Cálculo dos doentes equivalentes e do Índice de Case-Mix de acordo com a Portaria n.º 839-A/2009, de
31 de Julho:

1.

Doentes equivalentes

Os episódios de internamento classificados em GDH podem ser normais/típicos, de curta duração ou de
evolução prolongada em função da variável tempo de internamento.
São episódios normais ou típicos os que apresentam tempo de internamento superior ao limiar inferior e
inferior ao limiar máximo.
São episódios de curta duração os que apresentam tempo de internamento igual ou inferior ao limiar
inferior de excepção do GDH em que foram classificados.
São episódios de evolução prolongada os episódios que apresentam tempo de internamento igual ou
superior ao limiar máximo de excepção do respectivo GDH.
Os limiares de excepção (inferior e máximo) definem, para cada GDH, o intervalo de normalidade em
termos de tempo de internamento e calculam-se de acordo com os intervalos inter-quartis das respectivas
distribuições.
Os episódios de internamento classificados em GDH são convertidos em doentes equivalentes tendo em
conta o tempo de internamento ocorrido em cada um deles e o intervalo de normalidade definido para
cada GDH.

Ambulatório
Os episódios de doentes em ambulatório, médico ou cirúrgico, que resultem em GDH facturável em
ambulatório correspondem a um doente equivalente.

Doentes internados com menos de 24 horas
Os doentes internados com menos de 24 horas sem preço para ambulatório não são considerados válidos,
exceptuando-se os casos em que os doentes venham a falecer, saiam contra parecer médico ou sejam
transferidos para outro estabelecimento.
Para efeitos de facturação, apenas serão considerados os doentes saídos contra parecer médico ou por
óbito. Nestes casos, são equiparados a doentes de curta duração com tempo de internamento de um dia.

Transferências
Os episódios de doentes internados que são transferidos para outros hospitais do SNS, são convertidos
para equivalentes de acordo com as normas acima descritas. Contudo, nas situações em que o doente é
transferido por inexistência de recursos, o episódio não pode exceder 0,5 doente equivalente.

Num episódio de evolução prolongada um doente saído corresponde a um doente equivalente.

Assim, os doentes equivalentes, num dado GDH, correspondem aos episódios de internamento que se
obtêm após a transformação dos dias de internamento dos episódios de curta duração e dos doentes
transferidos de cada GDH, em episódios equivalentes aos episódios típicos ou normais do respectivo
GDH.
Num episódio típico ou normal um doente saído corresponde a um doente equivalente.
Para converter os episódios de curta duração em conjuntos equivalentes aos episódios normais aplicam-se
as seguintes fórmulas de cálculo:
a) Episódio de curta duração em GDH com preço para ambulatório
Doente equivalente = peso ambulatório + (1 – peso ambulatório) * Ti
Li + 1
b) Episódio de curta duração em GDH cirúrgicos sem preço para ambulatório
Doente equivalente = peso 1º dia + 1-peso 1ºdia * (Ti-1)
Li
c) Episódio de curta duração em GDH médicos sem preço para ambulatório
Doente equivalente =

1 * Ti
Li + 1

Sendo,
Li = Limiar inferior do GDHi
Ti = Tempo de internamento
peso ambulatório = Preço de Ambulatório/Preço de Internamento
peso 1º dia = Preço do 1º dia para GDH cirúrgicos/Preço de Internamento
2.

Índice de Case-Mix (ICM Hospital)

Coeficiente global de ponderação da produção que reflecte a relatividade de um hospital face aos outros,
em termos da sua maior ou menor proporção de doentes com patologias complexas e, consequentemente,
mais consumidoras de recursos. O ICM determina-se calculando o rácio entre o número de doentes
equivalentes ponderados pelos pesos relativos dos respectivos GDH e o número total de doentes
equivalentes, ou seja:
ICM =
∑ (doentes equivalentes GDHi x peso relativo GDHi )
Hospital
∑ doentes equivalentes GDHi
No âmbito dos Contratos-Programa celebrados com os Hospitais do SNS, procede-se ao cálculo do ICM
para a produção em Internamento e para a produção em Ambulatório, considerando-se ainda ICM
distintos para episódios cirúrgicos e médicos em cada uma daquelas linhas de produção.
Assim, a fórmula acima descrita deverá ser adaptada em função do tipo de ICM que se pretenda calcular,
considerando-se apenas a produção correspondente (Internamento Cirúrgico, Internamento Médico,
Ambulatório Cirúrgico ou Ambulatório Médico).

