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Mensagem do Conselho de Administração 

O Hospital do Arcebispo João Crisóstomo, integrado no Sector Público Administrativo do Estado, foi 

criado pelo Decreto-Lei nº 704/74 de 7 de Dezembro e integrado na rede oficial de serviços hospitalares, 

com a designação de Hospital de Cantanhede. Por despacho da Ministra da Saúde de 9 de Maio de 1986, 

publicado no Diário da República de 21 de Maio, o Hospital passou a ser classificado Hospital Distrital de 

Cantanhede, de nível I. Em 22 de Fevereiro de 1994, por despacho do Ministro da Saúde, publicado no 

Diário da República, o Hospital Distrital de Cantanhede passou a designar-se Hospital do Arcebispo João 

Crisóstomo. 

Com a aposta no crescimento da consulta externa e cirurgia de ambulatório realizada no ano de 2010, 

podemos constatar que o ano em análise, 2011, foi o ano da consolidação desse crescimento. O 

aumento da produção cirúrgica, da consulta externa e da taxa de ocupação nos serviços de 

internamento, conforme se pode verificar pelos indicadores, demonstram, esse ligeiro crescimento na 

prestação dos cuidados de saúde, associada a uma melhoria da eficiência económica operacional, o que 

nos leva a concluir que podemos estar próximos de atingir a capacidade instalada. 

O Hospital tem vindo a procurar adequar a oferta de cuidados de saúde de acordo com a procura 

manifestada pelos Centros de Saúde e Unidades de Saúde Familiar e ainda em função das 

responsabilidades assistenciais acordadas com a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados  

Por outro lado, a manutenção de níveis elevados de eficiência tem sido uma preocupação constante, 

contribuindo para a sustentabilidade do Hospital, o que não é incompatível com o reforço do seu papel 

de Hospital de referência na sua área de influência, pela qualidade dos cuidados de saúde diferenciados 

e de proximidade que presta, o que gera confiança dos cidadãos, contribuindo à sua escala, para o 

fortalecimento de uma imagem forte, digna e credível do Serviço Nacional de Saúde. 

Todos sabemos que a melhor publicidade que se pode fazer a uma unidade de saúde é não se falar dela, 

porque é sinal que está a cumprir a sua missão. Contudo, não podemos ficar insensíveis quando o nosso 

Hospital se destaca, por ser, ao nível da satisfação dos doentes, o que obteve os melhores resultados 

nacionais, no Internamento e Cirurgia do Ambulatório. Estes resultados evidenciam a cultura 

organizacional que os Profissionais do HAJC têm vindo a demonstrar nestes últimos anos, com elevado 

desempenho e sentido de serviço público, ultrapassando todas as dificuldades inerentes ao momento 

atual, prestando serviços e cuidados de qualidade ao nível da excelência, onde o utente é colocado no 

centro do sistema. 
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O HAJC tem o seu espaço no SNS que deve continuar a defender. O êxito dos desafios que se colocam 

está nas pessoas e só com esforço e dedicação que os profissionais têm vindo a demonstrar, será 

possível prestar cuidados de saúde integrados, a custos controlados e de elevada qualidade. 

 

O Presidente do Conselho de Administração 

          Vítor Manuel Costa Leonardo 
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Indicadores Económicos e Financeiros 

 

DESCRIÇÃO 2009 2010 2011

CONTAS DE RESULTADOS

Prestação de Serviços 2.188.322 € 1.856.949 € 1.786.491 €
Subsídios à exploração 4.395.517 € 4.712.823 € 3.924.158 €
Resultados Operacionais 665.630 € 677.451 € 262.364 €
Resultado Líquido 789.627 € 670.251 € 325.815 €
Meios libertos Líquidos 347.387 € 443.162 € 408.162 €

ESTRUTURA DO BALANÇO
Activo Fixo 4.749.394 € 4.461.555 € 4.276.975 €
Activo Circulante 2.035.635 € 2.322.573 € 2.412.451 €
Activo Total 6.785.029 € 6.784.128 € 6.689.426 €
Passivo Corrente 4.666.951 € 3.995.799 € 3.575.256 €

RÁCIOS DE SITUAÇÃO OU ESTRUTURA
Fundo de Maneio -2.631.316 € -1.673.226 € -1.162.805 €
Liquidez Geral 2,26 5,86 7,91
Liquidez Imediata 0,15 1,63 9,34
Liquidez Reduzida 2,59 13,51 58,91

RÁCIOS DE GESTÃO OU ACTIVIDADE
Prazo médio pagam. fornecedores (em dias) 77 28 24
Prazo médio de cobrança (em dias) 165 77 82

Taxa de rotação (em dias):
  Produtos Farmacêuticos 38 38 30
  Material Consumo Clínico 29 65 48
  Produto Alimentares 3 11 0
  Material Consumo Hoteleiro 28 63 0,08
  Material Consumo Administrativo 74 124 0,22
  Material Manutenção e Conservação 88 51 14
Défice financ./créditos acumulados
a fornecedores/12 -0,07 0,00 0,00

RÁCIOS DE SOLVABILIDADE E AUTONOMIA
         Financiamento do Património 2,40 1,60 1,37
         Independência Financeira 0,41 0,70 0,87

Investimento:
         Investimento Anual/Lotação 824,98 3.530,07 5.081,41
         Auto - Investimento Anual 1,00 1,00 1,00
         Renovação do Património 1,01 1,02 1,03
         Vestutez das Imobilizações 0,31 0,36 0,41

OUTROS RÁCIOS 

% despesas capital/ despesa total 0,89% 2,47% 3,85%
% despesas correntes/ despesa total 99,11% 97,53% 96,15%
% despesas c/ pessoal/despesa total 56,01% 55,96% 56,29%

Saldo:
         Financeiro -591.827 € 89.395 € 298.404 €
         Económico 789.627 € 670.251 € 1.831.086 €
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Indicadores de Movimento Assistencial 

 

 

ACTIVIDADE 2009 2010 2011

Nº doentes saídos 409 385 382

Demora média 33,6 37,28 36,72

Taxa de ocupação 85,31 87,39 88,82

Doentes tratados por cama 9,3 8,57 8,68

Intervenções cirúrgicas 1.899 1.986 1.378

Doentes intervencionados 1.209 1.365 1.043

CONSULTASCONSULTASCONSULTASCONSULTAS

Primeiras consultas 6.536 6.399 6.467

Consultas Subsequentes 7.853 8.411 7.773

TOTAL 14.389 14.810 14.240

% Primeiras consultas/Total consultas 45,42% 43,21% 45,41%

SERVIÇO DOMICILIÁRIOSERVIÇO DOMICILIÁRIOSERVIÇO DOMICILIÁRIOSERVIÇO DOMICILIÁRIO

Visitas Médicas 1 0 0

Visitas de Enfermagem 364 352 445

TOTAL 365 352 445

MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃOMEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃOMEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃOMEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO

Nº doentes 924 875 822

Nº de sessões 30.482 36.717 41.054

HOSPITAL DE DIAHOSPITAL DE DIAHOSPITAL DE DIAHOSPITAL DE DIA

Nº doentes 6 24

Nº de sessões 92 186

INTERNAMENTO/CUIDADOS CONTINUADOS INTERNAMENTO/CUIDADOS CONTINUADOS INTERNAMENTO/CUIDADOS CONTINUADOS INTERNAMENTO/CUIDADOS CONTINUADOS 

CIRURGIA DO AMBULATÓRIOCIRURGIA DO AMBULATÓRIOCIRURGIA DO AMBULATÓRIOCIRURGIA DO AMBULATÓRIO

AMBULATÓRIOAMBULATÓRIOAMBULATÓRIOAMBULATÓRIO
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Breve Apresentação 

 
Enquadramento do Hospital Arcebispo João Crisóstomo 
 

As raízes históricas do Hospital Arcebispo João Crisóstomo remontam ao século XVI, altura em que 

desempenhava a função de local de abrigo para indigentes. 

Em 1674, por carta de mercê d’el –Rei D. Pedro, a administração do Hospital foi entregue à Misericórdia. 

Àquela data, os Hospitais constituíam o abrigo para doentes e refúgio para pobres ou desafortunados, 

associando a um papel curativo funções sociais e religiosas. 

Nos finais do século XIX, D. João Crisóstomo de Amorim Pessoa, Arcebispo de Braga e natural de 

Cantanhede, deixou como única e universal herdeira dos seus haveres a Misericórdia de Cantanhede, 

com a obrigação de ser construído um Hospital para os pobres. 

Em 16 de Agosto de 1955 procedeu-se à inauguração do edifício onde atualmente se encontra instalado 

o Hospital. 

Após a Revolução de 25 de Abril de 1974, pelo Decreto-lei nº 704/74 de 7 de Dezembro, publicado no 

Diário da República de 7 de Dezembro, I- série, o Hospital foi integrado na rede oficial de serviços 

hospitalares. 

Por despacho da Ministra da Saúde de 9 de Maio de 1986, publicado no Diário da República de 21 de 

Maio, II série, o Hospital de Cantanhede passou a ser classificado como Hospital Distrital de Cantanhede, 

Hospital de nível I, para efeitos do Despacho nº 10/86, publicado no Diário da República, II série de 5 de 

Maio de 1986. 

Em 22 de Fevereiro de 1994, por despacho do Ministro da Saúde, publicado no Diário da República, II 

série de 18 de Março de 1994, o Hospital Distrital de Cantanhede passou a designar-se Hospital do 

Arcebispo João Crisóstomo. 

Em 20 de Dezembro de 2007, pelo Despacho Conjunto nº 1408/2008, do Ministério do Trabalho e da 

segurança Social e da Saúde, publicado no Diário da República de 11 de Janeiro de 2008, o Hospital 

Arcebispo João Crisóstomo, foi integrado nas experiências piloto da Rede Nacional de Cuidados 

Continuados Integrados, com efeitos a 1 de Julho de 2007. 

O Hospital do Arcebispo João Crisóstomo - Cantanhede, serve atualmente uma população de 56.738 
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habitantes, dos quais 37.910 habitantes do concelho de Cantanhede, 12.872 habitantes do concelho de 

Mira e 5.956 da freguesia de Arazede, concelho de Montemor-o-Velho. 

A área de atração do Hospital estende-se ainda a algumas freguesias dos concelhos de Anadia, 

Mealhada e Vagos. 

Atualmente, o Hospital Arcebispo João Crisóstomo constitui o único recurso no concelho para 

internamento de utentes de Convalescença e Paliativos, relacionando-se preferencialmente com o 

Centro Hospitalar Universitário de Coimbra e Centros de Saúde de Cantanhede e Mira e Centro 

Hospitalar do Baixo Vouga. 

 

 

  

Centro de 

Saúde de 
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Centro de 

Saúde de 
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Hospitalar do 

Baixo Vouga 
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Hospitalar 
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Missão do Hospital Arcebispo João Crisóstomo 

 

O Hospital Arcebispo João Crisóstomo exerce a atividade de prestação de cuidados de saúde 

diferenciados de qualidade em articulação com os cuidados de saúde primários, com os demais 

hospitais integrados na rede do Serviço Nacional de Saúde e com a Rede Nacional de Cuidados 

Continuados Integrados, através da utilização adequada e criteriosa dos recursos humanos e materiais, 

dentro dos princípios de eficácia e eficiência. 

 
 
Visão do Hospital Arcebispo João Crisóstomo 
 

O Hospital Arcebispo João Crisóstomo visa atingir a excelência da qualidade baseada na melhoria 

contínua da prestação de cuidados de saúde, no seu nível de diferenciação técnica no contexto do 

Serviço Nacional de Saúde, assumindo-se como uma instituição desburocratizada e ágil na resolução 

dos problemas de saúde dos utentes. Otimização dos recursos e eficácia nos resultados para garantir a 

sustentabilidade económica e financeira do HAJC. 

 
Valores e Objetivos 
 

Constituem valores essenciais da atuação do Hospital Arcebispo João Crisóstomo: 

 

� Garantir a qualidade dos cuidados de saúde, com humanidade e respeito pelo princípio da 

dignidade humana; 

� Promover a equidade do acesso dos cidadãos; 

� Melhorar e diversificar a prestação dos cuidados de saúde; 

� Desenvolver uma política de formação dos seus efetivos, tendo em vista o respetivo 

aperfeiçoamento profissional; 
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Estrutura Organizacional 
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O Hospital Arcebispo João Crisóstomo encontra-se organizado em três áreas distintas: 

o Serviços de Prestação de Cuidados; 

o Serviços de Suporte à Prestação de Cuidados 

o Serviços de Gestão e Logística 

 

Os Serviços de Prestação de Cuidados desenvolvem as suas atividades nas seguintes áreas: 

internamento, cirurgia do ambulatório, consulta externa, serviço domiciliário e meios complementar de 

diagnóstico e terapêutica. 

A estrutura organizacional do Hospital contempla a existência dos seguintes serviços, valências e 

unidades prestadoras de cuidados: 

- Valência de Anestesiologia; 

- Valência de Ginecologia; 

- Valência de Oftalmologia; 

- Valência de Urologia; 

- Valência de Cardiologia; 

- Valência de Dermatologia; 

- Valência de Pneumologia; 

- Valência de Medicina Interna; 

- Valência de Medicina Física e Reabilitação; 

- Valência de Ortopedia; 

- Valência de Pediatria; 

- Valência de Reumatologia; 

- Valência de Psicologia Clínica 

- Serviço de Cirurgia; 

- Serviço de Imagiologia; 

- Serviço de Patologia Clínica; 

- Serviço de Ambulatório: 

o Ginásio; 

o Consulta Externa; 

o Serviço Domiciliário; 

o Hospital de Dia; 



 

11/119 

- Serviço de Cirurgia de Ambulatório; 

- Serviço de Internamento: 

o Unidade de Cuidados Paliativos; 

o Unidade de Convalescença; 

 

O Hospital dispõe ainda dos seguintes Serviços de Suporte à Prestação de Cuidados: 

- Bloco Operatório; 

- Serviços Farmacêuticos; 

- Serviço Social; 

- Unidade de Esterilização; 

- Unidade de Nutrição e Dietética; 

 

Os Serviços de Gestão e Logística contemplam: 

- Unidade de Gestão de Doentes; 

- Unidade de Gestão Financeira; 

- Unidade de Gestão de Recursos Humanos; 

- Unidade de Tecnologias e Sistemas de Informação; 

- Unidade de Gestão de Risco e Saúde Ocupacional; 

- Unidade de Aprovisionamento; 

- Unidade Hoteleira; 

- Unidade de Instalações e Equipamentos. 
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Regulamentos internos e externos 

 

O Hospital Arcebispo João Crisóstomo rege-se pela: 

- Lei de Gestão Hospitalar (Lei nº 27/2002 de 8 de Novembro); 

- Normas em vigor para o Serviço Nacional de Saúde; 

- Normas em vigor para a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados; 

- Regulamento Interno; 

 
Modelo de governo 

Cargo Órgãos Sociais 
Data de 

Nomeação 

Data  

Términus 

 Conselho de Administração   

Presidente Dr. Vítor Manuel Costa Leonardo 01/04/2009 31/03/2012 

Diretora Clínica Drª Manuela Virgínia Pereira Pires Cabral 01/07/2010 01/07/2013  

Enfermeira Diretora Enfª Aurea da Cruz Flamino Andrade 10/01/2010 31/03/2012 

 
 
Funções e responsabilidades 
 

Presidente – Dr. Vítor Manuel Costa Leonardo 

As funções e responsabilidades do Presidente do Conselho de Administração – Dr. Vítor Manuel Costa 

Leonardo são as que constam no nº 5 do artº 6º do DL nº 188/2003, de 20 de Agosto. 

 

Diretora Clínica - Drª Manuela Virgínia Pereira Pires Cabral 

As funções e responsabilidades da Diretora Clínica – Drª Manuela Virgínia Pereira Pires Cabral são as que 

constam no art.º 6º do DL nº 188/2003, de 20 de Agosto.  

 

Enfermeira Diretora - Enfª Aurea da Cruz Flamino Andrade  

As funções e responsabilidades da Enfermeira Diretora - Enfª Aurea da Cruz Flamino Andrade são as que 

constam no art.º 13º do DL nº 188/2003, de 20 de Agosto. 
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Sustentabilidade nos domínios económicos, social e ambiental 

 

Estratégias Adotadas 

A estratégia definida pelo Conselho de Administração para o Hospital baseou-se no conjunto de 

oportunidades externas e internas existentes. 

De acordo com a estrutura orgânica do Serviço Nacional de Saúde e o meio envolvente em que o 

Hospital está inserido, existe um conjunto de oportunidades externas de melhoria que o Hospital visou 

explorar: 

� A competitividade com outras entidades prestadoras de cuidados de saúde obriga à 

melhoria da qualidade dos serviços, a redução dos tempos de espera e o aumento da 

produtividade;  

� A integração e articulação com outras instituições de saúde, permite obter ganhos efetivos 

em saúde e apostar na diferenciação hospitalar, melhorando a eficiência operacional, tendo 

em conta uma utilização racional dos recursos através da elaboração de protocolos de 

cooperação; 

� A definição de um Plano de Atividades e Orçamento, contratualizado entre o Hospital e o 

Ministério da Saúde, é um meio regulador e orientador das atividades e ações a desenvolver 

internamente, de forma a cumprir as metas acordadas. 

A nível interno foram identificadas como oportunidades internas de melhoria: 

� Maior responsabilização dos serviços pelo desempenho do Hospital através da 

contratualização interna; 

� Ajustamento da atividade à procura, tendo sempre presente os princípios da eficácia e 

eficiência; 

� Ajustamento e readequação da estrutura física e logística às necessidades; 

� Redefinição, agilização de processos/procedimentos e desenvolvimento dos sistemas de 

informação; 

� Racionalização de custos; 

� Melhoria da qualidade dos serviços prestados.  
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Grau de Cumprimento das Metas Fixadas 

 

De acordo com a avaliação preliminar do cumprimento dos objetivos de qualidade e eficiência realizada 

pela ARS Centro, o HAJC deverá receber o montante de 33.211,48€ a título de incentivos pelo 

cumprimento dos referidos objetivos.  

 

Com base no disposto na Resolução do Conselho de Ministros n.º 34/2008 de 14 de Fevereiro foram 

definidos objetivos ao Hospital relativos ao prazo médio de pagamentos, ao qual apresentamos o 

respetivo grau de cumprimento: 

 ObjeObjeObjeObjetivo (201tivo (201tivo (201tivo (2011111))))    Realizado (201Realizado (201Realizado (201Realizado (2011111))))    

PMP (em dias) [67 – 75] 24,33 

 

ÁreasÁreasÁreasÁreas    
 

IndicadoresIndicadoresIndicadoresIndicadores    
 

Objetivo Objetivo Objetivo Objetivo 
(2011)(2011)(2011)(2011)    

Realizado Realizado Realizado Realizado 
(2011)(2011)(2011)(2011)    

Objetivos NacionaisObjetivos NacionaisObjetivos NacionaisObjetivos Nacionais 

AcessoAcessoAcessoAcesso    Peso das primeiras consultas médicas no 
total de consultas médicas (%) 

43% 45,75% 

Desempenho Desempenho Desempenho Desempenho 
AssistencialAssistencialAssistencialAssistencial    

Percentagem do consumo de 
embalagens de medicamentos genéricos, 

no total de embalagens de 
medicamentos 

30% 33,95% 

Desempenho Desempenho Desempenho Desempenho 
Económico/FinanceiroEconómico/FinanceiroEconómico/FinanceiroEconómico/Financeiro    

Peso dos custos com pessoal ajustado nos 
proveitos operacionais (1) 

62,98% 53,1% 

Resultado operacional -327.667,65€ 81.658,16€ 

Objetivos Objetivos Objetivos Objetivos 
SupranacionaisSupranacionaisSupranacionaisSupranacionais    

Fornecimentos e Serviços Externos (Var. %) 0% 1,29% 

Consumos (Var. %) 1,14% 7,17% 

Custos com Pessoal (Var. %) -5% -9,16% 

Objetivos Objetivos Objetivos Objetivos InstitucionaisInstitucionaisInstitucionaisInstitucionais    

Objetivos Objetivos Objetivos Objetivos 
Institucionais da Institucionais da Institucionais da Institucionais da 

RegiãoRegiãoRegiãoRegião    
    

Taxa de utilização do Bloco Operatório 80% 37,55% 

Tempo médio de avaliação do pedido de 
marcação de consulta (dias) 

3 dias 8,05 dias 

Tempo máximo admissível para 
preenchimento dos ficheiros SICA (mensal) 

dia 21 100% 

Existência de doentes em espera para 
cirurgia há mais de 9 meses 

0 0 

Existência de especialidades com doentes 
em espera para consulta há mais de 150 
dias 

0 6 
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Políticas prosseguidas para garantir a eficiência económica, financeira, social e ambiental e salvaguarda 
da qualidade 
 

- Otimização dos recursos existentes com vista ao aumento da produtividade; 

- Contratualização interna com vista à responsabilização dos serviços no cumprimento dos 

objetivos definidos; 

- Racionalização das principais rubricas de custos e das decisões de investimentos; 

- Políticas de salvaguarda do ambiente: política de gestão de resíduos e política de controlo de 

infeções Relativamente aos riscos decorrentes de infeções nosocomiais existe um Programa de 

Vigilância Epidemiológico desenvolvido pela Comissão de Controlo de Infeção, que define as 

intervenções necessárias em caso de surto. 

- Certificação dos Serviços Farmacêuticos ISO 9001‐2000. 

- Definição dos Principais riscos para a atividade e futuro do hospital, os quais deverão constar 

nos planos de Segurança Interna e Externa e de Gestão de Risco que o Hospital pretende 

desenvolver. A identificação dos riscos para a atividade e para o futuro do Hospital, deve passar 

pela implementação de um processo sistematizado que garanta a minimização ou mesmo a 

prevenção dos mesmos. 

 

Cumprimento dos princípios inerentes a uma adequada gestão hospitalar 

 
Responsabilidade Social 

- Existe uma preocupação efetiva pela igualdade de tratamento e de oportunidades entre homens 

e mulheres assim como pela não existência de qualquer tipo de discriminação dentro do 

Hospital. 

- Para o desenvolvimento das competências necessárias a uma intervenção profissional 

consonante com as necessidades do sector da saúde, o HAJC tem colaborado na formação 

facultando estágios curriculares em diversas áreas da saúde e a nível interno tem dado respostas 

às necessidades de formação existentes e melhorando a qualificação e valorização profissional 

dos seus colaboradores. 
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- Existe uma natural preocupação pelo respeito e integridade no tratamento dos trabalhadores. 

- O HAJC tem zelado pelo cumprimento da legislação e regulamentação em vigor. 

- As transações são orientadas pelos princípios de economia e eficácia e desenroladas de forma 

transparente. O tratamento das entidades com as quais o Hospital se relaciona é desenvolvido 

em condições de igualdade. 

 

Desenvolvimento sustentável 

- O Hospital tem desenvolvido esforços na promoção da proteção ambiental, nomeadamente no 

que respeita à recolha e tratamento dos resíduos sólidos e líquidos. 

- O estabelecimento de protocolos de cooperação com escolas superiores para a realização de 

estágios curriculares, salienta o contributo do Hospital para o ensino/investigação e 

consequentemente, para a inclusão social. 

 

Serviço público e satisfação das necessidades 

- O HAJC enquanto prestador de um serviço público, desenvolve sempre a sua atividade pautada 

pelo interesse público e pela satisfação de necessidades coletivas. 

- De forma a garantir a prestação de cuidados de saúde diferenciados, o Hospital tem 

salvaguardado a sua competitividade através da introdução de novas tecnologias, quer em 

termos de equipamento básico quer em novos sistemas de informação e comunicação. 
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Planos de ação para o futuro 
 

A atividade do Hospital deverá ser desenvolvida segundo as seguintes linhas de orientação: 

- Redefinição dos tempos cirúrgicos do Bloco Operatório para que, melhorando os níveis de 

produtividade, se faça melhor aproveitamento da capacidade instalada e para uma redução 

significativa dos doentes em lista de espera para cirurgia; 

- A elaboração de protocolos clínicos e terapêuticos, o uso racional de medicamentos e a 

normalização do material de consumo clínico irão permitir diminuir os custos fixos por doente 

internado; 

- Aumento do número de primeiras consultas, referenciando as subsequentes sempre que 

possível, para as unidades de cuidados primários, conduzirá a uma redução substancial das listas 

de espera para consultas externas; 

- A informatização das Consultas Externas resultará também numa melhoria da eficiência na 

prestação de cuidados de saúde, pela sistematização de procedimentos e otimização de 

recursos; 

- Monitorização da informação e prescrição “on‐line”, da definição de protocolos terapêuticos e 

clínicos e da negociação das aquisições permitirão uma redução dos consumos de materiais; 

 
 
Código de Ética 
 

O Hospital ainda não criou, nem aderiu a um Código de Ética. Contudo, rege-se pelas normas de ética 

aceites no Serviço Nacional de Saúde. 
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Atividade Global em 2011 

 

Atividade Assistencial 
 

INTERNAMENTO 

 

Na área de internamento constata-se uma manutenção dos níveis da atividade, verificando-se que os 

indicadores mantêm valores muito positivos, considerando que os valores relativos aos indicadores de 

número de doentes saídos e demora média não são relevantes para as Unidades de Cuidados 

Continuados. 

Com efeito no ano 2011, a boa articulação entre o HAJC e as Equipas Coordenadoras Local e Regional, 

permitiram garantir taxas de ocupação mais adequadas à rentabilização da capacidade instalada, 

verificando-se taxas de ocupação superiores a 85%. 

Por outro lado permitiu garantir uma maior acessibilidade dos utentes a este tipo de internamento. 

 

 

Em 2011, deram entrada nas Unidades de Cuidados Continuados em médias 1,04 doentes por dia.  

Dos 382 doentes saídos destas Unidades, 56% tiveram alta para o domicílio, 22% faleceram, 7% foram 

transferidos para outros hospitais por agudização e os restantes 15% foram transferidos para unidades 

de média e longa duração. 

 

  

Doentes 

internado
Doentes saídos

Convalescença 30 275 9.526 9.480 34,47 87 9,17

Cuidados Paliativos 14 107 4.738 4.547 42,5 92,72 7,64

TOTAL 44 382 14.264 14.027 36,72 88,82 8,68

Unidade
Taxa de 

ocupação

Doentes 

tratados por 

cama

Lotação Doentes saídos

Dias de Internamento

Demora média
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CONSULTAS EXTERNAS 

 

No ano 2011, realizaram-se 14.240 consultas médicas, que representam um decréscimo de 3,85% 

relativamente ao ano de 2010, embora o peso das primeiras consultas médicas tenha aumentado para 

45,41%, tendo-se verificado um acréscimo de 5,11%, superando a meta estabelecida em sede de contrato 

programa. 

 

 

 

 

  

Consultas Não Médicas 2009 2010 2011

Primeiras consultas 1.189 1.052 1.571 49,33%

Consultas Subsequentes 1.590 1.402 1.695 20,90%

TOTAL 2.779 2.454 3.266 33,09%

% Primeiras consultas/Total 

consultas
42,79% 42,87% 48,10% 12,21%

var. % 010/011
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No total, verificou-se um decréscimo do número de consultas externas realizadas pelas diferentes 

especialidades relativamente ao ano anterior. No caso da Cirurgia Geral, e da Diabetologia, o 

decréscimo deve-se à aposentação de pessoal médico, cuja substituição não foi imediata. A médica de 

Saúde Ocupacional solicitou a desvinculação à instituição, pelo que o número de consultas reduziu 

bastante. 

De referir que dada a escassez de pessoal médico a instituição recorreu ao recrutamento de pessoal 

médico em prestação de serviços, aos quais foi solicitada parcimónia no número de consultas a realizar 

devido à contenção de despesas exigida face à situação financeira global do país. Exceção feita às 

especialidades que detinham uma lista de espera excessiva. 

O Hospital mantém 5 gabinetes de consulta e um gabinete de pequena cirurgia. 

Em 2011, foram realizadas em média 69,74 consultas externas por dia  
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CIRURGIA DO AMBULATÓRIO 

 

O Hospital possui uma sala de bloco operatório unicamente para realização de cirurgias em regime de 

ambulatório, uma sala de recobro imediato com 4 camas e uma sala de recobro tardio com 6 camas. 

No ano 2011, foram intervencionados 1.043 doentes, num total de 1.378 cirurgias. A média de doentes 

operados por dia útil foi de 4,15. 

Verifica-se uma quebra na atividade da cirurgia do ambulatório relativamente ao ano 2010 em 23,59% no 

número de doentes e 30,61% no número de cirurgias, respetivamente. 

 

 
 

No movimento observado por especialidade, constatamos um decréscimo da atividade cirúrgica nas 

especialidades de cirurgia geral, ginecologia, ortopedia e urologia.  

No tocante à cirurgia geral a quebra de atividade deve-se à aposentação praticamente simultânea de 

dois médicos-cirurgiões do mapa de pessoal da instituição, cuja substituição não foi imediata. 

Relativamente às especialidades de ginecologia e urologia, houve uma quebra de atividade que se 

prende ao facto de terem sido reduzidos os períodos operatórios, uma vez que não detinham 

praticamente listas de espera e à necessidade de contenção de custos associados à contratação destes 

médicos. No ano de 2011 o Hospital aumentou a diversificação da oferta ao nível da Cirurgia do 

ambulatório, nas especialidades de Cirurgia Geral e Ginecologia, ou seja passaram a ser realizadas no 

hospital cirurgias de maior complexidade, por via laparoscopia e histeroscópica, que até então só 

podiam ser realizadas em Coimbra. Para isso o Hospital procedeu á aquisição de um laparoscópio e de 

um histeroscópio. Saliente-se que estas aquisições foram efectuadas com verbas provenientes do 

orçamento anual, do Hospital, resultantes da produção contratualizada com a tutela. 

As especialidades de dermatologia e oftalmologia aumentaram a atividade cirúrgica relativamente ao 

ano anterior. No caso da oftalmologia, o aumento de cirurgias foi motivado pela existência de listas de 

espera excessivas, que foi necessário combater, no que concerne à dermatologia o aumento deve-se ao 

facto de no ano 2010,não ter existido pessoal médico para efetuar cirurgias durante alguns meses. 
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A especialidade de Cirurgia Geral operou 35% do total de doentes intervencionados, seguida da 

Oftalmologia 29%, a Ortopedia 16%, Dermatologia 11%, Urologia 6% e Ginecologia 3%. 

 

 

 

O número de doentes em lista de espera para cirurgia passou de 416 doentes em 31/12/2010 para 394 em 

31/12/2011, sendo que a Ortopedia continua a ser a especialidade com o maior número de doentes em 

espera, representando 66% do total dos doentes inscritos. 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE ESPERA PARA CIRURGIA

2009 2010 2011

Cirurgia Geral 214 134 35

Dermatologia 9 0 22

Ginecologia 8 8 6

Oftalmologia 67 36 53

Ortopedia 251 225 263

Urologia 26 13 15

TOTAL 575 416 394

Especialidade
31 de Dezembro
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Em 2011 foram realizadas 1.044 anestesias, menos 23,52% do que no ano 2010, tendo sido proporcional à 

quebra da atividade cirúrgica.  

Verifica-se que a anestesia geral e a anestesia local continuam a ser os procedimentos mais utilizados na 

cirurgia do ambulatório. 

 

 

 

 

 

SERVIÇO DOMICILIÁRIO 

 

Verificou-se um acréscimo de 26,42% na atividade global do serviço. 

 

 
 

O Serviço Domiciliário realiza visitas aos utentes provenientes da Cirurgia do Ambulatório, 48h após a 

alta, para avaliação do estado de saúde, bem como aos utentes provenientes da Unidade de 

Convalescença e residentes na área de influência do hospital, 15 dias após a alta, para avaliação do 

estado de saúde e para monitorização e avaliação do ensino ao cuidador informal durante o 

internamento e avaliação da reintegração na vida familiar. 

Em média foram realizadas 1,77 visitas, por dia útil. 

 

CIRURGIAS POR TIPO DE ANESTESIA

2009 2010 2011
var. % 

010/011

Anestesia geral 511 519 454 -12,52%

Anestesia loco-regional 30 84 66 -21,43%

Sedação 32 12 48 300,00%

Outra 31 1 1 0,00%

Anestesia local 605 749 475 -36,58%

TOTAL 1.209 1.365 1.044 -23,52%

2009 2010 2011

Visitas Médicas 1 0 0 0,00% =
Visitas de Enfermagem 364 352 445 26,42%

TOTAL 365 352 445 26,42%

var. % 010/011
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MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO 

No ano 2011 foram realizados 41.054 tratamentos de Medicina Física e Reabilitação a um total de 822 

doentes, perfazendo uma média de 49,94 tratamentos por doente. 

Comparativamente ao ano 2010, verifica-se um aumento no número de tratamentos e uma ligeira 

redução do número de doentes, constatando-se assim, um aumento do número de tratamentos por 

doente. 

 

 

 

 

 

Em média foram realizados 112,47 tratamentos por dia e 49,94 tratamentos por doente. 

 

  

2010 2011 var. % 010/011

Técnicas terapêuticas 18.966 20.477 7,97%

Técnicas diagnósticas 16 21 31,25%

Cinesiterapia 16.918 20.001 18,22%

Hidroterapia 46 30 -34,78%

Terapia da Fala 771 525 -31,91%

TOTAL 36.717 41.054 11,81%

Nº de Tratamentos

Tratamentos
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HOSPITAL DE DIA 

 

No ano 2010, iniciou-se a linha de produção de Hospital de Dia, nas áreas de MFR, Urologia e 

Estomoterapia, tendo sido realizadas 92 sessões de Hospital de Dia a um total de 6 doentes. Em 2011, a 

atividade deste serviço cresceu, tendo sido realizadas 186 sessões a 24 doentes, perfazendo uma média 

7,75 sessões por doente. No ano de 2011, a linha de produção do Hospital de Dia, focalizou-se essencial 

na área da Estomoteraia. 

 

 

 

  

2009 2010 2011

Nº doentes 6 24 300,00%

Nº de sessões 92 186 102,17%

var. % 010/011
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EXAMES COMPLEMENTARES DE DIAGNÓSTICO 

 

No que se refere aos meios complementares de diagnóstico, o Hospital no ano de 2011, procedeu à 

aquisição de um ecógrafo com um módulo de cardiologia o que permitiu aumentar a diversificação da 

oferta a este nível, ou seja, os utentes passaram a usufruir de serviços no Hospital, tais como a 

realização de algumas ecografias que até à data só poderiam ser realizadas em Coimbra, e a realização 

de ecocardiogramas. Adquiriu ainda um holter e um mapa. Nestes dois casos, com altos benefícios para 

os utentes, atendendo a que até então, os mesmos tinham de se deslocar duas vezes a Coimbra, para 

realizarem estes meios complementares de diagnóstico. 

Salienta-se o facto de estes equipamentos terem sido adquiridos com verbas do orçamento anual do 

Hospital, resultantes da produção contratualizada com a tutela. 

No ano 2011 foram realizadas no Hospital: 

- 47.280 análises clínicas a 6.740 doentes, o que perfaz uma média de 188,36 análises por dia útil e 7,01 

análises por doente. 

- 11.230 exames radiológicos a 7.275 doentes, o que correspondeu a uma média de 30,76 exames por dia 

e 1,54 exames por doente. 

- 4.343 exames de cardiologia a 3.928 doentes, correspondeu a uma média de 17,30 exames por dia útil e 

1,10 exames por doente. 

Verifica-se um aumento significativo nos exames de psicologia e de desenvolvimento comparando com 

o ano 2010, o que ficou a dever-se ao facto dos exames realizados na consulta de psicologia e terapia da 

fala terem passado a ser registados informaticamente, o que não ocorreu na totalidade do ano anterior. 
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De um modo relativo, verifica-se que no ano 2011 foram realizados 7.251 exames no exterior a 2.939 

doentes. 

 

  

Realizados pelo Exterior

Tipo de Análise / Exame 2010 2011
var. % 

010/011

Análises Clinicas 7.847 5.641 -28,11%

Ressonância Magnética 84 94 11,90%

TAC 119 149 25,21%

Ecografias 418 140 -66,51%

Pneumologia 44 17 -61,36%

Cardiologia 285 405 42,11%

Urodinâmica 6 6 0,00%

Medicina Nuclear 97 148 52,58%

Mamografias 33 11 -66,67%

Anatomia Patológica 402 586 45,77%

Endoscopias 28 42 50,00%

Medicina Fisica e de Reabilitação 62 2 -96,77%

Imunohemoterapia (análises) 42 10 -76,19%

TOTAL 9.467 7.251 -23,41%
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Atividade Desenvolvida na Unidade de Convalescença 

 

A estrutura interna da Unidade de Convalescença está prevista no artigo 14º do seu Regulamento 

Interno. A equipa multidisciplinar de apoio ao internamento da Unidade de Convalescença do HAJC de 

Cantanhede é supervisionada por uma equipa constituída por três elementos: um(a) Médico(a), na 

qualidade de diretor(a) de serviço, um(a) Enfermeiro(a) Chefe e um(a) Assistente Social. 

A equipa reúne semanalmente (quinta-feira ás 9h), as reuniões têm dois momentos: um, onde se 

discute os casos clínicos e se faz uma avaliação e planeamento semanal, outro onde se discute assuntos 

organizacionais da unidade, avaliação regular do plano de atividades e outros assuntos pontuais 

decorrentes do dia-a-dia da unidade.  

A Unidade de Convalescença depende diretamente do Conselho de Administração, tendo um centro de 

custos próprio, independente e integra cuidados de reabilitação, contando com uma direção clínica 

específica e uma equipa de profissionais exclusivos da unidade como podemos verificar pelo 

Organigrama da Unidade. 

 

ORGANIGRAMA DA UNIDADE DE CONVALESCENÇA 
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Dos utentes provenientes de Hospital de Agudos, a maior parte (45,9%) veio do Centro Hospitalar 

Universitário de Coimbra, contudo, verifica-se um decréscimo de 23, 2% em relação a 2010. Em segundo 

lugar surge o Hospital Infante Dom Pedro, de Aveiro (12,7%). Em relação ao ano anterior verifica-se uma 

diminuição para metade da percentagem de utentes provenientes do mesmo. Verifica-se ainda, um 

aumento de utentes referenciados provenientes do Hospital da Figueira da Foz. 

O gráfico seguinte é referente aos utentes internados na Unidade de Convalescença, tendo em 

consideração o diagnóstico principal. Atendendo a que a codificação permitida pela rede se restringe a 

três dígitos, esta não permite uma classificação precisa dos diagnósticos. 

Verifica-se um predomínio da Patologia Músculo-Esquelética, nomeadamente fraturas do colo do fémur, 

atendendo a que os critérios de referenciação passaram a ser cumpridos. Segue-se a Patologia 

Cardiovascular com maior destaque para os acidentes vasculares cerebrais isquémicos e hemorrágicos. 

Em terceiro lugar vem a Patologia Neuropsiquiátrica, seguida da Respiratória. Em relação a 2010 

verificamos uma diminuição acentuada da patologia Endócrina e Metabólica. 

 

Total de Utentes Admitidos por patologia e Sexo 
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CONSOLIDAÇÃO DO PLANO INDIVIDUAL DE CUIDADOS 

 

No ano de 2010 a Direção da Unidade colocou a sua ênfase na necessidade de consolidação de um Plano 

Individual de Saúde para cada utente internado na Unidade, adaptado à fase do ciclo de vida de cada 

um e à biografia clínica e social. 

O Plano Individual de Intervenção (PII) de cada utente é avaliado na Reunião Multidisciplinar da 

Unidade, à segunda-feira, com a participação dos representantes de todos os grupos profissionais 

envolvidos no tratamento de cada utente. 

Pela análise do gráfico seguinte, podemos constatar que não se conseguiu atingir o objetivo definido 

(50% dos utentes com PII, realizado na 1º semana de internamento). Um dos problemas identificados do 

não cumprimento deste objetivo, tem a ver com a dificuldade em marcar a conferência familiar na 1ª 

semana, foi a indisponibilidade dos familiares associada também a necessidade de conjugar a agenda de 

todos os técnicos envolvidos (médico, enfermeiro, assistente social e fisioterapia). Não será alheio ao 

não cumprimento deste objetivo o facto da Diretora da Unidade ter estado ausente por doença por um 

longo periodo. 

O ano de 2011 permitiu a consolidação do PII, como uma ferramenta de trabalho, planeamento e 

avaliação do estado de saúde dos utentes. A grande maioria dos profissionais integrou o PII na sua 

prática clínica. 

 

 

MONITORIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO DOS UTENTES E COLABORADORES 

 

A medição da satisfação dos utentes é essencial para a avaliação da qualidade dos serviços de saúde, 

sendo também uma oportunidade de participação do utente na construção de um Serviço de Saúde à 

sua medida, baseado na perceção e valorização dos serviços prestados. O inquérito incidiu sobre os 

utentes com internamento na Unidade de Convalescença durante o ano de 2011, tendo sido devolvidos 

212 questionários corretamente preenchidos, mais do dobro do que verificado em 2010. De salientar que 

77,2% dos utentes consideraram o atendimento que lhes foi prestado na Unidade de Convalescença 

como muito bom, acima do definido no objetivo (75% de utentes satisfeitos). 
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Grau de satisfação dos utentes com o atendimento no global 

 
 

 

SATISFAÇÃO DOS COLABORADORES 

 

Para a Equipa Coordenadora da Unidade quanto maior for o grau satisfação dos colaboradores com o 

trabalho, maior poderá ser o empenho do profissional em prestar bons cuidados de saúde, refletindo 

um serviço de melhor qualidade. 

Devido aos rumores crescentes a partir de Setembro de 2011 quanto ao futuro do Hospital, a Equipa 

Coordenadora decidiu não aplicar o questionário de satisfação aos colaboradores, uma vez que os 

resultados poderiam ser enviesados por este clima de insegurança em relação ao posto de trabalho. 

 

 

IMPLEMENTAÇÃO DE PROCESSO INDIVIDUAL EM SUPORTE INFORMÁTICO 

 

Na sociedade atual a informação constitui a chave de eficácia do trabalho desenvolvido, estando 

presentemente os vários sectores de atividade apoiados por um forte sistema de comunicação. No 

entanto, no campo da saúde ainda hoje se constata dispersão e falta de coordenação na informação dos 

processos individuais dos doentes. Tal surge quando os recursos atuais em tecnologia aplicável a esta 

área proporcionam uma oportunidade única dos serviços de saúde se organizarem e, assim, 
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melhorarem a qualidade dos cuidados prestados. Neste âmbito, a Equipa Coordenadora da UC, 

considera que a informatização do processo clínico individual poderá ter um papel central, traduzindo a 

sua implementação a todos os grupos profissionais um impacto relevante nos cuidados prestados aos 

utentes. No ano de 2011 foi implementado a prescrição on-line no Vita-Care, sendo todo o processo do 

medicamento informatizado e atualizado automaticamente. A prescrição on-line veio diminuir o risco de 

engano decorrente da transcrição das tabelas terapêuticas por parte dos enfermeiros. 

Todos os registos de enfermagem são feitos via SAPE, o que permite uma sistematização da informação 

para os outros técnicos de saúde, bem como a visualização de parâmetros vitais sob a forma de gráfico. 

Os registos médicos em suporte informático, só se encontram parcialmente implementados, sendo que 

a fisiatra realiza todos os registos no SAM. 

Não foi possível implementar os registos dos outros técnicos (fisioterapia, serviço social, nutrição e 

terapia ocupacional) em suporte informático. 

 

 

IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES DE OCUPAÇÃO/LÚDICAS COM OS UTENTES NA SALA DE 

CONVÍVIO DA UNIDADE 

 

Estas atividades foram coordenadas pela terapeuta Ocupacional, tendo-se desenvolvido as seguintes 

atividades: 

Treino de culinária: sessões de grupo (cerca de 5 utentes por sessão), realizadas uma vez por 

semana. No final, o grupo faz um lanche para provar a receita realizada; 

Carnaval: realizaram-se chapéus e máscaras em cartolina para os utentes (feminino e 

masculino respetivamente); Preenchimento de um palhaço, feito em papel cenário, com várias texturas 

com o apoio do ginásio; 

Páscoa: execuções de caixas em papel, com imagens alusivas à época para os utentes 

entregarem pelos serviços; 

 Santos populares: preenchimento de um desenho de um manjerico, com bolinhas de papel 

de revista; Recorte e colagem de manjericos (duas cartolinas) e escrever versos alusivos aos santos 
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populares, criados ou copiados pelos utentes; Execução de manjericos com cápsulas nespresso e papel 

crepe verde; 

Atividades EXPOFACIC: realização de pasta de papel e execução de moldes com a pasta, 

para ser pintados por crianças no stand representativo do Hospital; 

Magusto: sessão de culinária juntamente com o apoio do ginásio e do voluntariado. Os utentes 

realizaram o enfeite da sala de convívio, com material alusivo à época, para a atividade e prepararam 

alguns dos ingredientes: temperaram tremoços, executaram o corte nas castanhas para serem 

colocadas no micro-ondas, abriram nozes e colocaram-nas dentro de passas de figo, etc.; 

Natal: Execução de enfeites para árvore de natal e unidade (renas e estrelas com cartão, papel 

crepe e cápsulas nespresso e sinos com as mesmas cápsulas); 

Em suma, todos os treinos e atividades têm-se mostrado de extrema importância para a reabilitação dos 

utentes, para que no momento de alta, todos os objetivos sejam totalmente ou parcialmente 

alcançados com êxito.  

 

 

INTERVENÇÕES DO NÚCLEO DE REABILITAÇÃO  

 

Dos 275 utentes internados, 244 realizaram tratamentos de reabilitação, dos quais 179 foram 

tratamentos de Fisioterapia no Ginásio. Deste universo de 179 utentes, 24 iniciaram tratamentos com a 

Enfermeira de Reabilitação, tendo passado posteriormente a realizar no Ginásio, 155 realizaram 

tratamentos exclusivamente de Fisioterapia.  
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Distribuição dos utentes segundo o tipo de reabilitação que realizaram 

 
 

O Índice de Barthel é um indicador do nível de autonomia aplicado no início e fim do período de 

internamento (o nível de autonomia é diretamente proporcional à percentagem obtida no índice, que 

varia entre 0 e 100%). Em 2011 observámos um aumento deste índice em 84% dos utentes que realizaram 

Fisioterapia (147 utentes). Apenas em 7 utentes se verificou uma descida, e em 12 a manutenção do 

mesmo. Em 5% dos utentes (9 utentes) manteve-se a autonomia total com que o utente apresentou no 

início do internamento.  

 

Distribuição dos utentes segundo a evolução do Índice de Barthel 

 
 

 

 



 

36/119 

INTERVENÇÕES SOCIAIS 

 

No Ano de 2011, ao nível da atuação das 2 Assistentes Sociais a exercer funções no HAJC, 

nomeadamente na Unidade de Internamento Convalescença, foram efetuadas: 

• Inventariação das necessidades familiares – 1110 

• Inventariação dos fatores de risco e proteção – 64 

• Intervenção precoce – 27 

• Entrevista psicossocial de avaliação não médica – 1086 

• Intervenção social – 3137 

• Intervenções realizadas em estruturas sediadas na comunidade – 451. 

 

 

INTERVENÇÕES PSICOLOGIA  

 

A intervenção de Psicologia na Unidade de Convalescença do Hospital do Arcebispo João Crisóstomo de 

Cantanhede consiste numa abordagem multifocal, direcionando-se para o utente, mas também para os 

elementos com quem aquele mantém relações afetivas próximas, onde se destacam, naturalmente, os 

elementos que compõem a sua família, mas não se reduzindo ao referido sistema.  

A referida intervenção mais do que circunscrever-se a um momento único, é realizada em diferentes 

fases do processo de recuperação e carece de sinalização pelo médico responsável. Por outras palavras, 

só após avaliação da necessidade de intervenção da área da Psicologia é que se desenvolve todo o 

trabalho a seguir descrito. 

No que respeita à dinâmica do próprio serviço, são articuladas estratégias e formas de atuação 

concertadas com os restantes colaboradores da Unidade no sentido de otimizar a intervenção realizada 

para e com os utentes e familiares. 

No ano de 2011, foram realizados aproximadamente 49 atendimentos, ora presenciais ora telefónicos, 

durante o processo de internamento. 
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Os atendimentos envolvem, por norma, mais do que uma intervenção ou ato, procurando-se, nos 

mesmos e em cada um deles, conduzir-se a uma avaliação psicológica do paciente, em particular do 

estado emocional e comportamental. É conferido particular destaque à avaliação da sintomatologia 

depressiva e ansiosa e avaliadas se as referidas alterações emocionais, a estarem presentes, se 

alicerçam num processo de luto ou num processo de adaptação normativos, ou, inversamente terão 

outras causas emocionais. Dependendo da avaliação efetuada, a tipologia da intervenção é igualmente 

variável – entrevista psicossocial, entrevista psicológica de seguimento, psicoterapia individual. Esta 

mesma diversidade de intervenções está também presente nos atendimentos que são dirigidos aos 

familiares dos pacientes, acrescendo habitualmente a avaliação das necessidades familiares e dos 

fatores de risco e de proteção. Esta avaliação revela-se de importância extrema na correta avaliação de 

familiares em risco para o desenvolvimento de quadros psicopatológicos, realizando-se, neste 

particular, um importante trabalho profilático. 

Representam-se, de seguida, os atos praticados pelo Serviço de Psicologia na Unidade de 

Convalescença. 

Distribuição das intervenções de psicologia 

 

Em jeito de conclusão, os atendimentos efetuados têm alcançado os objetivos a que se propõem, 

traduzindo-se numa maior estabilização emocional e comportamental do utente e respetivos familiares. 

Avaliação Psicológica

Avaliação Emocional

Entrevista Psicossocial

Entrevista Seguimento

Psicoterapia Individual
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Será, contudo, vantajoso e atendendo ao tempo limitado de internamento, que a intervenção do 

Serviço de Psicologia seja iniciada mais precocemente para que os ganhos sejam mais efetivos e sólidos.  

 

 

INTERVENÇÕES TERAPIA OCUPACIONAL 

 

Em 2011, foram acompanhados diretamente pela TO, 154 utentes. Todos foram acompanhados de forma 

individual e/ou de grupo, onde são estimuladas competências e realizados treinos, exclusivamente da 

Terapia Ocupacional, cumprindo assim, com os objetivos propostos para cada utente. Os objetivos são 

definidos aquando do momento de entrada do utente, após reunião familiar e também, em reunião de 

equipa de reabilitação. No momento de entrada, é aplicado o “Índice de Barthel”, cujo avalia grau de 

dependência do utente, nas atividades da vida diária. Assim sendo, os treinos realizados são definidos 

da seguinte forma: 

 Treino Atividades da vida diária: são treinadas as competências necessárias para a execução 

destas atividades com eficácia, em contexto real, respeitando horários, hábitos e rotinas do próprio 

utente. Os treinos realizados são: treino de higiene (banho e autocuidados: pentear, colocar creme, 

maquilhar, fazer a barba, higiene oral, vestir/despir, calçar/descalçar; transferências/mobilidade; etc.); 

 Treino de adaptação a ajudas técnicas: adaptação e uso de estratégias de uso das Ajudas 

Técnicas (AT), para maior ganho de autonomia nas atividades da vida diária (cabos adaptados para 

tomar banho, vestir/despir e calçar/descalçar, etc.); 

 Treino de funcionalidade: sessões individuais ou de grupo onde são estimuladas e testadas a 

motricidade global, motricidade grossa, motricidade fina, integração sensorial (sensibilidades/texturas), 

limitações articulares, diminuição de força muscular, reeducação dos membros. Esta atividade, estimula 

também o equilíbrio de tronco, tanto na posição sentado ou de pé, assim como estático ou dinâmico, 

dependendo das competências adquiridas ou estimuladas dos utentes; 

 Treino de estimulação cognitiva: sessões individuais ou de grupo onde são estimuladas 

competências cognitivas e de estruturação/organização de atividades, em casos de demência e/ou 

alterações cognitivas.  
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AUDITORIAS EXTERNAS 

 

No ano de 2011 a Unidade de Convalescença foi submetida a três auditorias externas da ECL destinadas 

a avaliar a prestação de cuidados de saúde reabilitação e serviços. Nestas auditorias verificou-se uma 

avaliação elevada de cumprimento dos requisitos (≥ 90% do grau de cumprimento dos critérios de 

qualidade), tendo sido detetadas algumas “não conformidades” que foram alvo de correção em tempo 

útil. 
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Atividade Desenvolvida na Unidade de Paliativos 

 

A atividade clinica da Unidade de Cuidados Paliativos não sofreu alterações significativas na organização 

dos cuidados e da atividade clinica. 

A avaliação dos doentes continua a ser efetuada numa perspetiva multi e interdisciplinar, com 

realização de reunião semanal em que se efetua uma reavaliação de cada doente, reajustamento de 

objetivos e intervenções/estabelecimento de novos objetivos, sempre no sentido de controlar os 

sintomas, e otimizar o conforto e bem-estar dos doentes. 

Como instrumento de avaliação de sintomas, área clinica fundamental do trabalho da Unidade, continua 

a ser implementada a ESAS (Escala de Sintomas de Edmonton), que está a ser utilizada pela 

Enfermagem na Avaliação Inicial dos doentes e pelos médicos no decurso do internamento. 

Da sua utilização na Unidade, e em termos de resultados da atividade clinica, voltamos a apresentar um 

conjunto de dados que nos permitem caracterizar os nossos doentes, identificar os sintomas mais 

prevalentes avaliar o trabalho que é efetuado ao nível do controlo sintomático. 

É também utilizada a PPS (Paliative Performance Scale), aplicada pelos médicos à entrada e à saída. 

Estes dados foram recolhidos dos processos de 17 dos 20 doentes que tiveram alta da Unidade com 

objetivos atingidos, e que regressaram ao seu domicílio ou ingressaram noutras tipologias da rede. 

Através dos resultados obtidos por esta amostra, podemos observar que em termos de sintomas a dor 

encontra-se presente na maior parte dos dentes que ingressam, pela natureza da patologia que 

determina o ingresso (oncológicos), a astenia e a anorexia sintomas que fazem parte do quadro de 

progressão da doença, a obstipação resultante não apenas de aspetos ligados a menor atividade física 

ou acamamento, mas também resultante do uso de opióides, e a ansiedade e a dispneia, são os 

sintomas mais frequentes apresentados pelos doentes. 
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CUIDADOS DE ENFERMAGEM 

 

O aspeto mais relevante neste ano, foi a implementação dos registos de enfermagem em suporte 

informático, na aplicação SAPE, que culminou todo o trabalho de formação em linguagem CIPE e de 

elaboração do padrão, que tinha sido iniciado nos dois anos anteriores. 

A utilização do sistema informático, foi iniciada ainda em Dezembro do ano anterior, mas questões 

relacionadas com o funcionamento e a interoperabilidade com outros sistemas, principalmente no que 

se relacionava com a administração de medicação, determinaram que durante o mês de Janeiro os 

registos fossem efetuados em duplicado (informáticos e suporte de papel), para garantir a segurança 

dos cuidados e eliminar erro ou omissões. 

Em Fevereiro, com a resolução desses problemas, foi abandonado o registo em papel. 

A orientação inicial da construção do Padrão de Cuidados levou a que na prática se verificasse, 

nalgumas situações, algo desadequado da realidade dos nossos doentes, atendendo a que este foi 

muito centrado na perspetiva que se tem dos doentes em contexto de internamento de agudos e, no 

nosso caso as Intervenções centram-se na melhoria de ganhos em termos de autocuidados, 

conhecimento e aquisição de competências. 

Sendo a realidade de grande parte dos nossos doentes muito diferente, houve necessidade de proceder 

a reformulações no padrão, adequando-o à realidade dos cuidados em função das características das 

necessidades dos doentes e famílias. 

Pelos dados extraídos do Sistema de Classificação de Doentes, a percentagem de utilização de pessoal 

de enfermagem média do ano de 2011 foi de 115,28%. 

Em termos de organização dos Cuidados de Enfermagem, a prestação dos cuidados diários verifica-se 

pelo método da distribuição individual, em que um Enfermeiro fica responsável por um número 

determinado de doentes, no máximo de 5, sendo responsável pelo cumprimento do plano de cuidados 

de cada um desses doentes, e pela avaliação diária e individual e eventual necessidade de ajustamentos 

no padrão de cuidados. 
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CUIDADOS MÉDICOS 

 

Os cuidados médicos aos doentes na Unidade continuaram a ser prestados com a mesma qualidade, 

apesar da reorganização imposta pela nomeação para Diretora Clinica do outro elemento médico que 

faz parte da equipa clinica e da sua não substituição efetiva na prestação de cuidados médicos, pelo que 

coube à médica responsável um maior número de doentes na redistribuição realizada. A partilha de 

decisões clinicas e discussão de casos clínicos mais complexos ficou neste contexto prejudicado. 

A inclusão de um médico na escala no período da tarde, não se refletiu em qualquer mais-valia na 

prestação de cuidados médicos aos doentes desta Unidade, uma vez que estes não se deslocavam ao 

serviço. A sua prestação resumiu-se a avaliar os doentes quando solicitados para resolução de situações 

pontuais e não na avaliação sistemática e organizada do plano de cuidados que estes doentes e família 

necessitam, originando um acréscimo de trabalho e de desgaste na restante equipa (enfermeiros, 

assistente social, psicólogo e assistentes operacionais). 

 

MOVIMENTO ASSISTENCIAL 

O movimento de doentes durante o ano de 2011 foi ligeiramente inferior ao verificado no ano de 2010. 

Houve uma diminuição de cerca de 8% no número de doentes admitidos, e uma diminuição do número 

de doentes com alta. 

No que toca à referenciação, continuam a subsistir alguns problemas de base, relacionados com os 

critérios de admissão, sendo utilizado na maior parte das vezes o critério social, utilização da Unidade 

como a forma mais simples e rápida de resolver problemas de vagas nos Hospitais de Agudos, sendo os 

doentes referenciados para a Unidade, e colocados no domicílio a aguardar o ingresso. Grande parte 

destes doentes não tem critérios para internamento em Cuidados Paliativos, sendo contudo situações 

em que existe dificuldade de acompanhar e cuidar por parte da família, que tem dificuldades em se 

organizar ou em adquirir competências para cuidar do doente no domicílio.  

Noutros casos, os doentes não reúnem as condições, a situação do doente exige cuidados médicos e de 

enfermagem que impede a ida para o domicílio, sendo as Unidades de Longa Duração a resposta mais 

adequada, mas o facto do fluxo para essas Unidades ser ainda muito demorado, levam a que sejam 

encaminhados para nós, que vamos respondendo ainda com maior rapidez, o que leva a situações de 
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internamentos muito prolongados, sem necessidade de cuidados específicos desta área, como se pode 

verificar pela evolução da demora média, e pelo número de dias de internamento, que foi também 

superior ao verificado no ano anterior. 

Estas situações são responsáveis pelo tempo de espera na Unidade, que pese embora o facto de ter 

diminuído devido à abertura de novas Unidades (nomeadamente Tondela), continua a ser demasiado 

longo, sobretudo para os doentes que têm critérios para esta Unidade e não recebem os cuidados em 

tempo útil, continuando a recorrer às urgências em situação de maior descompensação dos sintomas 

ou do desconforto. 

Contudo, persiste o problema relacionado com a demora na reocupação de camas, que tendo 

melhorado ligeiramente, continuam nalgumas situações a existir situações de demora de 4/5 dias na 

reocupação de camas, isto devido ao funcionamento do processo. O Ideal seria a reocupação no dia 

seguinte ao conhecimento da vaga, considerando necessária uma agilização do processo de 

referenciação, no que respeita ao trânsito dos doentes, devendo a ECL respetiva de ser 

atempadamente informada de qualquer movimento do doente, e ainda do seu óbito. 

Esta agilização permitiria aumentar o número de dias de internamento (calculamos que se percam por 

ano cerca de 400 dias de internamento), mas o maior prejuízo pende para o lado dos doentes que se 

encontram descompensados e em sofrimento, a aguardar o ingresso e o início dos cuidados.  

 

DOENTES ADMITIDOS 

No ano de 2011, deram entrada na unidade, 107 doentes, 53 homens e 54 mulheres. 

Constata-se que a grande maioria dos nossos doentes são idosos. Apesar de comparativamente ao ano 

anterior ter existido um ligeiro aumento no número de doentes nos escalões entre os 45 e os 65 anos, e 

diminuição nos escalões das idades mais avançadas, do total dos doentes admitidos, 65 (60,74%) estão 

acima dos 65 anos. Isto justifica que independentemente dos problemas que a natureza da doença 

imprime, os doentes pela sua idade e situação patológica, se apresentam com níveis de dependência 

muito elevados, o que implica grande necessidade e volume de cuidados, sobretudo de enfermagem, 

para além das necessidades específicas que conduziram estes doentes até nós. 
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Os doentes que dão entrada nesta Unidade são maioritariamente provenientes de Hospitais. Do total de 

107 doentes admitidos 67,28% (70 doentes) foram provenientes de Hospitais de Agudos.  

Provenientes do domicílio (devendo considerar-se aqui os doentes referenciados pelo médico de 

família, verificou-se este ano uma diminuição, tendo sido 25 (23,36%) os doentes que deram entrada na 

Unidade. 

Transferidos de outras Unidades pertencentes à Rede Nacional de Cuidados Continuados deram 

entrada 10 doentes (9,34%). 

Tornou-se prática quase generalizada nos Hospitais de Agudos, referenciar os doentes para tipologia de 

Cuidados Paliativos e dar alta para o domicílio onde permanecem a aguardar a vaga na unidade. Este 

procedimento levanta alguns problemas quer em termos do funcionamento da Rede, que na maior 

parte das vezes não tem conhecimento de que este doente se encontra no domicílio, prejudicando o 

tempo de ingresso (fica mais demorado), para além de que muitos destes doentes acabam por ter idas 

recorrentes às urgências, novos internamentos, o que contribui para que muitos cheguem em situação 

de grande sofrimento à unidade. 

 

 

INTERVENÇÃO DO SERVIÇO DE PSICOLOGIA 

 

A intervenção de Psicologia na Unidade de Cuidados Paliativos do Hospital do Arcebispo João 

Crisóstomo de Cantanhede consiste numa abordagem multifocal, direcionando-se para o paciente, mas 

também para os elementos com quem aquele mantém relações afetivas próximas. Neste âmbito, 

destacam-se naturalmente os elementos que compõem a sua família, em particular o seu agregado 

familiar, pese embora a referida intervenção não se circunscreva ao mesmo. 

A intervenção de Psicologia caracteriza-se, complementarmente, por se desenvolver em diferentes 

fases do processo de perda, abrangendo o acolhimento do paciente e respetivos familiares, o período 

de internamento, direcionando-se, por último, ao período pós-internamento, em caso de alta por 

motivos diversos. Neste particular, destaca-se a alta por óbito, e, num plano secundário, a alta para o 

domicílio ou para respostas de cariz mais institucional, como por exemplo, a transição para outras 
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Unidades da Rede Nacional de Cuidados Continuados (Unidades de Longa Duração e Manutenção) e 

quaisquer outras respostas de cariz maioritariamente formal (ex. lar, família de acolhimento). 

A ação do psicólogo envolve, assim e desde logo, a avaliação do conhecimento que os pacientes e 

familiares dispõem sobre o quadro clínico e respetiva evolução, bem como sobre a natureza e objetivos 

do internamento na Unidade. 

É dado particular destaque à avaliação de expectativas desajustadas e a pessoa (paciente ou familiar) 

auxiliada no respetivo ajustamento. 

Para que o referido trabalho seja adaptado às reais necessidades e características dos envolvidos, 

procede-se, em simultâneo, a uma avaliação do estado cognitivo e emocional dos familiares, bem como 

são sinalizados episódios anteriores de perda e identificadas as reações emocionais e comportamentais 

face aos referidos episódios. A existirem, são ativados recursos de coping pré-existentes ou promovido 

o desenvolvimento de competências para lidar com a perda. 

O paciente, em particular, é acompanhado no processo de aceitação das suas perdas, que surgem num 

número e natureza altamente significativas, e um importante trabalho de mediação familiar é 

empreendido neste âmbito. É, ainda, realizado um trabalho de monitorização do estado emocional dos 

familiares e sinalizados elementos de risco para o desenvolvimento de quadros psicopatológicos, em 

particular episódios depressivos e luto patológico. 

De forma complementar, é feita uma avaliação do papel que o paciente desempenha (va) no sistema 

familiar (prévio ao aparecimento do quadro clínico), avaliadas as perdas (reais e simbólicas) que são 

antecipadas pelo sistema familiar e os recursos da família para lidar com a realidade iminente.  

O trabalho descrito é habitualmente realizado presencialmente, no quarto onde o paciente está 

internado ou na Sala de Apoio à Família. Outras vezes há que, por constrangimentos diversos (ex. 

distância geográfica, dificuldade na compatibilização do horário de atendimento com a disponibilidade 

dos familiares), alguns atendimentos são realizados por telefone, situação que por não corresponder, 

de forma cabal, à complexidade das exigências que nos são colocadas pela realidade em causa, é 

evitada. Opta-se, por defeito, e pela riqueza não-verbal que acarreta, pelo atendimento presencial, e 

pelo envolvimento do maior número de familiares com um grau de proximidade afetivo significativo 

com o paciente. 
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É, em simultâneo, realizado um trabalho familiar de antecipação de dificuldades e explicitadas as 

vivências características do processo de reconhecimento, elaboração e aceitação de perdas. São, 

complementarmente, validados estados emocionais e conteúdos cognitivos de difícil elaboração e 

posterior interiorização. Inicia-se, assim, com a família um trabalho de antecipação da perda e, em 

última análise, de elaboração do próprio processo de luto. 

Após o falecimento dos pacientes, os familiares são contactados, habitualmente um mês depois, e 

reavaliada a situação familiar. É, também neste seguimento, disponibilizado acompanhamento 

psicológico, presencial ou telefónico, cuja regularidade é acertada em função das exigências de cada 

situação e pessoa em particular. Em situações particulares, são ativadas parcerias com Instituições 

direcionados para o apoio da pessoa em Luto, como por exemplo, a APELO, e encaminhados os 

familiares para as mesmas.  

O serviço de Psicologia dedica, igualmente, algum tempo e espaço à elaboração de panfletos 

informativos, entregues, no timing correto, aos familiares dos pacientes internados na Unidade de 

Cuidados Paliativos. 

Realiza, adicionalmente, algumas ações de formação sobre a área da Perda e Luto, formações que têm 

sido maioritariamente direcionadas a outras Unidades Hospitalares, Estabelecimentos de Ensino e aos 

próprios colaboradores do Hospital do Arcebispo João Crisóstomo. 

No que respeita à dinâmica do próprio serviço, são articuladas estratégias e formas de atuação 

concertadas com os restantes colaboradores da Unidade no sentido de otimizar a intervenção realizada 

para e com os pacientes e familiares. 

Em jeito de balanço, importa salientar que, no ano transato (2011), foram realizados aproximadamente 

921 atendimentos, ora presenciais ora telefónicos, durante o processo de internamento. Foram, 

adicionalmente, realizados 118 atendimentos após alta do paciente, quer por encaminhamento para 

domicílio ou quaisquer outras respostas (Lar, Unidades de Longa Duração), quer por óbito. 

Regista-se um aumento significativo do número de atendimentos efetuados, quer no que respeita aos 

atendimentos realizados durante o período de internamento, quer após o mesmo. Os aumentos são na 

ordem dos 19% para os atendimentos efetuados durante o período de internamento e na ordem dos 20% 

para os atendimentos realizados após alta do paciente. O aumento global situa-se nos 21%, passando de 

860 atendimentos no ano de 2010 para 1039 atendimentos no ano de 2011. Os dados apresentados 
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reforçam o movimento de subida já constatada na transição do ano de 2009 para o ano de 2010 e 

atestam uma maior organização e efetividade do serviço. 

Mais se informa que os referidos atendimentos envolvem, por norma, mais do que uma intervenção ou 

ato, procurando-se, nos mesmos e em cada um deles, conduzir-se a uma avaliação psicológica do 

paciente, em particular do estado emocional e comportamental.  

É conferido particular destaque à avaliação da sintomatologia depressiva e ansiosa e avaliadas se as 

referidas alterações emocionais, a estarem presentes, se alicerçam num processo de luto ou num 

processo de adaptação normativos, ou, inversamente, terão outras causas emocionais. Dependendo da 

avaliação efetuada, a tipologia da intervenção é igualmente variável – entrevista psicossocial, entrevista 

psicológica de seguimento, psicoterapia individual.  

Esta mesma diversidade de intervenções está também presente nos atendimentos que são dirigidos aos 

familiares dos pacientes, acrescendo habitualmente a avaliação das necessidades familiares e dos 

fatores de risco e de proteção.  

Esta avaliação revela-se de importância extrema na correta avaliação de familiares em risco para o 

desenvolvimento de quadros psicopatológicos, realizando-se, neste particular, um importante trabalho 

profilático. 

 

SERVIÇO SOCIAL 

 

A Intervenção do Serviço Social na Unidade de Cuidados Paliativos – do HAJC-Cantanhede. 

Nos Cuidados paliativos o doente é a prioridade na prestação de cuidados, este deve ser sempre 

equacionado enquanto Pessoa, atendendo ao núcleo familiar, não ignorando a rede social de amigos e 

vizinhos, estando o doente, numa perspetiva sistémica, integrado na sociedade, na sua comunidade e 

dando particular importância á integração na sua família. 

Isto é, na intervenção social deverá privilegiar o binómio doente-família. Ou seja, cada doente, será 

considerado na individualidade irrepetível, tendo uma combinação própria de capacidades, valores, 

crenças, necessidades e problemas, sendo compreendido e analisado no seu meio social e familiar e em 

total dignidade.  
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O seu espaço afetivo e rede social são fundamentais na promoção do seu bem-estar e para se obter 

sucesso na atuação-intervenção nos cuidados paliativos. Daí, o agregado familiar, enquanto grupo de 

relação afetiva do doente, será envolvido com objetivo de dar um apoio primordial nos cuidados. 

No respeitante á intervenção das duas Assistentes Sociais, uma com atendimento direcionado para os 

doentes que estiveram internados em quatro das camas, outra fazendo parte integrante da Equipa de 

Coordenação á qual foram atribuídas dez camas e respetivos doentes.   

Assim, a intervenção do Serviço Social durante o ano de 2011 concretizou: 

.461 - Entrevistas psicossociais de avaliação não médica 

. 602  - Inventariações das Necessidades sociofamiliares 

. 900 – Intervenções Sociais; 

De acordo com os dados acima referidos, podemos salvaguardar que a entrevista psicossocial de 

avaliação não médica foi de grande relevância, facilitando a inventariação das necessidades que 

permitiram á Assistente Social, na sua Intervenção, basear-se nas necessidades reais do utente e sua 

família, considerando toda a envolvente, que potenciou o acionar os recursos possíveis, para que o 

doente tivesse ganhos em saúde e uma melhor qualidade de vida. 

“Não é dar anos á vida, mas qualidade aos anos de vida” 
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Consolidação dos Projetos de Melhoria Continua dos Cuidados de Enfermagem Implementados no 

Hospital 

 
 
1 - Monitorização e Avaliação do Risco de Quedas 

 

O projeto de Monitorização e Avaliação do Risco de Quedas, tem como principal objetivo analisar o 

fenómeno das quedas nos utentes da Unidade de Convalescença do HAJC do ponto de vista da sua 

prevalência e do contexto em que ocorreram, permitindo desta forma obter melhor efetividade na sua 

prevenção, contribuindo decisivamente para a melhoria contínua dos cuidados prestados e por 

conseguinte um importante contributo para a comunidade, com importantes ganhos em saúde. 

Tem como objetivos específicos: 

- Uniformizar procedimentos inerentes à prevenção de quedas; 

- Diminuir a taxa de prevalência de quedas; 

- Aumentar taxa de efetividade na prevenção de quedas. 

Os dados que se se apresentam seguidamente reportam-se ao ano de 2011, tendo sido internados neste 

período de tempo 275 utentes na Unidade de Convalescença. A maioria destes, aquando da sua 

admissão, apresentava alto e algum risco de queda, como se pode verificar no gráfico seguinte: 

 
Distribuição dos utentes admitidos na UC segundo o tipo de risco 

 

Durante o referido período ocorreram três quedas na unidade, em utentes que apresentavam alto risco 

de queda, obtendo-se uma taxa de prevalência de 1,3% e uma taxa de efetividade na sua prevenção de 

98,7%. 

O motivo da ocorrência das referidas quedas deveu-se a fatores intrínsecos, tendo ocorrido a maioria no 

turno da tarde. Alguns autores defendem o predomínio dos fatores intrínsecos na ocorrência de 
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quedas, característicos do processo de envelhecimento, o que reflete a realidade da Unidade de 

Convalescença. 

Comparativamente ao ano de 2010, obtiveram-se melhores resultados, como se pode verificar na tabela 

seguinte: 

 2010 2011 

Taxa de Prevalência 2,3 % 1,3 % 

Taxa de Efectividade 97,3% 98,7% 

Nº de quedas ocorridas 11 3 

Comparação dos resultados obtidos nos anos de 2010 e 2011 

 

 

2 – Prevenção Tratamento e Monitorização de Ulceras se Pressão 

Relativamente ao projeto de Prevenção Tratamento e Monitorização de Ulceras se Pressão, é objetivo da 

Unidade de Convalescença (U.C.) diminuir a taxa de incidência de UP e aumentar a taxa de efetividade 

na sua prevenção. Neste sentido, durante o ano de 2011 foi dado continuidade ao projeto “Úlceras de 

pressão: uma estratégia de prevenção”, enquadrado no enunciado descritivo dos padrões de qualidade 

dos cuidados de Enfermagem, prevenção de complicações. 

Foram desenvolvidas as seguintes atividades:  

- monitorizado o risco de UP a todos os utentes admitidos, à entrada e posteriormente de sete 

em sete dias de internamento, no aplicativo da RNCCI bem como no Sistema de Apoio à Prática 

de Enfermagem (SAPE), através do preenchimento da Escala de Braden;  

- estabelecido um plano individual de prevenção registado diariamente no SAPE;  

- diagnosticadas todas as UP desenvolvidas na unidade, através do registo na plataforma da 

RNCCI e no SAPE; 

- informadas as famílias da ocorrência de UP; 

- realizado tratamento à (s) UP e monitorização das mesmas de acordo com as normas; 

estipuladas nos protocolos de tratamento de feridas existentes na UC; 

- realizados ensinos aos cuidadores informais sobre a prevenção de UP; 

Da população de 275 utentes internados no ano de 2011 e analogamente ao ano de 2010 na sua maioria, 

tinham alto risco de desenvolvimento de UP (52,3%) do total dos utentes internados, no momento de 

admissão, como se pode verificar no gráfico abaixo. 
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Distribuição dos utentes admitidos de acordo com o risco de UP 

 

Salientamos que a 7% dos utentes admitidos obteve-se um registo inconclusivo, por registo incorreto ou 

incompleto, no que concerne ao risco de UP, que coincidiu com o primeiro trimestre do ano, momento 

de iniciação/integração ao aplicativo SAPE. 

Apesar deste elevado risco, é de realçar que apenas 5,5% dos utentes desenvolveram UP durante o seu 

internamento na UC. 

De referir que em 40% dos utentes que desenvolveram UP durante o internamento estas ocorreram 

durante a ida ao hospital de agudos por agudização da sua situação clinical. 

No que concerne à categoria das UP desenvolvidas na UC, a sua maioria foi de categoria II (60%) 

seguindo-se de categoria I (30%) e apenas 10% de categoria III e IV. Consequentemente, obteve-se uma 

taxa de cicatrização de 66,7%. 

Já no que respeita aos utentes admitidos com UP (14,5%), o que perfaz um total de 70 UP, estas foram 

na sua maioria de categoria III e IV (50%), seguindo-se a categoria II (42,5%) e categoria I apenas 7,5%. 

Assim, obteve-se uma taxa de cicatrização de apenas 40%. 

Realçamos ainda que no que respeita ao tratamento das UP foi seguido o protocolo de tratamento de 

feridas existente na unidade, com o intuito de uniformizar procedimentos, obter ganhos em saúde e de 

eficácia e eficiência. 

Perante estes resultados auferiu-se uma taxa de Incidência de UP de 5,45%, uma taxa de taxa de 

efetividade na sua prevenção de 94,5% e uma taxa de Prevalência de 20%. 

 

 

52,30%40,70%

7,00%

Alto Risco Baixo Risco Registo inconclusivo
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3 - O Cuidador Informal em Parceria nos Cuidados 
 

A implementação deste projeto exigiu algumas estratégias estruturais e educacionais, no seio da equipa 

de enfermagem.  

Relativamente às estratégias estruturais foi necessário: 

- Adequar os procedimentos inerentes ao prestador de cuidados (diagnósticos e intervenções de 

enfermagem); 

- Reformular o modelo de entrevista ao prestador de cuidados e adaptá-la ao sistema 

informático; 

- Reformular o questionário para avaliação da satisfação dos prestadores de cuidados; 

- Elaborar normas específicas para o ensino, instrução e treino do prestador de cuidados, nos 

autocuidados: higiene, comer, vestuário, uso do sanitário, posicionar-se, transferir-se e andar. 

Quanto às estratégias educacionais foi necessário: 

- Proceder à divulgação do projeto aos enfermeiros da Unidade de Convalescença: objetivos, 

aplicação no sistema informático e avaliação. 

- Providenciar formação aos enfermeiros da Unidade de convalescença, sobre uniformização de 

procedimentos relativos aos registos das intervenções realizadas com o prestador de cuidados. 

- Proporcionar momentos de reflexão sobre as práticas suportadas pelos referenciais da 

profissão. 

Os resultados apresentados reportam-se aos utentes que tiveram alta da UC no período compreendido 

entre 2011/01/01 a 2011/12/31. 

A colheita de dados foi realizada através da entrevista realizada ao prestador de cuidados e através dos 

dados registados no SAPE. Uma vez que nem sempre os registos se encontravam completos, parte da 

informação não pôde ser recolhida.  

Dos 275 utentes internados na Unidade de Convalescença apenas 207 apresentavam critérios para a 

realização da entrevista. Dos 207 utentes com critérios para a realização da entrevista, foram realizadas 

162 entrevistas. Assim podemos afirmar que a percentagem de utentes a quem foi realizada a entrevista 

ao prestador de cuidados foi de 78,3%. É com base nestes dados que iremos fazer a apresentação dos 

resultados.  

Dos prestadores de cuidados entrevistados, 75,8% residia no distrito de Coimbra e 24,2% noutro distrito. 

Na sua maioria eram mulheres, com idades compreendidas entre os 22 e os 87 anos, situando-se a média 
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de idades nos 56 anos. Quanto ao grau de parentesco com a familiar dependente 51,2% eram filhas, 22,2% 

esposas, 15,5% tinham outro parentesco, 8,2% eram noras/genros e 2,9% eram mães. 

Tendo por base os utentes a quem foi realizada entrevista ao prestador de cuidados, ao analisarmos o 

quadro seguinte constatamos que, na sua maioria, os utentes foram para o domicílio (73,5%), ou para 

outra Unidade da Rede de Cuidados Continuados (16%). Uma percentagem mais reduzida de utentes 

(8,7%) foram institucionalizados e (1,9%) foram reencaminhados para o hospital de agudos.  

 

Distribuição dos utentes segundo o destino após a alta 

Destino após a alta Nº % 

Domicilio 119 73,5 

Lar de terceira idade 10 6,2 

Outra unidade da RNCCI 26 16 

Família de acolhimento 4 2,5 

Hospital de Agudos 3 1,9 

Total 162 100 

 

Dos dados expostos concluiu-se que dos prestadores de cuidados entrevistados, apenas 119 eram 

passiveis de integrar o projeto. 

Analisando o quadro seguinte constatou-se que destes 119 prestadores de cuidados, a maioria (56,3%) 

não integrou o projeto, não aderindo à parceria dos cuidados e que somente 43,7% dos prestadores de 

cuidados integraram o projeto.  

 

Distribuição dos prestadores de cuidados segundo a adesão à parceria nos cuidados 

Adesão Nº % 

Sim 52 43,7 

Não 67 56,3 

Total 119 100 

 

Pela observação do quadro seguinte, verifica-se que 51,6% dos prestadores de cuidados se mostrou 

muito satisfeita e 48,4% satisfeita com os cuidados prestados ao seu familiar. Comparativamente aos 
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resultados de 2010, continua-se a observar que não houve nenhum familiar que se tenha mostrado 

pouco satisfeito com os cuidados prestados na Unidade de Convalescença, há no entanto um 

decréscimo da percentagem de muito satisfeitos (em 2010 - 70%). 

 

Grau de satisfação com os cuidados prestados ao familiar. 

Satisfação com os 

cuidados prestados 
n % 

Muito satisfeito 16 51,6 

Satisfeito 15 48,4 

Total 31 100,0 

 

 

4 - Visita domiciliária 

 

No momento da alta da UC a maioria dos utentes tem alta para o domicílio. Dado que são 

maioritariamente idosos, mantém algum grau de dependência nos autocuidados, necessitando de ajuda 

para a continuidade de cuidados no domicílio, exclusivamente por parte da família ou em parceria com 

as estruturas da comunidade. Neste contexto, uma das prioridades da UC é a preparação para a alta de 

forma estruturada e uniformizada, sendo a visita domiciliária parte deste processo.  

A visita tem como objetivo avaliar a reintegração do utente no seu domicílio; avaliar/reforçar os ensinos 

ao utente/familiar e identificar complicações precoces. 

A visita domiciliária é realizada por uma Enfermeira e uma Assistente Social, aos utentes residentes nos 

Concelhos de Cantanhede ou Mira ou na freguesia de Arazede e que tiveram alta para o domicílio. 

Realiza-se preferencialmente duas semanas após a alta, de acordo com a calendarização possível, dado 

que se efetua um vez por semana e por uma questão de rentabilização de recursos, apenas quando 

existem pelo menos três utentes a visitar. 

A base para a realização da visita é a informação de alta de enfermagem, médica e social e o 

conhecimento decorrente da prestação de cuidados, durante o internamento. 
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As categorias foram elaboradas tendo por base exclusivamente a colheita de informação registada após 

cada visita e foram as seguintes: 

- Problemas identificados 

- Não se identificaram problemas; 

- Fatores ambientais potenciadores do risco de queda; 

- Fatores ambientais potenciadores do agravamento da situação do utente; 

- Sobrecarga (física/emocional) do cuidador informal; 

- Conhecimento não demonstrado nas necessidades identificadas; 

- Adesão não-demonstrada às recomendações/ensinos para a alta; 

- Não-aceitação do estado de saúde; 

- Agravamento da situação de saúde relativamente à alta. 

Intervenções de Enfermagem 

- Suporte emocional/motivação/elogio à pessoa/familiar cuidador; 

- Aconselhamento/sugestões sobre precauções de segurança/realização de obras para eliminação 

de barreiras/aquisição ajudas técnicas; 

- Ensino/instrução nas necessidades identificadas; 

- Orientação/informação sobre recursos da comunidade; 

- Orientação para unidade de saúde/consulta médica; 

- Referenciação da situação para estruturas da comunidade. 

Intervenções da Assistente Social 

- Suporte psicossocial/motivação/elogio à pessoa/familiar cuidador; 

- Aconselhamento/sugestões sobre higiene da habitação/precauções de segurança; 

- Orientação/informação sobre recursos sócio comunitários; 

- Orientação/informação sobre complemento por dependência/aquisição ajudas técnicas; 

- Referenciação da situação para estruturas da comunidade. 

Os resultados apresentados referem-se às visitas domiciliárias realizadas durante o ano 2011. 

Dos 103 utentes residentes na área de abrangência do Hospital do Arcebispo João Crisóstomo que 

estiveram internados na UC e tiveram alta para o domicílio, foram efetuadas visitas domiciliárias a 89 

(86,4%) utentes. 
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Dos 14 utentes com alta para o domicilio e aos quais não foi realizada visita, 5 foram institucionalizados 

em Lar de idosos, 4 foram residir para fora da área de abrangência, 2 faleceram, 2 recusaram a visita e 1 

foi novamente internado na RNCCI.   

Dos 89 utentes visitados, 82 (92,1%) residiam no Concelho de Cantanhede, 7 (7,9%) no concelho de Mira 

e não foi realizada nenhuma visita em Arazede. 

A maioria era do sexo feminino (62 mulheres e 27 homens). 

Quanto às idades, o mais novo tinha 36 anos e o mais velho 95 anos, sendo maioritariamente idosos, 

pois mais de 80% tinham idade> 65 anos. 

Relativamente ao grau de dependência, a maioria (37,1%) eram dependentes parciais, 34,8% 

dependentes totais e em menor número (28,1%) eram independentes.  

 

Distribuição dos utentes segundo o grau de dependência 

Grau dependência Nº % 

Independente 25 28,1 

Dependente parcial 33 37,1 

Dependente total 31 34,8 

Total 89 100,0 

 

 

No que se refere ao apoio no autocuidado, a maioria contava apenas com o familiar (34,8%), 20,2% 

beneficiava de apoio domiciliário, 12,4% encontrava-se em valência de Centro de Dia e 20,2% não 

necessitava de apoio no autocuidado.  
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Distribuição dos utentes segundo o seu prestador de cuidados 

Prestador de Cuidados Nº % 

Apenas o familiar 31 34,8 

Apoio Domiciliário  18 20,2 

Apoio Domiciliário + empregada 6 6,7 

Centro de Dia  11 12,4 

Empregada 3 3,4 

Apenas o Vizinho 2 2,2 

Não necessita 18 20,2 

Total 89 100,0 

 

Quanto a ajudas técnicas, observou-se que os utentes se encontram informados e recetivos para a sua 

aquisição, pois dos 72 utentes que tinham necessidade de ajudas técnicas, 67 (93%) tinham as 

necessárias e recomendadas na preparação para a alta. 

De um modo geral, na visita domiciliária verificou-se que os utentes se encontravam bem integrados no 

seu meio familiar, com uma rede de suporte adequada às suas necessidades e identificou-se poucas 

complicações. Em 21,3% das visitas não se identificaram problemas. 

Os fatores ambientais potenciadores do risco de queda, identificados em 19,1% das visitas foram na 

maioria presença de tapetes não fixos, barreiras arquitetónicas, espaços apertados/ocupados com 

obstáculos, falta de apoios na casa banho. 

A sobrecarga do cuidador informal (14,6%) relacionava-se na maioria dos casos com a falta de tempo e a 

obrigatoriedade de permanecer junto do familiar dependente, não tanto com a sobrecarga física, pois a 

maioria das situações de pessoas com dependência total beneficiavam de apoio domiciliário. 

Os conhecimentos não demonstrados foram observados em 12,4% dos visitados e relacionaram-se com 

as mobilizações e transferências.  

As situações de agravamento da situação de saúde relativamente à data da alta (11,2%) relacionaram-se 

com descompensação dos valores de glicemia em alguns diabéticos, pessoas com úlceras varicosas que 
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agravaram e duas situações em que os utentes tiveram alta com dependência parcial e no momento da 

visita domiciliária se encontravam totalmente dependentes. 

Os fatores potenciadores do agravamento da situação de saúde observados em 10,1% das pessoas 

visitadas relacionaram-se com habitação precária e sem condições materiais básicas, comportamento 

de risco (fumadores) dentro da habitação de pessoa com Descompensação Pulmonar Obstrutiva 

Crónica, familiar cuidador com competências não demonstradas para cuidar.  

Em 7 visitas (7,9%) constatámos situações de adesão não demonstrada aos ensinos/recomendações da 

alta, estas diretamente relacionadas com a não aquisição das ajudas técnicas recomendadas (colchão 

pressão alterna, cama articulada), gestão do regime terapêutico e não utilização dos auxiliares de 

marcha recomendados na preparação para a alta. 

Em duas visitas (3,4%) identificámos no familiar prestador de cuidados não-aceitação do estado de 

saúde, no que se refere à deterioração da função cognitiva devido a demência, não foram adotadas 

medidas de precaução adequadas ao acompanhamento constante da pessoa dependente, não 

valorizando as orientadas dadas durante a preparação para a alta. 

Verificaram-se ainda duas situações que apesar de não apresentarem complicações de saúde 

relacionadas com o motivo de internamento na unidade, apresentavam condições habitacionais de 

insalubridade e condições de miséria e indigência muito significativas, as quais foram referenciadas para 

diferentes estruturas sociais (saúde, autarquia e segurança social). 

Salientamos ainda que em todas as visitas realizadas, os utentes e familiares manifestam grande 

satisfação com esta atividade, por terem oportunidade de receber orientações e por lhes ter sido 

permitido mais um momento de serem ouvidos e esclarecidas as suas dúvidas, manifestando-se gratos 

pelos ganhos em saúde e melhor qualidade de vida atingidos devido ao seu internamento na Unidade 

de Convalescença do HAJC. 
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5 - O Utente Ostomizado e o Cuidador Informal 

 

Embora a existência do gabinete de apoio à pessoa portadora de ostomia seja relativamente recente e 

esta unidade funcione apenas desde Março de 2009, o número de atendimentos de pessoas 

ostomizados e respetivos cuidadores informais do gabinete tem vindo a ser crescente, o que demonstra 

o trabalho desenvolvido ao longo do tempo, o empenho, a sua visibilidade junto da população e a sua 

importância para as pessoas portadoras de ostomia que ali buscam cuidados diferenciados.  

No ano de 2011 foram realizados cerca de 184 atendimentos a utentes ostomizados e respetivos 

cuidadores informais, observados 22 utentes dos quais 8 são novos utentes, o que perfaz uma média de 

5,05 consultas por dia de atendimento. A referenciar ainda que faleceram 7 utentes. 

No período em análise, foram detetadas complicações em 8 utentes, sendo que 7 utentes necessitaram 

de uma média de 1,57 consultas para resolução da situação, e um utente necessitou de 9 consultas para 

resolução da situação por ter apresentado alergia ao material.  

Conclui-se que 43% dos utentes ficam capacitados para utilizar o equipamento para o estoma, com 

conhecimentos sobre equipamento para o estoma e independentes no auto-cuidado do estoma. Os 

utentes que não ficaram independentes, deve-se ao facto de apresentarem alterações cognitivas que 

dificultaram a sua independência ou se encontrarem com uma situação clinica delicada, daí serem 

dependentes do cuidador informal ou dos profissionais de saúde. Um dos utentes no entanto, apesar 

de apresentar alterações físicas, está a evoluir favoravelmente para a independência. 

Após a frequência nas consultas de estomaterapia verifica-se que, 100% dos cuidadores informais 

adquirem conhecimentos e ficam capacitados para utilizar o equipamento para o estoma, ficando assim 

integrados, na prestação de cuidados ao utente ostomizado.  

Podemos concluir que na sua maioria concretizamos os objetivos a que nos propusemos que foram, 

identificar e integrar o cuidador informal de forma a cuidar do utente ostomizado de forma a melhorar a 

qualidade de vida do utente portador de ostomia e sua família. 
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6 – Avaliação da Satisfação dos Utentes Atendidos na UCA 

 

Integrado no âmbito do Programa de Melhoria Contínua dos Cuidados, foram realizados inquéritos de 

satisfação aos utentes, por telefonema, 24 Horas depois da realização da cirurgia.  

 

 

 

Como podemos observar, os comentários finais dos utentes são bastante positivos em relação ao 

desempenho, da Unidade, embora existam 4 utentes que não ficaram totalmente satisfeitos num 

universo de 519. 

Da apreciação global dos dados fornecidos pelos 519 utentes que atenderam o telefone, conclui-mos 

que o desempenho da Unidade foi bastante positivo. Apenas 1% dos utentes referiu ploblemas na 

viagem de regresso ao domicílio, 7 % não passou bem a noite e, só 2% necessitou de recorrer a outros 

serviços de saúde após a alta. Salienta-se ainda os indicadores de satisfação em relação à equipa da 

cirurgia do ambulatório, com a subida de 87% no pré-operatório para 92% no pós-operatório. 
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Classificação das expectativas e experiência cirúrgica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A visita domiciliária, foi o ponto negativo que mais se destacou, nos pontos negativos apresentado 

pelos 239 utentes que responderam ao inquérito, provavelmente por não terem usufruído da mesma, 

por residirem fora da área de influência do hospital. Houve ainda 4 utentes que apontaram o ambiente 

calmo e a organização como pontos negativos, pontos a resolver no futuro. 

 

 

 

 

 

Pontos Negativos, para 239 Utentes 
Ambiente Calmo 4 
Higiene das Instalações 1 
Comodidade das Instalações 2 
Organização da Unidade 4 
Atendimento 0 
Informação 2 
Humanização 0 
Profissionalismo 1 
Atendimento. Médico 3 
Disponibilidade do Médico 4 
Simpatia do Médico 0 
Cuidados de Enfermagem 1 
Disponibilidade dos Enfermeiros 1 
Simpatia dos Enfermeiros 1 
Disponibilidade. dos AAM 0 
Simpatia dos AAM 1 
Atendimento. Pós-Operatório 2 
Visita Domiciliária 7 
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Classificação das expectativas e experiência cirúrgica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao observarmos o quadro e o gráfico, podemos concluir que dos 239 utentes que responderam ao 

questionário apontaram como pontos mais positivos da Unidade de cirurgia do ambulatório: a simpatia 

dos enfermeiros, logo seguido dos cuidados de enfermagem, da disponibilidade dos enfermeiros e do 

atendimento, da higiene das instalações, ambiente calmo, profissionalismo e simpatia do médico. 

Conclui-se ainda que o indicador menos referenciado pelos Utentes é o da “visita domiciliária” (149 de 

preferência), pelas razões já enunciadas anteriormente, nem todos os utentes tiveram esta visita, a 

mesma só é realizada aos utentes da área de influência. 

 

Pontos Positivos, para 239 Utentes 
Ambiente Calmo 206 
Higiene das Instalações 209 
Comodidade das Instalações 199 
Organização da Unidade 201 
Atendimento 216 
Informação 195 
Humanização 200 
Profissionalismo 210 
Atendimento. Médico 199 
Disponibilidade do Médico 193 
Simpatia do Médico 210 
Cuidados de Enfermagem 218 
Disponibilidade dos Enfermeiros 215 
Simpatia dos Enfermeiros 222 
Disponibilidade. dos AAM 180 
Simpatia dos AAM 194 
Atendimento. Pós-Operatório 201 
Visita Domiciliária 149 
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no ano 2011
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Da avaliação global das respostas dadas ao inquérito de satisfação do ano de 2011, conclui-se que os 

utentes fizeram uma apreciação muito satisfatória da cirurgia do ambulatório, considerando que foi um 

ano com algumas mudanças muito importantes no serviço, a aposentação de dois cirurgiões e o 

ajustamento de novos tempos cirúrgicos aos médicos provenientes de outras instituições hospitalares, 

as obras na Unidade Cirúrgica que perturbaram de alguma forma o bom funcionamento, mas que 

trouxeram uma melhoraria na satisfação, qualidade dos cuidados e ganhos de eficácia e de eficiência. 

No gráfico referente ao grau de satisfação em relação á experiencia cirúrgica, pode-se observar que 97% 

dos utentes referem ter tido uma experiencia boa ou acima desta classificação. Na avaliação global os 

resultados são muito satisfatórios, com todos os indicadores referenciados muito perto ou acima do 

valor 200, num universo de 239 inquéritos devolvidos. 

 

 

7 - Implementação do Projeto “Monitorização de Ansiedade “Uma Proposta de Intervenção”  

 

Altos níveis de ansiedade afetam a coordenação, os movimentos involuntários e a capacidade de 

resposta, são as manifestações psicomotoras ou respostas comportamentais tais como, inquietação, 

tremores, tensão física, reação de sobressalto, hipervigilância, falta de coordenação, hiperventilação, 

fuga. 

O funcionamento mental ou intelectual é igualmente afetado pela ansiedade dando origem a respostas 

cognitivas, sendo elas, prejuízo da atenção, fraca concentração, esquecimento, preocupação, bloqueio 

do pensamento, confusão, vergonha, medo de perder o controlo. 

O principal objetivo do projeto é analisar o fenómeno da ansiedade nos utentes da Unidade de 

Convalescença e Paliativos do Hospital Arcebispo João Crisóstomo (H.A.J.C), do ponto de vista da sua 

incidência, permitindo desta forma obter melhor efetividade na sua minimização, contribuindo 

decisivamente para o bem-estar do utente e para a melhoria contínua dos cuidados prestados. O 

projeto da melhoria continua “monitorização de ansiedade” enquadra-se no enunciado descritivo dos 

padrões de qualidade dos cuidados de enfermagem – a satisfação do cliente – no qual é explícito o 

seguinte: “o enfermeiro na procura permanente da excelência profissional, prossegue os mais elevados 

níveis de satisfação dos clientes”. Todos os enfermeiros prestadores de cuidados da unidade têm um 

papel preponderante na continuidade deste projeto como elementos proactivos na prevenção e dos 

níveis de ansiedade disfuncionais. 
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Um dos instrumentos de avaliação utilizado é a escala de ansiedade de Hamilton, que deverá ser 

preenchida no Sistema de Apoio à Prática de Enfermagem (SAPE), nas próximas 24h de admissão do 

utente e posteriormente de 15 em 15 dias atá á alta. Como atividades planeadas para a prevenção da 

ansiedade disfuncional são realizadas as seguintes intervenções: 

- Monitorização da ansiedade através da escala de Hamilton a todos os doentes internados 

na unidade, no SAPE; 

- Sinalizar os utentes no plano de trabalho para a realização das sessões de relaxamento, 

semanalmente; 

- Monitorização da tensão arterial e frequência cardíaca antes e após a realização das sessões 

de relaxamento;   

- Desenvolver estratégias de minorar e prevenir alteração dos níveis de ansiedade; 

- Divulgação do projeto à equipa pluridisciplinar da comunidade hospitalar.  

Durante o período de implementação do projeto (Junho de 2011, a Dezembro de 2011), foram 

monitorizados 57 utentes com capacidades cognitivas e físicas congruentes com a atividade a 

desenvolver, sendo que a avaliação é feita através da aplicação da escala de Ansiedade de Hamilton nas 

24 horas seguintes após a admissão do utente na unidade, 15 dias após, até ao dia da alta, no Sistema de 

Apoio à Prática de Enfermagem (SAPE).  

• Utentes internados em estudo:162 

• Utentes alvo do projeto:57 

• Amostra em estudo:50 

• Recusaram participar: 4 utentes 

• Agravamento da situação clinica:3 

• Sessões realizadas:39 numa média de 8 sessões por utente. 

Os dados apresentados reportam-se aos níveis de ansiedade avaliados antes da realização da primeira 

sessão de relaxamento, na unidade de Convalescença. 

Aquando da aplicação da escala de Hamilton nas 24horas após o internamento do utente verifica-se que 

20% apresentam ansiedade elevada, 48% ansiedade reduzida e que 32% apresentam ansiedade reduzida 

ou benéfica. 

Após 15 dias de internamento e com uma média de 4 sessões de relaxamento realizadas por utente 

constata-se que houve uma redução significativa nos níveis de ansiedade, nomeadamente ao nível da 

ansiedade elevada. Infere-se que, 12% dos utentes alvo de estudo diminuíram a ansiedade elevada e que 
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14% dos utentes alvo de estudo diminuíram a ansiedade moderada, aumentando consequentemente a 

ansiedade reduzida. 

Aos 30 dias de internamento e com uma média de 8 sessões de relaxamento realizadas por utente, 

verifica-se que 0% dos utentes deixaram de ter ansiedade elevada, 28% dos utentes diminuíram a 

ansiedade moderada e que 72% dos utentes em estudo apresentam ansiedade reduzida. 
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Atividade Desenvolvida pela Comissão de Controlo de Infeção 

 

O HAJC aderiu, a partir de 2009, à Campanha Nacional de Higiene das Mãos, inserida na estratégia 

multimodal proposta pela OMS no seu 1º Desafio "Clean Care is Safer Care". Relativamente aos 

resultados obtidos no ano de 2010 é de salientar que, em todas as categorias profissionais, os 

resultados foram superiores à taxa de adesão da totalidade dos hospitais envolvidos. Na categoria 

profissional dos enfermeiros verificou-se uma taxa de adesão de 89% (nacional de 72%), nos assistentes 

operacionais constatou-se uma taxa de 83,6% (nacional de 58%) e na classe médica a taxa apresentada 

foi de 92,9% (nacional de 50%). 

Relativamente aos resultados globais, verificou-se uma taxa global de adesão às práticas de higiene das 

mãos de 88,7%, superior à taxa nacional que foi de 64%. 

 

 

Avaliação da Satisfação dos Utentes 

 

Gabinete do Utente 

O Gabinete do Utente regista todas as exposições (reclamações, sugestões, opiniões) entradas no 

Hospital, através do Gabinete (cartas, e-mails, imprensa), Livro de Reclamações, Caixas de 

Opiniões/Sugestões, e diretamente no Conselho de Administração. Estes registos são fundamentais 

uma vez que constituem um instrumento indispensável para o acompanhamento dos processos e 

avaliação do funcionamento dos diferentes serviços e implementação de processos de melhoria 

contínua. 

 
Reclamações e Elogios Apresentados 
 
O número de reclamações diminuiu cerca de 45% relativamente ao ano anterior, o que representa um 

decréscimo significativo e tendo em conta que os elogios aumentaram, considera-se que a instituição 

segue uma política correta no que concerne à atenção dedicada ao utente.  

Das reclamações apresentadas em 2011, a maioria recai sobre a Unidade de Consulta Externa e 

relacionaram-se sobretudo com o tempo de espera. 
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Os elogios apresentados em 2010 incidiram particularmente sobre a prestação dos cuidados de saúde e 

dirigiram-se às Unidades de Internamento. 

Foram ainda expostas 2 sugestões que apresentam fundamentalmente recomendações para 

minimização dos tempos de espera no atendimento da consulta e outra relativamente ao Serviço de 

Capelania. 

 

 

 

 

Reclamação Sugestão Pedido Elogio Reclamação Sugestão Pedido Elogio Reclamação Sugestão Pedido Elogio

7 8 3 8 2 1 5 2 2

2 6 1 15 20

1

1 2 1 1 1

GABINETE DO UTENTE- Total de Exposições Apresentadas

2009 2010 2011
Serviços

Serviços Administ.

Outros

Consultas

Internamento

MCDT
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Recursos Humanos 

No ano 2011 o Hospital contou com a colaboração de 155 profissionais, dos quais 116 se encontravam em 

regime de contrato em funções públicas e 39 em prestação de serviços. 

Para manter a atividade normal do Hospital, devido às aposentações de profissionais, foi necessário 

proceder a contratação de pessoal para as áreas mais carenciadas. 

Importa referir que nenhum dos 25 médicos recrutados em regime de prestação de serviços cumpriu 

horário completo. 

Ao nível da cirurgia do ambulatório, foi celebrado um protocolo com o CHUC, no qual foi garantida a 

presença de dois cirurgiões e um anestesista para dois períodos operatórios, sendo que os médicos 

variavam conforme a disponibilidade de horário no organismo de origem. 

A Consulta Externa de ginecologia, reumatologia, dermatologia, cardiologia, fisiatria e pneumologia é 

garantida pela presença de 6 médicos em regime de prestação de serviços, uma vez que o HAJC não 

dispõe de pessoal médico suficiente para garantir a manutenção destas especialidades. 

 

 

 

CONTRATO
PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS
CONTRATO

PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS

CONTRATO
PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS

Pessoal Dirigente 5 5 0 5 0

Médicos 9 13 8 23 5 25

Técnico Superior 3 0 3 1 4 0

Técnico Superior de saude 2 1 2 1 2 1

Enfermagem 40 3 40 2 38 3

Técnico Diagnostico e Terapeutica 12 5 10 5 9 5

Técnico de Informática 1 1 1 1 1 1

Assistente Técnico 21 0 21 0 21 0

Assistente Operacional 36 1 33 3 31 3

Religioso 0 0 1 0 1

Total 129 24 123 37 116 39

2009 2010

CATEGORIAS

2011

RECURSOS HUMANOS
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No quadro seguinte constata-se que dos 160 lugares previstos no mapa de pessoal do HAJC apenas 116 

se encontram ocupados.  

No decorrer destes últimos anos, o HAJC tem visto vedada consecutivamente a possibilidade de 

recrutar pessoal para fazer face às reais necessidades da instituição, pelo que tem optado por recorrer à 

contratação em regime de prestação de serviços. 

 

 

 

 

Mapa
 Nº Postos de Trabalho 

Ocupados

Pessoal Dirigente 5 5

Médicos 31 5

Técnico Superior 4 4

Técnico Superior de Saude 3 2

Enfermagem 42 38

Técnico Diagnostico e Terapeutica 15 9

Técnico de Informática 2 1

Assistente Técnico 21 21

Assistente Operacional 36 31

Religioso 1 0

Total 160 116

POSTOS DE TRABALHO OCUPADOS

2011

CATEGORIAS
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No ano 2011 foram realizados 25.907 dias de trabalho efetivo e 3.093 dias de ausência, pelo que a 

taxa de absentismo se situa nos 11,94%.  

 

 

 

 

 

 

 

CATEGORIAS DIAS DE TRABALHO TOTAL DE AUSENCIAS TAXA ABSENTISMO

Pessoal Dirigente 1.176 74 6,29%
Médicos 1.055 195 18,48%
Técnico Superior 915 85 9,29%
Técnico Superior de saude 473 27 5,71%
Enfermagem 8.959 541 6,04%
Técnico Diagnostico e Terapeutica 1.560 690 44,23%
Técnico de Informática 184 66 35,87%
Assistente Técnico 5.068 182 3,59%
Assistente Operacional 6.517 1.233 18,92%
Religioso

TOTAL 25.907 3.093 11,94%

TAXA DE ABSENTISMO POR GRUPO PROFISSIONAL
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O maior número de funcionários situa-se no intervalo de idades entre os 45 e os 49 anos. 

Com se pode verificar no quadro seguinte, apenas 12% dos funcionários têm idade inferior a 40 anos de 

idade e 88% têm mais de 40 anos de idade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAIXA ETÁRIA Nº FUNCIONÁRIOS

0-20 0
20-24 0
25-29 0
30-34 1
35-39 13
40-44 25
45-49 27
50-54 22
55-59 23
60-64 4
65-69 1

70 e mais 0

Total 116

PIRÂMIDE ETÁRIA
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No ano 2011, verificou-se a entrada de um profissional por contrapartida de 8 saídas por 

aposentação. 

 

 

 

 

  

Categorias Entradas Saídas

Pessoal Dirigente 0 0
Médicos 3
Técnico Superior 1
Técnico Superior de saude
Enfermagem 0 2
Técnico Diagnostico e Terapeutica 0 1
Técnico de Informática
Assistente Técnico
Assistente Operacional 0 2
Religioso

Total 1 8

ENTRADAS E SAÍDAS POR GRUPO PROFISSIONAL
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Acidentes de Trabalho 

Em 2011, verificou-se que foi o Pessoal Assistente Operacional que sofreu o maior número de 

acidentes de trabalho, com o total de 3 acidentes e o Pessoal de Enfermagem 2 acidentes. 

Com a mesma frequência foram os cortes, quedas de objetos, picada de agulha, pancada e 

esmagamento/entalamentos, o tipo de acidentes verificados. 

Verificou-se que foi na Unidade de convalescença que se verificaram o maior número de acidentes. 

 

 

 

Grupo Profissional 

 

Categoria Profissional Frequência Percentagem 
Enfermeiro 2 40% 
Assistente Operacional (AAM) 3 60% 

Total 5 100% 
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Tipo de Acidente 

Tipo de Acidente Frequência Percentagem 
Corte 1 20% 
Queda de objetos 1 20% 
Picada de agulhas 1 20% 
Pancada/corte provocado por objetos 1 20% 
Esmagamento e entalamento 1 20% 
Esforços excessivos ou movimentos inadequados   
Exposição a fluidos corpóreos   

Total 5 100% 
 

 

Serviço 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Serviço Frequência Percentagem 
Convalescença 2 40% 
Paliativos 0% 
Consulta Externa 0% 
Informática 0% 
Bloco Operatório 1 20% 
Financeiros 0% 
Morgue 1 20% 
Indefinido 1 20% 

Total 5 100% 
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Índice de Sinistralidade 

Índices de Sinistralidade 2008 2009 2010 2011 

Índice de frequência 31,39 7,84 15,69 7,85 

Índice de gravidade 0,32 0,14 0,44 0,03 

Índice de avaliação da gravidade 10,25 18 28 3,5 

Índice de incidência 57,14 14,28 28,57 14,29 

 

 

Índice de Frequência 

Índice de frequência (IF) Classificação Índice de gravidade (IG) 

IF ‹ 20 Muito Bom IG ‹ 0,5 

20 ‹ IF ‹ 40 Bom 0,5 ‹ IG ‹ 1,0 

40 ‹ IF ‹ 60 Médio 1,0 ‹ IG ‹ 2,0 

IF › 60 Mau IG › 2,0 
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Departamento de Formação contínuo 

 

Formação em sala 

O Plano de Formação de 2010 foi constituído por um conjunto de ações de formação que visaram a 

atualização e aquisição de competências. O Hospital candidatou-se à tipologia 3.6 – Qualificação para os 

profissionais de saúde do POPH, o qual foi objeto de aprovação. 

Nº 
Cursos 

Designação do Curso N.º Horas Nº 
Formandos 

1 CUIDA R EM FI M DE VIDA  21 14 

2 CONTROLE DE SINTOMAS  EM CUI DADOS PALIATIVOS 21 14 

3 FERIDAS E ÚLCERAS CUTÂNEAS 28 14 

4 PLANEAMENTO E GESTÃO DE ALTAS 21 14 

5 PÉ DIABÉTICO 16 14 

6 SEGURANÇA E PLANO DE  EMERGÊNCIA INTERNO 21 14 

7 SEGURANÇA E PLANO DE  EMERGÊNCIA INTERNO 21 14 

8 SENSIBIL IZAÇÃO PARA A QUALIDA DE DE SERVIÇOS SAUDE 21 14 

9 PREVENÇÃO E CONTROLE DE INFECÇÕES HOSPITALARES 12 14 

10 SUPORTE BÁSICO DE VIDA 21 14 

11 REFORMA ADMINISTRATI VA – O QUE MUDOU? 21 14 

12 PLANO E RELATÓRI O DE ACTIVIDADES 12 14 

13 COMPETÊNCIAS INFORMÁTICAS AVANÇADAS 40 14 

14 RELACIONAMENTO E COMUNICAÇÃO I NTERPESSOAL 12 12 

15 RELACIONAMENTO E COMUNICAÇÃO I NTERPESSOAL 12 12 
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Ensinos Clínicos Curriculares 

 Em 2011, passaram no Hospital Arcebispo João Crisóstomo 52 alunos de várias Instituições de 

Saúde, para efectuar ensinos clínicos curriculares, distribuídos pelos seguintes serviços:. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Alunos Escola Paliativos Convalescença Farmácia Ginásio/Fisioterapia Radiologia Cirg.Ambulatório

10 Escola Superior de Enfermagem de Coimbra 2 4 4

22 Escola Sup. de Saúde - Universidade de Aveiro 2 14 6

2 Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra 2

12 Instituto Piaget de Gaia 12

5 Escola Superior de Saúde de Viseu 5

1 Instituto Piaget de Algarve 1
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Análise económico-financeiro de 2011 

No seguimento da linha de atuação do HAJC do ano 2010, o ano de 2011 pode se considerar um ano 

muito positivo no que concerne quer a resultados financeiros quer económicos. 

O saldo financeiro, em 2011, ascende a 298.404€ e o resultado líquido foi de 325.815€. 

Constata-se que o volume da dívida a fornecedores reduziu cerca de 76% relativamente a 2010, tendo o 

prazo de pagamento diminuído também de 28 dias para 24 dias, excluindo as dívidas a entidades do 

Estado.  

Em resumo, o HAJC finalizou o ano de 2011 sem dívidas em atraso a fornecedores externos. 

Relativamente ao valor da dívida constante no mapa da situação financeira em baixo de 35.765€, 

cumpre informar que 33.792€ são considerados dívidas em atraso, mas que efetivamente se reportam a 

dívidas à ARS Centro, as quais aguardam encontro de contas e dívidas a empresas que se encontram em 

processo de insolvência/falência.  

Do total de receita por cobrar no valor de 1.772.770€, 185.210€ são dívidas dos subsistemas, 1.447.851€ de 

entidades do Ministério da Saúde e o restante de companhias de seguros, utentes e outros devedores. 

Destaca-se o esforço da instituição no sentido de faturar as atividades de saúde atempadamente e o 

esforço que tem vindo a ser desenvolvido pela Rede Nacional de Cuidados Continuados na respetiva 

regularização dos pagamentos. 

Com efeito, verifica-se que quer a receita emitida, quer a receita cobrada superaram as previsões 

orçamentais iniciais. 

Cumpre ainda referir que as transferências do orçamento de estado em sede de subsídio de exploração, 

sofreram uma quebra de cerca de 20% relativamente ao ano 2010. 

Por último refere-se que a receita cobrada ascendeu a 6.101.075€ e a despesa processada ascendeu a 

5.802.671€ gerando um saldo financeiro de 298.404€. O saldo de gerência ascendeu a 334.169€. 
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Situação Financeira 

 

 

 

HOSPITAL ARCEBISPO JOÃO CRISÓSTOMO Orçamento 2010 DESPESA PROCESSADA DESPESA PAGA Dívida
Designação de conta Anual Acumulado Acumulado Acumulada

Compras 374.448 € 348.717 € 348.503 € 214 €
Imobilizações Corpóreas 45.589 € 223.582 € 223.582 €
Subcontratos 107.510 € 88.535 € 88.535 € 0 €
Fornecimentos e Serviços 603.599 € 1.564.810 € 1.563.050 € 1.759 €
Despesas com Pessoal 3.270.645 € 2.862.212 € 2.862.212 € 0 €
Outros custos e perdas operacionais 0 € 31.080 € 31.080 €
Custos e perdas financeiras 0 € 477 € 477 €
Custos e perdas extraordinárias 407.702 € 683.260 € 649.468 € 33.792 €

Total Geral 4.809.493 € 5.802.671 € 5.766.907 € 35.765 €

HOSPITAL ARCEBISPO JOÃO CRISÓSTOMO Orçamento 2010 RECEITA EMITIDA RECEITA COBRADA Dívida
Designação de conta Anual Acumulada Acumulada Acumulada

SALDO DE GERÊNCIA ANTERIOR 240.088 €
Vendas e prestações de Serviços 543.614 € 1.786.491 € 1.223.344 € 563.147 €
Proveitos suplementares 4.000 € 6.000 € 6.000 € 0 €
Transferências e subsidios correntes obtidos 3.823.902 € 3.924.158 € 3.924.158 €
Outros Proveitos e Ganhos Operacionais 50.610 € 54.302 € 37.075 € 17.227 €
Proveitos ganhos financeiros 0 € 0 €
Proveitos ganhos extraordinários 387.367 € 1.862.806 € 670.410 € 1.192.396 €

Total Geral 4.809.493 € 7.633.757 € 6.101.075 € 1.772.770 €

SALDO FINANCEIRO 298.404

SALDO GERÊNCIA 334.169



 

80/119 

Dívidas em atraso 

A declaração de pagamentos em atraso que consta em baixo, reflete as dívidas à ARS Centro, que 

aguardam encontro de contas e as dívidas a empresas que se encontram em processo de 

insolvência/falência. Podemos concluir que no ano 2011, o HAJC não tinha dívidas em atraso. 
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A declaração de recebimentos em atraso que consta em baixo, reflete as dívidas dos subsistemas, 

companhias de seguros e entidades do Ministério da Saúde ARS Centro ao HAJC, acrescem a estas 

dívidas, 23.791,78€ de utentes e entidades não codificadas. Podemos concluir que no ano 2011, o HAJC 

não tinha dívidas em atraso. 
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Estrutura dos Custos Operacionais 
 

Na estrutura dos custos operacionais verifica-se com facilidade que os custos com pessoal são a 

rubrica com maior peso no total destes custos, representando 60% dos custos totais No entanto, é 

visível o resultado do esforço realizado em termos de controlo de custos no que diz respeito a esta 

rubrica. Com efeito, constata-se uma redução de cerca de 14% relativamente a 2010. 

Nas restantes rubricas verifica-se igualmente uma redução, exceto na rubrica de Consumos e 

Fornecimentos e Serviços Externos, onde se verifica um aumento de 7,17% e 3,95%, respetivamente. 

 

 

 

 

  

Estrutura dos Custos Operacionais

2009 2010 2011 Valor %

C.M.V.M.C. 410.051 326.303 349.691 23.387 7,17%

Subcontratos 134.504 126.999 88.535 -38.465 -30,29%

Fornecimentos e Serviços 1.369.054 1.505.292 1.564.810 59.517 3,95%

Custos com Pessoal 3.757.576 3.574.622 3.066.310 -508.312 -14,22%

Transf. Correntes

Outros custos e perdas operacionais 67.002 42.347 31.080 -11.267 -26,61%

Amortizações do exercício 347.387 443.162 408.162 -35.000 -7,90%

Provisões do exercício

TOTAL 6.085.574 6.018.726 5.508.587 -510.139 -8,48%

Acumulado Dezembro Variação 10/11
CUSTOS OPERACIONAIS
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Custo das Matérias Consumidas vs Compras 

 

O acréscimo de consumo de bens, no total de 7,17%, deve-se ao aumento de consumo de produtos 

farmacêuticos, de material de consumo clínico, hoteleiro e de manutenção e conservação.  

Embora em termos relativos se verificar um volume de acréscimo mais significativo nas rubricas de 

material de consumo clínico, hoteleiro e de manutenção e conservação, em termos absolutos o volume 

financeiros no consumo de produtos farmacêuticos foi bastante mais elevado. 

A comparação do quadro de consumos com o de compras revela, no entanto, o esforço da gestão no 

controlo de custos, uma vez que se verificou em determinadas áreas que o consumo foi superior às 

aquisições, o que demonstra uma preocupação no escoamento de stocks. 

 

 

 

 

Consumos

2009 2010 2011 Valor %

Prod.Farmacêuticos 226.826 199.845 224.500 24.655 12,34%

Material consumo clínico 157.369 103.125 100.356 -2.769 -2,69%

Produtos Alimentares 630 938 1.043 105 11,24%

Material consumo hoteleiro 3.120 2.526 3.791 1.265 50,09%

Material consumo administrativo 21.556 19.236 18.177 -1.059 -5,51%

Material de manutenção e conservação 550 633 1.823 1.190 187,98%

Total Consumos 410.051 326.303 349.691 23.387 7,17%

CONSUMOS
Acumulado Dezembro Variação 10/11

Compras

2009 2010 2011 Valor %

Prod.Farmacêuticos 230.530 211.886 225.631 13.746 6,49%

Material consumo clínico 159.315 110.517 106.141 -4.376 -3,96%

Produtos Alimentares 634 884 557 -327 -37,00%

Material consumo hoteleiro 3.124 2.220 1.699 -521 -23,46%

Material consumo administrativo 22.286 21.763 13.988 -7.775 -35,72%

Material de manutenção e conservação 560 495 700 205 41,40%

Total Compras 416.450 347.765 348.717 952 0,27%

COMPRAS
Acumulado Dezembro Variação 10/11
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A rubrica de Produtos Farmacêuticos é aquela que representa o maior volume financeiro em termos de 

consumos e compras, torna-se assim necessário explicitar de forma mais detalhada o movimento destes 

produtos. Assim revelamos em abaixo a análise sobre os 20 produtos de maior consumo no Hospital, 

durante o período de Janeiro a Dezembro de 2011 e igual período de 2010. 

 

 

 

 

 

2010 2011

Prod.Farmacêuticos 199.845 224.500 12,34% ▲

Material consumo clínico 103.125 100.356 -2,69% ▼

Produtos Alimentares 938 1.043 11,24% ▲

Material consumo hoteleiro 2.526 3.791 50,09% ▲

Material consumo administrativo 19.236 18.177 -5,51% ▼

Material de manutenção e conservação 633 1.823 187,98% ▲

Total Consumos 326.303 349.691 7,17% ▲

CONSUMOS
Acumulado Dezembro Variação %

2010/2009

2010 2011

Prod.Farmacêuticos 211.886 225.631 6,49% ▲

Material consumo clínico 110.517 106.141 -3,96% ▼

Produtos Alimentares 884 557 -37,00% ▼

Material consumo hoteleiro 2.220 1.699 -23,46% ▼

Material consumo administrativo 21.763 13.988 -35,72% ▼

Material de manutenção e conservação 495 700 41,40% ▲

Total Compras 347.765 348.717 0,27% ▲

COMPRAS
Acumulado Dezembro Variação %

2010/2009
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ANÁLISE DOS 20 PRODUTOS DE MAIOR CONSUMO 
 

    2011 2010 Variação 
Pos. Designação Qtd. Valor Valor 2011/2010 

1 Oxigenio medicinal (garrafas 10,6m3) 6.445 27.599 22.251 24% 

2 Enoxaparina sódica 40 mg/0.4 ml sol inj ser 0.4 ml sc 3.552 9.778 6.212 57% 

3 Sevoflurano líq inal vapo fr 250 ml 37 6.948 6.658 4% 

4 Ferritina - fn3888 3 5.580 1.830 205% 

5 Ar comprimido medicinal (garrafas= 10m3) 1.109 5.148 5.840 -12% 

6 Acido hialuronico 0,8ml 282 5.049 7.228 -30% 

7 Reagente p/microalbuminuria-creatinina 10 testes 48 4.162 3.203 30% 

8 Reagente hemoglobina glicosilada 4 3.936 4.656 -15% 

9 Paracetamol 10 mg/ml sol inj fr 100 ml iv 1.132 3.857 4.249 -9% 

10 Morfina 10 mg/1 ml sol inj fr 1 ml im iv sc 888 3.822 2.248 70% 

11 Proteina c reactiva (pcr) - cp3847 8 3.650 2.975 23% 

12 Enoxaparina sódica 60 mg/0.6 ml sol inj ser 0.6 ml sc 961 3.647 1.100 232% 

13 Cetorolac 30 mg/1 ml sol inj fr 1 ml im iv 752 3.462 3.841 -10% 

14 Reagente em pack p/sodio, potassio e cloro 5 3.383 3.085 10% 

15 Esomeprazol 20 mg comp gr 4.166 3.092 1.768 75% 

16 Tiras para det. da glicose no sangue  318 2.575 1.468 75% 

17 Teste screening hiv1 + hiv2 (imunocromatico) 700 2.557 2.085 23% 

18 Esomeprazol 40 mg comp gr 2.817 2.389 928 157% 

19 Transferrina - tf3831 2 2.370 1.166 103% 

20 Hidrofibras c/ prata 10x10cm 580 2.361 2.439 -3% 

 Sub-Total   105.364 85.230 24% 

 % Valor total   46% 42% 9% 

 Total de consumos dos Serviços   224.500 199.845 12% 

 

 

 

Alterações no top 20 

Entrada de medicamentos Saída de medicamentos 
Enoxaparina 60mg Morfina 40mg/2ml 

Esomeprazol 20mg GR Metilprednisolona 125mg po sol. inj. 

Tiras para det. da glicose no sangue Brometo Rocurónio 10mg/ml sol. inj. frs 

Esomeprazol 40mg GR Lactulose 7500mg/15ml xar saq 

Transferrina - tf3831 Cloreto Sodio 0,9% 250ml infusor 

 

Comentário: Relativamente aos consumos de 2011, verifica-se um aumento de consumo em relação ao período 

homólogo de 2010. De realçar o aumento de consumo das heparinas de baixo peso molecular e dos inibidores da 

bomba de protões e de reagentes para a Patologia Clínica. 
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Realçam-se, pelo valor, os seguintes produtos:  

Posições:  

1, 5 -   Gases Medicinais, Oxigénio cujo consumo é atribuído a cada Serviço por estimativa e Ar Medicinal, com um 

único Serviço utilizador, que é a Cirurgia de Ambulatório, com aumento de consumo do primeiro em relação ao 

ano anterior; 

2, 12 - Enoxaparina 40 e 60mg Heparinas de baixo peso molecular, utilizadas maioritariamente na Unidade de 

Convalescença, com aumento de consumo; 

3 -  Sevoflurano um anestésico utilizado na Cirurgia de Ambulatório, que também regista aumento de consumo; 

6 -  Ácido Hialurónico utilizado nas cirurgias de oftalmologia embora mantendo um lugar importante na tabela 

verifica-se uma diminuição considerável no número de unidades consumidas;  

9 -   Paracetamol injetável utilizado com maior expressão na Cirurgia de Ambulatório e Unidade de Recuperação 

Cirúrgica, com diminuição do consumo; 

10 -     Morfina 10mg/1ml sol. inj. IV SC analgésico estupefaciente, utilizado na unidade de Paliativos; 

4, 7, 8, 11 - Reagentes utilizados no Serviço de Patologia Clínica  
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Fornecimentos e Serviços Externos 

 

Verifica-se que no ano de 2011, os Fornecimentos e Serviços Externos (FSE) aumentaram cerca de 

1,29% relativamente a 2009. 

Os subcontratos registaram uma redução de 30,29%, 

Relativamente aos fornecimentos de serviços externos destaca-se a rubrica de honorários cujo 

aumento se situa nos 492,95%, relativamente ao ano de 2010. Esse aumento resulta essencialmente dos 

custos com contratação de pessoal em regime de tarefa e avença. No ano 2010, o pessoal médico e 

paramédico foi contratado através de empresas, já no ano 2011 a fim de minimizar o impacto financeiro 

foram contratados em nome individual. 

 

 

 

Custos com Fornecimentos e Serviços Externos

2009 2010 2011 Valor %

Trabalhos executados exterior:

Em entidades do Ministerio da Saúde 23.807 24.631 4.931 -19.700 -79,98%

Em outras entidades 110.697 102.369 83.604 -18.765 -18,33%

Fornecimentos e serviços I 299.925 317.894 315.058 -2.835 -0,89%

Fornecimentos e serviços II 132.500 45.459 269.550 224.091 492,95%

Fornecimentos e serviços III 915.555 1.116.497 945.771 -170.727 -15,29%

Outros fornecimentos e serviços 21.074 25.442 34.431 8.988 35,33%

TOTAL 1.503.558 1.632.292 1.653.344 21.053 1,29%

Acumulado Dezembro Variação 10/11
CUSTOS COM FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS
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Custos com Pessoal 

 

Representando a rubrica de custos com pessoal 60% do total dos custos operacionais, é fundamental 

um acompanhamento efetivo na gestão de recursos humanos, com a implementação de medidas de 

reajustamento do pessoal às necessidades, garantindo por um lado, a minimização do recurso a 

trabalho suplementar e por outro, o aumento dos níveis de produtividade. 

De 2010 para 2011 os custos com pessoal diminuíram cerca de 14,22%, mesmo se considerarmos os 

pagamentos de todos os abonos feitos ao pessoal que se aposentou, nomeadamente férias por gozar, 

subsídio de férias e de Natal, aumentando no entanto o montante a pagar com os complementos de 

pensões. 

Podemos constatar um acréscimo de custos em pessoal em outras situações, o qual de se deve ao 

pagamento de pessoal médico de outras instituições que prestaram serviço, no ano 2011, no HAJC ao 

abrigo de protocolos celebrados com outros organismos do Ministério da Saúde nomeadamente, nas 

áreas de pediatria e ortopedia. 

No entanto, o decréscimo de 14,22% relativamente ao ano 2010 deve-se a vários fatores a saber: a 

redução salariar por imposição legal que se reflete de forma mais visível no ano 2011, a anulação da 

previsão do pagamento de subsídio de férias e natal a pagar em 2012, ou seja a anulação da 

especialização do exercício, que também por imposição legal não serão pagos aos funcionários que 

auferem vencimentos superiores a 1.100€ e a redução dos valores a pagar a título de suplementos 

remuneratórios, nomeadamente trabalho noturno, abono de família, e outros. 
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Custos com Pessoal

2009 2010 2010 Valor %

Remunerações dos orgãos de direcção 201.167 184.392 130.837 -53.555 -29,04%

Remuneração base - RCTFP - Tempo indeterminado 2.089.639 1.992.578 1.780.260 -212.318 -10,66%

Remuneração base - pessoal com contrato  termo resolutivo 8.139 7.458 2.733 -4.725 -63,36%

Remuneração base - pessoal em regime cont.indiv.trabalho

Remuneração base - pessoal em outra situação 86.722 78.731 98.590 19.859 25,22%

Suplementos de remuneração 324.815 309.157 297.974 -11.183 -3,62%

Prestações sociais directas 122.332 107.806 18.800 -89.006 -82,56%

Subsidio de férias/natal 360.568 338.124 186.755 -151.369 -44,77%

Pensões 138.411 137.180 141.568 4.387 3,20%

Encargos sobre remunerações 421.067 403.169 393.795 -9.374 -2,33%

Seguros de acidentes trab.doenças profissionais 4.267 4.254 4.539 285 6,69%

Encargos sociais voluntários 10.148 9.181 -967 -9,53%

Outras despesas com pessoal 450 1.625 1.280 -345 -21,23%

Total Despesas com Pessoal 3.757.576 3.574.622 3.066.310 -508.312 -14,22%

Acumulado Dezembro Variação 10/11
CUSTOS COM PESSOAL

2010 2011

Remunerações dos orgãos de direcção 184.392 130.837 -29,04% ▼

Remuneração base - RCTFP - Tempo indeterminado 1.992.578 1.780.260 -10,66% ▼

Remuneração base - pessoal com contrato  termo resolutivo 7.458 2.733 -63,36% ▼

Remuneração base - pessoal em regime cont.indiv.trabalho ▼

Remuneração base - pessoal em outra situação 78.731 98.590 25,22% ▲

Suplementos de remuneração 309.157 297.974 -3,62% ▼

Prestações sociais directas 107.806 18.800 -82,56% ▼

Subsidio de férias/natal 338.124 186.755 -44,77% ▼

Pensões 137.180 141.568 3,20% ▲

Encargos sobre remunerações 403.169 393.795 -2,33% ▼

Seguros de acidentes trab.doenças profissionais 4.254 4.539 6,69% ▲

Encargos sociais voluntários 10.148 9.181 -9,53% ▼

Outras despesas com pessoal 1.625 1.280 -21,23% ▼

Total Despesas com Pessoal 3.574.622 3.066.310 -14,22% ▼

CUSTOS COM PESSOAL
Acumulado Dezembro Variação %

2010/2009
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Estrutura dos Proveitos Operacionais 

 

 

Marta: Porque temos uma diminuição tão grande nos proveitos operacionais, nomeadamente: Serviço domiciliário, UCA e MCDTs? 

 

 

Estrutura dos Proveitos Operacionais

2009 2010 2011 Valor %

Prestações de serviços 2.188.322 1.856.949 1.786.491 -70.458 -3,79%

  Internamento

  Consultas 44.749 6.138 3.565 -2.573 -72,17%

  Urgência/SAP

  Meios complementares de diagnóstico e terapêutica 206.780 146.934 112.431 -34.503 -30,69%

  Taxas moderadoras 57.243 52.208 55.133 2.925 5,31%

  Serviços domiciliários 1.903 533 114 -419 -366,67%

  Cirurgia ambulatório 128.943 30.465 12.412 -18.053 -145,44%

  Progamas verticais 1.559.862 1.410.761 1.392.274 -18.487 -1,33%

  Outras prestações de serviços de saúde 188.842 209.910 210.562 652 0,31%

Proveitos suplementares 2.205 5.198 6.000 802 13,37%

Transferências e subsidios correntes obtidos 4.399.970 4.712.823 3.924.158 -788.665 -20,10%

Outros Proveitos e Ganhos Operacionais 160.707 121.206 54.302 -66.904 -123,21%

TOTAL 6.751.204 6.696.177 5.770.951 -925.226 -13,82%

PROVEITOS OPERACIONAIS
Variação 10/11Acumulado Dezembro
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O ano 2010, foi um ano de grandes alterações ao nível da faturação de prestação de serviços.  

Por determinação superior as instituições cessaram a faturação de prestações de serviços aos 

subsistemas públicos de saúde, o que se tem vindo a refletir negativamente no volume de receita 

emitida desde o ano 2010. 

Por outro lado, o valor do financiamento do OE sofreu igualmente uma redução 20,47% 

comparativamente ao ano 2010. 

No total, no ano 2011, verifica-se uma quebra de receita emitida em cerca de 14%. 

 

Rácios 

 

O HAJC apresentou em 2011 um fundo de maneio negativo de 1.162.805€, o que significa que uma 

pequena parte do seu ativo fixo se encontra nas exigências imediatas dos seus credores de curto prazo. 

A estrutura financeira do Hospital apresenta indicadores positivos em termos de liquidez. O facto do 

rácio de liquidez geral apresentar um valor superior a 1, indica que o Hospital tem condições para solver 

as suas dívidas de curto prazo com o seu ativo circulante. 

 

 

O rácio de autonomia financeira tem vindo a aumentar indicando uma tendência para aumentar o nível 

de independência do Hospital perante terceiros.  

 

RÁCIOS DE SITUAÇÃO OU ESTRUTURA 2009 2010 2011
Fundo de Maneio -2.631.316 € -1.673.226 € -1.162.805 €
Liquidez Geral 2,26 5,86 7,91
Liquidez Imediata 0,15 1,63 9,34
Liquidez Reduzida 2,59 13,51 58,91

RÁCIOS DE SOLVABILIDADE E AUTONOMIA 2009 2010 2011
Financiamento do Património 2,40 1,60 1,37
Independência Financeira 0,41 0,70 0,87
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Em 2011, verificou-se uma diminuição do prazo médio de pagamentos, atingindo os 24 dias, superando 

assim o objetivo estabelecido pela tutela.  

RÁCIOS DE GESTÃO OU ACTIVIDADE
Prazo médio pagam. fornecedores (em dias) 77 28 24
Prazo médio de cobrança (em dias) 165 77 82
Taxa de rotação (em dias):

  Produtos Farmacêuticos 38 38 30
  Material Consumo Clínico 29 65 48
  Produto Alimentares 3 11 0
  Material Consumo Hoteleiro 28 63 0,08
  Material Consumo Administrativo 74 124 0,22
  Material Manutenção e Conservação 88 51 14
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Principais Atividades realizadas em 2011 
 

� Consolidação do projeto para informatização de toda a informação clínica 

hospitalar e prescrição terapêutica eletrónica. 

� Centralização da pequena cirurgia em dia específico da semana e em sala própria, 

de forma a poder ser efetuada com todas as condições de segurança; 

� Implementação de um Plano de Comunicação Interna, simples mas realista, 

baseado no empenho do Conselho de Administração e no envolvimento de todos 

os colaboradores 

� Promoção de ações de formação conducentes à melhoria da qualificação e 

formação pessoal e profissional dos colaboradores; 

� Consolidação da página do HAJC na internet como instrumento de divulgação 

interna e externa; 

� Consolidação da Intranet como instrumento de trabalho intra-hospitalar,  

� Alteração na forma de comunicação intra-hospitalar privilegiando o recurso a 

informação/comunicação em suporte digital em alternativa à comunicação 

tradicional em suporte de papel; 

� Consolidação do Sistema de Classificação de Doentes em Enfermagem; 

� Consolidação da Consulta a Tempo e Horas na Consulta Externa; 

� Implementação total do SAM na Consulta Externa e início da sua implementação 

no internamento; 

� Implementação do SAPE no internamento, com consequente informatização de 

todos os registos de enfermagem; 

� Consolidação dos projectos de melhoria contínua dos cuidados de enfermagem 

implementados no Hospital; 

� Realização de obras no Bloco Operatório, a fim de melhorar os circuitos do 

utente, de pessoal e de resíduos; 

� Realização de obras no armazém do Serviço de Aprovisionamento e Arquivo 

Clinico, com o objectivo de melhorar as condições de trabalho dos funcionários; 

� Aquisição de um laparoscópio e de um histeroscópio para a Unidade de Cirurgia 

do Ambulatório, com o objectivo de melhorar o acesso dos utentes a cirurgias 

mais diversificadas e com maior grau de complexidade; 
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� Aquisição de um ecógrafo com módulo de cardiologia. A aquisição deste 

equipamento, veio contribuir para a diminuição do número de exames realizados 

no exterior, uma vez que o hospital passou a disponibilizar aos seus utentes a 

realização de ecocardiogramas no Hospital e de ecografias de maior 

complexidade; 

� Aquisição de um holter de EGC e um mapa, com o objectivo de aumentar e 

diversificar a oferta no acesso à realização de MCDT’s, contribuindo desta forma 

para uma redução do número de exames realizados no exterior 

� Implementação de um sistema de videovigilância na Instituição, com vista a 

assegurar o bem-estar e segurança dos utentes e profissionais e implementar 

medidas de prevenção e segurança no combate à fraude. 
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Principais Linhas Estratégicas a desenvolver em 2012  
 

Desenvolvimento da atividade assistencial em função da procura, garantindo uma melhoria no 

acesso aos cuidados de saúde prestados pelo Hospital: 

� Aumento do número de consultas externas face ao ano anterior, 

fundamentalmente ao nível das primeiras consultas, com vista à redução das 

listas de espera; 

� Incremento da produção cirúrgica programada para uma redução efectiva dos 

inscritos em lista de espera para cirurgia e aumento da diversificação e 

complexidade da oferta; 

� Aumento dos meios complementares de diagnóstico e terapêutica (MCDT’s) 

realizados pelo HAJC, em detrimento dos requisitados ao exterior. 

� Implementação da consulta e cirurgia na especialidade de otorrinolaringologia 

(ORL). 

 

Desenvolvimento da atividade assistencial segundo os princípios de eficácia e eficiência: 

� Gestão integrada dos recursos humanos nos diferentes serviços do HAJC através 

da redefinição das equipas e de uma maior flexibilidade; 

� Reorganização das agendas da consulta externa para otimização dos recursos e 

obtenção de ganhos de produtividade e redução dos tempos de espera para 

consulta; 

� Reajustamento dos tempos cirúrgicos e melhor utilização dos recursos 

disponíveis no Bloco Operatório; 

� Melhor aproveitamento da capacidade instalada ao nível dos MCDT, garantindo 

uma resposta capaz e atempada. 

 

Ajustamento e readequação da estrutura física e logística às necessidades: 

� Aprofundar o diálogo com a Administração Regional de Saúde para que o 

Hospital seja dotado de para que o Hospital seja dotado de um pavilhão para as 

Consultas Externas nos terrenos que são propriedade do Estado a sul do 

hospital; 
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Modernização e melhoria da qualidade dos serviços prestados: 

� Implementação de um sistema de gestão integrado baseado em novas tecnologias 

de informação e comunicação, que inclui o desenvolvimento do processo clínico 

eletrónico e o estreitamento da relação HAJC/Cuidados Primários através da partilha 

de informação clínica; 

� Consolidação do sistema de gestão integrada do medicamento; 

� Implementação a 100% do SAM na Consulta externa e na Cirurgia do Ambulatório e do 

SAM/SAPE no internamento; 

 

Racionalização de custos: 

� Instalação de um sistema de armazenamento e gestão de medicamentos; 

� Elaboração e implementação de protocolos clínicos e terapêuticos; 

 

Cumprir as metas definidas pela tutela: 

 

  

Objectivos Institucionais Comuns

Acesso ARS Hospital

Percentagem de primeiras consultas médicas no total de 
consultas médicas

46,00% 43,93% 45,91% 48,61% 43,00% 49%

Percentagem de consultas realizadas e registadas no CTH 
no total de primeiras consultas

n/d n/d 47,20% n/a n/a 70%

Percentagem de doentes cirúrgicos tratados em tempo 
adequado  *

n/a

Percentagem de doentes referenciados para consulta 
externa atendidos em tempo adequado

n/d n/d 72,97% n/a n/a 80%

Desempenho Assistencial

Percentagem de Consumo de embalagens de 
medicamentos genéricos, no total de embalagens de 
medicamentos

n/d n/d 33,95% n/a 30,00% 40%

Desempenho Económico/Financeiro

Percentagem dos custos ajustados com pessoal nos 
proveitos operacionais

n/d 55,66% 62,98% 69,24% n/a Valor PD2012

Percentagem dos custos com horas extraordinárias, 
suplementos e fornecimentos de serviços externos III 
(selecionados), no total de custos com pessoal  *

n/a Valor PD2012

Percentagem de proveitos operacionais extra contrato-
programa, no total de proveitos

46,90% 41,50% 36,70% 28,70% n/a Valor PD2012

EBITDA 1.013.017,41 1.120.612,92 489.820,34 773.293,00 n/a Valor PD2012

Acréscimo de dívida vencida  * n/a Valor em dívida

Proposta de metas para 2012

2009 2010 2011
Valores do 

PD2012 

Metas 
definidas em 

2011
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Plano de Ação para 2012 
 

Para atingir os objetivos definidos para 2012, será necessário despoletar um conjunto de 

medidas/ações, designadamente: 

 

� Redefinição das agendas para consultas, tendo em conta as listas de espera, 

com vista ao aumento das primeiras consultas e redução de tempos de 

espera para consulta, dando cumprimento aos objetivos do programa 

“Consulta a tempo e horas”; 

� Redefinição das equipas cirúrgicas e rentabilização dos tempos operatórios 

no Bloco Operatório, para um melhor aproveitamento dos recursos 

disponíveis; 

� Maior impulso da cirurgia de ambulatório, que traduz evidentes ganhos em 

saúde quer para os utentes quer para o HAJC e simultaneamente conduz à 

redução das listas de espera para cirurgia; 

� Consolidação do sistema de gestão integrada do medicamento através da 

automatização de procedimentos e de um controlo efetivo no circuito do 

medicamento; 

� Aposta na formação específica e qualificação profissional dos colaboradores 

do HAJC, com efeitos visíveis na prestação do serviço público; 

� Iniciar um processo de reflexão com a ARS Centro no sentido de se 

encontrarem bases de entendimento para a criação de um mapa de pessoal 

ajustado ao HAJC; 

� Revisão dos contratos de manutenção e assistência técnica existentes para 

racionalização dos custos com fornecimentos e serviços externos e garantia 

do serviço de forma eficaz e pontual. 

� Solicitar à ARS Centro que nos sejam criadas as condições para construção de 

um módulo para a instalação da consulta externa que possibilite a otimização 

dos recursos e a melhoria dos cuidados de saúde. 
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� Realização de reuniões trimestrais de acompanhamento da produção 

sectorial, com o objetivo de garantir o cumprimento das metas definidas; 

� Desenvolvimento das ações necessárias com a ARS Centro e com outras 

partes a envolver no processo, no sentido da criação de uma rede integrada 

entre o Hospital e os Cuidados de Saúde Primários, que permita a partilha de 

informação; 

 

Para garantir o cumprimento os objetivos estratégicos definidos para 2011, o Hospital terá de 

proceder a um conjunto de investimentos relacionados com a atividade cirúrgica. A 

inexistência de equipamento cirúrgico invalida a aplicação das técnicas adequadas à cirurgia 

do ambulatório e a captação de novas valências. 

Assim, o Hospital pretende realizar uma candidatura e recorrer às linhas de financiamento 

disponíveis para a concretização deste investimento. 

 

O Conselho de Administração 
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Demonstrações Financeiras
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8 - Anexos às Demonstrações Financeiras 

 

8.1 - Caracterização do Hospital Arcebispo João Crisóstomo 

 

8.1.1 IDENTIFICAÇÃO 

 

O Hospital Arcebispo João Crisóstomo é um Serviço Autónomo, dotado personalidade 

jurídica, autonomia administrativa e Financeira e património próprio. 

Endereço: Rua Padre Américo – 3064-909 Cantanhede 

IDENTIFICAÇÃO FISCAL:  

- Pessoa Coletiva de Direito Público 

- CAE: 86100 (Estabelecimentos de saúde com internamento) 

- NIF: 501 626 123 

Classif. Orgânica: 10.1.03.25 

Classif. Funcional: 2023 

 

 

8.1.2 – LEGISLAÇÃO 

 

O Hospital Arcebispo João Crisóstomo, é um hospital de nível I, nos termos do despacho de 

Sua Excelência a Senhora Ministra da Saúde de 9 de Maio de 1986, publicado no DR nº 116, II 

Série de 21 de Maio, bem como na Portaria nº 1108/2004 de 7 de Setembro. 

O Hospital Arcebispo João Crisóstomo, está ainda integrado na Rede Nacional de Cuidados 

Continuados Integrados, conforme Despacho nº 1408/2008 de 20 de Dezembro de 2007, 

publicado no DR nº 8, II Série de 11 de Janeiro de 2008 e Despacho nº 2732/2010 de 13 de 

Janeiro, publicado no DR nº14, II Série de 21 de Janeiro de 2009. 
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8.1.4 DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ACTIVIDADES 

 

O Hospital Arcebispo João Crisóstomo é um organismo do Serviço Nacional de Saúde e exerce 

a atividade de prestação de cuidados de saúde, no seu nível de diferenciação, integrado na 

rede de cuidados continuados integrados com uma unidade de internamento para 

convalescença e outra para cuidados paliativos, cirurgia de ambulatório, consulta externa e 

meios complementares de diagnóstico e terapêutica. 

 

 

8.1.6 – ORGANIZAÇÃO CONTABILISTICA 

 

Em 2005 foi aprovada a Norma de Controlo Interno, a qual se destina a criar um sistema de 

organização interna onde constam os métodos, técnicas e os procedimentos de controlo por 

forma a que as atividades sejam desenvolvidas com eficácia, eficiência e com qualidade 

assegurando a salvaguarda dos ativos, nos termos do princípio da legalidade. 

Nestes termos são desenvolvidas atividades tais como: 

- Todos os registos são apoiados em documentos justificativos, datados e ordenados por 

ordem numérica; 

- As operações são registadas cronologicamente; 

- Todos os movimentos contabilísticos são tratados informaticamente sendo utilizada a 

aplicação do Ministério da Saúde - SIDC 

- A informação contabilística é enviada mensalmente às entidades de tutela, nos quinzes dias 

do mês seguinte àquele a que se reporta, nomeadamente: balancetes, mapa da situação 

económico-financeira, mapa das despesas com pessoal, mapa das dívidas de clientes e 

utentes, mapas de execução orçamental; 

- Além da informação referida no ponto anterior, são disponibilizados atempadamente todos 

os elementos solicitados pela tutela e pelo órgão de gestão; 

- Os registos contabilísticos são controlados e conferidos mensalmente, através da análise dos 

mapas necessários: balancetes, extratos de contas, situação económico-financeira, mapas de 

execução orçamental, mapas de caixa; 

- São elaboradas reconciliações bancárias mensalmente; 

- O Caixa é conferido mensalmente pelo Responsável Financeiro; 
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- As contas de terceiros são analisadas trimestralmente; 

- Todos os documentos relativos aos processos administrativos seguem as normas de controlo 

interno, e obedecem aos princípios contabilísticos geralmente aceites, nomeadamente: 

- Os procedimentos relativos à aquisição de bens e serviços; 

- Os procedimentos relativos à conferência, registo, liquidação e pagamento de 

faturas; 

- Os procedimentos relativos à liquidação e cobrança de faturas; 

- Emissão e anulação de cheques, bem como de depósitos de valores; 

- Os procedimentos relativos à constituição, manutenção e fecho do Fundo de Maneio; 

- É elaborado, mensalmente, um relatório de atividades interno, com a informação económico 

– financeira, indicadores de produção e atividade hospitalar e de recursos humanos, o qual é 

facultado aos membros do Conselho de Administração. Após a análise, a informação é 

igualmente distribuída pelos Diretores e Responsáveis de Serviço. 

- Existe inventário permanente das existências e feita a contagem física no fim do exercício; 

- Existe inventário de bens imobilizados do Hospital, embora se encontre desatualizado, e o 

qual vai ser objeto de regularização no decorrer do ano 2012; 
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8.2 – Notas ao Balanço e à Demonstração de Resultados 

 

8.2.1 – As Demonstrações Financeiras do Exercício foram preparadas em conformidade com o 

disposto no Plano Oficial de Contabilidade do Ministério da Saúde (POCMS), publicado pela 

Portaria nº 898/2000 de 28 de Setembro. 

 

8.2.2 – Comentário às Contas do Balanço e Demonstração de Resultados: 

O Balanço Analítico de 2010 apresenta a estrutura do POCMS. Consideram-se relevantes os 

seguintes aspetos: 

 

42- Imobilizado Corpóreo – O critério de valorimetria utilizado na contabilização do 

Imobilizado é o custo de aquisição. 

As amortizações são calculadas pelo método das quotas constantes em função da vida útil de 

cada tipo de bem e obediência ao disposto no Dec. Regulamentar nº2/90 de 12 de Janeiro e 

Portaria nº 671/2000 de 17 de Abril.  

 

2- Dívidas de Terceiros – Curto Prazo – Nesta Conta constata-se uma manutenção dos 

montantes em dívida. Com efeito, a faturação à Rede Nacional de Cuidados Continuados e a 

respetiva cobrança têm tido movimentos contabilísticos regulares, e os restantes clientes, 

nomeadamente companhias de seguros e outros clientes que não representam um volume 

financeiro tão grande, têm vindo a liquidar as faturas de forma igualmente regular. Os 

subsistemas de saúde públicos passaram a integrar a faturação ao SNS pelo que não têm 

expressão contabilística. 

 

12- Depósito em Instituições Financeiras – Esta Conta obedece ao Princípio da Unidade de 

Tesouraria implementado pela RAFE, de acordo com a Resolução de Conselho de Ministros nº 

115/2002. No entanto, dada a necessidade de efetuar pagamentos por débitos diretos de conta 

(via verde) e de efetuar depósitos de determinados tipos de cheques ou cheques não 

endossáveis e vales de correio, é necessário a manutenção de conta externa. 
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2- Dívidas a Terceiros – Curto Prazo – Nesta conta verifica-se um decréscimo de cerca de 76% 

do valor das dívidas de curto prazo comparativamente ao exercício de 2010. Tal facto deve-se 

à cobrança de receita ter sido significativa para fazer face às respetivas despesas. 

 

27 – Acréscimos e Diferimentos – O valor inscrito de 3.270.304,31€ refere-se a verbas 

financiadas (proveitos diferidos) bem como à contabilização de vencimentos relativos ao mês 

de Dezembro os quais serão pagos no ano 2012 (acréscimo de custos). 

De referir que o valor total de financiamentos até 2011 são os seguintes:  

-   100.000,00€ - PIDDAC 2003 

-     50.000,00€ - PIDDAC 2004 

-         134.117,25€ - FEDER 2005 

-     147.375,00€ - PIDDAC 2005 

-     1.037.341,01€ - FEDER 2006 

-   200.000,00€ - PIDDAC 2006 

-   1.944.026,99€ - FEDER 2007 

-    508.750,00€ - PIDDAC 2007 

-       187.560,79€ - FEDER 2008 

 

Este valor apresenta-se líquido das regularizações acumuladas, sendo que o proveito 

do exercício ascende a 142.576,23€. 
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A Demonstração de Resultados de 2010 apresenta a estrutura do POCMS. Como notas 

relevantes refere-se, relativamente à conta: 

 

 

61 – Matérias de Consumo – O acréscimo de 7% relativamente a 2010 reporta-se ao aumento 

do consumo de reagentes e produtos de diagnóstico proporcional ao aumento do número de 

análises clínicas realizadas. 

 

64 – Custos com Pessoal – O decréscimo de cerca de 14% relativamente a 2010 deve-se a vários 

fatores nomeadamente: na redução efetiva de despesas, a redução salarial, redução do valor 

das remunerações suplementares e ainda à anulação da previsão do subsídio de férias e natal 

a pagar em 2012, uma vez que por imposição legal, estes subsídios não serão pagos em 2012. 

 

65 – Custos operacionais – Esta conta reflete os montantes pagos ao SUCH, como associados 

e os emolumentos ao Tribunal de Contas pela verificação da Conta de Gerência do ano 2000. 

 

69 – Custos e Perdas Extraordinárias – Esta conta reflete o valor da despesa relativa a 

exercícios anteriores contabilizadas no exercício de 2011, no total de 130.949,95€, inclui ainda 

23.011,16€ referentes à especialização do exercício com vencimentos e 83.490,13€ corresponde 

a correções de faturas de devedores, o restante diz respeito a regularizações de existências e 

outros. 

 

71 – Prestações de Serviços – O decréscimo de 3% relativamente a 2010, deve-se à cessação da 

faturação de serviços de saúde aos subsistemas. 

 

74 – Subsídios Correntes Obtidos - Esta Conta reflete o valor do subsídio de exploração e 

outras transferências correntes, cujos valores a seguir se discriminam: 

- ACSS:         3.900.008,91€ 

- FSE:                   24.148,63€ 
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79 – Proveitos e Ganhos Extraordinários- Nesta conta encontram-se refletidos os valores 

faturados por cuidados de saúde prestados nos anos anteriores a 2011, que ascendem a 

154.627,65€, encontram-se refletidas ainda as correções à especialização do exercício no 

tocante a vencimentos, no valor de 10.942,73€ e ainda as transferências de capital obtidas no 

valor de 142.576€ pela regularização dos subsídios atribuídos no âmbito dos financiamentos 

recebidos, e outras regularizações de valor residual. 

 

 

 

 

8.2.3 – Critérios valorimétricos 

 

• Os bens de consumo e os bens imobilizados encontram-se contabilizados pelo custo de 

aquisição. 

• Os bens de consumo são valorizados ao custo médio pelas saídas. 

• As amortizações são calculadas pelo método das quotas constantes em função da vida útil 

de cada tipo de bem e em obediência ao disposto no Dec. Regulamentar nº2/90 de 12 de 

Janeiro e Portaria nº 671/2000 de 17 de Abril.  

 

 

8.2.5 – Situações em que o Resultado do Exercício foi afetado 

 

Sem comentários 

 

 


