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1. MENSAGEM DO PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
 
 

O ano de 2013, na linha da vivência geral do País, constituiu para o Hospital do Arcebispo 
João Crisóstomo, um ano mais benévolo e positivo do que era expectável no seu início. 
 
Com efeito, tendo em conta as dificuldades sentidas ao longo do ano para estabilizar 
especialmente os recursos médicos especializados, podemos afirmar com propriedade, que 
2013 foi um bom ano para o HAJC, entendido tanto na perspetiva da utilidade pública da sua 
ação e do desempenho conseguido na sua consecução, como ainda na consolidação da sua 
estrutura e do seu plano estratégico a médio prazo (2013-2015). 
Nesta perspetiva, parece-me que podemos enquadrar a benevolência que o ano teve 
connosco, com o bom desempenho que o SNS teve a nível nacional e, especialmente, com o 
excecional contributo que o Ministério da Saúde deu ao País para a consolidação das contas 
públicas. 
 
No decurso do ano de 2013, conseguimos superar algumas das fragilidades identificadas na 
estrutura funcional deste Hospital e consolidamos valências que tem vindo a funcionar sob 
processos de sustentabilidade muito difícil ao longo dos tempos. O adiamento de soluções e 
a convivência com a eternização dos problemas, não se coaduna com os nossos conceitos de 
gestão estruturada e sustentada, pelo que, o papel mais difícil que nos foi exigido prendeu-
se com a conciliação das deficiências estruturais com a trajetória concebida para o futuro do 
Hospital.   
A resiliência ativa foi adotada no HAJC como um processo orgânico-cultural para a superação 
de dificuldades e deu resultados que realçamos neste ano de 2013.  
 
Os processos de reengenharia adotados em 2012 para o ajustamento estrutural do HAJC à 
realidade geo-social e institucional da região centro, foram continuados em 2013 com a 
pesquisa de melhores soluções, de novas oportunidades, de novos projetos que assegurem 
a indispensável sustentabilidade desta unidade hospitalar como referência regional na sua 
área de atuação. Continuamos a afirmação do HAJC como unidade hospitalar de 
proximidade, de resposta às necessidades de cuidados médicos especializados de primeira 
linha, aos cidadãos do seu perímetro de influência. 
 
Debruçando-nos sobre os principais indicadores produtivos e a resposta que o HAJC deu com 
toda a precariedade de recursos humanos com que se debateu ao longo do ano, justificamos 
a resiliência dos profissionais e a benevolência que atribuíamos ao ano de 2013. 
 
A produção contratualizada com a tutela para 2013, foi proposta em agosto de 2012, numa 
altura em que nos debatíamos com a pesquiza de soluções que pareciam impossíveis para 
cumprir o contrato-programa desse ano, sendo racionalmente apresentado um plano 
produtivo revisto em baixa face à tendência dos anos anteriores, conscientes que estávamos 
das dificuldades em estabilizar os recursos humanos das especialidades médicas. 
Ao nível cirúrgico, superamos em 102,5% o número de intervenções cirúrgicas e em 110,9% 
o número de doentes intervencionados, face à produção com que nos tínhamos 
comprometido. Nas consultas externas, superamos a produção contratada em 129,8% o 
número total de consultas previstas, sendo esse valor especialmente relevante nas primeiras 
consultas, facto a realçar face aos objetivos estratégicos do SNS. 
Nas restantes áreas produtivas merece especial realce o facto de as Unidades de 
Convalescença (com mais de 10.100 dias de internamento) e de Paliativos (com mais de 4.700 
dias de internamento), manterem taxas de ocupação anual superiores a 92%, situação que 
torna o HAJC uma referência na RNCCI. Lamentavelmente, a rotação das camas tem vindo a 
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diminuir, em resultado do aumento da demora média de internamento, especialmente na 
Convalescença, por maior exigência clínica dos doentes internados. 
 
Pelos resultados obtidos e pelas manifestações de avaliação positiva que vamos recebendo 
dos cidadãos, apesar das inúmeras insuficiências operativas que nos obrigam a sistemáticos 
ajustamentos semanais e até diários, pensamos que, com a convicção e a persistência que 
colocamos na missão do HAJC, temos superado impensáveis dificuldades e insuficiências de 
recursos. 
 
Conscientes do dever de participar ativamente na recuperação socioeconómica do País, na 
consolidação das contas públicas, na estabilização do sistema público de serviços, na 
sustentabilidade económica e consolidação de um SNS tecnicamente eficiente e amigo de 
uma cidadania ativa, procuramos responder afirmativamente aos desafios do Sr. Ministro da 
Saúde nesse sentido. Para isso, empenhamo-nos na maximização da eficiência dos serviços 
do HAJC e na contínua racionalização de recursos, em respeito pelo esforço dos contribuintes 
portugueses no financiamento do Estado social. 
Desta forma, o desempenho financeiro do HAJC superou os bons resultados do ano transato, 
obtendo em 2013 um excecional saldo de gerência de 1.680.886,45€ e um EBITDA positivo 
em 242.481,60€. O saldo financeiro no final do ano situava-se em 1.659.143 euros, 
transitando por pagar para o ano seguinte apenas 21.743,20€. O HAJC manteve ao longo do 
ano prazos de pagamento aos seus fornecedores normalmente abaixo dos 30 dias, 
contribuindo para a dignificação do Estado nas suas relações com as instituições económicas. 
 
Mais uma vez, atribuímos os resultados de desempenho produtivo e de eficiência financeira 
para os cerca de 150 trabalhadores e colaboradores do HAJC, tanto os pertencentes ao mapa 
de pessoal como os colaboradores e prestadores de serviços externos, pois foi com o 
empenho de todos e a compreensão das dificuldades e dos deveres que se nos impõe, que 
conseguimos consolidar a ação do HAJC sem afetar a qualidade dos serviços prestados e o 
desempenho esperado.  
Para futuro, constitui nosso objetivo fundamental, transformar a cultura de resiliência ativa 
que temos sustentado, numa cultura de qualidade dos serviços em todas as áreas de 
intervenção do HAJC. 
 
 
Cantanhede, 11 de Abril de 2014. 
 
O Presidente do Conselho de Administração 

 
(Aurélio Rodrigues) 
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2. APRESENTAÇÃO DO HOSPITAL DO ARCEBISPO JOÃO CRISÓSTOMO 
 

 
2.1. Visão, Missão, Valores e Linhas Estratégicas. 

 
 
A visão do HAJC é ser uma unidade de saúde de proximidade de referência regional e nacional 
na prestação de cuidados de saúde humanizados e promotores de qualidade de vida dos 
cidadãos. Por isso, é compromisso do HAJC garantir o melhor acolhimento aos doentes e seus 
familiares, garantir qualidade da prática clínica, ter elevado grau de satisfação dos utentes e 
colaboradores e estabilizar a sua sustentabilidade económico-financeira. 
 
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. 
 
Os valores que nos orientam no HAJC regem-se pelos seguintes princípios: 
 
Primado do Indivíduo – A resposta às necessidades individuais de cada paciente e de cada 
colaborador norteiam a atividade 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 ação 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.   
 
As principias linhas estratégicas são: 
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 qualidade de vida e melhor cidadania em saúde. 
4 – Cumprimento dos objetivos assumidos em contrato-programa e planos de ação, no sentido 
de contribuir para a concretização das metas estabelecidas para o desempenho regional e para 
as políticas nacionais de saúde. 
 
 

2.2. Enquadramento histórico do HAJC. 
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O atual Hospital do Arcebispo João Crisóstomo, foi integrado na rede hospitalar nacional pelo 
Decreto-Lei n.º 618/75, de 11 de novembro, que tornou extensível aos hospitais concelhios as 
disposições do Decreto-Lei nº 704/74, de 7 de dezembro, com a designação de Hospital de 
Cantanhede. Este hospital tem origem no secular Hospital da Santa Casa da Misericórdia de 
Cantanhede. 
 
Posteriormente, no contexto da publicação dos despachos da Ministra da Saúde, Dr.ª 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 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, excecionalmente, de Ortopedia. 
 
Mais tarde, em 22 de fevereiro de 1994, por despacho do Ministro da Saúde, Dr. 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, com a incumbência de construir de um 
hospital. 
 
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. 
 
Desde julho de 2007, após sofrer obras gerais de conservação e remodelação, nos termos do 
despacho do Ministro da Saúde, Dr. Correia de Campos, n.º 1408/2008 (Diário da Republica n.º 
8, 2.ª série, de 11 de janeiro), o Hospital do Arcebispo João Crisóstomo passou a ser um 
estabelecimento integrado na Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, incluindo 
uma unidade de convalescença e uma unidade de cuidados paliativos.  
 
Nesta altura, por protocolo celebrado entre o Ministério da Saúde, a Autarquia e a ARS do 
Centro, reconverteu-se o serviço de urgência em consulta aberta, assegurada pelo centro de 
saúde/ACES Baixo Mondego e instalou-se no HAJC uma unidade de suporte imediato de vida da 
INEM (SIV). Nesta parceria entre os serviços locais de saúde, a Consulta Externa do Hospital 
passou a funcionar nas instalações do Centro de Saúde, num processo de permuta de 
instalações. 
 
 

2.3. Área de influência e caracterização geo-social da sub-região da Gândara. 
 
 

O Hospital do Arcebispo João Crisóstomo serve diretamente uma população próxima dos 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.). 
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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 

Totais 71 1.237,72 147.557 

Fontes: Pordata e Portal Nacional dos Municípios 
(1) Concelhos cuja população é parcialmente servida pelo Hospital Arcebispo João Crisóstomo 
 
Figura 1 – Mapa da área de influência e da área de atracão do HAJC 

 
Fonte: NUTS, Região Centro Litoral 

 
Integrando a Administração Regional de Saúde do Centro, I.P., o Hospital do Arcebispo João 
Crisóstomo articula-se, preferencialmente, a montante, com as unidades de saúde do 
Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) Baixo Mondego (especialmente as correspondentes 
ao ex-ACES do 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. (CHUC). 
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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 

Total 163.848 

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 direta 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 inativa e tendo o sector terciário como principal área 
de atividade. 

 
Quadro 3 – População residente (anos 2008 a 2012) 

Concelhos 2008 2009 2010 2011 2012 

Cantanhede 38.926 38.937 37.799 36.560 36.480 

Mira 13.282 13.299 12.896 12.447 12.367 

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 em idade ativa (15 aos 65 anos), idosos e jovens (- 15 anos) (ano 
2012) 

Concelhos População ativa População + 65 anos População Jovem 

Cantanhede 63,00% 24,50% 12,60% 

Mira 62,90% 24,30% 12,70% 

Fonte: Pordata 
 
Quadro 6 – População ativa por sector de atividades (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 
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2.4. Organograma, diretório 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 2013, a gestão do Hospital do Arcebispo João Crisóstomo esteve a cargo dos 
membros do conselho de administração nomeados 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), com início de funções reportado a 01 de junho de 2012. 

 
Quadro 8 – Membros do órgão de gestão em 2013 

Cargo Nome Início mandato Termo mandato 

Presidente Dr. Aurélio 
Rodrigues 

01/06/2012 01/06/2015 

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

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

Enfermeira Diretora Enf.ª Helena 
Fernandes 

01/06/2012 01/06/2015 

 
 

Enquanto órgãos de apoio técnico, no ano de 2013, exerceram funções a Comissão de Ética, a 
Comissão de Farmácia e Terapêutica, a Comissão de Humanização e Qualidade e a Comissão de 
Infeção Hospitalar. 

 
Quadro 9 – Membros dos órgãos de apoio técnico em 2013 

Comissão de Ética 

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 Lemos 
 

Comissão de Farmácia e Terapêutica 

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

Comissão de Humanização e Qualidade 

Presidente - Dr. Aurélio Rodrigues 
Dr.ª Lourdes Pinhal 
Enf. Vítor Rua 
Enf. Francisco Girão* 
Dr.ª Alice Garrido* 
Assistente técnica Regina Estarreja* 
Padre Luís Lemos* 
 

*Integraram a comissão a partir de 11 de julho de 2013. 
 

Comissão de Infeção Hospitalar 

Presidente - Enf.ª Helena Fernandes 
Dr.ª Fernanda Ferrão 
Enf. Rui Figueiró* 
Enf. Vítor Rua** 
Núcleo Apoio Téc Consultivo - Dr.ª Margarida Seabra 
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*Cessou funções em 3 de Setembro de 2013 
** Iniciou funções em 3 de Setembro de 2013 
 

 
 

Para além dos órgãos legalmente fixados, a estrutura orgânica do Hospital incluiu as unidades e 
serviços que seguem, com os respetivos responsáveis: 

 Unidade de Gestão e Logística  
Unidade de Gestão Financeira – Dr.ª Marta Branco 
Unidade de Gestão Hoteleira – Dr. Décio Matias (até 21 de Outubro de 2013) 
Unidade de Gestão da Formação – Enf.º Egídio Reis 
Unidade de Gestão de Doentes – D. Cristina Anjo 
Unidade de Gestão de Recursos Humanos – Dr. Décio Matias (até 12 de Março de 
2013)/D. Anabela Rua (a partir de 12 de Março de 2013) 
Unidade de Gestão de Sistemas e Tecnologias Informação – Técnica Ana Araújo 
Unidade de Gestão de Stocks e Imobilizado – D. Altina Sequeira 
 

 Unidade de Suporte aos Cuidados 
Unidade de Farmácia – Dr.ª Margarida Seabra 
Unidade de Nutrição e Dietética – Dr.ª Alexandra Barcelos 
Unidade de Serviço Social – Dr.ª Alice Margarido 
 

 Unidade de Ambulatório 
Sector de Consulta Externa – Dr. Cândido Capela e Enf.º Egídio Reis 
Sector de Laboratório – Dr.ª Ana Carvalho 
Sector de Radiologia – Técnica Iria Veloso 
Sector de Electrocardiografia – Técnica Lurdes Ruivo 
Unidade de Cirurgia de Ambulatório – Dr.ª Fernanda Ferrão e Enf.º Egídio Reis 
 

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

 Unidade de Cuidados Paliativos (equipa de coordenação, Dr.ª Lourdes Pinhal, Enf.º 
Victor Rua e Dr.ª Alice Margarido) 
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3. ATIVIDADE ASSISTENCIAL 
 
 
No ano de 2012, conseguimos mobilizar o empenho dos trabalhadores e dos colaboradores do 
HAJC, para a recuperação produtiva contratualizada pelo hospital e o cumprimento do contrato-
programa no seu essencial. Este facto ganha especial relevo, por os compromissos produtivos 
contratados terem sido assumidos de forma excessivamente otimista sem o Hospital ter as 
condições funcionais e laborais para o conseguir cumprir, situação que exigiu da gestão e dos 
trabalhadores e colaboradores do HAJC um esforço acrescido para se honrarem os 
compromissos e não se comprometer o futuro do Hospital. 
 
Vivida esta experiência, não poderia o CA deixar de estabelecer para 2013 um plano produtivo 
mais adequado à realidade estrutural e funcional do Hospital e ajustado às necessidades da 
comunidade que serve. De registar que a produção contratada para 2013 foi planificada em 
agosto de 2012, sob fortes constrangimentos que nos recomendaram uma contratualização 
moderada. Porém, chegados ao último trimestre de 2013, constatando-se que a capacidade de 
produção do HAJC poderia ir mais além do contratualizado, apresentou-se uma revisão em alta 
da mesma que foi aceite pela ARSC, IP. 
 
Aliás, este ajustamento, é um fator de referência permanente na condução das decisões de 
gestão no HAJC, pois as necessidades dos cidadãos, o sentimento de causa pública e de serviço 
social que caracteriza o SNS, definem a trajetória que incutimos ao processo de gestão. 
 
Neste sentido, o plano produtivo do ano de 2013 foi planificado para conjugar três vetores 
essenciais que não podiam deixar de estar presentes no planeamento da gestão do HAJC: - 
primeiro, a resposta às necessidades prioritárias da comunidade; - segundo, a adequação às 
condições funcionais e estruturais do Hospital; - terceiro, a sua sustentabilidade face aos 
recursos disponíveis e perspetivados para futuro. O equilíbrio entre estes vetores constitui a 
essência do processo de gestão do HAJC. 
 
Dando esta objetividade ao processo de gestão, estabelecemos um plano de produção que foi 
conseguido plenamente, tendo em 2013 cumprido o contrato-programa de forma que podemos 
considerar equilibrada e excelente, pois a realização de consultas de especialidades médicas foi 
excedida em 119,01% e na cirurgia de ambulatório foi conseguida uma produção cirúrgica de 
102,51% do previsto. Maior realce merece o facto de o objetivo previsto para os doentes 
intervencionados em cirurgia ter sido superado em 110,94% do programado e, as primeiras 
consultas de especialidade, terem sido superadas em 129,59%. Também no internamento a taxa 
de ocupação foi elevada, com uma média anual superior a 92%, chegando em alguns meses a 
superar os 95%, tanto nos cuidados Paliativos como nos Continuados.  
 
Desta forma, a atividade assistencial do HAJC pode considerar-se ter cumprido plenamente os 
objetivos programados, sendo que nos resta a vontade de ir mais além na causa da saúde. 

 
 
3.1. Produção. 

 
Na análise da produção clínica do HAJC no ano de 2013, temos de considerar dois factores que 
orientam e qualificam a avaliação a realizar.   
 
O primeiro fator, respeita ao perfil da produção que o HAJC vinha a tentar consolidar nos últimos 
anos, mas que a saída para a aposentação de alguns dos seus recursos médicos especializados 
contrariava, à medida que se tornava impraticável a sua substituição por novos elementos. O 
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recurso a contratos precários de aquisição de serviços médicos a que nos temos sujeitado nos 
últimos dois anos, vem a dificultar a evolução da produção na medida do que entendemos 
possível neste Hospital e necessário para a comunidade, se atendermos às solicitações que se 
tem mantido regulares. 
 
O segundo fator de análise, respeita à produção contratada pelo HAJC para o ano de 2013, tendo 
presente as contingências de recursos referidas e a dificuldade na sua contratação pelo regime 
oficialmente em vigor. A produção contratada para 2013, como atrás referido, foi uma opção 
racional assumida pelo CA do HAJC face à perspetiva de impossibilidade de contratar 
prestadores médicos à medida do que entendíamos adequado, opção que se demonstrou 
acertada face aos constrangimentos que perduram na contratação pública ao longo do ano de 
2013.  
 
Na perspetiva do primeiro fator de análise, podemos considerar que o volume de atividade 
assistencial do HAJC registou em 2013 um decréscimo em várias linhas de produção, 
relativamente ao ano de 2012, quebrando a tendência crescente da produção. 
 
Efetuada a análise da produção contratada e realizada no ano de 2013, a leitura torna-se 
francamente positiva nas principais linhas de produção, que foram excedidas de forma 
avantajada em alguns casos. Este facto, apesar das contingências registadas e dos ajustamentos 
constantes ao longo do ano para assegurarmos a estabilidade dos prestadores médicos, é 
demonstrativo da capacidade instalada no HAJC para ir mais além na prestação de serviços 
clínicos aos cidadãos. 
 
De sublinhar, que os resultados de produção do HAJC são 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 em 2010 e de 4 em 2011, sem que tenha sido viável proceder à sua 
substituição.  
 
Assim, a atividade assistencial do HAJC (1 Unidade de Cuidados Paliativos com 14 camas, 1 
Unidade de Convalescença com 30 camas, 1 Unidade de Cirurgia de Ambulatório com 4 camas 
de recobro tardio, 1 Unidade de Consulta Externa com 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 contratação de serviços avençados. 
 
A circunstância de estas contratações estarem, atualmente, condicionadas à aquisição de 
serviços através do concurso público n.º 2012/102, para a prestação de serviços médicos, ou 
dependentes da tramitação prevista na Portaria n.º 16/2013, de 17 de Janeiro, (para o ano de 
2013, o despacho genérico favorável do Secretário de Estado da Administração Pública foi 
proferido em 6 de maio de 2013), constitui um forte constrangimento à capacidade de resposta 
atempada às necessidades assistenciais, para além de se refletir negativamente na capacidade 
de cumprimento do contrato-programa e dos objetivos de gestão. 
 
 

3.1.1. Consultas externas. 
 
 

No ano de 2013, o HAJC realizou 16.222 consultas externas, superando em mais de 19% o 
contratado com a tutela. Merece especial realce, o facto de as primeiras consultas realizadas 
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terem excedido em 29,59% o número de primeiras consultas contratadas, indo de encontro às 
recomendações e objetivos do Ministério da Saúde para se aumentar a resposta às primeiras 
consultas solicitadas pelos cidadãos.  
 
Pela primeira vez no HAJC as primeiras consultas realizadas excederam o número das consultas 
subsequentes, representando 51,60% do total de consultas, superando o objetivo estabelecido 
de 47,38%, na linha de crescimento dos anos anteriores. 
 
Quadro 10 – Atividade de consultas externas médicas no triénio 

 
 
Em relação à produção de 2012, apesar da referida contratação em baixa para 2013 pelas razões 
registadas atrás, apenas tivemos um decréscimo de 0,31% no total de consultas realizadas, 
excedendo mesmo assim largamente o número de primeiras consultas relativamente ao ano 
transato (mais 11,60%). 
 
Na atividade de consultas não médicas (psicologia clínica, nutrição clínica e terapia da fala), 
áreas com alguma irregularidade no decorrer do ano, não se atingiram os objetivos nas primeiras 
consultas, com um défice de 38,39% do esperado, embora se tenham superado quase no mesmo 
valor (+38,14%) as consultas subsequentes. O resultado desta área clínica foi afetado em boa 
medida pela ausência prolongada por doença de um técnico. 
 
Quadro 11 – Atividade de consultas externas não médicas no triénio 

 
 
As áreas clínicas não médicas representam grande importância para determinados sectores da 
comunidade. Já no início do ano de 2014, procedemos à reestruturação desta área para melhor 
poder responder às necessidades da população juvenil, promovendo a Consulta Jovem, 
especialmente destinada a crianças e jovens até aos 18 anos. 
 
 

3.1.2. Cirurgia do ambulatório. 
 
 

No ano de 2013, o HAJC realizou 1.390 intervenções cirúrgicas, em 1.126 doentes, excedendo 
também neste domínio a produção contratada com a tutela, respetivamente em 2,51% e 
10,94%, mesmo depois da revisão em alta do contrato-programa em novembro de 2013, 
renegociado com a ARSC, IP.  

2011 2012 contra. real.

Primeiras  consultas 6.467 7.500 6.459 8.370 11,60% l 29,59% l

Consultas  Subsequentes 7.773 8.772 7.172 7.852 -10,49% l 9,48% l

TOTAL 14.240 16.272 13.631 16.222 -0,31% l 19,01% l

% Primeiras  cons . / Total  cons . 45,41% 46,09% 47,38% 51,60% 11,94% l 8,16% l

2013
Consultas Médicas

 2012 / 2013 contra. / real.

var. % 2013%

2011 2012 contra. real.

Primeiras  consultas 1.571 1.603 2.180 1.343 -16,22% l -38,39% l

Consultas  Subsequentes 1.695 1.562 1.130 1.561 -0,06% l 38,14% l

TOTAL 3.266 3.165 3.310 2.904 -8,25% l -12,27% l

% Primeiras  cons . / Total  cons . 48,10% 50,65% 65,86% 46,25% -8,69% l -29,78% l

2013 var. % 2013%
Consultas Não Médicas

 2012 / 2013 contra. / real.
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Foi no domínio cirúrgico que mais se acentuou a redução da produção face ao ano de 2012, com 
um decréscimo de 15,76% nas intervenções cirúrgicas e 11,20% no número de doentes 
intervencionados. 
 
Quadro 12 – Atividade de cirurgia do ambulatório no triénio 

 
 
Também no domínio cirúrgico, fica evidenciada a capacidade do HAJC alcançar uma maior 
produção, desde que estabilizado um corpo clínico de cirurgia que permita uma atividade 
regular, pois o número de doentes em espera para cirurgia no final de 2013 era de 259 e, a taxa 
de utilização do bloco, vai pouco além de 50% da sua capacidade. 
 
 

3.1.3. Hospital de Dia. 
 
 

No ano de 2013, o HAJC realizou 79 sessões de hospital de dia, ficando aquém da atividade 
programada e da produção de anos anteriores. 
Este decréscimo deveu-se ao facto dos hospitais de referência do HAJC terem implementado 
nas suas atividades a prestação de serviços aos utentes no âmbito da estomaterapia, reduzindo 
a referenciação de doentes para a nossa unidade.  
 
Quadro 13 – Atividade de hospital de dia no triénio 

 
 
 

3.1.4. Serviço Domiciliário. 
 
 

No ano de 2013, o HAJC realizou 281 vistas domiciliárias de enfermagem, ficando um pouco 
aquém dos objetivos programados, apesar de ter representado um ligeiro crescimento 
relativamente ao ano de 2012. As 2 visitas médicas previstas no Plano de Desempenho não 
vieram a justificar-se, razão porque não foram realizadas. 
 
Quadro 14 – Atividade de serviço domiciliário no triénio 

 
 

2011 2012 contra. real.

Intervenções  ci rúrgicas 1.378 1.650 1.356 1.390 -15,76% l 2,51% l

Doentes  intervencionados 1.043 1.268 1.015 1.126 -11,20% l 10,94% l

2013 var. % 2013%

 2012 / 2013 contra. / real.

2011 2012 contra. real.

Nº doentes 24 20 25 10 -50,00% l -60,00% l

Nº de sessões 186 186 210 79 -57,53% l -62,38% l

 2012 / 2013 contra. / real.

2013 var. % 2013%

2011 2012 contra. real.

Vis i tas  Médicas 0 0 2 0 0,00% l -100,00% l

Vis i tas  de Enfermagem 445 279 298 281 0,72% l -5,70% l

TOTAL 445 279 300 281 0,72% l -6,33% l

 2012 / 2013 contra. / real.

2013 var. % 2013%
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3.1.5. Unidade de Convalescença. 
 
 
Em 2013 o número de utentes saídos da Unidade de Convalescença foi de 237, o que 
representou uma redução 24 doentes face ao ano de 2012. Esta diminuição na rotação das 
camas já se verificara de 2011 para 2012, facto que evidencia a tendência para o prolongamento 
do internamento dos doentes em convalescença, que em 2013 chegou aos 42,75 dias de média 
por doente. Este crescimento do número de dias médios de internamento justifica-se por duas 
razões fundamentais: pela cada vez maior complexidade das situações clínicas dos doentes 
recebidos; e pela dificuldade em encontrar soluções de alta para os doentes, ora por não se 
encontrar solução em unidades de internamento de média ou longa duração, ora por as próprias 
famílias dificultarem a alta.   
 
Quadro 15 – Atividade da Unidade de Convalescença triénio 

 
 
A taxa de ocupação variou entre um mínimo de 84,3% no mês de agosto e um máximo de 96,7% 
em maio, mantendo-se 10 meses do ano acima dos 90% e média anual de 92,26%.  
 
Quadro 16 – Taxa de ocupação da Unidade de Convalescença no ano de 2013 

 
 
Considerando a caracterização dos doentes saídos da Unidade de Convalescença ao longo do 
ano de 2013, verifica-se uma predominância do sexo feminino (52,74%).  
O grupo etário mais representativo foi o dos utentes com idades compreendidas entre os 76 e 
os 85 anos (43,5%). De referir que 20,7% dos utentes admitidos no ano de 2013 tinha mais de 
85 anos e apenas 2,5% tinha idade igual ou inferior a 45 anos. 
 
 

2011 2012 2013

Nº doentes saídos 275 261 237 -9,20% l

Demora média 34,47 38,67 42,75 10,55% l

Taxa de ocupação 87 92,3 92,26 -0,04% l

Dias de Internamento Doentes Saidos 9.480 10.092 10.132 0,40% l

Dias de Internamento 9.526 10.135 10.103 -0,32% l

Doentes tratados por cama 9,17 8,7 7,9 -9,20% l

var. % 2012/2013
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Quadro 17 – Distribuição dos doentes admitidos na Unidade de Convalescença por sexo e 
grupo etário 

 
 
Globalmente, os doentes com mais de 65 anos predominam na ocupação da Unidade de 
Convalescença, reflexo do envelhecimento demográfico. 
 
Maioritariamente, 74,78% dos doentes da Unidade de Convalescença foram no ano de 2013 
provenientes de outro hospital de agudos e 16,66% foram referenciados pelos cuidados de 
saúde primários. De registar que 7,26% dos doentes recebidos pela Unidade foram 
referenciados pela consulta externa do nosso próprio Hospital.  
O hospital de agudos que mais doente referenciou para a Unidade de Convalescença em 2013, 
foi o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E.P.E. (60,22%), verificando-se um acréscimo 
de referenciações em relação a 2012.  
O segundo hospital de agudos com mais referenciações foi o Centro Hospitalar do Baixo Vouga, 
E.P.E. (27,27%), de onde também se verificou aumento em relação a 2012.  
 
Quadro 18 – Distribuição dos doentes saídos da Unidade de Convalescença por proveniência 
institucional 
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Quanto à classificação dos doentes internados na Unidade de Convalescença em termos do 
diagnóstico principal, no ano de 2013, à semelhança de anos anteriores, constatou-se a 
preponderância da patologia músculo-esquelética (especialmente relevante nos doentes do 
sexo feminino) e cardiovascular (mais relevante nos doentes masculinos). De registar o aumento 
de doentes com patologia tumoral, alguns para cuidados pós-operatórios, mas outros mal 
referenciados e com características de cuidados paliativos, onde não há resposta suficiente. 
 
Quadro 19 – Distribuição dos doentes saídos da Unidade de Convalescença por diagnóstico 
principal 

 
 
A maioria dos doentes saídos da Unidade de Convalescença no ano de 2013 teve como destino 
o domicílio, num total de 62,67% e 32,53% das altas foram dadas para uma unidade de média 
duração. 
 
De registar que os doentes com alta para o domicílio, com transferência para lar de idosos ou 
para unidades de média duração, correspondem a doentes que atingiram os objetivos 
terapêuticos (84,3%). 
 
No ano de 2013, tiveram alta da Unidade de Convalescença para hospital de agudos por 
agudização do seu estado clínico um total de 27 doentes (10,3%) e faleceram 9 doentes ao longo 
do ano (3,4%). 
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Quadro 20 – Distribuição dos doentes saídos da Unidade de Convalescença por destino 

 
 
No ano de 2013, a Direcção da Unidade de Convalescença colocou ênfase na consolidação do 
plano individual integrado para cada doente internado na unidade, adaptado à fase do ciclo de 
vida de cada um e à biografia clínica e social. É desejável podermos proceder à redução do tempo 
de internamento e uma máxima rotação de camas para tratar um maior número de doentes, 
considerando as necessidades e solicitações socias e da RNCCI, mas o agravamento das 
patologias e a falta de resposta a alternativas de internamento em unidades de média ou longa 
duração, tem dificultado o incremento de maior eficiência na rotação de camas. 
 
 

3.1.6. Unidade de Cuidados Paliativos. 
 
 

Em 2013 o número de doentes entrados na Unidade de Cuidados Paliativos foi de 117, tendo 
saído 113, menos 11 que no ano de 2012. Registou-se um ligeiro aumento da taxa de ocupação 
(0,81%) que se manteve acima dos 92%, com uma demora média a situar-se nos 41,49 dias por 
doente.  
Por efeito do aumento da demora média do internamento, o número de doentes tratados por 
cama manteve-se a rondar os 8. 
 
Quadro 21 – Atividade da Unidade de Cuidados Paliativos triénio (doentes saídos) 

 
 
A taxa de ocupação variou entre um mínimo de 83,87% no mês de outubro e um máximo de 
96,43% no mês de setembro, tendo-se mantido acima dos 85% em 11 meses do ano, com uma 
média anual de 92,04%. 
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2011 2012 2013

Nº doentes saídos 107 124 113 -8,87% l

Demora média 42,5 39,33 41,49 5,49% l

Taxa de ocupação 92,72 91,3 92,04 0,81% l

Dias de Internamento Doentes Saidos 4.547 4.877 4.688 -3,88% l

Dias de Internamento 4.738 4.678 4.703 0,53% l

Doentes tratados por cama 7,64 8,86 8,07 -8,92% l

var. % 2012/2013
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Persistem problemas relacionados com o processo de referenciação dos doentes, que 
prejudicam a quantidade de doentes que podiam aceder aos cuidados paliativos, assim como 
afetam os indicadores de desempenho da Unidade, como o número de doentes tratados e a 
taxa de ocupação. Estes aspetos têm sido transmitidos pela Direcção da Unidade nas reuniões 
trimestrais de avaliação com a ECL. 
 
Considerando a caracterização dos doentes saídos da Unidade de Cuidados Paliativos ao longo 
do ano de 2013, verifica-se que a distribuição em relação ao sexo demonstra uma 
predominância dos doentes do sexo masculino (55,5% homens contra 44,5% mulheres). O grupo 
etário mais representativo foi o dos utentes com idades compreendidas entre os 76 e os 85 anos, 
sendo que 67,5% dos doentes tratados na Unidade de Paliativos ao longo de 2013 tinha mais de 
65 anos. 
 
Os doentes que ingressaram na Unidade no ano findo caracterizavam-se por apresentarem em 
média um índice de Barthel de cerca de 40 pontos, o que implica grande volume de ajuda e de 
cuidados. 
 
Quadro 22 – Distribuição dos doentes saídos da Unidade de Cuidados Paliativos por sexo e 
grupo etário 

 
 
Os doentes saídos durante o ano de 2013 foram maioritariamente do sexo masculino com uma 
preponderância de idades acima dos 65 anos. 
 
Para o controlo de sintomas está implementada na Unidade a ESAS (escala de avaliação de 
sintomas de Edmonton), que a equipa de enfermagem utiliza na avaliação inicial dos doentes e 
no decurso do internamento. Aplica-se também a escala PPS (Palliative Performance Scale), 
pelos médicos à entrada e saída de cada doente. 
 
Constituindo o risco de quedas uma das grandes preocupações neste sector de internamento, é 
efetuada a sua monitorização pela aplicação da escala de Morse, nas primeiras 24 horas após a 
admissão e depois em função do nível de risco apresentado por cada doente. 
 
Outra das grandes preocupações na Unidade de Cuidados Paliativos é a vigilância das úlceras de 
pressão, privilegiando-se os cuidados de conforto e de bem-estar para o paciente, pelo que está 
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instituída a sua monitorização no momento da admissão dos doentes e pela aplicação da escala 
de Branden, que avalia o risco para desenvolver úlcera de pressão. 
 
A Unidade de Paliativos do HAJC é um local de estágios curriculares e profissionais muito 
solicitados por várias instituições de ensino superior, tanto da área de enfermagem como na 
área da psicologia. Apesar das diminutas condições de espaço e de disponibilidade das reduzidas 
equipas da Unidade, considerando a importância técnica e clínica na formação dos alunos das 
áreas de saúde, ao longo do ano de 2013 facultaram-se estágios a 16 alunos de várias escolas 
superiores (Universidade de Aveiro, Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, Instituto 
Politécnico de Viseu). 
    
Maioritariamente, os doentes entrados em 2013 na Unidade de Paliativos eram provenientes 
de outro hospital de agudos, num total de 81%, sendo 14% provenientes do domicílio e 5% por 
outras unidades de cuidados continuados. 
 
Quadro 23 – Distribuição dos doentes entrados da Unidade de Cuidados Paliativos por 
proveniência institucional 
 

 
 
 
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, Santarém e Viana do Castelo.  
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Quadro 24 – Distribuição dos doentes saídos da Unidade de Cuidados Paliativos por 
proveniência geográfica 

 
 
Dos 117 doentes que ingressaram na Unidade de Paliativos no ano de 2013, apenas 12 residiam 
nos Municípios da área de influência do HAJC (10 em Cantanhede, 1 em Mira e 1 em Montemor-
o-Velho).  
 
Cientes da necessidade de expandirmos a nossa atividade de prestação de cuidados paliativos 
aos doentes da nossa área de influência, já que a maioria dos doentes que cuidamos na Unidade 
de Paliativos são oriundos de áreas geográficas fora do nosso perímetro de influência, nas 
Jornadas de Saúde do HAJC realizadas em Outubro de 2013, assumimos o compromisso de 
lançar uma Equipa Comunitária de Suporte em Cuidados Paliativos (ECSCP-Gândara), cujo 
projeto foi aprovado e está em execução no ano de 2014, numa parceria do HAJC com várias 
instituições como a Santa Casa da Misericórdia de Cantanhede, as Câmaras Municipais de 
Cantanhede e de Mira, a Fundação Calouste Gulbenkian, entre outras entidades. 
 
Nas admissões de doentes verificadas na Unidade de Cuidados Paliativos no ano de 2013, 
constata-se uma preponderância de patologias associadas a situação de doença oncológica. De 
registar que na Região do Baixo Mondego, para além da Unidade de Paliativos do HAJC, apenas 
existem cuidados paliativos no IPO de Coimbra. 
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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 2013 saiu por óbito. 
11% das altas foram dadas para o domicílio ou equivalente, 10% para outra unidade da RNCCI e 
7% para um hospital de agudos. 
 
 

3.1.7. Meios complementares de diagnóstico e terapêutica. 
 
 

Ao nível da realização de MCDT, no ano de 2013 o Hospital diminuiu a produção na maioria dos 
setores, essencialmente em resultado de se verificaram períodos prolongados de doença por 
alguns técnicos.  
 
Quadro 27 – MCDT realizados no Hospital 

 

92%

8%

Oncológicos Não oncológicos

Tipo de Análise / Exame 2012 2013

Análises Clinicas 49.684 44.825 -9,78% l

Cardiologia 4.769 3.748 -21,41% l

Ecografias 1.995 1.231 -38,30% l

Exames Radiológicos 11.737 11.074 -5,65% l

Ginecologia 48 71 47,92% l

Imunohemoterapia (análises e transfusões) 40 87 117,50% l

Neurologia / Neurofisiologia 116 77 -33,62% l

Oftalmologia 667 529 -20,69% l

Ortopedia / Traumatologia 730 346 -52,60% l

Otorrinolaringologia 4 169 4125,00% l

Pneumologia 1.089 973 -10,65% l

Psiquiatria / Psicologia / Desenvolvimento 10.664 4.348 -59,23% l

Reumatologia 121 195 61,16% l

Urologia 52 35 -32,69% l

TOTAL 83.728 69.721 -16,73% l

var. % 2012/2013
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Relativamente aos MCDT realizados no exterior, constata-se um aumento significativo na 
maioria das tipologias, sendo especialmente preocupantes as áreas de Medicina Nuclear e 
Cardiologia.   
 
Quadro 28 – MCDT realizados no exterior 

 
 
 

3.2. Indicadores de qualidade e eficiência nacionais. 
 
Em termos de indicadores de qualidade e eficiência nacionais relativos ao ano de 2013, o HAJC 
obteve um grau de cumprimento relevante excedendo os objetivos em 4 indicadores, tendo 
ficado aquém da meta programada em 2 outros objetivos, em que a sua realização se cifrou 
respetivamente em 95,8% e em 91,5% do esperado. 
 
Quadro 29 – Indicadores de qualidade e eficiência 

Objetivos 

2013 2012 

Meta Real 
Grau de 
Cumprimento 
(%) 

Real 
Var. 
012/013 

Objetivos Nacionais 

Acesso 

Percentagem das primeiras consultas no total de 
consultas médicas (%) 

50,0 51,6 103,2 46,1 5,5 

Percentagem de utentes referenciados para 
consulta externa atendidos em tempo adequado (%) 

93,0 89,1 95,8 87,4 1,7 

Peso das consultas externas com registo de alta no 
total de consultas externas (%) 

17,0 18,5 108,8     

Percentagem de doentes cirúrgicos tratados em 
tempo adequado (%) 

98,0     98,5 -0,5 

Desempenho Assistencial 

Percentagem do consumo de embalagens de 
medicamentos genéricos, no total de embalagens 
de medicamentos (%) 

40,0 36,6 91,5 36,1 0,5 

Taxa de registo de utilização da “Lista de Verificação 
de Atividade Cirúrgica” – Indicador referente à 
cirurgia segura (%) 

95,0 100,0 105,3     

Tipo de Análise / Exame 2012 2013

Análises Clinicas 4.220 3.719 -11,87% l

Anatomia Patológica 737 969 31,48% l

Cardiologia 62 95 53,23% l

Exames Radiologicos 251 309 23,11% l

Gastroenterologia 22 30 36,36% l

Imunohemoterapia (análises) 6 3 -50,00% l

Medicina Nuclear 85 220 158,82% l

Neurologia 79 91 15,19% l

Pneumologia 28 1 -96,43% l

Urologia 25 5 -80,00% l

TOTAL 7.527 7.455 -0,96% l

var. % 2012/2013
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Objetivos Regionais Centro 

TME da Lista de Espera Cirúrgica (meses) 4,0         

 
 
Em termos de direitos de acesso o Hospital do Arcebispo João Crisóstomo tinha uma lista de 
inscritos para cirurgia de 259 utentes, com um tempo médio de espera de 1,57 meses. 
Encontram-se em lista de espera para primeiras consultas de especialidade via CTH 2.015 
doentes, com um tempo médio de espera de 72,8 dias. 
 
Quadro 30 – Lista de inscritos em cirurgia em 31 de Dezembro de 2013 

Nº de doentes em espera         259 

Média do tempo de espera dos doentes em LIC (meses) 1,57 

Mediana do tempo de espera dos doentes em LIC (meses) 1,37 

 
Quadro 31 – Lista de inscritos para consulta de especialidade via CTH em 31 de Dezembro de 
2013 

Nº de doentes em espera         2.015 

Média do tempo de espera para consulta da especialidade (dias) 72,8 

Mediana do tempo de espera para consulta da especialidade (dias) 68,8 

 
 

3.3.  Indicadores de qualidade: úlceras de pressão e quedas 
 
 
No ano de 2013, verificou-se que 22,12% dos doentes admitidos na Unidade de Convalescença 
apresentavam úlcera de pressão nas seguintes categorias: categoria I - 7,7%; categoria II - 56,9%; 
categoria III - 26,3%; categoria IV - 9,2%. Apenas dois utentes desenvolveram úlceras de pressão 
na unidade, o que se traduziu numa taxa de efetividade de prevenção das úlceras de pressão de 
99,1%. A cicatrização das úlceras de pressão foi de 32,3%. Desde 2011 que na unidade se 
desenvolveu um protocolo de tratamento de forma a uniformizar os procedimentos. 
 
Na Unidade de Cuidados Paliativos foram diagnosticados à entada 70,08% doentes com alto 
risco de úlcera de pressão e 22,83% doentes com baixo risco de úlcera de pressão. Dos doentes 
entrados na unidade 10 (28,57%) desenvolveram úlcera de pressão durante o internamento, 
que se justifica dado o diagnóstico e a deterioração rápida dos doentes nesta tipologia. Estes 
valores estão em linha com os que são apresentados em outras unidades com a mesma tipologia 
de doentes. 
 
Em relação às quedas, na Unidade de Convalescença houve em 2013, comparativamente com o 
ano anterior, um aumento do número de quedas, cujas consequências não tiveram impacto nos 
tratamentos. Este aumento deveu-se ao fato de uma percentagem importante de doentes ter, 
à entrada, um diagnóstico de alto risco de queda (40,8%) e, ainda, por se ter intensificado o 
registo das quedas, face a anos anteriores.  
 
Na Unidade de Paliativos, apesar da alta taxa de risco de queda (96%), no ano de 2013 apenas 
há registo de 10 quedas, o que corresponde a 7,87%. Normalmente, estes números em unidades 
similares apresentam maiores valores. Para estes números correspondeu a maior vigilância e a 
monitorização constante dos doentes de risco. 
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3.4. Outros projetos  

 
 

•Segurança do utente 
 
No ano de 2013, mantiveram-se programas de segurança dos doentes 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 conduz a que a vigilância ao doente seja mais eficaz e que medidas preventivas 
sejam tomadas o mais precocemente possível.  
 
Para a identificação do doente, são utilizadas “pulseiras” que através da sua diferente cor 
identificam rapidamente para cada doente, o risco de queda, podendo assim os profissionais 
estarem mais atentos e haver uma efetiva prevenção. 
 
No ano 2013 consolidou-se o Plano Individual Integrado (PII), que foi iniciado na Unidade de 
Convalescença e desenvolvido durante 2013, e tem como objetivo central adaptar um plano 
terapêutico para cada doente internado na unidade adaptado à fase do ciclo da vida e á biografia 
clinica, plano este revisto semanalmente pela equipa multidisciplinar na sua reunião semanal. 
Este planeamento tem início à entrada do doente com uma reunião familiar cujo objetivo é o 
envolvimento dos cuidadores no processo de cuidados e de forma a programar a alta o mais 
precocemente possível. No entanto vários foram os constrangimentos sendo que o de maior 
relevo foi a reunião familiar não se ter efetuado na primeira semana, sendo a média ao 12º dia.  
 
Consolidação do projeto “ Cuidadores informais em parceria nos cuidados” pretende-se com 
este trabalho o maior envolvimento dos cuidadores informais na prestação de cuidados com 
vista aquisição de competências para cuidar dos seus familiares que decorrente da doença se 
tornaram dependentes em diferentes graus e que necessitam de uma terceira pessoa de forma 
a satisfazer as suas necessidades. Este trabalho inicia-se com uma entrevista para identificação 
das necessidades de aquisição de conhecimentos ou aprendizagem de habilidades para cuidar 
do familiar. Durante o internamento estes conhecimentos e as habilidades vão sendo 
trabalhadas, para que no momento da alta se tenham minimizado. 
 
Como consequência deste trabalho realiza-se uma visita domiciliária, da responsabilidade da 
Enfermagem e da Assistente social, quinze dias após a alta para aferir das condições de 
adaptação à sua nova condição. No ano de 2013 houve um constrangimento de atuação pelo 
fato da Assistente Social do HAJC ter permanecido de atestado durante cerca de metade do ano 
e ainda grande percentagem dos nossos doentes não regressarem ao domicilio tendo sido 
transferidos para outras unidades da rede, para lares ou ainda foram residir para outras 
localidades fora da área de abrangência do HAJC. Foram alvo das visitas 27 doentes (61,4%) dos 
44 saídos com critérios de visita.  
 
Ainda a referir que na unidade de Cuidados Paliativos centram a sua atividade no controlo de 
sintomas e para tal aplicam um instrumento de importância major, a Escala de Avaliação de 
Sintomas de Edmonton (ESAS). Aplicação deste instrumento é feita pelos profissionais médicos 
e de enfermagem de forma a garantir a monitorização dos sintomas e o seu controlo de forma 
a alterar as atitudes terapêuticas e adequa-las às necessidades reais do doente. Pode ainda 
servir para posteriores estudos sobre os sintomas mais prevalentes e perspetivar formação 
adequada aos profissionais nestas áreas. Esta atividade iniciou-se em 2010 tendo sido 
incrementada em 2013. Ainda na mesma unidade e durante o ano de 2013 deu-se início à 
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implementação da Escala PPS (Palliative Performance Scale) que visa caraterizar a situação 
global do doente e ainda uma avaliação em termos de prognóstico. 
 
 

• 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 2013, os resultados face ao 
grau de satisfação com o atendimento global no Hospital revelaram que 77,8% dos utentes o 
avaliaram como Muito Bom, 20,4% como Bom, 16,3% como suficiente 1,8% e nenhum como 
mau. Face aos dados dos anos anteriores e em relação aos outros serviços, tais como: 
alimentação, roupas, horários de visitas e apoio religioso, é no horário das visitas que se 
encontra maior satisfação e no apoio religioso menor satisfação. 
 
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, para comparação com 2013. Conforme tinha sido propósito no seu plano de 
atividades para 2013, a equipa preparou e aplicou um questionário, aos familiares dos doentes 
que faleceram na unidade durante o ano de 2012. Este trabalho visou essencialmente a 
perceção dos familiares em relação às necessidades dos doentes e os cuidados prestados pela 
equipa na fase final de vida dos seus entes. Após a sua conclusão os resultados foram alvo de 
análise e avaliação e demonstraram que 67% dos inquiridos se manifestou muito satisfeito e 
25% satisfeitos. Nos restantes itens avaliados manifestaram valores igualmente muito 
satisfatórios. 
 
A Unidade de Cirurgia de Ambulatório à 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 788 questionários e 
foram-nos devolvidos 238.  
 
Da avaliação global das respostas ao “inquérito de satisfação” para o ano de 2013, é possível 
concluir que os utentes fizeram uma apreciação muito satisfatória da cirurgia do ambulatório.  
 
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% e 80%, 
respetivamente no que refere aos recursos humanos, em relação às instalações centraram-se 
nos 54% e 39%, no ítem da organização obtiveram-se scores de 51% e 42%. Estes indicadores 
estão piorados em relação ao ano de 2012. Podemos inferir que foi um ano em que se perpetuou 
muita insegurança em relação ao futuro da instituição hospitalar. Houve, na unidade, muitas 
contingências a nível das equipas médicas com consequentes alterações na orgânica do serviço, 
no preenchimento de tempos operatórios e a cirurgia urológica esteve suspensa durante alguns 
meses. Simultaneamente, ocorreram também diversas mudanças a nível dos recursos humanos 
e reorganização da equipa de enfermagem e assistentes operacionais, exigindo um esforço 
adicional de todos no atendimento aos utentes.  
 
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 2014. 
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• Inovação no serviço ao utente 
 
Em 2012, o Conselho de Administração procedeu à criação da designada Equipa de Projeto para 
a Qualidade, Inovação e Desenvolvimento (EPQID), com o objetivo 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 procurado manter atividade regular, se bem que no ano de 2013 tenha reduzido a 
frequência das sessões de trabalho por efeito da ocupação crescente dos seus elementos. 
 
No decurso do ano de 2013, das atividades em que a EPQID se envolveu de forma mais efetiva 
e com resultados mais evidentes, destacam-se o incremento do registo de ocorrências na 
plataforma de informação interna do Hospital, para registo de incidentes e ocorrências com 
efeitos na atividade dos serviços e a participação na organização e realização das I Jornadas de 
Saúde do HAJC e a celebração do Dia do HAJC no mês de outubro.  
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4. ATIVIDADES DAS COMISSÕES E OUTRAS UNIDADES DE APOIO 
 
 

4.1. Atividades da Comissão de Ética para a Saúde. 
 
 
No ano de 2013, a Comissão de Ética para a Saúde do Hospital Arcebispo João Crisóstomo 
realizou cinco reuniões.  
 
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- 
 

Objeto do parecer N.º de pareceres 

Projetos de investigação 12 
Outros assuntos 0 
Total 12 

 
De salientar entre as atividades realizadas pela Comissão no ano em descrição, o início do 
processo de avaliação dos suportes informativos destinados aos utentes e a participação da 
Comissão no II Encontro CNECV/CES. 
 
 

4.2. Atividades da Comissão de Humanização e Qualidade dos Serviços. 
 
 
A Comissão de Humanização e Qualidade dos Serviços, no ano de 2013, teve uma intervenção 
reduzida por ausência prolongada de alguns dos seus membros. No último trimestre de 2013, 
por imposição normativa da tutela, foram criadas no âmbito do SNS as Comissões de Qualidade 
e Segurança em Saúde (CQSS), que obrigou ao ajustamento das competências e missão daquela 
Comissão, a ser reorganizada em 2014 passando a designar-se simplesmente Comissão de 
Humanização (CH). 
 
 

4.3. Atividades da Comissão de Infeção Hospitalar. 
 
 
As atividades desenvolvidas pela Comissão de Infeção Hospitalar do Hospital do Arcebispo João 
Crisóstomo foram essencialmente de formação em contexto de trabalho, onde os elementos da 
Comissão monitorizaram as atividades dos profissionais das equipas de forma a programar 
atividades.  
 
Em 2013, a Comissão de Infeção Hospitalar apresentou, no contexto da Unidade de Formação, 
ações de formação, com o tema: Prevenção e controlo das infeções hospitalares para Assistentes 
Operacionais e Enfermeiros, versando as necessidades identificadas. 
 
Em Setembro de 2013, foi alterada a constituição da Comissão por um dos seus elementos ter 
saído do HAJC.  
 
 

4.4. Atividades da Comissão de Farmácia e Terapêutica. 
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A Comissão de Farmácia e Terapêutica reuniu seis vezes no ano de 2013. A sua composição não 
foi alterada, estando sempre presentes os três membros que a integram. Foram abordados os 
seguintes assuntos: 

-Formulário Interno de Medicamentos e vias de administração; 
-Aparelhos de medição de glicemias e insulinas; 
-Colocação de Informações e alertas na intranet; 
-Carros de emergência; 
-Stock dos serviços; 
-Fornecimento de medicamentos aos doentes operados na Unidade de Cirurgia do 
Ambulatório; 
-Protocolos de profilaxia da infeção da ferida cirúrgica; 
-Prontuário da Rede de Cuidados Continuados versus Formulário Hospitalar Nacional de 
Medicamentos versus Formulário Interno de Medicamentos; 
-Adequação do horário de entrada de Doentes ao do funcionamento da Unidade de 
Farmácia; 
-Heparinas de baixo peso molecular; 
-Gases medicinais; 
-Apreciação de reclamação da Responsável pela Unidade de Cuidados Paliativos, a quem foi 
solicitada sugestão de melhoria. 

 
 

4.5. Atividades do Departamento de Formação Contínua. 
 
 
O departamento não teve atividade relevante, uma vez que os nossos programas de formação 
visam essencialmente o POPH e durante o ano de 2013 o programa formativo candidatado não 
foi aprovado em tempo útil, pelo que os cursos apenas puderam iniciar-se no último trimestre 
de 2013, tendo-se prolongado a sua realização já no ano de 2014. No entanto várias ações de 
formação foram frequentadas pelos profissionais do HAJC em contexto de autoformação e 
formação em serviço autorizada pelo Conselho de Administração. 
Em outubro de 2013, nos dias 1, 8 e 14, realizamos as primeiras Jornadas de Saúde do HAJC, 
com a celebração do Dia do Hospital no dia 14 de outubro. Nestas Jornadas participaram todos 
os trabalhadores que tiveram interesse e as Unidades de Convalescença e de Paliativos 
empenharam-se na organização respetivamente das sessões do dia 1 e do dia 8. 
 
Internamente, foram ainda facultados e acompanhados estágios a mais de dezena e meia de 
estudantes de enfermagem no decurso da sua formação básica e pós-graduada de várias Escolas 
superiores da região centro, assim como de estudantes de Escolas das Tecnologias da Saúde na 
área da Radiologia.   
 
 

4.6. Atividades da Unidade de Serviço Social. 
 
 
No ano 2013 verificou-se um total de 117 utentes entrados na Unidade de Paliativos e 235 na 
Unidade de Convalescença. O Serviço Social integrou o processo de acompanhamento junto de 
todos estes Utentes, tendo cada Assistente Social procedido à respetiva monitorização dos atos 
praticados, conforme tabela infra. 
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A atividade do Serviço Social não se limita ao acompanhamento dos doentes e seus familiares 
no Hospital, mas estende a sua atividade ao acompanhamento domiciliário dos doentes e apoio 
às famílias. Durante o ano realizaram-se 25 visitas domiciliárias no âmbito da Unidade de 
Convalescença, de que resultaram diversas intervenções conforme quadro infra. 
 

 
 
O Gabinete do Cidadão representa uma das áreas de atividade mais relevantes do Serviço Social, 
aí se tratado as reclamações, sugestões, recomendações e elogios que os cidadãos nos dirigem, 
sendo levadas à apreciação e decisão do presidente do conselho de administração. 
 
 
Quadros classificativos das exposições que os cidadãos dirigiram ao HAJC em 2013. 

 

Exposi
ções  
Realiz
adas 

Serviços Visados 

Ano 
2013 

Cons
ulta 
Exter
na 

Convales
cença 

Paliat
ivos 

Serviç
os 
Financ
eiros 

Cirurgi
a de 
ambula
tório 

Serviços 
Administr
ativos 

Departa
mento 
de 
instalaçõ
es e 
equipam
entos 

Conselh
o de 
Administ
ração 

Reclam
ações 8 6 1   1          

Sugestõ
es 3 2       1       

Elogios 14   4 7   1 1  1   1 

Total 25 8 5 7 1 2 1 1 1 

 
 
 
 

Indicadores Paliativos Convalescença 

Inventariação das necessidades familiares 218 188

Intervenção precoce 0 0

Entrevistas psicossociais de avaliação não médica 81 187

Intervenções sociais 694 2158

Intervenções realizadas na comunidade 12 67

Intervenções domiciliárias 0 2

Totais 1005 2602

Indicadores V. Domiciliárias

Inventariação das necessidades familiares 25

Intervenção precoce 0

Entrevistas psicossociais de avaliação não médica 25

Intervenções sociais 25

Intervenções realizadas na comunidade 25

Intervenções domiciliárias 25

Totais 125
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 Exposiç
ões  
Realiza
das 

Profissionais visados 

Ano 
2013 

Dirige
ntes 

Médi
cos 

Enferm
eiros 

Auxilia
res 

Administr
ativos 

Assiste
nte 
Social 

Psicól
ogo 

Fisioterap
euta 

Reclama
ções 8   4 2   3       

Sugestõ
es 3 1 2             

Elogios 14 1 12 13 13   9 6 1 

Total 25 2 18 15 13 3 9 6 1 

 
No ano de 2013, o Serviço Social do HAJC participou em diversas iniciativas do Hospital, 
nomeadamente na organização e atividades da Expofacic em julho e agosto, participou no 
acompanhamento do Voluntariado e de todas as suas meritórias atividades ao longo do ano e 
representou o HAJC no Conselho Local de Ação Social (CLAS) da rede social do Município de 
Cantanhede. A atividade deste ano do Serviço Social ficou prejudicada pela ausência prolongada 
(cerca de 5 meses) da sua responsável. 
 
 

4.7. Atividades da Unidade de Psicologia Clínica. 
 
 
A atividade do serviço de Psicologia Clínica prende-se essencialmente com as Unidades de 
Paliativos e de Convalescença do HAJC. Porém, a sua participação na Consulta Externa e noutras 
atividades que o Hospital desenvolve junto da comunidade tem ganho uma importância 
crescente, nomeadamente na realização de palestras nas Escolas e em fóruns científicos, 
acompanhamento de estágios escolares no Hospital, apoio ao Voluntariado do HAJC e à 
Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) de Cantanhede. A cooperação com a CPCJ 
ganha um especial realce pela importância social que envolve. 
 
No ano de 2013, o serviço de Psicologia Clínica do HAJC realizou 851 atendimentos presenciais 
ou telefónicos relativos a processos de internamentos, mais 143 atendimentos pós alta do 
paciente, num total de 994 atendimentos, representando um crescimento de 8% face ao ano de 
2012 (918 atendimentos). 
 
No decurso do ano foram apoiadas 40 crianças e jovens em risco e quando necessários as figuras 
parentais. Foram realizados 75 atendimentos na consulta externa e 63 noutras circunstâncias. 
 
Na atividade do Serviço de Psicologia, contou-se no ano de 2013 com acompanhamento de 
diversos estágios de alunos da Universidade de Coimbra e de psicólogos candidatos à inscrição 
na Ordem. No Dia Mundial da Saúde em abril realizaram-se workshop (“Alimentação saúdável e 
perturbações alimentares” com a unidade de Nutrição do HAJC) na EB 2,3 Carlos Oliveira em 
Febres e na EB 2,3 Marquês de Marialva em Cantanhede. Em maio realizou-se outro workshop 
(“Maus tratos e aproximações abusivas”) na EB 2,3 Marquês de Marialva. 
 
Na Faculdade de Psicologia da UC em junho e nas I Jornadas de Saúde do HAJC em outubro, o 
Serviço de Psicologia teve à sua responsabilidade intervenções científicas sobre a “Terapia do 
luto” e sobre “Informação e comunicação em cuidados paliativos”, respetivamente. 
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4.8. Atividades do Voluntariado. 
 
 
Com o objetivo de humanizar os cuidados, o HAJC desde há alguns anos tem um grupo de 
voluntariado composto por pessoas alheias ao hospital e alguns funcionários, que dedicam os 
seus tempos livres ao bem comum. As ações de voluntariado centram-se essencialmente em 
atividades de companhia, lúdicas e apoio aos doentes internados de forma a colmatar as 
ausências dos familiares ou visitas. No ano de 2012, as ações do voluntariado tiveram uma 
redução por falta de motivação dos próprios por contingências de diversas. Em 2013, as 
atividades foram reorganizadas e criado um grupo dinamizador das atividades, com elementos 
do HAJC e do voluntariado com ligação a outros bancos de voluntários da comunidade local. 
Dinamizaram-se as seguintes atividades:  

 Celebração do Domingo de Ramos, com distribuição de pequenos ramos de alecrim.  

 Comemoração da Páscoa, distribuição de pequena lembrança alusiva à época. 

 Festa dos Santos Populares 

 Comemoração do dia do Voluntariado 

  Comemoração do dia do Doente 

 Festa de Natal para os doentes. 
 

Para o desenvolvimento destas atividades contribuíram grupos de cariz desportivo, cultural, 
recreativo e religioso da comunidade local, assim como empresas locais que forneceram alguns 
produtos utilizados pelos voluntários na execução das lembranças. 
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5. RECURSOS  HUMANOS 
 
 

5.1.  Balanço Social. 
 

No ano de 2013 manteve-se a tendência de diminuição dos recursos humanos do Hospital, por 
efeito de aposentações de trabalhadores e por algumas mobilidades consentidas por razões 
profissionais e familiares dos interessados. 
 
No decurso do ano, a redução do número de trabalhadores em regime de contrato em funções 
públicas (RCFP), foi especialmente notória na área de enfermagem e dos assistentes 
operacionais. Já os trabalhadores contratados em regime de prestação de serviços ou avença 
manteve-se estável em número. 
 
Movimento de trabalhadores no ano de 2013. 

 
 

 
 
A instabilidade 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 efetivos, com especial efeito 
nocivo no mapa médico, em que nos últimos três anos vimos reduzidos os efetivos clínicos a 
metade. 
 
Esta situação, origina uma crescente dependência do Hospital de prestadores de serviços 
médicos externos, frequentemente com horários reduzidos que tem de ser negociados de 
acordo com as disponibilidades desses profissionais. Estes factos originam um grave défice de 

01-01-2013 31-12-2013 01-01-2013 31-12-2013 01-01-2013 31-12-2013 01-01-2013 31-12-2013

Gestão e apoio geral 7 6 10 10 4 2

Unidade de Convalescença 1 1 10 9 1 1

Unidade de Cuidados Paliativos 1 1 7 7 1 1

Unidade de Cirurgia Ambulatório 1 2 2 3 3

Consulta Externa 4 5 2 3

Actividade complementares

Saúde (1) 4 4 1 1

Total RCFP 7 6 21 21 26 24 5 5

Prestadores contratados 4 9 11

Contratados empresas 4 19 17

Total RCFP + Contratados 7 6 21 21 30 28 33 33

Médicos
Áreas

Gestão e Téc. Superior Assistente Técnico Assistente Operacional

01-01-2013 31-12-2013 01-01-2013 31-12-2013 01-01-2013 31-12-2013 01-01-2013 31-12-2013

Gestão e apoio geral 1* 1* 1 1

Unidade de Convalescença 15 14

Unidade de Cuidados Paliativos 9 8

Unidade de Cirurgia Ambulatório 6 5

Consulta Externa 3 3

Actividade complementares

Saúde (1) 9 9 2 2

Total RCFP 34 31 9 9 2 2 1 1

Prestadores contratados 3 4 1 1

Contratados empresas 3 4 1 1

Total RCFP + Contratados 37 34 13 13 3 3 2 2

(1) - Laboratório, Farmácia, RX,ECG, Dietética, Rouparia

*  - Enfº. Egídio Patrão

Áreas
Enfermeiros TDT TSS Informática



36 
 

autonomia do Hospital para a organização interna dos horários dos serviços da forma mais 
adequada às necessidades dos cidadãos e impõe-nos uma flexibilidade funcional com efeitos 
agravantes dos custos. Esta situação que se sentiu em anos anteriores, agravou-se no ano de 
2013, tendo exigido no decurso do ano um esforço permanente do CA e da sua Direcção Clínica, 
para sanar falhas e dificuldades contratuais de forma a não lesar os utentes e minorar efeitos 
no desempenho do HAJC. 
 
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 objetivos e interesses do Hospital. 
 
Justifica-se que se realce o facto de este Hospital, e apesar da sua pequena dimensão, ter um 
elevado peso de RH contratados como prestadores a empresas ou em regime de avença. No ano 
de 2013, 30% do total dos RH estavam contratados neste regime e apenas 70% pertenciam ao 
mapa de pessoal do HAJC (RCFP). 
 
Para além da problemática médica, as outras áreas profissionais mais afetadas, 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, cujo efeito se sente especialmente nas Unidades de Internamento, 
apesar de serem sempre privilegiadas nas decisões de afetação de recursos. 
 
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. 
 
 

5.2. Plano Social.  
 
Para as organizações poderem planificar de modo efetivo a sua atividade e desenvolvimento 
futuro, impunha-se a elaboração de um plano social que permitisse realizar alguns dos objetivos 
que devem assistir sempre a um bom programa de gestão:  i) Estabilizar e fidelizar os recursos 
humanos;  ii) investir na sua formação e aperfeiçoamento;  iii) instituir uma cultura de 
organização. 
 
Porém, a elaboração de planos sociais não estão instituídos nas organizações públicas e 
raramente se verificam em instituições privadas. Nos estabelecimentos do SNS, pelas suas 
particularidades e considerando o défice de oferta de mão-de-obra ao nível das especialidades 
médicas dificulta que se possam estabelecer planos de gestão dos recursos humanos. 
Acresceriam a estes fatores, outros de caracter regulamentar que afetam os regimes de 
contratação e mobilidade de RH nas administrações públicas. 
 
Apesar destas dificuldades, impõe-se-nos o desafio de tentarmos inverter culturas e tendências, 
desenhando proximamente um Plano Social para o HAJC de futuro. 
 
 
 
6. RECURSOS  FINANCEIROS 
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6.1. Contrato-programa 

CUSTOS E PERDAS 

Código  HOSPITAL ARCEBISPO JOÃO CRISÓSTOMO 
Contratualizado Realizado 

Desvio 

Conta Designação de conta Absoluto % 

61 C.M.V.M.C.         

61611 Prod.Farmacêuticos - Medicamentos 113.455 111.617 -1.838 -1,62% 

61612 Prod.Farmacêuticos - Reagentes, diag. rápido 62.000 51.341 -10.659 -17,19% 

61619 Prod.Farmacêuticos - Outros 513 336 -177 -34,54% 

  Total prod. farmacêuticos 175.968 163.294 -12.674 -7,20% 

6162 Material consumo clínico 95.571 89.215 -6.356 -6,65% 

6163 Produtos alimentares         

6164 Material consumo hoteleiro 1.925 1.321 -604 -31,39% 

6165 Material consumo administrativo 11.480 10.171 -1.309 -11,41% 

6166 Material de manutenção e conservação 441 379 -62 -14,00% 

  Total do C.M.V.M.C. 285.385 264.379 -21.006 -7,36% 

62 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS         

621 Subcontratos 66.034 93.552 27.518 41,67% 

6218 Trabalhos executados exterior 66.034 93.552 27.518 41,67% 

62181 Em entidades do Ministério da Saúde 23.770 21.938 -1.832 -7,71% 

62189 Em outras entidades 42.264 71.614 29.350 69,44% 

622 Fornecimentos e serviços externos 1.353.816 1.246.528 -107.288 -7,92% 

6221 Fornecimentos e serviços I 314.432 369.622 55.190 17,55% 

6222 Fornecimentos e serviços II 169.792 290.956 121.164 71,36% 

6223 Fornecimentos e serviços III 857.402 580.321 -277.081 -32,32% 

6229 Outros fornecimentos e serviços 12.190 5.629 -6.561 -53,82% 

      

64 DESPESAS COM PESSOAL 3.055.073 2.583.841 -471.232 -15,42% 

641 Remunerações dos órgãos de direcção 197.725 199.124 1.399 0,71% 

6421 Remuneração base  1.748.871 1.473.341 -275.530 -15,75% 

6422 Suplementos de remunerações 283.055 184.963 -98.092 -34,65% 

6423 Prestações sociais directas 10.225 23.943 13.718 134,16% 

6424 Subsidio de férias/natal 274.356 234.734 -39.622 -14,44% 

643 Pensões 5.811 33.488 27.677 476,28% 

645 Encargos sobre remunerações 533.890 428.101 -105.789 -19,81% 

646 Seguros de acidentes trab. doenças profissionais 1.000 1.491 491 49,15% 

647 Encargos sociais voluntários   77 77   

648 Outras despesas com pessoal 140 4.580 4.440 3171,07% 

65 Outros custos e perdas operacionais 13.500 13.831 331 2,45% 

66 Amortizações do exercício 408.162 391.169 -16.993 -4,16% 

67 Provisões do exercício         

68 Custos e perdas financeiras 500 689 189 37,81% 

69 Custos e perdas extraordinárias 296.586 132.663 -163.923 -55,27% 

            

  Total Geral 5.479.056 4.726.652 -752.404 -13,73% 
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Relativamente aos valores contratualizados verifica-se que o Hospital cumpriu as orientações 

genéricas da tutela no tocante às medidas de redução de custos. Com efeito, verifica-se que a 

execução do orçamento económico ficou 13,73% aquém do valor proposto. 

Importa referir que relativamente aos custos operacionais se verificou uma redução de 11% face 

ao ano de 2012, superando o objetivo de 8% definido pela tutela. 

PROVEITOS E GANHOS 

Código  HOSPITAL ARCEBISPO JOÃO CRISÓSTOMO 
Contratualizado Realizado 

Desvio 

Conta Designação de conta Absoluto % 

71 Vendas e prestações de Serviços         

711 Vendas          

  Total das vendas 0 0     

            

7122 Prestações de serviços  1.786.440 1.970.338 183.898 10,29% 

            

72 Impostos e taxas         

            

73 Proveitos suplementares 6.000 0 -6.000 -100,00% 

            

74 Transferências e subsidios correntes obtidos 3.334.357 2.470.179 -864.178 -25,92% 

741 Transferências do tesouro 3.322.494 2.461.010 -861.484 -25,93% 

7421 Da ACSS   472 472   

7422 Piddac         

7423 UE - Fundos Comunitários(FSE) 11.863 8.697 -3.166 -26,69% 

743 Subsidios correntes obtidos         

749 Subsidios correntes obtidos de outras entidades         

            

75 Trabalhos para a própria entidade         

            

76 Outros Proveitos e Ganhos Operacionais 31.318 4.096 -27.222 -86,92% 

762 Reembolsos 31.318 4.096 -27.222 -86,92% 

763 Produtos de fabricação interna         

768 Outros não especificados alheios ao valor acrescentado         

769 Outros         

            

            

78 Proveitos ganhos financeiros 1.428 5.007 3.579 250,61% 

            

79 Proveitos ganhos extraordinários 112.988 293.599 180.611 159,85% 

            

  Total Geral 5.272.531 4.743.219 -529.312 -10,04% 

            

  RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO -206.525 16.567 223.092 108,02% 

            

  EBITDA 384.307 242.482 -141.825 -36,90% 
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Relativamente aos proveitos e ganhos verifica-se que o valor gerado pelas prestações de 

serviços de saúde superou em 10,29% o valor orçamentado e que, de acordo com as 

orientações, a meta correspondeu ao valor realizado em 2011. 

No tocante às verbas transferidas do Orçamento de Estado verifica-se que o valor realizado ficou 

bastante aquém do previsto, em 25,93%, gerando uma redução significativa do valor dos 

proveitos operacionais. 

 
 

Do quadro relativo ao índice de desempenho global acima verifica-se que a instituição atingiu 

duas das metas propostas e não atingiu outras duas.  

O facto de o Hospital depender de prestadores de serviços para manter o normal funcionamento 

da atividade hospitalar não permitiu atingir a meta de 21% dos custos com Fornecimentos e 

Serviços Externos no total de custos com pessoal. 

Por outro lado a redução dos proveitos operacionais, por via da redução do valor das 

transferências correntes do Orçamento de Estado, provocaram um EBITDA inferior ao 

contratualizado. 

Os proveitos extra-contrato programa, gerados atividade cirúrgica realizada no âmbito do 

programa de recuperação de listas de espera do SIGIC, atingiram 21,90% no total de proveitos 

operacionais face aos 3,5% contratualizados. 

O HAJC atingiu igualmente a meta de transitar o ano económico de 2013 sem dívidas vencidas. 

Desempenho Económico/Financeiro META REAL

% dos custos com horas extraordinárias, suplementos e FSE, no total de custos com pessoal 21 22,50 107,14% l

% de proveitos operacionais extra-contrato programa, no total de proveitos operacionais 3,5 21,90 625,71% l

EBITDA (€) 384.307,00 242.481,60 63,10% l

Acréscimo de dívida vencida (€) 0 0 100,00% l

ÍNDICE DE DESEMPENHO GLOBAL

Grau de 

Cumprimento (%)

Objectivos Nacionais
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A comparação dos indicadores económicos e financeiros do ano 2012 e 2013 revela, por um 

lado, aspetos positivos, no tocante aos custos e despesas, uma vez que se verifica uma redução 

em todos os itens, e por outro, no que diz respeito aos proveitos, aspetos negativos, uma vez 

que se verifica uma redução dos mesmos, provocando um valor de resultado líquido e EBITDA 

abaixo do valor verificado no período homólogo. 

  

INDICADORES ECONOMICO-FINANCEIROS 2012 2013
variação 

(%)

Resultado Líquido 282.241,86 16.567,23 -94,13%

EBITDA 865.836,99 242.481,60 -71,99%

Proveitos 5.821.034,74 4.743.218,92 -18,52%

Custos Totais 5.538.792,88 4.726.651,69 -14,66%

Custos Operacionais Cash 4.688.809,12 4.202.131,18 -10,38%

Consumos (Produtos Farmacêuticos) 191.269,79 163.293,59 -14,63%

Consumos (Material Consumo Clinico e Outros) 118.931,69 101.085,82 -15,01%

FSE (Subcontratos) 137.755,29 93.551,89 -32,09%

FSE (Serviços) 1.580.233,49 1.246.527,62 -21,12%

Suplementos Remuneratórios 252.003,92 184.963,01 -26,60%

Salarios e Subsídio de Férias e Natal 1.996.169,76 1.907.198,69 -4,46%

Produtos Farmacêuticos 194.863,73 150.312,14 -22,86%

Material Consumo Clinico e Outros 121.961,96 108.611,90 -10,95%

Depósitos Bancários 1.289.975,50 1.679.591,55 30,20%

Saldo Disponível 1.290.962,38 1.680.886,45 30,20%

Solvabilidade (%) 102% 111,06% 9,18%

Autonomia Financeira 50% 53% 4,35%

Custos com Pessoal ajustados no Total de Proveitos Operacionais 47,39% 58,13% 22,67%

Financeiros

Outros indicadores

Economicos
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6.2. Elementos económico-financeiros. 

 

 

Da análise efetuada à execução financeira do exercício económico de 2013, concluímos que 

houve um aumento da cobrança de receita própria, uma diminuição da dependência 

relativamente ao Orçamento de Estado e um esforço de poupança que resultou num valor de 

saldo de gerência bastante significativo, gerando um aumento de 3% de receita cobrada 

relativamente ao período homólogo. 

Por outro, o HAJC cumpriu a meta de redução de despesa, verificando-se um decréscimo de 6% 

relativamente ao ano anterior, apenas as despesas com pessoal e com imobilizado contrariam 

esta tendência. 

Relativamente às despesas com pessoal destaca-se o aumento da despesa nas rubricas de 

subsídios de férias e natal e encargos sobre remunerações motivadas pelo cumprimento das 

disposições legais emitidas e nas pensões que dizem respeito aos encargos suportados pela 

entidade pelas aposentações de funcionários.  

Ao nível dos investimentos destaca-se a aquisição de software para prescrição do plano 

terapêutico em ambulatório, aquisição de hardware para suporte do SClínico, aquisição de 

equipamento cirúrgico de oftalmologia e a realização de algumas pequenas obras de 

recuperação do edifício, nomeadamente telhados e caleiras que tinham sido afetadas pela 

intempérie de janeiro de 2013. 

  

Realizado Realizado Realizado Variação Variação

2011 2012 2013 11/12 12/13

TOTAL DE RECEITA COBRADA 6.101.075 € 5.868.938 € 6.024.311 € -4% 3%

Saldo da Gerência Anterior (Fundos Proprios) 240.088 € 334.168 € 1.290.962 € 39% 286%

Transferências correntes:

    Adm.Central Sist. Saude/Tesouro 3.900.009 € 3.537.091 € 2.461.482 € -9% -30%

    Fundo Social Europeu 24.149 € 11.863 € 8.697 € -51% -27%

Receita Cobrada do Exercício 1.267.079 € 1.533.836 € 1.450.244 € 21% -5%

Receita Relativa a Exercícios Anteriores 669.750 € 451.979 € 812.924 € -33% 80%

TOTAL DE DESPESA PROCESSADA 5.802.671 € 4.643.322 € 4.365.167 € -20% -6%

Despesas com Pessoal 3.266.566 € 2.463.374 € 2.591.947 € -25% 5%

Compras 348.717 € 316.826 € 258.924 € -9% -18%

Subcontratos 88.534 € 137.755 € 93.552 € 56% -32%

Fornecimentos e Serviços Externos 1.564.810 € 1.580.233 € 1.246.528 € 1% -21%

Imobilizações 223.582 € 15.485 € 40.396 € -93% 161%

Outras Despesas do Exercício 310.462 € 129.650 € 133.821 € -58% 3%
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6.2.1. Despesa 

 

Da análise do gráfico verificamos que o total da despesa processada no ano 2013 ascendeu a 

4.365.167€ que representa um decréscimo de 25% face ao ano de 2011 e 6% face ao ano 2012. 

Para esta redução concorreram as rubricas de compras, subcontratos e os fornecimentos e 

serviços. 

Relativamente à rubrica de compras o decréscimo verificado deve-se ao acompanhamento 

proporcional da atividade hospitalar bem como da política de redução de preços 

nomeadamente do medicamento e dos dispositivos médicos. 

Relativamente aos subcontratos cumpre referir que o valor de despesa do ano 2012 foi 

excecionalmente elevado uma vez que o hospital sofreu uma penalização pela transferência de 

doentes para outras instituições por incumprimentos dos prazos de espera cirúrgicos, nos 

termos da metodologia definida para o contrato programa 2012, o que já não se verificou no 

ano 2013. 

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

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

5.802.671

4.643.323
4.365.167

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

2011 2012 2013

Evolução da Despesa
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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 40% do total da despesa nesta rubrica, que sofreu um decréscimo de 18% face ao ano 2012. 

Verificam-se igualmente decréscimos significativos nas rubricas de fornecimento de 

alimentação, serviços de tratamento de roupa e limpeza 

Nas restantes rubricas verifica-se uma manutenção ou ligeiros decréscimos de despesa, 

nomeadamente no consumo de eletricidade, água, encargos com rendas e manutenções e 

reparações de equipamentos. 

Apenas a rubrica de combustíveis contraria esta tendência. 
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Na estrutura de custos da instituição verifica-se que as despesas com pessoal representam 59% 

do total da despesa enquanto os fornecimentos e serviços representam 29%, sendo estas duas 

rubricas as de maior volume financeiros representando 88% do total da despesa processada. 

 

6.2.2. Receita 

 

O total da receita cobrada no ano 2013 ascendeu a 6.024.309€ que representa um decréscimo 

de 1% relativamente ao ano de 2011 e um acréscimo de 3% relativamente ao ano 2012. 
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Como se pode verificar no gráfico infra, o decréscimo de receita deve-se essencialmente aos 

cortes efetuados nos montantes atribuídos em sede de subsídio de exploração proveniente do 

orçamento de estado. 

Por outro a Receita Própria cobrada, atingiu os 2.263.168€ no ano 2013, que representa 

atualmente 50% do financiamento do HAJC. 
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6.3. Indicadores económico – financeiros. 

 

DESCRIÇÃO 2011 2012 2013

CONTAS DE RESULTADOS

Prestação de Serviços 1.786.491 € 1.981.139 € 1.970.338 €

Subsídios à exploração 3.924.158 € 3.548.955 € 2.461.010 €

Resultados Operacionais 262.364 € 457.675 € -148.687 €

Resultado Líquido 325.815 € 282.242 € 16.567 €

Meios libertos Líquidos 408.162 € 408.162 € 391.169 €

ESTRUTURA DO BALANÇO

Activo Fixo 4.276.975 € 3.884.298 € 3.533.524 €

Activo Circulante 2.412.451 € 2.851.063 € 2.952.514 €

Activo Total 6.689.426 € 6.735.361 € 6.486.038 €

Passivo Corrente 3.575.256 € 3.338.949 € 3.073.059 €

RÁCIOS DE SITUAÇÃO OU ESTRUTURA

Fundo de Maneio -1.162.805 € -308.800 € -120.545 €

Liquidez Geral 7,91 39,49 132,65

Liquidez Imediata 9,34 19,76 75,52

Liquidez Reduzida 58,91 42,79 130,43

RÁCIOS DE GESTÃO OU ACTIVIDADE

Prazo médio pagam. fornecedores (em dias) 24 16 14

Prazo médio de cobrança (em dias) 82 78 75

Taxa de rotação (em dias):

  Produtos Farmacêuticos 30 54 57

  Material Consumo Clínico 48 52 79

  Produto Alimentares 0

  Material Consumo Hoteleiro 0 36,40 86,91

  Material Consumo Administrativo 0 132,02 151,16

  Material Manutenção e Conservação 14 28 116

RÁCIOS DE SOLVABILIDADE E AUTONOMIA

         Financiamento do Património 1,37 1,09 1,04

         Independência Financeira 0,87 1,13 1,11

Investimento:

         Investimento Anual/ Lotação 5.081,41 351,93 918,08

         Auto - Investimento Anual 1,00 1,00 1,00

         Renovação do Património 1,03 1,00 1,01

OUTROS RÁCIOS 

% despesas capital/  despesa total 3,85% 0,33% 0,93%

% despesas correntes/  despesa total 96,15% 93,20% 88,71%

% despesas c/  pessoal/ despesa total 56,29% 53,05% 59,38%

Saldo:

         Financeiro 298.404 € 1.225.616 € 1.659.143 €

         Económico 1.831.086 € 2.396.527 € 1.589.917 €
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CUSTOS UNITÁRIOS 

   

 2012 2013 

Custo por GDH 857,15 € 771,96 € 

Custo por consulta 52,90 € 53,51 € 

Custo diária de internamento - Paliativos 204,51 € 219,23 € 

Custo por doente - Paliativos 8.043,57 € 8.891,38 € 

Custo diária de internamento - Convalescença 191,47 € 172,11 € 

Custo por doente - Convalescença 7.403,43 € 7.073,20 € 

   

   

OUTROS INDICADORES 
   

 2012 2013 

Receita por cobrar 1.505.079,34 € 1.221.736,29 € 

Despesa por pagar 65.346,61 € 21.743,20 € 

Saldo de gerência 1.290.962,38 € 1.680.886,45 € 

 

6.4. Investimentos. 

 

O HAJC concretizou alguns projetos constantes no plano de investimentos: 

PLANO DE INVESTIMENTOS REALIZAÇÃO 

Designação do Projeto 
Tipo de 

Investimento 
Objetivo do 

investimento 
Valor do 

Investimento 
Valor executado 

Reorganização e 
informatização do arquivo 

clínico 
Novo 

Modernizar e tornar 
o arquivo clínico 

operacional 
10.000€ ------- 

Atualização do parque 
informático 

Substituição 
Atualizar os meios 

tecnológicos 
operacionais 

10.000€ 11.157€ 

Cedência de medicamentos 
analgésicos e AINE após 

cirurgia ambulatória 
Novo 

Aquisição de 
software 

10.000€ 13.217€ 

Manutenção e conservação do 
edifício 

Substituição 
Manutenção e 
conservação 

5.000€ 8.770€ 
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7. QUADRO COM OUTRAS AÇÕES DESENVOLVIDAS EM 2013 

 

OUTRAS ATIVIDADES E AÇÕES INSTITUCIONALMENTE RELEVANTES DESENVOLVIDAS EM 2013 

 
Atividade 

 
Data 

 
Área de incidência 

 
- Instituído o Dia do Hospital, na data de 
nascimento de D. João Crisóstomo 

 
01-2013 

 
- Homenagem a D. João Crisóstomo de 
Amorim Pessoa, Patrono do HAJC 

 
- Deliberada a reorganização do Arquivo Clínico, 
com limpeza de resíduos e obras de reparação 

 
15-01-2013 

 
- Arquivo Clínico 

 
- Protocolos para estágios de alunos de Escolas 
Superiores – E. S. Tecnologias da Saúde de Coimbra; 
E.S. Tecnologias da Saúde de Viseu; E. S. 
Enfermagem de Coimbra; E. S. Enfermagem de 
Viseu; Universidade de Aveiro; Universidade de 
Coimbra  

 
01-2013 

 
- Farmácia; Imagiologia; Psicologia; 
Enfermagem. 

 
- Na ARSC, IP, defendemos o Plano Estratégico do 
HAJC 2013-2015. 

 
01-2013 

 
- HAJC 

 
- Comemoração do Dia Mundial do Doente pelo 
Voluntariado junto dos doentes 

 
11-02-2013 

 
- Voluntariado 

 
- Aprovada candidatura a programas do IEFP para 
contratos inserção-emprego (CEI) 

 
19-03-2013 

 
- Várias áreas profissionais 

 
- Aprovada a adesão à AgeingCoimbra 

 
26-03-2013 

 
- HAJC 

 
- Aprovada a atualização do Regulamento de 
encaminhamento pós-morte 

 
02-04-2013 

 
- Internamento 

 
- Aprovada atualização do Regulamento de visitas 

 
02-04-2013 

 
- Internamento 

 
- Aprovada a participação de uma equipa de 
enfermagem do HAJC nas I Jornadas de Cuidados 
Continuados- Cuidar com Naturidade – Penela 

 
02-04-2013 

 
- Enfermagem do HAJC 

 
- Celebração do Dia Mundial da Saúde com 
palestras nos Agrupamentos de Escolas (Febres e 
Cantanhede) 

 
07-04-2013 

 
- Unidade de Psicologia, de Nutrição 
Clínica e Enfermagem 

 
- Apresentação e análise do Plano Estratégico com 
os Responsáveis dos Serviços e os trabalhadores do 
HAJC 

 
20 a 24 Maio 

2013 

 
- Serviços do HAJC 

 
- Aprovado o novo Logotipo do HAJC 

 
21-05-2013 

 
- HAJC 

 
- Aprovadas alterações ao funcionamento do Bloco 
Operatório 

 
30-05-2013 

 
- Bloco Operatório 
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- Aprovado o Regulamento do CCA – SIADAP 

 
05-06-2013 

 
- HAJC 

 
- Aprovado o Regulamento do SIADAP Médico 

 
05-06-2013 

 
- HAJC 

 
- Aprovada a constituição do CCA médico 

 
05-06-2013 

 
- HAJC 

 
- Alterada a composição da Comissão de 
Humanização e Qualidade 

 
10-07-2013 

 
- HAJC 

 
- Participação na Expofacic em pavilhão animado 
em cooperação com Centro de Saúde e Hospital 
Rovisco Pais. 

 
25-07 a  

04-08 2013 

 
- HAJC, CS, CRCRP 

 
- Elaborada a proposta orçamental para 2014 

 
23-08-2013 

 
- HAJC 

 
- Aprovado o orçamento das Jornadas de Saúde do 
HAJC de 1 a 14 de Outubro 

 
18-09-2013 

 
- HAJC 

 
- Aprovado o Regulamento Interno do HAJC 

 
25-09-2013 

 
- HAJC 

 
- I Jornadas de Saúde do HAJC – Simpósio: 
Envelhecimento, Cidadania e Saúde - Dia 
Internacional do Idoso 

 
01-10-2013 

 
- Conduzida pela Un. Convalescença 

 
- I Jornadas de Saúde do HAJC – Simpósio: Cuidar 
com Dignidade ´Homenagear a Vida - Dia Mundial 
dos Cuidados Paliativos 

 
08-10-2013 

 
- Conduzida pela Un. de Paliativos 

 
- Missa solene em memória de D. João Crisóstomo 
na Igreja Matriz de Cantanhede, às 11,30 h. 
- Concerto Coral na Igreja Mariz de Cantanhede na 
celebração do Dia do HAJC, 16,00 horas 

 
13-10-2013 

 
- Coral AnçÃble; Coral de S. Caetano 

 
- Dia do HAJC – Conferência: A Saúde, factor de 
cidadania e civilizacional – SNS e o Sistema Nacional 
de Saúde.  Homenagem aos 12 trabalhadores com 
mais tempo de serviço público 

 
14-10-2013 

 
- HAJC 

 
- Aprovado o Regulamento para Guarda de Espólio 

 
13-11-2013 

 
- Internamento 

 
- Visita do Sr. Bispo de Coimbra, D. Virgílio do 
Nascimento, ao Hospital 

 
15-11-2013 

 
- HAJC 

 
- Dia Internacional do Voluntariado, celebrado com 
uma palestra e convívio com o nosso Voluntariado 

 
05-12-2013 

 
- Voluntariado 

 
- Visita de delegação da Liga Portuguesa Contra o 
Cancro para ofertas de Natal aos doentes 
internados no HAJC 

 
27-11-2013 

 
- Internamento 

 
- Aprovado o Projeto de criação da Equipa 
Comunitária de Suporte em Cuidados Paliativos da 
Gândara (ECSCP-Gândara) 
 

 
12-2013 

 
- HAJC 
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- Festa de Natal dos Doentes do Hospital 20-12-2013 - Internamento 

 
- Aprovada a candidatura à acreditação pela Ordem 
dos Enfermeiros do HAJC como unidade formativa 
em contexto de prática clínica 

 
30-12-2013 

 
- Enfermagem 

 
- Entre outubro e dezembro decorreu uma 
auditoria da IGAS ao processo de gestão do HAJC 
nos últimos 3 anos. 

 
10/12-2013 

 
- HAJC 

 
- Ao longo do ano, as Unidades de Internamento 
foram auditadas pela RNCCI, no âmbito dos 
contratos celebrados 

 
2013 

 
- Internamento 

 
- Durante o ano de 2013 o HAJC recebeu visitas de 
deputados do Partido Socialista e do Partido Social-
Democrata na Assembleia da República, para se 
inteirarem da atividade do Hospital. 
- O CA recebeu em reunião 2 Sindicatos do sector 
da saúde e as Unidades de Internamento 
receberam visita de Escolas Superiores de 
Enfermagem. 

 
2013 

 
- HAJC 

 
- O HAJC prestou colaboração na formação/estágio 
de elementos contratados pela SC Misericórdia de 
Cantanhede para a sua Unidade de CCI. 

 
2013 

 
- HAJC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



51 
 

8. PRINCIPAIS LINHAS PROGRAMÁTICAS DE AÇÃO PARA 2014 
 

 
 
1. ACÇÕES DE QUALIDADE: 

1.1. – Desenvolver o programa de acreditação da Unidade de Convalescença. 
1.2. – Desenvolver o programa de acreditação da Unidade de Paliativos. 
1.3. – Desenvolver o programa de acreditação da Farmácia do Hospital. 
1.4. – Desenvolver o programa de acreditação de outros serviços. 
1.5. – Renovar o sistema de sinalização e orientação interna do Hospital. 
1.6. – Atualizar a sinalética de orientação externa do Hospital. 
1.7. – Reestruturar o sistema de informação e de comunicação com os utentes. 
1.8. – Retomar as sessões terapêuticas de relaxamento aos utentes na Unidade de 

Convalescença. 
1.9. – Reorganizar a atividade de reabilitação a alargar a sua atividade aos sábados na 

Unidade de Convalescença. 
1.10. – Reestruturar o Gabinete do Cidadão e alargar o tempo de apoio de Serviço 

Social na Unidade de Convalescença e na Unidade de Paliativos. 
1.11. – Reestruturar o apoio médico à Unidade de Convalescença e à Unidade de 

Paliativos.  
1.12. – Reforças as equipas de enfermagem na Unidade de Convalescença e na 

Unidade de Paliativos. 
 
2. ACÇÕES DE PRODUÇÃO:  

2.1. – Reincrementar o Hospital de Dia. 
2.2. – Reorganizar a Consulta Externa e os processos de acessibilidade. 
2.3. – Reincrementar a consulta de diabetologia. 
2.4. – Dinamizar as consultas não médicas de psicologia, nutrição e terapia da fala. 
2.5. – Reorientação das cargas horárias das especialidades médicas de acordo com as 

necessidades identificadas na comunidade e as solicitações do ACES. 
2.6. – Dinamizar a rentabilidade e o funcionamento do Bloco Operatório. 
2.7. – Reestruturar os registos e controlo da marcação de consultas. 
2.8. – Manter a regularidade mensal das reuniões de gestão alargadas a todos os 

responsáveis de serviços para avaliação do desempenho geral do HAJC. 
2.9. – Elaborar programa de aumento das camas da Unidade de Paliativos até 4 novos 

lugares. 
2.10. – Iniciar programas de telemedicina em cooperação institucional com outros 

estabelecimentos do SNS. 
2.11. – Criar a Consulta Jovem na área da Psicologia Clínica, Nutrição e Terapia da Fala. 

 
3. ACÇÕES DE ORGANIZAÇÃO, INOVAÇÃO, HUMANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO: 

3.1. – Incremento da Equipa Comunitária de Suporte em Cuidados Paliativos da Gândara, 
ECSCP-Gândara. 

3.2. – Reestruturação do organigrama interno e desenvolvimento de processos de 
incentivo à flexibilidade profissional. 

3.3. – Continuação do processo de regulamentação interna, com incidência no registo 
de incidentes, na gestão do risco, no controlo de gestão, no incremento e gestão 
de qualidade. 

3.4. – Instituir processos internos de avaliação do grau de satisfação dos trabalhadores. 
3.5. – Dinamizar os inquéritos de satisfação dos doentes e dos familiares. 
3.6. – Desenvolver um inquérito à comunidade, auscultando sobre o funcionamento e 

melhoria dos serviços (mailing aos cidadãos da Gândara). 
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3.7. – Instituir a realização regular de reuniões de trabalho sectoriais, abertas a todos os 
trabalhadores de cada sector do Hospital. 

3.8. – Retomar o projecto da EPQID – Equipa de Projecto para a Qualidade, Inovação e 
Desenvolvimento. 

3.9. – Instituir a realização das Conferências Temáticas do HAJC (ou Conferências da 
Gândara), com temas focalizados para a saúde e qualidade de vida dos cidadãos 
(Cidades saudáveis; Salubridade urbana e qualidade de vida; Segurança rodoviária; 
Higiene e segurança no trabalho; Microeconomia e economia local; Emprego estável e 
flexibilidade laboral; Formação profissional e ensino; Educação pública e formação dos 
jovens para a profissão; Ruralidade e sustentabilidade económica; Saúde de 
proximidade; Envelhecimento e qualidade de vida em ambiente rural; etc.), em 
colaboração com as entidades locais e regionais (Agrupamentos de Escolas; Autarquias; 
Clínicas Privadas; Misericórdia; IPSS; Empresas; Associações Comerciais e Industriais; 
Universidades; Comissão de Coordenação Regional do Centro; outras Entidades públicas 
e sociais).   

 
4. ACÇÕES DE INTERVENÇÃO COMUNITÁRIA: 

4.1. – Realizar as 2.ªs Jornadas de Saúde do HAJC e celebração do Dia do Hospital (14 de 
Outubro de 2014). 

4.2. – Levar a exposição Vivências da Gândara e do HAJC, ao Município de Mira. 
4.3. – Celebrar protocolos de cooperação com instituições da região para garantia de 

programas de intervenção comunitária como a ECSCP-Gândara (Santa Casa da 
Misericórdia de Cantanhede, Câmara M. de Cantanhede, Câmara M. de Mira, 
Fundações). 

4.4. – Realizar um Concerto Solidário da Primavera, com a participação de coros e 
orquestra (Antigos Orfeonistas de Coimbra; Coral Ançãble; Coro de S. Caetano; 
etc…). 

4.5. – Instituir a participação dos serviços técnicos do HAJC na divulgação de iniciativas 
de educação para a saúde na imprensa escrita e radiofónica da região. 

4.6. – Promover a celebração do Dia Mundial da Saúde (7/Abril), e outras datas alusivas 
a temas de saúde. 

4.7. – Participar na Expofacic – Feira agra-comercial-industrial de Cantanhede. 
 
5. ACÇÕES DE FORMAÇÃO: 

5.1. – Reestruturação do plano interno de formação e o seu financiamento.  
5.2. – Instituir programas de formação em serviço, com conferências/debate de temas 

técnicos e formativos. 
5.3. – Dinamizar a participação dos profissionais do HAJC em conferências e fóruns 

científicos no exterior. 
 
 


