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1. Mensagem do Conselho de Administração 

 

 

A vida das organizações, à semelhança dos corpos biológicos, desenvolve-se por ciclos de 

existência, sempre condicionados pelo ambiente externo e pelos agentes que integram a 

sua estrutura.   

 

O Hospital do Arcebispo João Crisóstomo (HAJC), constitui um organismo que vive no 

presente uma fase crucial da sua existência e da sua afirmação como entidade relevante 

na estrutura sub-regional de saúde, tanto como unidade cirúrgica de proximidade, como 

na sua qualidade de unidade específica de cuidados de convalescença e paliativos. Se 

nestes últimos domínios o HAJC já se vinha a afirmar como uma unidade de referência 

regional e até nacional, pela qualidade dos serviços prestados aos cidadãos que de toda a 

região são encaminhados para as nossas Unidades de Convalescença e de Paliativos, já 

como unidade hospitalar de proximidade, fornecedora de meios complementares de 

diagnóstico e, especialmente, com as componentes de cirurgia de ambulatório e de 

consulta externa, evidenciava fragilidades que se impunha superar para consolidação 

destas valências essenciais à existência desta unidade hospitalar.  

Para se afirmar como unidade hospitalar de proximidade, o HAJC necessita de conciliar os 

serviços identificados como uma carência de cuidados de saúde para as populações do seu 

perímetro de influência, com os recursos que tem disponíveis e pode assegurar de forma 

sustentada para futuro. 

 

É neste cenário de afirmação e de consolidação de valências necessárias e da sua 

sustentabilidade financeira que, em Junho de 2012, a presente equipa do CA chega ao 

HAJC. Para a consolidação dos serviços, procuramos através de medidas de reorganização 

e de renegociação de contratos de prestação de serviços, e da sua adequabilidade às 

normas regulamentares, atingir padrões de produtividade e de regularidade funcional que 

permitisse estabilizar a prestação dos serviços aos utentes.  

Para além da regularização dos processos contratuais, que se impunha tanto por razões 

legais, como por medida obvia de boa gestão, havia necessidade de rentabilizar os 

equipamentos e os meios que nos estão afectos, pois só assim justificamos a nossa 

existência como unidade hospitalar de proximidade.  

 

Porém, debate-se o HAJC com dificuldades acrescidas na estabilização produtiva, em razão 

de depender de prestadores médicos externos para as várias especialidades. Se bem que 

em boa parte tais prestadores preenchem períodos parciais de trabalho suficientes para as 

necessidades, já em algumas valências se denota o défice de recursos humanos 

especializados perdidos nos últimos três anos pelo HAJC, por efeito de aposentação de 

alguns dos seus médicos. 
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Apesar da difícil conciliação destes factores, défice de recursos humanos e necessidade de 

estabilização produtiva nas especialidades médicas de ambulatório, o HAJC terminou o ano 

de 2012 com a melhor prestação produtiva de sempre a par do melhor desempenho 

financeiro da sua história recente. 

 

Estes resultados foram fruto não só dos processos de reengenharia aplicados, mas muito 

especialmente do envolvimento colectivo dos 150 trabalhadores desta unidade hospitalar, 

tanto os pertencentes ao seu mapa de pessoal como os prestadores de serviços 

contratados, que se empenharam no processo de afirmação e consolidação do HAJC. 

 

 

 

Cantanhede, 15 de Abril de 2013. 

 

 

 

O Presidente do Conselho de Administração 

 

 
(Dr. Aurélio Rodrigues) 
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2. Apresentação do Hospital Arcebispo João Crisóstomo 

 

 

2.1. Missão, Valores e Linhas Estratégicas 

 

É missão do Hospital do Arcebispo João Crisóstomo de Cantanhede, conceder aos seus 

pacientes e aos seus profissionais, os mais elevados padrões de qualidade de serviços e de 

vida ao seu alcance, sob princípios técnicos e os valores do humanismo e da cidadania. Faz 

ainda parte da missão do HAJC, a articulação permanente com as redes de cuidados de 

saúde hospitalares, primários e continuados do SNS. 

 

A estrutura técnica e humana que integra o HAJC rege-se pelos seguintes valores: 

Primado do Indivíduo – A resposta às necessidades individuais de cada paciente e de cada 

colaborador norteiam a actividade do Hospital. 

Primado da Qualidade e da Inovação – A avaliação permanente, a pesquiza inovadora, a 

participação construtiva e a eleição da melhor opção técnica e humana, orientam-nos na 

senda da excelência do serviço. 

Primado da Ética – Os mais elevados princípios de conduta humana, técnica e 

deontológica, orientam a nossa acção e atitude perante os cidadãos. 

Primado do Serviço Público – A defesa do interesse público constitui um dever do 

desempenho permanente deste Hospital, tanto na utilização eficiente dos recursos 

disponibilizados como nos resultados que os cidadãos esperam de nós, sempre na senda 

da causa pública, das práticas de equidade, de transparência, de responsabilidade e de 

inovação na construção de melhor cidadania e melhor democracia.   

 

Linhas Estratégicas: 

1 - A prestação permanente de cuidados de qualidade técnica e humana, geradores de 

valor em saúde e de qualidade de vida aos nossos pacientes. 

2 - Garantir uma gestão de rigor de todos os recursos disponíveis, contribuindo para a 

eficiência e sustentabilidade do SNS. 

3 - Desenvolvimento das competências do Hospital e motivação dos seus recursos 

humanos para potenciarmos o desempenho de encontro às necessidades dos cidadãos, 

proporcionando-lhes melhor cidadania em saúde. 

 

 

 

2.2. História e enquadramento actual 

Na origem um hospital da Misericórdia, o actual Hospital do Arcebispo João Crisóstomo foi 

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

Dezembro, com a designação de Hospital de Cantanhede.  

Posteriormente, no contexto da publicação dos despachos da Ministra da Saúde, Leonor 

Beleza, n.º 10/86, (Diário da Republica n.º 102, 2.ª série, de 5 de Maio) e n.º 23/86 (Diário 
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da Republica n.º 161, 2.ª série, de 16 de Julho), o estabelecimento foi classificado como 

hospital de nível I com a designação de Hospital Distrital de Cantanhede, competindo-lhe 

assegurar camas de internamento nas valências básicas de Cirurgia, Medicina Interna, 

Ginecologia/Obstetrícia, Pediatria e, excepcionalmente, de Ortopedia. 

Já em 22 de Fevereiro de 1994, por despacho do Ministro da Saúde Paulo Mendo (Diário 

da República N.º 65, 2.ª série, de 18 de Março) precedido de deliberação do Conselho 

Geral do Hospital e de proposta do Conselho de Administração, o hospital passou a 

designar-se como Hospital do Arcebispo João Crisóstomo, em homenagem a D. João 

Crisóstomo de Amorim Pessoa, arcebispo de Braga e par do Reino que, sendo natural de 

Cantanhede, legou todos os seus bens à Santa Casa da Misericórdia de Cantanhede para a 

construção de um hospital para pobres. 

Hoje, o Hospital do Arcebispo João Crisóstomo é um hospital do SNS integrado no sector 

público administrativo (SPA), regendo-se pelo regime jurídico decorrente da Lei n.º 

27/2001, de 8 de Novembro e do Decreto-Lei n.º 188/2003, de 20 de Agosto e desde Julho 

de 2007, nos termos do despacho n.º 1408/2008 (Diário da Republica n.º 8, 2.ª série, de 11 

de Janeiro). O Hospital do Arcebispo João Crisóstomo é também um estabelecimento 

integrado na Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, incluindo uma unidade 

de convalescença e uma unidade de cuidados paliativos. 

 

 

2.3. Área de influência  

 

O Hospital do Arcebispo João Crisóstomo serve directamente uma população de cerca de 

60.000 habitantes, dos quais 36.560 habitantes do concelho de Cantanhede, 12.447 

habitantes do concelho de Mira, 5.956 da freguesia de Arazede, concelho de Montemor-o-

Velho e alguns milhares mais, principalmente das freguesias periféricas dos concelhos de 

Vagos, Anadia e Mealhada. 

Desta forma, a área de influência natural do Hospital estende-se ainda a algumas 

freguesias dos concelhos de Anadia e Mealhada (maioritariamente servidos pelo Hospital 

José Luciano de Castro – Anadia) e do concelho de Vagos (maioritariamente servidos pelo 

Centro Hospitalar do Baixo Vouga, E.P.E.). 

 
Quadro 1 - Área de influência do HAJC: concelhos, freguesias, área e habitantes  

Concelhos  Freguesias Área (Km2) Habitantes 

Anadia 
(1)

 15 216,60 29.083 

Cantanhede 19 392,18 36.560 

Mealhada 
(1)

 8 111,14 20.473 

Mira 4 123,89 12.447 

Montemor-o-Velho 
(1)

 14 228,62 26.138 

Vagos 
(1)

 11 165,29 22.856 
Fontes: Pordata e Portal Nacional dos Municípios 

(1) 
Concelhos cuja população é parcialmente servida pelo Hospital Arcebispo João Crisóstomo 
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Figura 1 – Mapa da área de influência e da área de atracção do HAJC 

 
Fonte: NUTS, Região Centro Litoral 

 

Integrando a Administração Regional de Saúde do Centro, I.P., o Hospital Arcebispo João 

Crisóstomo articula-se, preferencialmente, a montante, com as unidades de saúde do 

Agrupamento de Centros de Saúde Baixo Mondego (especialmente as correspondentes ao 

ex-Agrupamento de Centros de Saúde Baixo Mondego III, extinto em 30 de Novembro de 

2012, na sequência da publicação e entrada em vigor da Portaria n.º 394-A/2012 de 29 de 

Novembro) e a jusante, com o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E.P.E.  

 

 
Quadro 2 - HAJC: n.º de utentes inscritos nos centros de saúde a montante  

Centros de saúde Inscritos nos centros de saúde (com ou sem MF) 

Anadia 
(1)

 33.769 

Cantanhede 43.320 

Mealhada 
(1)

 20.889 

Mira 14.890 

Montemor-o-Velho 
(1)

 25.874 

Vagos 
(1)

 25.106 
Fonte: Portaria n.º 394-A/2012 de 29 de Novembro (Diário da Republica n.º 231, 1.ª série, de 29 de Novembro) 

(1) 
Concelhos cuja população é parcialmente servida pelo Hospital Arcebispo João Crisóstomo 

 

Uma caracterização sumária da população da área de influência directa do Hospital, i.e., 

concelhos de Cantanhede e Mira, revela uma flutuação ligeiramente negativa no número 

de habitantes ao longo do último quadriénio, uma predominância da população com o 

ensino básico, um peso significativo da população inactiva e tendo o sector terciário como 

principal área de actividade. 

 

 



8 
 

 
Quadro 3 – População residente (anos 2008 a 2011) 

Concelhos 2008 2009 2010 2011 

Cantanhede 38.926 38.937 37.799 36.560 

Mira 13.282 13.299 12.896 12.447 
Fonte: Pordata 

Quadro 4 – Nível de escolaridade (ano 2011) 

Concelhos S/ escolaridade Básico Secundário Médio Superior 

Cantanhede 15,2% 60,2% 12,9% 0,9% 10,9% 

Mira 15,3% 59,8% 12,3% 1,1% 11,6% 
Fonte: Pordata 

 
Quadro 5 – População activa, desempregada e inactiva (ano 2011) 

Concelhos População activa População desempregada População Inactiva 

Cantanhede 16,10% 5,5,% 43,1% 

Mira 5,39% 6,5% 44,3% 
Fonte: Pordata 

 

Quadro 6 – População activa por sector de actividade (ano 2011) 

Concelhos Sector primário Sector secundário Sector terciário 

Cantanhede 5,3% 29,2% 65,5% 

Mira 8,3% 27,6% 64,0% 
Fonte: Pordata 

 

 

2.4. Organograma, directório de serviços e órgãos de gestão 

A estrutura orgânica do Hospital Arcebispo João Crisóstomo obedece às disposições da Lei 

n.º 27/2002, de 8 de Novembro, e do Decreto-Lei n.º 188/2003, de 20 de Agosto.   

 

Figura 2 – Organograma do HAJC
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No exercício de 2012, a gestão do Hospital do Arcebispo João Crisóstomo foi dividida por 

duas gerências. O actual órgão de administração do Hospital, nomeado pelo Despacho n.º 

7794/2012 do Ministro da Saúde, datado de 28 de Maio de 2012 (Diário da Republica, 2.ª 

série, n.º 110, de 6 de Junho de 2012), iniciou funções no dia 1 de Junho de 2012. 

 

Quadro 8 – Membros do órgão de gestão em 2012 

Cargo Nome Início mandato Termo mandato 

Presidente Dr. Vítor Leonardo 01/04/2009 31/05/2012 

Directora Clínica Dr.ª Manuela Cabral 01/07/2010 31/05/2013 

Enfermeira Directora Enf.ª Áurea Andrade 10/01/2007 31/05/2012 

Presidente Dr. Aurélio Rodrigues 01/06/2012 01/06/2015 

Vogal Executiva Dr.ª Marta Temido 01/06/2012 01/06/2015 

Directora Clínica Dr.ª Lurdes Sá 01/06/2012 01/06/2015 

Enfermeira Directora Enf.ª Helena Fernandes 01/06/2012 01/06/2015 

 

Enquanto órgãos de apoio técnico, também em Junho de 2012 e na sequência da 

recomposição do Conselho de Administração, foram nomeadas a Comissão de Ética, a 

Comissão de Farmácia e Terapêutica, a Comissão de Humanização e Qualidade de serviços 

e a Comissão de Infecção Hospitalar. 

 

Quadro 9 – Membros dos órgãos de apoio técnico em 2012 

Comissão de Ética 

Presidente - Dr.ª Manuela Cabral 
Dr.ª Margarida Seabra 
Enf.ª Áurea Andrade  
Dr.ª Alice Garrido 
Dr. João Sá  
Dr. Décio Matias  
Padre Luís Francisco 

Presidente - Dr.ª Manuela Cabral 
Dr.ª Lourdes Pinhal 
Enf. João Paulo 
Enf. Vítor Rua 
Dr.ª Margarida Seabra  
Dr.ª Marta Temido 
Padre Luís Maurício 

Comissão de Farmácia e Terapêutica 

Presidente - Dr.ª Manuela Cabral 
Dr.ª Margarida Seabra  
Dr. António Freitas 

Presidente - Dr.ª Lurdes Sá 
Dr.ª Manuela Cabral 
Dr.ª Margarida Seabra 

Comissão de Humanização e Qualidade de Serviços 

Presidente – Enf.ª Áurea Andrade 
Dr.ª Ana Carvalho 
Dr.ª Lourdes Pinhal 
Dr.ª Graça Vaz 
Enf.ª Paula Marques  
D. Maria do Céu Marques 
Dr. João de Sá 
Padre Luís Francisco 

Presidente - Dr. Aurélio Rodrigues 
Dr.ª Lourdes Pinhal 
Enf. Vítor Rua 

Comissão de Infecção Hospitalar 

Presidente - Dr.ª Manuela Cabral 
Enf. Artur Carvallhinho 
Núcleo Apoio Téc Consultivo - Dr.ª Margarida Seabra 

Presidente - Enf.ª Helena Fernandes 
Dr.ª Fernanda Ferrão 
Enf. Rui Figueiró 

Núcleo Apoio Téc Consultivo - Dr.ª Margarida Seabra 
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Para além dos órgãos legalmente fixados, a estrutura orgânica do Hospital inclui: 

� Unidade de Gestão e Logística  
Unidade de Gestão Financeira – Responsável Dr.ª Marta Branco 
Unidade de Gestão Hoteleira – Responsável Dr. Décio Matias 
Unidade de Gestão da Formação – Responsável Enfermeiro Egídio Reis 
Unidade de Gestão de Doentes – Responsável D. Cristina Anjo 
Unidade de Gestão de Recursos Humanos – Responsável D. Anabela Tomé 
Unidade de Sistemas e Tecnologias Informação – Responsável Téc. Ana Araújo 
Unidade de Gestão de Stocks e Imobilizado – Responsável D. Altina Sequeira 
 

� Unidade de Suporte aos Cuidados 

Unidade de Farmácia – Responsável Dr.ª Margarida Seabra 

Unidade de Nutrição e Dietética – Responsável Dr.ª Alexandra Barcelos 

Unidade de Serviço Social – Responsável Dr.ª Alice Margarido 

 

� Unidade de Ambulatório 

Sector de Consulta Externa – Responsáveis Dr. Cândido Capela e Enf.º Egídio Reis 

Sector de Laboratório – Responsável Dr.ª Ana Carvalho 

Sector de Radiologia – Responsável Técnica Iria Veloso 

Sector de Electrocardiografia – Responsável Técnica Lurdes Ruivo 

Unidade de Cirurgia de Ambulatório – Responsáveis Dr.ª Fernanda Ferrão e Enf.º 

Egídio Reis 

 

� Unidade de Convalescença (equipa de coordenação Dr.ª Manuela Cabral, Enf.º 
João Paulo Pereia, Dr.ª Alice Margarido) 
 

� Unidade de Cuidados Paliativos (equipa de coordenação Dr.ª Lourdes Pinhal, Enf.º 

Victor Rua, Dr.ª Alice Margarido) 
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3. Actividade assistencial 

 

 

3.1. Produção 

O volume de actividade assistencial do HAJC registou em 2012 um acréscimo em praticamente 

todas as linhas de produção, conforme melhor detalhado infra. 

De sublinhar, todavia, que estes resultados foram alcançados num contexto francamente 

adverso, mercê da carência de médicos com que a instituição se debate. Desde o início de 

2012, que o Hospital conta apenas com 5 postos de trabalho médicos no seu mapa de pessoal 

(1 anestesista, 1 cirurgião geral, 2 internistas, 1 ortopedista), situação que resultou das saídas 

por aposentação de 1 médico (1 ginecologista), em 2010, e de 4 (2 cirurgiões gerais, 1 

internista e 1 médico do trabalho), em 2011, sem que tenha sido legalmente viável proceder à 

sua substituição.  

Assim, os níveis mínimos de actividade assistencial (o hospital tem 1 Unidade de Cuidados 

Paliativos com 14 camas, 1 Unidade de Convalescença com 30 camas, 1 Unidade de Cirurgia do 

Ambulatório com 6 camas de recobro tardio e Consultas Externa em 15 valências médicas, 

para além de um sector de laboratório e de meios complementares de diagnóstico e 

terapêutica) vêm sendo precariamente garantidos pelo recurso à contratação de empresas 

prestadoras de serviços médicos e de avençados. 

A circunstância de estas contratações estarem, actualmente, dependentes da tramitação 

prevista na Portaria n.º 9/2012, de 10 de Janeiro – no ano de 2012, o despacho genérico 

favorável do Secretário de Estado da Administração Pública foi proferido em 3 de Setembro – 

constitui um forte constrangimento à capacidade de resposta atempada às necessidades 

assistenciais, para além de se reflectir negativamente na capacidade de cumprimento da 

produção contratada. 

 

3.1.1. Consulta externa 

No ano de 2012, o HAJC realizou 16.272 consultas externas, o que significou um acréscimo de 

14,27% relativamente ao ano de 2011 e a superação dos objectivos definidos em sede de 

Plano de Desempenho. Este resultado decorreu de um acréscimo das primeiras consultas, num 

valor absoluto de mais 1.033 consultas, como de um acréscimo das consultas subsequentes, 

num valor de absoluto de mais 999 consultas.  

Em resposta às necessidades assistenciais da população e em cumprimento do 

contratualizado, em 2012 o Hospital passou a dispor de consulta externa na especialidade de 

ORL.  
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Quadro 10 – Actividade de consultas externas médicas no triénio 

 

 

Quadro 11 – Actividade de consultas externas não médicas no triénio 

 

 

 

3.1.2. Cirurgia do ambulatório 

No ano de 2012, o HAJC realizou 1.650 intervenções cirúrgicas, em 1.268 doentes, o que 

significou um acréscimo de 19,74% relativamente ao ano de 2011, ainda que o incumprimento 

dos objectivos definidos em sede de Plano de Desempenho. 

 

Quadro 12 – Actividade de cirurgia do ambulatório no triénio 

 

 

 

3.1.3. Hospital de Dia 

No ano de 2012, o HJAC realizou 186 sessões de hospital de dia, o que significou um valor igual 

ao de 2011 embora com um menor número de doentes em tratamento e o cumprimento dos 

objectivos definidos em sede de Plano de Desempenho. 
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Quadro 13 – Actividade de hospital de dia no triénio 

 

 

3.1.4. Serviço Domiciliário 

No ano de 2012, o HAJC realizou 279 vistas domiciliárias de enfermagem, o que significou um 

decréscimo de cerca de 37,3% relativamente ao ano de 2011 e um desvio significativo face aos 

objectivos definidos em sede de Plano de Desempenho. Este resultado desfavorável, que se 

procurará inverter, foi resultado da circunstância de o serviço domiciliário ser realizado pela 

mesma equipa de enfermagem que apoia a unidade de cirurgia do ambulatório, equipa que no 

ano de 2012, mercê de um emagrecimento de meios humanos, se viu forçada a concentrar 

esforços na produção cirúrgica desprotegendo esta linha de actividade, ao que acresceu a 

ausência prolongada por doença da assistente social (meses de Novembro e Dezembro) 

elemento também integrante da equipa. 

Quadro 14 – Actividade de serviço domiciliário no triénio 

 

 

 

3.1.5. Unidade de Convalescença  

Em 2012 o número de utentes saídos da Unidade de Convalescença foi de 261, o que 

representou uma variação absoluta negativa de menos 14 doentes por comparação com o ano 

de 2011. Registou-se um aumento da taxa de ocupação (+5%) e da demora média (+4 dias) e 

uma redução ligeira dos doentes tratados por cama (-0,47).  

 

Quadro 15 – Actividade da Unidade de Convalescença triénio 

 2010 2011 2012 Var.11/12 

N.º doentes saídos 272 275 261 -14 

Taxa de ocupação 86,23 86,92 92,30 5,38 

Demora média 34,89 34,47 38,67 4,20 

Dias internamento doentes saídos 9.491 9,480 10,092 612 

Dias internamento 9.442 9,518 10,135 617 

Doentes tratados por cama 9,07 9,17 8,7 -0,47 
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A taxa de ocupação variou entre um mínimo de 87,89% no mês de Setembro e um máximo de 

94,19% no mês de Março, tendo-se registado acima dos 85% em todos os meses do ano. De 

sublinhar que 76,6% dos doentes assistidos na Unidade de Convalescença teve um tempo de 

internamento superior aos 30 dias regulamentarmente previstos, o que traduz um acréscimo 

face ao ano de 2011 e é, no essencial, devido ao aumento do tempo de espera para ingresso 

em unidades de média duração e da complexidade dos doentes tratados. 

 

Quadro 16 – Taxa de ocupação da Unidade de Convalescença no ano de 2012 

 

 

Considerando a caracterização dos doentes saídos da Unidade de Convalescença ao longo do 

ano de 2012, verifica-se que a distribuição em relação ao sexo foi homogénea (49,8% de 

utentes do sexo masculino e 51,2% de utentes do sexo feminino), embora, pela primeira vez 

desde a data de abertura da unidade, a percentagem de homens tenha sido superior à de 

mulheres. O grupo etário mais representativo foi o dos utentes com idades compreendidas 

entre os 76 e os 85 anos.  

 

Quadro 17 – Distribuição dos doentes saídos da Unidade de Convalescença por sexo e grupo etário 
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Maioritariamente, os doentes saídos da Unidade de Convalescença tinham sido provenientes 

de outro hospital de agudos, num total de 77,7%, sendo 13,4% referenciados pelos cuidados 

de saúde primários e 8,1% pelo sector de consulta externa do próprio Hospital. As unidades 

hospitalares que mais doentes referenciaram para a Unidade de Convalescença foram o 

Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E.P.E. (51,3%) e o Centro Hospitalar do Baixo 

Vouga, E.P.E. (16,8%). 

 

Quadro 18 – Distribuição dos doentes saídos da Unidade de Convalescença por proveniência institucional 

 

 

Quanto à classificação dos doentes internados na Unidade de Convalescença em termos do 

diagnóstico principal, no ano de 2012 constatou-se a preponderância da patologia 

cardiovascular (31,0%), com maior destaque para os acidentes vasculares cerebrais isquémicos 

e hemorrágicos. Os outros diagnósticos com maior casuística foram a patologia músculo-

esquelética (27,2%) e respiratória (11,1%). 

 

Quadro 19 – Distribuição dos doentes saídos da Unidade de Convalescença por diagnóstico principal 
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A maioria dos doentes saídos da Unidade de Convalescença no ano de 2012 teve como destino 

o domicílio, num total de 49,8%, 22,6% das altas foram dadas para uma unidade de média 

duração, 12,6% para um hospital de agudos, 9,9% para lares de idosos, 1,1% para outras 

unidades de convalescença e 0,2% para famílias de acolhimento. 3,8% dos doentes faleceram 

na Unidade de Convalescença. 

 

Quadro 20 – Distribuição dos doentes saídos da Unidade de Convalescença por destino 

 

 

 

 

3.1.6. Unidade de Cuidados Paliativos 

Em 2012 o número de utentes saídos da Unidade de Cuidados Paliativos foi de 124, o que 

representou uma variação absoluta positiva de mais 17 doentes por comparação com o ano de 

2011. Registou-se uma redução da taxa de ocupação (-1%) e da demora média (-3 dias) e um 

aumento ligeiro dos doentes tratados por cama (1,22).  

 

Quadro 21 – Actividade da Unidade de Cuidados Paliativos triénio 

 2010 2011 2012 Var 11/12 

N.º doentes saídos 113 107 124 17 

Taxa de ocupação 88,55 92,60 91,30 -1,30 

Demora média 39,67 42,50 39,33 -3,17 

Dias internamento doentes saídos 4.483 4.547 4.877 330 

Dias internamento 4.525 4.732 4.678 -54 

Doentes tratados por cama 8,0 7,64 8,86 1,22 
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A taxa de ocupação variou entre um mínimo de 85,71% no mês de Abril e um máximo de 

96,31% no mês de Fevereiro, tendo-se registado acima dos 85% em todos os meses do ano. 

 

Considerando a caracterização dos doentes saídos da Unidade de Cuidados Paliativos ao longo 

do ano de 2012, verifica-se que a distribuição em relação ao sexo demonstra uma 

predominância dos doentes do sexo masculino (57,5% homens contra 42,5% mulheres). O 

grupo etário mais representativo foi o dos utentes com idades compreendidas entre os 66 e os 

75 anos. 

 

Quadro 22 – Distribuição dos doentes saídos da Unidade de Cuidados Paliativos por sexo e grupo etário 

 

 

Maioritariamente, os doentes saídos eram provenientes de outro hospital de agudos, num 

total de 72,5%, sendo 24,2% provenientes do domicílio e 3,3% por outras unidades de 

cuidados continuados. De sublinhar que, pela primeira vez, foi recebido um doente sinalizado 

pela equipa domiciliária da RNCCI, a Equipa de Cuidados Continuados Integrados. 

 

Quadro 23 – Distribuição dos doentes saídos da Unidade de Cuidados Paliativos por proveniência institucional 
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A área geográfica de proveniência dos utentes da Unidade de Cuidados Paliativos corresponde 

principalmente aos distritos de Coimbra, Aveiro e Leiria. Ainda assim, há doentes provenientes 

de Castelo Branco, de Santarém, de Tomar, de Viseu e até de Lisboa. 

 

Quadro 24 – Distribuição dos doentes saídos da Unidade de Cuidados Paliativos por proveniência geográfica 

 

 

A maioria das admissões na Unidade de Cuidados Paliativos no ano de 2012 estava associada a 

situação de doença oncológica. 

 

Quadro 25 – Distribuição dos doentes saídos da Unidade de Cuidados Paliativos por diagnóstico principal 

 

 

A maioria dos doentes saídos da Unidade de Cuidados Paliativos no ano de 2012 saiu por 

óbito; 17% das altas foram dadas para o domicílio ou equivalente, 5% para outra unidade da 

RNCCI e 4% para um hospital de agudos. 
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Quadro 26 – Distribuição dos doentes saídos da Unidade de Cuidados Paliativos por destino 

 

 

 

3.1.7. Meios complementares de diagnóstico e terapêutica 

Em termos da sua capacidade instalada, no ano de 2012, o Hospital aumentou a produção do 

sector de laboratório, como do sector de imagiologia.  

 

Quadro 27 – MCDT realizados no Hospital
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Relativamente aos meios complementares de diagnóstico e terapêutica realizados no exterior, 

constata-se uma diminuição na maioria das tipologias, sendo a área da Anatomia Patológica, 

da Neurologia, da Pneumologia e da Urologia as excepções. 

 

Quadro 28 – MCDT realizados no exterior 

 

 

 

 

3.2. Indicadores de qualidade e eficiência  

 

Em termos de indicadores de qualidade e eficiência nacionais relativos ao ano de 2012, o 

desempenho do Hospital não permitiu atingir os objectivos contratualizados em termos de 

percentagem das primeiras consultas no total das consultas médicas (objectivo de 46,55% e 

realizado de 46,09%), de percentagem de consultas realizadas e registadas no CTH no total das 

primeiras consultas (objectivo de 57%, realizado de 54,79%) e de percentagem do consumo de 

embalagens de medicamentos genéricos no total de embalagens de medicamentos (objectivo 

de 38%, realizado de 36,11%), muito embora os desvios sejam pouco relevantes. 

 

Já quanto ao objectivo nacional de percentagem de utentes referenciados para consulta 

externa atendidos em tempo adequado, como ao objectivo regional de tempo máximo 

admissível para preenchimento dos ficheiros de acompanhamento no SICA, ambos os 

objectivos foram atingidos. 

 

 



21 
 

 
Quadro 29 – Indicadores de qualidade e eficiência 

 
 

Em termos de direitos de acesso e comparando os indicadores nos anos de 2011 e de 2012, 

verifica-se que o Hospital Arcebispo João Crisóstomo melhorou substancialmente o seu 

desempenho. Fazendo uma breve análise da situação da lista de inscritos para cirurgia a 31 de 

Dezembro, constata-se que existiam 219 pedidos em espera (394 em 31-12-2011). Já a análise 

da lista de espera para primeiras consultas de especialidade via CTH demonstra 553 doentes 

em espera a 31 de Dezembro (855 em 31-12-2011). 

 

Quadro 30 – Lista de inscritos em cirurgia em 31 de Dezembro de 2012 

N.º de doentes em espera na LIC 219 

Média do tempo de espera dos doentes em LIC (meses) 1,23 

Mediana do tempo de espera dos doentes em LIC (meses) 1,075 

 

Quadro 31 – Lista de inscritos para consulta de especialidade via CTH em 31 de Dezembro de 2012 

N.º de doentes em espera para consulta de especialidade 553 

Média do tempo de espera para consulta de especialidade (em dias) 70 

 

 

3.3. Projectos em serviços de acção médica e serviços complementares de 

diagnóstico e terapêutica 

No ano de 2012 procedeu-se à alteração da localização das unidades de Convalescença e de 

Cuidados Paliativos, passando a Unidade de Convalescença do 2º andar para o R/C e a Unidade 

de Cuidados Paliativos para o 2º andar. Esta solução permitiu atribuir melhores condições de 

privacidade e recato aos utentes da Unidade de Cuidados Paliativos e, simultaneamente, 

aproximar os utentes da Unidade de Convalescença ao ginásio onde tem que deslocar os 

doentes para as actividades de recuperação. Questão não encerrada é da possibilidade de 
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aumentar o número de camas da Unidade de Cuidados Paliativos, indo de encontro às 

necessidades sentidas e manifestadas pela RNCCI. 

 

Nos anos de 2011 e 2012 foram consolidados vários projectos de melhoria da qualidade dos 

cuidados dedicados ao doentes, de que são exemplo:  “Monitorização da Ansiedade – uma 

proposta de intervenção” (recorrendo a Escala de Hamilton e questionários, identificaram-se 

os níveis de ansiedade dos utentes através do score obtido e desenvolveram-se estratégias 

adaptativas, no caso, relaxamento, para minimizar a ansiedade); “O utente ostomizado e o 

cuidador informal” (através do atendimento personalizado do ostomizado e do cuidados 

informal, desenvolveu-se o autocuidado no ostomizado, o ensino do cuidador informal na 

atenção à pessoa ostomizada, a prevenção do aparecimento de complicações das ostomias); 

“Prevenção, tratamento e monitorização de úlceras de pressão” (utilizando a Escala de Braden 

do SAPE, procurou-se uniformizar procedimentos inerentes à prevenção e tratamento de 

úlceras de pressão, diminuir a taxa de incidência de úlceras de pressão e aumentar taxa de 

efectividade na prevenção); “S.O.S. Morse” (por meio de Escala de Morse do SAPE e da 

uniformização dos procedimentos inerentes à prevenção de quedas, visou-se diminuir a taxa 

de incidência e aumentar a taxa de efectividade na prevenção); “Saber cuidar – um direito” 

(através da formação aos enfermeiros, da reflexão sobre as práticas suportadas pelos 

referenciais da profissão, da elaboração de normas específicas e da monitorização dos 

resultados no final de cada ano, procurou-se promover a parceria de cuidados com o cuidador 

informal, melhorando o seu conhecimento, desenvolvendo as suas capacidades e promovendo 

a continuidade dos cuidados no domicílio).  

Em termos de resultados, destaca-se, pelo seu carácter inovador, o projecto “Monitorização 

da Ansiedade – uma proposta de intervenção”, em que o instrumento de medição aplicado 

permitiu concluir que, às 24 horas após internamento, 20% dos doentes apresentavam 

ansiedade elevada, 48% ansiedade moderada e 32% ansiedade reduzida ou benéfica. Após 4 

sessões de relaxamento, 12 % dos doentes passaram de ansiedade elevada a moderada e 14% 

dos doentes de ansiedade moderada a reduzida ou benéfica. Após 8 sessões relaxamento (30 

dias de internamento), nenhum doente apresentava ansiedade elevada e 28% dos doentes 

tinham diminuído a sua ansiedade para níveis reduzidos ou benéficos, concluindo-se que o 

relaxamento progressivo de Jacobson é um instrumento de trabalho eficaz sendo preditor da 

diminuição dos níveis de ansiedade. 

Destaca-se ainda, pelo seu impacto em termos de ganhos em saúde e de qualidade, os 

resultados do projecto “prevenção, tratamento e monitorização de úlceras de pressão” em que 

se verificou que 52,3% dos doentes admitidos na Unidade de Convalescença apresentavam 

alto risco de úlcera de pressão, mas que apenas 5,45% dos utentes desenvolveram de úlceras 

de pressão durante o internamento, o que se traduziu numa taxa de efectividade de 

prevenção das úlceras de pressão de 94,5%. 
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3.4. Outros projectos  

 

• Segurança do utente 

Nos anos de 2011 e 2012 mantiveram-se programas de segurança do doente, já iniciados em 

2010, e de impacto expressivo na vertente de cuidados de convalescença e paliativos – 

prevenção de úlceras de pressão (Escala de Braden) e prevenção de quedas (S.O.S morse). A 

avaliação sistemática dos indicadores retirados do sistema de informação (SAPE) e a constante 

monitorização, leva a que a vigilância ao doente seja mais eficaz e que medidas preventivas 

sejam tomadas o mais precocemente possível.  

A identificação do doente, utilizando para o efeito as pulseiras utilizadas para identificação do 

risco de queda.  

Entre Julho e Outubro de 2012, o Hospital proporcionou a um colaborador a oportunidade de 

realizar a formação “Segurança do Doente: da Qualidade e Segurança à Excelência Clínica” 

organizado pela Direcção-Geral de Saúde. Assim como proporcionou formação interna sobre a 

mesma temática no Departamento de Formação  

Em Agosto de 2012, o Hospital aderiu ao Sistema Nacional de Avaliação em Saúde (SINAS) da 

Entidade Reguladora da Saúde. Embora tendo como enfase a actividade assistencial 

desenvolvida pelo Hospital em cirurgia do ambulatório, esta adesão ao SINAS implica – para 

além da avaliação de eventos adversos, por indicadores de resultados, que traduzem a 

incidência de certo tipo de ocorrências na prestação de cuidados de saúde – a avaliação de 

procedimentos de segurança, por indicadores de estrutura, com base numa check-list de 

verificação da cultura e procedimentos relacionados com a segurança dos doentes na 

prestação de cuidados de saúde (v.g., identificação de doentes, comunicação e informação, 

gestão da medicação, controlo da infecção). Dado que os indicadores de estrutura não são 

estanques e que a metodologia proposta envolve, designadamente, a identificação de pontos 

críticos (cujo incumprimento compromete a qualidade dos serviços prestados), a sua avaliação 

no âmbito do SINAS tem naturais repercussões na óptica das iniciativas de melhoria da 

segurança do doente integrado na RNCCI. A primeira avaliação do Hospital terá lugar em 2013. 

 

• Satisfação do utente 

A satisfação foi avaliada através de um inquérito institucional baseado numa escala tipo Likert 

com 6 dimensões (acolhimento, cuidados de saúde, humanização dos cuidados, instalações, 

outros serviços e avaliação global da satisfação). 

O inquérito de satisfação abrangeu todos os utentes com internamento na Unidade de 

Convalescença no ano de 2012, tendo sido devolvidos 212 questionários preenchidos 

(universo de 261 doentes saídos da unidade com a lotação de 30 camas, que, no período, 

registou uma taxa de ocupação de 92.3% 10,135 dias de internamento e 8,7 doentes tratados 
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por cama). Os resultados face ao grau de satisfação com o atendimento global no Hospital 

revelaram que 79,6% dos utentes o avaliaram como Muito Bom, 19% como Bom, 16,3% como 

Razoável 4,1% e apenas 0,7 como Mau. 

Face aos dados de 2011,todos os itens obtiveram scores mais elevados na categoria de muito 

bom, exceptuando-se os da privacidade que o nível desceu comparativamente com o mesmo 

ano. 

A controvérsia internacional em torno da aplicação de inquéritos de satisfação em Unidades 

de Cuidados Paliativos leva a que não se disponha de resultados medidos por questionário 

para esta unidade, o que não prejudica que avaliações que são formalizadas por utentes e 

familiares não sejam analisadas e trabalhadas. A equipa está a preparar um estudo para 

avaliação da unidade onde consta um instrumento de avaliação da satisfação dos 

doentes/familiares.  

A Unidade de Cirurgia de Ambulatório semelhança dos outros serviços, avaliam a satisfação 

dos doentes através de questionário. Este é fornecido aos doentes que são intervencionados 

sob anestesia geral, loco-regional ou sob sedação. Foram distribuídos 821 inquéritos e 

recepcionados 365. Os itens em avaliação são vários, desde recursos humanos às instalações e 

organização do serviço. Revelaram scores em todos os itens entre o muito bom e o bom de 

97% no que refere aos recursos humanos, em relação às instalações centraram-se entre nos 

93% e no ítem da organização obtiveram-se scores de 81%. Estes resultados manifestam 

claramente, a qualidade dos serviços prestados na sua globalidade. 

Consciente de que a satisfação dos utentes é essencial para a avaliação da qualidade dos 

serviços de saúde, sendo a sua medição uma oportunidade para a melhoria do desempenho 

institucional, o Hospital pretende reforçar a utilização deste tipo de inquérito no ano de 2013. 

 

• Inovação no serviço ao utente 

Em Setembro de 2012, o Conselho de Administração procedeu à criação da designada Equipa 

de Projecto para a Qualidade, Inovação e Desenvolvimento, com o objectivo de, a partir de 

propostas de revisão de processos geradas da criatividade e discussão entre os seus membros, 

produzir ideias que contribuam para a melhoria do desempenho institucional. Desde então 

esta equipa multidisciplinar – na qual tem assento permanente o presidente do Conselho de 

Administração – tem reunido, pelo menos, mensalmente. 

 

Neste contexto, foram já aprovadas os seguintes projectos: 

Instalação de um sistema de musicoterapia nos serviços, tendo em vista a criação de um 

ambiente mais agradável e humanizado para os utentes e para os trabalhadores do HAJC 

(implementação a cargo da Unidade de Psicologia em articulação com os responsáveis da 

Unidade de Cuidados Paliativos e da Unidade de Convalescença). 
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Utilização do canal interno de TV para a emissão de programas de educação para a saúde, de 

animação lúdica e de informação geral para os utentes do HAJC (implementação a cargo da 

Direcção de Enfermagem e da Unidade de Psicologia).  

Criação de um registo de ocorrências na plataforma de informação interna do Hospital para 

registar eventos de importância funcional para os serviços, alertas, sugestões, críticas e outros 

contributos para a melhoria dos serviços, sendo a informação tratada pela Equipa de Projecto 

para a Qualidade, Inovação e Desenvolvimento (implementação a cargo da Unidade de 

Tecnologias e Sistemas de Informação). 

Disponibilização de um computador portátil para os doentes internados acederem à internet e 

poderem comunicar, por correio electrónico ou por videoconferência (implementação a cargo 

da Unidade de Tecnologias e Sistemas de Informação e da Unidade de Serviço Social). 

Reactivação da Biblioteca Móvel para os doentes internados e familiares acompanhantes, 

sendo esta iniciativa alvo de protocolo a celebrar com a Biblioteca Municipal de Cantanhede, 

actividade a dinamizar pela Unidade de Serviço Social e pela equipa de Voluntariado HAJC. 
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4. Outras actividades 

 

4.1. Actividade da Comissão de Ética para a Saúde 

No ano de 2012, a Comissão de Ética para a Saúde do Hospital Arcebispo João Crisóstomo 

realizou quatro reuniões.  

No sentido de conferir maior operacionalidade à intervenção da Comissão foi introduzida uma 

alteração ao respectivo Regulamento, aprovado em reunião de 18 de Janeiro de 2011, no 

sentido de as reuniões regulares passarem a revestir periodicidade bimensal em lugar de 

quadrimestral e de um dos membros assumir, rotativa e semestralmente, as funções de 

relator, competindo-lhe assegurar a análise e a síntese dos pedidos submetidos. 

No ano em referência foram submetidos a parecer da Comissão de Ética para a Saúde vários 

pedidos. Os pareceres assumiram a forma escrita e foram todos aprovados por unanimidade- 

 

Quadro 32 – Pareceres da Comissão de ética para a Saúde em 2012 

Objecto do parecer N.º de pareceres 

Projectos de investigação 8 
Outros assuntos 2 
Total 10 

 
De salientar ainda, entre as actividades realizadas pela Comissão no ano em descrição, a 

criação de um link para a submissão de requerimentos de realização de trabalhos de 

investigação, para agilizar e desburocratizar os contactos e a definição de regras de admissão 

de pedidos de realização de trabalhos de investigação, em ordem a mitigar problemas 

relacionados com volume, lacunas e qualidade científica dos requerimentos submetidos. 

 

4.2. Actividade da Comissão de Infecção Hospitalar 

As actividades desenvolvidas pela Comissão de Infecção Hospitalar do Hospital Arcebispo João 

Crisóstomo, na composição que lhe foi conferida a partir de Junho, mantiveram o 

planeamento delineado pela anterior equipa.  

Em 2012, a Comissão de Infecção Hospitalar apresentou, no contexto da Unidade de 

Formação, uma acção com o tema “Prevenção e controlo das infecções hospitalares”. 

O ano foi ainda caracterizado pela troca de correspondência com a Direcção-Geral da Saúde 

para obtenção de orientações sobre as novas estratégias para o ano de 2013. 

 

4.3. Actividade da Comissão de Farmácia e Terapêutica 

A Comissão de Farmácia e Terapêutica, com a composição que lhe foi atribuída em Junho de 

2012, retomou as reuniões periódicas a partir de Outubro.  
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Até ao final do ano foram realizadas três reuniões. 

Não tendo a Comissão de Farmácia e Terapêutica do Hospital Arcebispo João Crisóstomo 

estatutos aprovados, procedeu-se à elaboração dos mesmos, tendo sido fixada uma 

periodicidade mensal para as reuniões. 

 

Quadro 33 – Matérias submetidas à Comissão de Farmácia e Terapêutica em 2012 

 
Introdução de novos fármacos no consumo hospitalar 
Avaliação dos stocks dos serviços 
Dispensa de glicémias 

 

 

4.4. Actividade da Unidade de Formação Contínua 

Com base no diagnóstico de necessidades formativas anteriormente efectuado, em 2012, a 

Unidade de Formação Contínua apresentou candidatura à realização de 10 acções em que 

previa abranger 128 formandos. Vieram a ser aprovadas 5 acções, direccionadas a 72 

formandos, das quais foram executadas as seguintes 4: 

• Prevenção e controlo das infecções hospitalares  

• Comunicação na Prestação de cuidados de saúde 

• Higiene, segurança e saúde no trabalho no sector da saúde 

• Qualidade e Segurança do Doente 

No que se refere à avaliação da forma como decorreram as acções de formação é de referir 

que a taxa de aprovação foi de 100 %, não existindo desistências. A formação foi frequentada 

principalmente por formandos do sexo feminino, representando a população feminina cerca 

de 80,85% do total de Formandos. A maioria dos formandos que frequentou a formação 

situava-se no escalão etário dos 45-49, seguindo-se o escalão de 35-44 representando, no seu 

conjunto, cerca de 57,44% do total de participantes. Os grupos profissionais predominantes na 

formação foram Técnicos Superiores e Assistentes Técnicos. Recorreu-se tanto a formadores 

internos como externos, sendo escolhidos formadores externos sempre que a intervenção dos 

mesmos constituísse uma mais-valia para a melhoria da formação desenvolvida. O recurso a 

formadores internos foi feito na óptica de um maior conhecimento da instituição, da estrutura 

funcional e organizacional da mesma, assim como o conhecimento dos métodos de trabalho e 

dos funcionários. 
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4.5. Actividade da Unidade de Serviço Social    

A Unidade de Serviço Social centra a sua actuação em várias vertentes, sendo a actividade 

desenvolvida no ano de 2012 o reflexo desta circunstância. 

Nas Unidades de Convalescença e de Cuidados Paliativos, em que a técnica superior de serviço 

social integra a equipa de coordenação, a Unidade de Serviço Social foi responsável pelas 

referenciações sociais para a RNCCI, planos individuais de cuidados e preparação para a alta.  

A Unidade de Serviço Social participou ainda na equipa de visita domiciliária, na gestão da 

atribuição de ajudas técnicas, na coordenação do Voluntariado e na direcção do Gabinete do 

Utente. 
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5. Recursos humanos  

 

Quadro 34 – Lugares no mapa de pessoal do Hospital: técnicos superiores, assistentes técnicos, assistentes 
operacionais e médicos 

 

 
 
Quadro 35 – Lugares no mapa de pessoal do Hospital: enfermeiros, técnicos de diagnóstico e terapêutica, 
técnicos superiores de saúde e técnicos de informática 

 

 

A oscilação dos recursos humanos nos últimos anos tem constituído um dos principais 

constrangimentos da gestão do Hospital do Arcebispo João Crisóstomo. Com efeito, este 

Hospital perdeu nos últimos anos um número significativo dos seus efectivos, com especial 

efeito nocivo no mapa médico, em que nos últimos três anos vimos reduzidos os efectivos 

clínicos a metade. 

Esta situação, origina uma crescente dependência do Hospital dos prestadores de serviços 

médicos externos, frequentemente com horários reduzidos que tem de ser negociados de 

acordo com as disponibilidades desses profissionais. Estes factos originam algum défice de 

autonomia do Hospital para a organização interna dos horários dos serviços da forma mais 

01-01-2012 31-12-2012 01-01-2012 31-12-2012 01-01-2012 31-12-2012 01-01-2012 31-12-2012

Gestão e Apoio Geral 9 8 10 10 4 3

U.Convalescença 1 1 11 9 1 1

U.Cuidados Paliativos 1 1 8 7 1 1

U.Cirurgia Ambulatório 1 1 3 3 3 3

Consulta Externa 4 4 3 3 0 0

Actividade complem. 

Saude (Laboratorio e Farmacia e 

RX, ECG, diatetica Rouparia)

4 4 2 1

Total RCFP 9 8 21 21 31 26 5 5

Prestadores contratados 14 10

Contratados Empresas 5 5 15 16

Totais Gerais 9 8 21 21 36 31 34 31

Areas
Gestão e Tec. Super Assit Tecnico Assist. Operacional Medicos

01-01-2012 31-12-2012 01-01-2012 31-12-2012 01-01-2012 31-12-2012 01-01-2012 31-12-2012

Gestão e Apoio Geral 1 1 1

U.Convalescença 16 15

U.Cuidados Paliativos 11 9

U.Cirurgia Ambulatório 6 6

Consulta Externa 4 4

Actividade complem. 

Saude (Laboratorio e Farmacia e 

RX, ECG, diatetica Rouparia)

9 9 2 2

Total RCFP 38 34 9 9 2 2 1 1

Prestadores contratados

Contratados Empresas 4 4 6 6 1 1 1 1

Totais Gerais 42 38 15 15 3 3 2 2

TSS Informatica
Areas

Enfermeiros TDT
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adequada às necessidades dos cidadãos e impõe-nos uma flexibilidade funcional com alguns 

efeitos nos custos. 

Analisando o mapa acima, verificamos que durante o ano de 2012, a generalidade do mapa do 

pessoal em regime de trabalho em funções públicas (RCTFP), os trabalhadores 

tradicionalmente designados com vínculo à função pública, manteve-se razoavelmente 

estabilizado al longo do ano. 

As áreas profissionais mais afectadas, não tanto pelo número absoluto de redução de 

elementos, mas antes pelo seu efeito nos serviços considerada a proporcionalidade pelo 

pequeno “quadro” de recursos de cada serviço, foram os enfermeiros e os assistentes 

operacionais que vimos reduzidos na Unidades de Convalescença (respectivamente menos 1 e 

menos 2) e na Unidade de Paliativos (menos 2 e menos 1). 

Aparentemente pouco relevante, assume um efeito de elevado impacto a redução de 1 ou de 

2 elementos nestas equipas, considerando tratar-se de serviços a funcionar 24 horas 365 dias 

do ano. Desta forma, a tarefa dos responsáveis destas Unidades fica bastante complicada na 

gestão das escalas de serviço, sempre que falha um só elemento das equipas. 

Nos prestadores de serviços contratados, em regime de avença individual ou a empresas, ao 

longo do ano apenas se verificou significativa oscilação nos prestadores médicos, em que o CA 

teve necessidade de ajustar várias situações contratuais de acordo com imposições 

regulamentares, sem nunca perder de vista os compromissos de produção contratada pelo 

HAJC com a tutela, situação que nos exigiu a tomada de opções contratuais também de acordo 

com as especialidades que maior necessidade se impunha aos objectivos e interesses do 

Hospital. 

Justifica-se, também, que se realce o facto de este Hospital, e apesar da sua pequena 

dimensão, ter um elevado peso de recursos humanos contratados como prestadores a 

empresas ou em regime de avença. 31% do total dos recursos humanos estão contratados 

neste regime e 69% pertencem ao mapa de pessoal do Hospital. 
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6. Recursos financeiros 

6.1. Contrato-programa 

 

Quadro 37 – Contrato programa 2012 
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Quadro 38 – Objectivos nacionais e regionais 2012 

 
 

 

 

6.2. Investimentos 

Para além da substituição de equipamentos imprescindíveis ao normal funcionamento da 

instituição e do pagamento de uma central telefónica instalada em 2009, não foram registados 

quaisquer investimentos, em 2012, face às restrições orçamentais com que o Hospital se 

confrontou. 
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7. Principais linhas de acção para 2013 

 

1 - Projectos de Qualidade: 

1.1. Iniciação do processo de certificação da Unidade de Paliativos. 

1.2. Iniciação do processo de certificação da Unidade de Convalescença. 

 

2 - Projectos de Produção: 

2.1. Desenvolvimento de processos multidisciplinares de acompanhamento domiciliário. 

2.2. Assessoria técnica às equipas intra-hospitalar e equipa de cuidados comunitários na área 

de cuidados paliativos. 

2.3. Dinamização do Hospital de Dia. 

2.4. Reestruturação da Consulta Externa e estabilização das valências médico-cirurgicas.  

 

3 - Projectos de Organização, Inovação, Humanização e Desenvolvimento: 

3.1. Instalação de musicoterapia no ambiente hospitalar. 

3.2. Desenvolvimento de processos de polivalência e flexibilidade funcional. 

3.3. Estabelecimento de processos organizacionais e de regulamentação interna, de gestão do 

risco e de controlo de gestão. 

 

4 - Projectos de Intervenção Comunitária: 

4.1. Dia Mundial da Saúde, 5 de Abril de 2013, O Hospital aberto à comunidade. 

4.2. Jornadas de Saúde do HAJC – 1 a 14 de Outubro de 2013 - 1 de Outubro, dia internacional 

do cidadão idoso; 11 de Outubro, Dia Mundial da dor; 14 de Outubro, o HAJC e os desafios do 

futuro. 
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8. Elementos económico-financeiros 

 

Quadro 39 – Informação económica e financeira 

 

8.1 Despesa 

Quadro 40 – Evolução da despesa 

 

O total da despesa processada no ano 2012 ascendeu a 4.643.323€ que representa um 

decréscimo de 30% relativamente ao ano de 2010 e 20% relativamente ao ano 2011. 
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Destaca-se a redução ao nível das despesas com pessoal que refletem as reduções salariais e a 

suspensão do pagamento dos subsídios de férias e natal nos termos da legislação em vigor no 

ano 2012, que provocou, em termos absolutos uma poupança de 803.192€ que se traduz num 

decréscimo de 25% relativamente ao período homólogo.  

Considera-se ainda significativo o decréscimo ao nível das despesas de investimento em cerca 

de 93% e das outras despesas do exercício em cerca de 58%. Neste ponto importa referir que 

ao nível do investimento foram efectuadas as despesas estritamente necessárias para a 

reposição de equipamentos necessários à actividade assistencial não passíveis de reparação e 

relativamente às outras despesas do exercício, reflecte-se o esforço dos serviços do HAJC, no 

ano 2011 e 2012, no sentido de não transitar com dívidas e por outro lado respeitar o princípio 

da especialização do exercício, imputando os custos ao próprio ano em que incorrem. 

No tocante à componente de subcontratos, verifica-se um acréscimo de 56% relativamente ao 

ano 2011, que se deve ao facto do HAJC ter sido penalizado, nos termos da metodologia 

definida para o contrato programa 2012, pela transferência de doentes para outras 

instituições por incumprimentos dos prazos de espera cirúrgicos. 

Relativamente à componente de Fornecimentos e Serviços, considera-se relevante a análise 

comparativa das rubricas de maior peso financeiros, conforme gráfico em baixo. 

 

Quadro 41 – Fornecimentos e serviços 

 

Na despesa processada em fornecimentos e serviços, destaca-se as componentes referentes a 

contratações de pessoal quer em regime de avença quer por empresas que representam cerca 

de 50% do total da despesa nesta rubrica. 

Nas restantes rubricas, verificam-se ligeiros aumentos nos encargos de funcionamento, 

nomeadamente electricidade e gás, fruto das variações das tarifas do mercado. Já os 
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aumentos relativos aos serviços de fornecimento de refeições e tratamento de roupa, foram 

objecto de intervenção por parte da gestão no sentido de renegociar os contratos. 

Por último, importa referir que para a contenção da despesa contribuiu o facto de não ter sido 

autorizada a aplicação do saldo da gerência de 2011 em despesa e o despacho de 12 de 

Setembro de 2012 de Sua Excelência o Senhor Ministro de Estado e das Finanças, no qual 

impedia a realização de novos compromissos em determinadas rubricas. 

Na estrutura de custos da instituição verifica-se que as despesas com pessoal representam 

53% do total da despesa enquanto os fornecimentos e serviços representam 34%, sendo estas 

duas rubricas as de maior volume financeiros representando 87% do total da despesa 

processada. 

 

Quadro 42 – Estrutura de custos 2012 
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8.2 Receita 

Quadro 43 – Evolução da receita 

 

O total da receita cobrada no ano 2012 ascendeu a 5.868.938€ que representa um decréscimo 

de 13% relativamente ao ano de 2010 e 4% relativamente ao ano 2011. 

Como se pode verificar no gráfico infra, o decréscimo de receita deve-se essencialmente aos 

cortes efectuados nos montantes atribuídos em sede de subsídio de exploração proveniente 

do orçamento de estado. 

Por outro a Receita Própria cobrada, salvo ligeiras variações, tem-se mantido estável 

ascendendo a aproximadamente a 2.000.000€ por ano. 

 

Quadro 44 - Transferências do OE vs Receita Própria 
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8.3 Indicadores económico-financeiros 

 

Quadro 45 – Indicadores económico financeiros, custos unitários e outros indicadores 
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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 

Classificação Orgânica: 10.1.03.25 

Classificação 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. 

 

 

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. 
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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, 

nomeadamente: balancetes, mapa da situação económico-financeira, mapa das despesas 

com pessoal, mapa das dívidas de clientes e utentes, mapas de execução orçamental, mapa 

dos fundos disponíveis, mapa dos pagamentos em atraso, entre outros; 

- 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; 

- 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; 
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- 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, já 

se iniciaram os procedimentos de atualização. 
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8.2 – Notas ao Balanço e à Demonstração de Resultados 
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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 2012 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 componente constata-se uma diminuição das 

dividas a receber . 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. 

 

2- Dívidas a Terceiros – Curto Prazo – Nesta componente a maior variação é ao nível das 

dívidas ao estado que se encontram saldadas pelo que não há comentários a efetuar. 

 

 

 

 



53 
 

 

27 – Acréscimos e Diferimentos – O valor inscrito de 3.087.672,18€ refere-se a verbas 

financiadas (proveitos diferidos) bem como à contabilização de vencimentos relativos ao 

mês de Dezembro os quais serão pagos no ano 2013 (acréscimo de custos). 

De referir que o valor total de financiamentos até 2012 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 167.794,08€. 
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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 decréscimo de 11% relativamente a 2011 deve-se ao esforço de 

contenção ao nível do consumo de produtos farmacêuticos e materiais de consumo clínico. 

 

64 – Custos com Pessoal – O decréscimo de cerca de 20% relativamente a 2012 deve-se a 

vários fatores nomeadamente: na redução efetiva de despesas, a redução salarial, redução 

do valor das remunerações suplementares, cortes dos subsídios de férias e natal e também 

por via de aposentações. 

 

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 2008. 

 

69 – Custos e Perdas Extraordinárias – Esta conta reflete o valor da despesa relativa a 

exercícios anteriores contabilizadas no exercício de 2012, no total de 70.800,12€, inclui ainda 

13.054,42€ referentes à correção dos movimentos contabilísticos da especialização do 

exercício com vencimentos e 343.896,82€ corresponde a correções de faturas de 

devedores, uma vez que devido à falta de regulamentação na atribuição de entidade 

responsável pelos pagamentos no âmbito da rede nacional de cuidados continuados 

integrados do ano 2010,torna-se necessário proceder regularmente à anulação desta 

faturação, o restante diz respeito a regularizações de existências e outros. 

 

71 – Prestações de Serviços – O acréscimo de 11% relativamente a 2011, deve-se ao aumento 

da atividade hospitalar. 

 

74 – Subsídios Correntes Obtidos - Esta Conta reflete o valor do subsídio de exploração e 

outras transferências correntes, cujos valores a seguir se discriminam: 

- Tesouro:         3.534.568,00€ 

- ACSS:                       2.523,32€ 

- FSE:                         11.863,41€ 
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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 2012, que ascendem a 

53.479,76€, encontram-se refletidas ainda as correções à especialização do exercício no 

tocante a vencimentos, no valor de 17.808,47€ e ainda as transferências de capital obtidas 

no valor de 167.794€ 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 

 

O Resultado do Exercício foi afetado positivamente pela capacidade de produção hospitalar 

que gerou proveitos operacionais suficientes para fazer face às reduções que se verificaram 

ao nível das transferências correntes do Orçamento de Estado. A redução ao nível dos 

custos com pessoal provou igualmente um impacto significativo nos resultados do Hospital 

arcebispo João Crisóstomo – Cantanhede. 

 
 

 

 


