serviços

Cirurgia Geral

Comparticipação
HDS

1. Anatomia Patológica
Designação
Colorador com montador e Processador de tecidos

Valor da
aquisição

Contribuição
FEDER

Financiamento
Público Nacional

113 290,20 €

91 481,84 €

21 808,36 €

Mesa de Macroscopia

34 000,89 €

28 900,76 €

5 100,13 €

Marcador de cassetes p/3 fases c/leitor óptico (p/associar ao sist. informático

44 827,35 €

36 198,09 €

8 629,26 €

Marcadores de lâminas c/leitor óptico e monitor tátil

31 505,15 €

25 440,41 €

6 064,74 €

2 Micrótomos tipo Minot

29 247,33 €

24860,23 €

4 387,10 €

2 Microscópios ópticos (1 com extensor e 3 bionoculares)

22 771,28 €

18 610,14 €

4 161,14 €

Sistema de fotografia digital p/macroscopia (p/associar ao sist. informático)

20 295,00 €

16 388,21 €

3 906,79 €

Câmara de segurança biológica

13 666,28 €

11 035,52 €

2 630,76 €

1 Arca frigorífica -80ºC e 1 máquina de lavar e desinfetar material de
laboratório

21 238,16 €

17 149,81 €

4 088,35 €

Equipamento de inclusão de parafina e placa para refrigeração de blocos de parafina

16 130,50 €

13 710,93 €

2 419,58 €

6 232,41 €

5 297,55 €

934,86 €

12 423,00 €

10 031,57 €

2 391,43 €

897,29 €

762,70 €

134,59 €

8 712,83 €

7 405,91 €

1 306,92 €

375 237,67 €

307 273,67 €

67 964,01 €

2 Estufas de incubação e 1 estufa elétrica universal
Armários para armazenamento de peças operatórias fixadas em formol e armário para ácidos e bases
Banho Maria c/mostrador eletrónico de temperatura
15 postos de trabalho

O Serviço de Anatomia Patológica integra-se nos Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica. Suporta uma grande diversidade das atividades desenvolvidas no Hospital, na medida em
que analisa todos os produtos provenientes de colheitas efetuadas na consulta externa, internamento e urgência. Participa ainda na identificação oncológica de todos os casos de tumor malignos
detetados no Hospital, através do seu registo na Base de Dados do ROR/Sul e do respetivo seguimento através de follow-up.
O objetivo para a aquisição destes equipamentos foi a melhoria de acessibilidade, a segurança dos
profissionais e dos utentes, a qualidade de diagnóstico, diminuir o tempo de resposta e de realização dos exames e enquadra-se num projeto de melhoria e adequação aos padrões de qualidade
vigentes no Serviço de Anatomia Patológica pela importância que neste momento assume na resposta às necessidades de saúde da população. Pretende-se que o Hospital de Santarém venha a
ser um centro de referência de todo o Distrito na área Anátomo-Patológica, com uma abrangência
de cerca de 460.000 utentes.

2. Bloco Operatório
Designação

Valor da
aquisição

Contribuição
FEDER

Financiamento
Público Nacional

AVAC - Bloco

216 912,27 €

184 375,43 €

32 536,84 €

2 Trolleys: cirurgia geral (laparoscopia) e ORL

110 669,86 €

94 069,38 €

16 600,48 €

Uretrorrenoscópio, Litrotritor e Laser para Urologia

38 398,31 €

32 638,56 €

5 759,75 €

Aparelho para Gânglio Sentinela

20 288,85 €

17 245,52 €

3 043,33 €

Candeeiro cirúrgico Pant-OFF, Bisturis Elétricos e Bombas de PCA

38 745,00 €

32 933,25 €

5 811,75 €

114 882,00 €

97 649,70 €

17 232,30 €

Central de Monitorização para Recobro + Monitores

61 377,00 €

52 170,45 €

9 206,55 €

Software clínico para anestesia e Interface com aplicação SGICM +
Aquisição de memórias de servidor

92 998,53 €

79 048,75 €

13 949,78 €

Equipamentos para registo clínico e visualização de imagens médicas e 2 moxas para ligação em rede + 15 postos de trabalho com
registo CDM, específicos para Blocos Operatórios

65 866,50 €

55 986,53 €

9 879,98 €

760 138,32 €

646 117,57 €

114 020,75 €

2 carros de Anestesia e 2 Seringas com protocolo TIVA TIC

Os Blocos Operatórios são uma estrutura essencial do Hospital, pois é através da sua qualidade e eficiência que se garante a atividade cirúrgica do Hospital, dando resposta às necessidades da população da área de influência. Com este projeto, o HDS procedeu à substituição do sistema de aquecimento, ventilação e ar condicionado (AVAC), substituiu alguns equipamentos com muitos anos, por outros
tecnologicamente mais avançados e investiu em novos equipamentos, apostando na introdução de novas técnicas, nomeadamente nas técnicas urológicas de laser, evitando que os doentes tenham de
deslocar-se aos Hospitais Centrais para realizar esta técnica.
Foi também adquirido um sistema informático que, de uma forma integrada com os equipamentos existentes, monitoriza o doente durante todo o ato anestésico, aumentando a facilidade de leitura, de registo e de arquivo dos parâmetros do doente e, consequentemente, a sua segurança.
Considerando os diferentes constrangimentos que representaram as obras de remodelação dos Blocos Operatórios, encontra-se agora na fase final de instalação dos equipamentos, estando prevista a
inauguração para outubro, data em que os novos Blocos Operatórios entrarão em funcionamento. O
investimento nos Blocos Operatórios, com novas instalações e novos equipamentos que irão proporcionar mais qualidade e segurança para os doentes e profissionais de saúde, permitirá a recuperação da
atividade cirúrgica perdida aumentando o número de doentes operados, o que possibilitará ao HDS um
rápido retorno do investimento realizado, assim como uma melhoria efetiva da qualidade e acesso aos
cuidados de saúde pela população que serve.

3. Cardiologia – Laboratório de Ecocardiografia
Designação
3 Ecocardiografos: 1 avançado, 1 de gama menor e 1 portátil

Valor da
aquisição

Contribuição
FEDER

Financiamento
Público Nacional

166 732,65 €

141 722,75 €

25 009,90 €

2 Sondas: uma 4D transesofágica e outra 3D transtorácica

45 510,00 €

38 683,50 €

6 826,50 €

Ergómetro multifuncional para ecocardiografia de esforço

12 300,00 €

10 455,00 €

1 845,00 €

1 Estação de trabalho e atualização da existente

17 466,00 €

14 846,10 €

2 619,90 €

799,50 €

679,58 €

119,93 €

242 808,15 €

206 386,93 €

36 421,22 €

1 Posto de Trabalho (PC + monitor)

O Laboratório de Ecocardiografia é um dos sectores dos exames complementares de diagnóstico
com maior atividade. Responde aos pedidos de exames em regime de internamento e das diferentes consultas externas hospitalares. Acresce a realização diária e de modo prioritário, dos exames
pedidos pelos Serviços de Urgência e de Oncologia.
A aquisição dos novos ecocárdiografos veio permitir equipar o Serviço com tecnologia avançada,
possibilitando a realização de exames com elevado nível de qualidade, estudos por via transtorácica, transesofágica, quer com tecnologia 2D quer, quando necessário, com tecnologia tridimensional
(3D). A aquisição de uma segunda estação de trabalho, bem como da atualização da estação existente, veio rentabilizar, adequada e eficientemente o trabalho desenvolvido, refletindo-se na capacidade de resposta às solicitações, assim como na diminuição das listas de espera.

4. Cirurgia Geral (Internamento)
Designação
Sistema de Chamada de Enfermeira

Valor da
aquisição

Contribuição
FEDER

48 633,31 €

Sistema de Chamada de Enfermeira

41 338,31 €

Financiamento
Público Nacional
7 295,00 €

Foi adquirido e instalado no Serviço de internamento de Cirurgia Geral um novo sistema de chamada de enfermeira que, está associado a uma central de chamadas que permite a monitorização
de todas as chamadas dos doentes.
Este sistema veio dar ao doente internado maior segurança e autonomia. É uma ferramenta básica
de segurança que permite ao doente comunicar as suas necessidades, bastando usar um interruptor para ativar a chamada, acedendo-se uma luz na porta do quarto e acionando uma campainha
no posto de enfermagem.
Os doentes internados esperam ser atendidos em tempo útil de forma a poderem comunicar as suas necessidades e obterem uma resposta efetiva. A resposta atempada a estas solicitações afeta
diretamente a satisfação do doente, a sua perceção de qualidade, assim como proporciona maior
segurança ao doente.

5. Gastrenterologia
Designação
4 Colonoscópios, 2 Duodenoscópios e 3 Endoscópios

Valor da
aquisição

Contribuição
FEDER

Financiamento
Público Nacional

359 160,00 €

305 286,00 €

53 874,00 €

Máquinas RAE e armário para armazenamento de endoscópios

65 103,22 €

55 337,74 €

9 765,48 €

2 Processadores e fonte de luz e 1 fonte de electrocirurgia

49 195,55 €

41 816,22 €

7 379,33 €

3 Monitores Medical Device

14 145,00 €

12 023,25 €

2 121,75 €

Trolley com eletrobisturi, cabos e tubos

3 690,00 €

3 136,50 €

553,50 €

Armário para acessórios de CPRE

3 628,50 €

3 084,23 €

544,28 €

10 213,92 €

8 681,83 €

1 532,09 €

505 136,19 €

429 365,76 €

75 770,43 €

Sistema informático: Módulo CPRE (Siima)

Em 2016, a Unidade de Gastrenterologia foi objeto de obras de remodelação e com este projeto foi
simultaneamente possível reequipá-la com tecnologia sofisticada, com impacto na qualidade do
atendimento, no diagnóstico e no tratamento.
Com a aquisição de novos equipamentos, que trouxeram benefícios para as técnicas já existentes:
endoscopia digestiva alta, colonoscopia, endoscopia por cápsula, polipectomia e mucosectomia de
pólipos do tubo digestivo, terapêutica com árgon-plasma de lesões potencialmente sangrantes, laqueação elástica de varizes esofágicas, entre outras, iniciou em janeiro de 2018, a realização da

Colangeopancreatografia Retrógrada Endoscópica (CPRE) e da colocação de próteses endoscópicas, o que veio evitar deslocações de doentes para centros especializados, proporcionando um
melhor serviço aos utentes e reduzindo custos de transporte e de acompanhamento por enfermagem.

6. Ginecologia e Obstetrícia
Designação
4 Ecógrafos: 2 de última geração e 2 topo de gama

Valor da
aquisição
281 202,60 €

Contribuição
FEDER

Financiamento
Público Nacional

239 022,21 €

42 180,39 €

O Serviço de Ginecologia/Obstetrícia fornece cuidados médicos necessários e adequados a mulheres de todas as idades, e às diferentes fases da sua vida reprodutiva. Promove a qualidade de vida
da mulher, através da prestação de cuidados na área da prevenção de doenças tumorais e
no diagnóstico e tratamento de doenças do sistema reprodutor feminino. Visa, também, prestar todos os cuidados necessários à mulher grávida, no sentido da vigilância da gravidez e acompanhamento do bem-estar materno e fetal.
Para assegurar a realização de todos os pedidos de ecografias ginecológicas e obstétricas, provenientes dos serviços de Urgência, de Internamento, Consulta Externa e Técnicas de Diagnóstico
Pré-natal, a aquisição de 2 ecógrafos de última geração para ecografia obstétrica e ginecológica e
2 ecógrafos topo de gama de última geração para ecografia obstétrica, ginecológica e ecocardiografia fetal foram fundamentais para uma melhor prestação de serviço e para acompanhamento da
evolução dos novos desafios tecnológicos. Veio permitir uma maior sensibilidade e especificidade
do diagnóstico, pois valores clínicos significativos permitem um diagnóstico preciso. Um Serviço
apetrechado com equipamentos modernos, inovadores e tecnologia atual oferece melhores condições para o médico e utente, tanto a nível de qualidade técnica como de comodidade, uma vez que
permitem a execução em menos tempo e de forma mais fácil.

7. Imagiologia
Designação
Equipamento TC (Tomografia Computorizada)

Valor da
aquisição
633 579,15 €

Contribuição
FEDER
538 542,28 €

Financiamento
Público Nacional
95 036,87 €

Foi adquirido um novo equipamento de TC (Tomografia Computorizada) que possui uma estação de
trabalho para pós-processamento de imagens, com ferramentas de análise 2D, reconstrução multiplanar, 3D e angiográfica, segmentação óssea e vascular com quantificação de estenoses, colonografia virtual panorâmica e endolumenal com deteção automática de lesões (CAD), segmentação e
volumetria de nódulos pulmonares com CAD e análise temporal comparativa, mapeamento de enfisema pulmonar, perfusão cerebral e de corpo e as ferramentas necessárias para processamento de
estudos angiográficos cardiovasculares, incluindo quantificação de cálcio, segmentação coronária e
análise funcional.
A aquisição deste equipamento permitiu a redução do tempo de espera para a realização dos exames de Tomografia Computorizada que, era em 2017 de 46 dias, para 26 dias em 2018. Eliminou-se
a necessidade de realização de exames no exterior por avaria do equipamento existente, incrementou-se a celeridade na aquisição de imagem e garantiu-se um elevado desempenho na avaliação de
processos dinâmicos cardiovasculares.

8. Medicina Física e Reabilitação
Designação
AVAC

Valor da
aquisição
166 795,82 €

Contribuição
FEDER
141 776,45 €

Financiamento
Público Nacional
25 019,37 €

A instalação de equipamento de AVAC no Serviço de Medicina Física e Reabilitação era imprescindível e inadiável, de modo a cumprir os requisitos mínimos de climatização e veio permitir um
índice de conforto e qualidade do ar interior, ao possibilitar o controlo e parametrização dos valores
de temperatura, humidade, qualidade do ar e sua renovação.
A melhoria a qualidade do ar e do ambiente, contribui para uma inequívoca eficiência e qualidade
dos tratamentos, garantindo assim aos utentes e profissionais condições adequadas à prestação
de cuidados de saúde, possibilitando um aumento da qualidade dos serviços prestados, nesta área
tão sensível dos cuidados hospitalares.

9. Oftalmologia
Valor da
aquisição

Designação

Contribuição
FEDER

30 627,00 €

Equipamento p/avaliação acuidade visual (exames Ortóptica)

Financiamento
Público Nacional

26 032,95 €

4 594,05 €

A aquisição deste novo equipamento veio permitir a
substituição do existente, já muito desatualizado,
que funcionava apenas com papel térmico.
É um equipamento computorizado, com Perímetro
Automático/Campímetro e permite a inclusão dos
exames de Oftalmologia no sistema de informação Sclínico, reduzindo o número de processos
clínicos requisitados e assim, atingir o objetivo
da consulta “free paper”.

10. Pneumologia
Designação
Sistema Informático e ligação ao PACS
7 Postos de Trabalho (PC + Monitor)
2 Servidores

Valor da
aquisição

Contribuição
FEDER

Financiamento
Público Nacional

30 590,10 €

26 001,59 €

4 588,52 €

5 596,50 €

4 757,03 €

839,48 €

10 442,70 €

8 876,30 €

1 566,41 €

46 629,30 €

39 634,91 €

6 994,40 €

O Serviço de Pneumologia desenvolve parte da
sua atividade na área dos meios complementares
de diagnóstico e terapêutica, com a realização de
Estudos/Tratamentos Endoscópicos e Pleurais,
Provas Funcionais Respiratórias e Estudos da Patologia do Sono.
A aquisição deste sistema informático, com ligação ao PACS permite gerir, de forma eficiente o
fluxo de informação administrativa e clínica relativa aos exames executados, possibilitando a sua
disponibilização imediata no processo clínico eletrónico (SClínico), sendo passível de partilha fácil entre instituições e profissionais.
Para um adequado desempenho do software do Serviço de Pneumologia e do software responsável pelas integrações, foram adquiridos 2 servidores aplicacionais.

