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1. MENSAGEM DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

 

 

A publicação do Decreto-Lei n.º 138-2013, de 9 de outubro, colocou na agenda a 

possibilidade de o Hospital Arcebispo João Crisóstomo (HAJC) ser integrado num modelo de 

gestão de cariz distinto do atual, sem prejuízo da sua manutenção na rede do Serviço 

Nacional de Saúde. 

 

As consabidas dificuldades de um estatuto jurídico de setor público administrativo, de um 

mapa de pessoal médico desadaptado da capacidade instalada e de um contexto económico 

recessivo com impacto na necessidade de redução da despesa pública. 

 

Ainda assim, o HAJC conseguiu encerrar o exercício cumprindo os objetivos contratados em 

três das quatro linhas assistenciais contratada e em três dos cinco indicadores de qualidade 

e eficiência; com exceção da percentagem dos custos com horas extraordinárias, 

suplementos e FSE no total de custos com pessoal, o hospital conseguiu também atingir todas 

as metas de desempenho económico-financeiro, tendo obtido um EBITDA bastante superior 

ao acordado e não registando dívidas vencidas em atraso.   

 

Acima de tudo, o HAJC conseguiu, com a resiliência dos seus profissionais de saúde e o 

incentivo dos seus utentes, continuar a desenvolver uma atividade ambulatória de 

proximidade e uma atividade de cuidados continuados de referência, lançando-se em novos 

modelos de prestação, entre os quais a Equipa Comunitária de Suporte em Cuidados 

Paliativos Domiciliários é a sua melhor bandeira. 

 

Cantanhede,  

 

 

  Diretora Clínica   Enfermeira Diretora 

  ______________  _________________ 
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2. APRESENTAÇÃO DO HOSPITAL DO ARCEBISPO JOÃO CRISÓSTOMO 

 

 

2.1. Missão, Visão, Valores e Linhas Estratégicas 

 

Missão 

(artigo 3.º do Regulamento Interno do HAJC) 

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 valores do humanismo e da cidadania. 

Articular-se, permanentemente, com as redes de cuidados de saúde hospitalares, primários e 

continuados do SNS. 

 

Visão 

Ser reconhecido como hospital de proximidade e como unidade de cuidados continuados que 

garantem serviços pautados pela qualidade clínica, pela satisfação dos utentes e pela 

sustentabilidade social e financeira, afirmando-se como uma micro-organização de saúde do 

século XXI. 

 

Valores 

(artigo 4.º do Regulamento Interno do HAJC)  

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. 
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Linhas Estratégicas 

Tendo em conta a missão, visão e valores do HAJC, as suas linhas de desenvolvimento 

estratégico envolvem: 

1. Fortalecer a marca HAJC. 

2. Consolidar a atividade de ambulatório de proximidade. 

3. Consolidar a atividade de cuidados continuados, reforçando-os na vertente de ambulatório. 

4. Desenvolver a cooperação assistencial com novos parceiros regionais, preservando os 

demais. 

5. Apostar na utilização das TIC como instrumento privilegiado, com qualidade e segurança. 

6. Fortalecer a cultura de melhoria contínua da qualidade, tendente a preparar a adesão 

institucional a um processo de certificação.  

7. Investir no capital humano apoiando a formação profissional contínua e a promoção de um 

ambiente impulsionador de estilos de vida saudáveis.  

 

 

2.2. Enquadramento histórico 

 

O atual HAJC – com origem no secular Hospital da Santa Casa da Misericórdia de Cantanhede – 

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.   

 

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 
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seus bens à Santa Casa da Misericórdia de Cantanhede, contra a incumbência de construção de 

um hospital. 

Hoje, o HAJC 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 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 HAJC 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 de Cantanhede 

e a Administração Regional de Saúde do Centro, I.P., o serviço de urgência foi reconvertido em 

consulta aberta, assegurada pelo Centro de Saúde de Cantanhede (ACES Baixo Mondego), nas 

instalações do HAJC, atividade complementada por uma unidade de suporte imediato de vida 

do INEM. No quadro deste protocolo, com o intuito de reforço da cooperação, a consulta 

externa do hospital passou a funcionar nas instalações do Centro de Saúde. 

 

 

2.3. Área de influência e demografia da população servida 

 

O HAJC serve, diretamente, uma população próxima dos 60.000 habitantes, dos quais 36.595 do 

concelho de Cantanhede, 12.465 do concelho de Mira, 5.508 da freguesia de Arazede, concelho 

de Montemor-o-Velho, e mais alguns milhares das freguesias periféricas dos concelhos de 

Anadia, Mealhada e Vagos. 

 

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 (2011) 

Concelhos  Freguesias Área (Km2) Habitantes 

Anadia (1) 10 216,60 29.121 

Cantanhede 14 392,18 36.560 

Mealhada (1) 6 111,14 20.496 

Mira 4 123,89 12.465 

Montemor-o-Velho (1) 11 228,62 26.171 

Vagos (1) 8 165,29 22.851 

Totais 53 1.237,72 147.664 

Fontes: 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 atração 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 dos últimos cinco anos uma predominância da população com o ensino 

básico, um peso significativo da população inativa e tendo o sector primário como principal área 

de atividade. 

 

Quadro 3 – População residente (anos 2010 a 2014) 

Concelhos 2010 2011 2012 2013 2014 

Cantanhede 36778 36614 36480 36.312 36.101 

Mira 12525 12454 12367 12292 12.211 

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 2011) 

Concelhos População ativa População + 65 anos População Jovem 

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

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

Fonte: Pordata 
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Quadro 6 – População ativa por sector de atividades (ano 2015) 

Concelhos Sector primário Sector secundário Sector terciário 

Cantanhede 36% 26% 38% 

Mira 40% 26% 34% 

Fonte: sítio da internet dos municípios Cantanhede e Mira 

 

 

2.4. Organograma, órgãos de gestão e diretório de serviços 

 

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 2015, a gestão do Hospital do Arcebispo João Crisóstomo esteve a cargo de 

todos os 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, até março de 2015, 

data em que o Presidente do Conselho de Administração foi nomeado para Presidente do 

Concelho de Administração do Centro Hospitalar do Baixo Vouga, E.P.E. pela Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 20/2015, de 19 de março de 2015, com efeitos a 23 de março de 2015. 

 

Quadro 7 – Membros do órgão de gestão em 2015 

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 

*Nomeado Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Baixo Vouga, E.P.E. pela Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 20/2015, de 19 de março de 2015, com efeitos a 23 de março de 2015. 

 

Enquanto órgãos de apoio técnico, no ano de 2014, 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 8 – Membros dos órgãos de apoio técnico em 2015 

Comissão de Ética 

Presidente - Dr.ª Manuela Cabral 

Dr.ª Lourdes Pinhal 

Enf. João Paulo Pereira 

Enf. Vítor Rua 

Dr.ª Margarida Seabra  

Dr.ª Marta Temido 

Padre Luís Maurício Cardoso Lemos- capelão do HAJC 

Comissão de Farmácia e Terapêutica 

Presidente - Dr.ª Lurdes Sá 

Dr.ª Manuela Cabral 

Dr.ª Margarida Seabra 
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Comissão de Qualidade e Segurança 

Presidente - Dr. Aurélio Rodrigues** 

Dr.ª Lurdes Sá* 

Enf.ª Helena Fernandes* 

Enf. João Paulo Pereira* 

Enf. Francisco Girão 

Dr.ª Margarida Seabra* 

Dr.ª Susana Lopes* 

Técnica Ana Araújo* 

*Integraram a comissão a partir de 21 de março de 2014. 

**Substituído pela Dra. Marta Temido a partir de Março 2015 

Comissão de Infeção Hospitalar 

Presidente - Enf.ª Helena Fernandes 

Dr.ª Maria de Lourdes Cruz Pinhal* 

Dr.ª Ana Carvalho 

Enf. Vítor Rua 

 Dr.ª Margarida Seabra 

*Integrou a comissão a partir de 7 outubro 2015 

 

Para além dos órgãos legalmente fixados, a estrutura orgânica do Hospital, constante do 

Regulamento Interno aprovado, em 9 de janeiro de 2014, pelo Conselho Diretivo da 

Administração Regional de Saúde do Centro, I.P., incluiu as unidades e serviços que se seguem, 

com indicação dos respetivos responsáveis: 

 Unidades de Gestão e Logística  

Unidade de Gestão Financeira e Tesouraria – Dr.ª Marta Branco 

Unidade de Gestão de Aprovisionamento e Instalações e Equipamentos – Assistente 

Técnica Paula Oliveira 

Unidade de Gestão de Doentes e Arquivo – Assistente Técnica Cristina Anjo 

Unidade de Gestão de Recursos Humanos e Formação – Assistente Técnica Anabela Rua  

Unidade de Gestão de Sistemas e Tecnologias Informação – Técnica Ana Araújo 

 Unidades de Suporte aos Cuidados 

Unidade de Esterilização – Enf.º Egídio Reis 

Unidade de Farmácia – Dr.ª Margarida Seabra 

Unidade de Nutrição e Dietética – Dr.ª Alexandra Barcelos 

Unidade de Psicologia – Drª Maria José Patrão Cruz Reis 

Unidade de Reabilitação – Enf.º Clara Estanislau 

Unidade de Serviço Social – Dr.ª Alice Margarida Garrido / Drª Susana Lopes  
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 Unidades de Ambulatório 

Sector de Consulta Externa – Dr. Manuel Cândido Teixeira e Enf.º Egídio Reis 

Sector de Hospital de Dia – Enf.ª Raquel Marques 

Sector de Laboratório – Dr.ª Ana Carvalho 

Sector de Radiologia – Técnica Iria Veloso 

Sector de Eletrocardiografia – Técnica Lurdes Ruivo 

Serviço Domiciliário – Enf.ª Cristina Oliveira / Drª Alice Garrido 

Unidade de Cirurgia de Ambulatório – Drº Manuel Cândido Capela e Enf.º Egídio Reis 

 Unidade de Convalescença (equipa de coordenação, Dr.ª Manuela Cabral, Enf.º João 

Paulo Pereia e Dr.ª Alice Margarida Garrido) 

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

Victor Rua e Dr.ª Susana Lopes) 

 Equipa de Suporte em Cuidados Paliativos Domiciliários – Gândara – Enf.ª Helena 

Fernandes 
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3. ATIVIDADE ASSISTENCIAL 

 

 

3.1. Produção 

 

De sublinhar, introdutoriamente, 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. A 1 junho de 2015 a 

única médica anestesista pediu exoneração de funções públicas, pelo que o mapa de pessoal 

médico ficou reduzido a quatro elementos, sem que tenha sido viável a substituição de qualquer 

elemento médico. 

Assim, a atividade assistencial do HAJC: 1 Unidade de Cuidados Paliativos com 14 camas, (18 a 

partir de 1 de maio), 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 16 valências 

médicas, para além de um sector de laboratório, farmácia 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 53/2014, de 3 de março, para o ano de 

2014/2015, que obteve parecer favorável do Secretário de Estado da Administração Pública por 

despacho nº 913/2015 datado de 18 de março, 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. Consulta externa 

 

No ano de 2015, o HAJC realizou 19071 consultas externas médicas, superando ligeiramente 

(em 0,60%) em relação ao contratualizado com a tutela. Merece especial realce, o facto de as 

primeiras consultas realizadas terem representado 45,86% do número total de consultas, indo 

de encontro às recomendações e objetivos do Ministério da Saúde. 
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Quadro 9 – Atividade de consultas externas médicas no triénio 

 

 

Na atividade de consultas não médicas (enfermagem, psicologia clínica, nutrição clínica e terapia 

da fala) foi também registado um crescimento, apesar de nas primeiras consultas ter havido um 

ligeiro decréscimo. 

 

Quadro 10 – Atividade de consultas externas não médicas no triénio 

 

 

 

3.1.2. Cirurgia do ambulatório 

 

No ano de 2015, o HAJC realizou 1390 intervenções cirúrgicas, em 1126 doentes, ultrapassando 

neste domínio a produção contratada com a tutela, respetivamente em 7,91% e 3,68%.  

Após dois anos consecutivos de redução da produção cirúrgica (2013 registara um decréscimo 

de 15,76% nas intervenções cirúrgicas e de 11,20% em doentes intervencionados, em 2014 

24,39% no numero de cirurgias 51,8% e 47,28% no número de doentes intervencionados), facto 

merecedor de séria preocupação por parte do conselho de administração, o qual foi possível 

ultrapassar, apesar da falta de recursos humanos do mapa de pessoal da instituição, que se 

agravou pela exoneração da única médica anestesista do mapa institucional, através da 

contratação de médicos por via das empresas assim como por contratação individual após 

pedido à tutela. Apesar dos constrangimentos de recurso humanos médicos, essencialmente, 

ultrapassamos o contratualizado com a ARSC. 

  

2013 2014 contra. real.

Primeiras  consultas 8.370 8.378 8.694 8.746 4,39% l 0,60% l

Consultas  Subsequentes 7.852 9.132 8.626 10.325 13,06% l 19,70% l

TOTAL 16.222 17.510 17.320 19.071 8,91% l 10,11% l

% Primeiras  cons . / Total  cons . 51,60% 47,85% 50,00% 45,86% -4,15% l -9,03% l

2015
Consultas Médicas

 2014 / 2015 contra. / real.

var. % 2015%

2013 2014 contra. real.

Primeiras  consultas 1.343 1.437 1.416 1.392 -3,13% l -1,69% l

Consultas  Subsequentes 1.561 1.841 1.175 1.877 1,96% l 59,74% l

TOTAL 2.904 3.278 2.591 3.269 -0,27% l 26,17% l

2015 var. % 2015%

Consultas Não Médicas
 2014 / 2015 contra. / real.
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Quadro 11 – Atividade de cirurgia do ambulatório no triénio 

 

 

 

3.1.3. Hospital de Dia 

No ano de 2015, o HAJC realizou 129 sessões de hospital de dia, ficando acima da 

atividade programada e da produção do ano anterior. Contribuiu para este aumento as 

sessões passarem para semanais e o apoio de mais um elemento de Enfermagem. 

 

Quadro 12 – Atividade de hospital de dia no triénio 

 

 

 

3.1.4. Serviço Domiciliário 

 

No ano de 2015, o HAJC realizou 352 visitas domiciliárias de enfermagem e 0 visitas domiciliárias 

médicas. Ficando aquém dos objetivos contratados nas duas vertentes pelo facto destas visitas 

serem maioritariamente da equipa de Enfermagem da UCA, e por serem os mesmos 

profissionais e ter-se aumentado a produção de cirurgia do ambulatório não se conseguiu atingir 

o contratualizado nesta atividade. 

 

Quadro 13 – Atividade de serviço domiciliário no triénio 

 

  

2013 2014 contra. real.

Nº doentes 10 13 12 15 15,38% l 25,00% l

Nº de sessões 79 114 112 129 13,16% l 15,18% l

 2014 / 2015 contra. / real.

2015 var. % 2015%

2013 2014 contra. real.

Vis i tas  Médicas 0 6 2 0 -100,00% l -100,00% l

Vis i tas  de Enfermagem 281 352 312 236 -32,95% l -24,36% l

TOTAL 281 358 314 236 -34,08% l -24,84% l

 2014 / 2015 contra. / real.

2015 var. % 2015%
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3.1.5 Meios complementares de diagnóstico e terapêutica 

 

Ao nível da realização de MCDT, no ano de 2015 o Hospital aumentou a produção em algumas 

áreas ficando aquém noutras. Estas diferenças decorrem porque os profissionais médicos que 

prescrevem os MCDT são diferentes dos do ano anterior daí que tenha mudado o perfil de 

prescrição de exames, tanto no HAJC como ao exterior. 

 

Quadro 14 – MCDT realizados no Hospital 

 

 

Quadro 15 – MCDT realizados no exterior 

  

Tipo de Análise / Exame 2014 2015

Análises Clinicas 46.386 45.639 -1,61% l

Cardiologia 5.314 5.189 -2,35% l

Ecografias 1.188 1.480 24,58% l

Exames Radiológicos 12.364 11.392 -7,86% l

Ginecologia 91 76 -16,48% l

Imunohemoterapia (análises e transfusões) 44 21 -52,27% l

Neurologia / Neurofisiologia 15 0 -100,00% l

Oftalmologia 100 1.762 1662,00% l

Ortopedia / Traumatologia 383 300 -21,67% l

Otorrinolaringologia 349 0 -100,00% l

Pneumologia 776 752 -3,09% l

Psiquiatria / Psicologia / Desenvolvimento 5.205 4.717 -9,38% l

Reumatologia 10 286 2760,00% l

Urologia 48 53 10,42% l

TOTAL 72.273 71.667 -0,84% l

var. % 2014/2015
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3.1.6 Unidade de Convalescença 

 

Em 2015 o número de utentes saídos da Unidade de Convalescença foi de 249, representando 

um aumento de 10 doentes face ao ano de 2014, que influenciou o decréscimo de 0,56 % quanto 

aos dias de demora média por utente face ao ano anterior e um aumento no número de doentes 

tratados por cama. Ainda assim, os dias de demora média por utente (41,2) estão distantes do 

que é recomendado para esta tipologia de internamento; esta circunstância fundamenta-se na 

cada vez maior complexidade das situações clínicas dos doentes recebidos e na dificuldade em 

encontrar soluções de alta para os doentes.  

 

Quadro 16 – Atividade da Unidade de Convalescença triénio 

 

 

A taxa de ocupação da Unidade, no ano de 2015, foi em média 91,7 %, menos 0,2% que em 

2014, contudo em todos os meses do ano a taxa de ocupação foi superior ao valor que garante 

um financiamento igual a uma taxa de ocupação de 100%. 

 

Gráfico 1 – Distribuição da taxa de ocupação por mês, no triénio 2013/15 
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Considerando a caracterização dos doentes saídos da Unidade de Convalescença ao longo do 

ano de 2015, verificou-se uma predominância do sexo feminino (63,1%).  

Globalmente, os doentes com mais de 65 anos predominaram na ocupação da Unidade de 

Convalescença, reflexo da agudização das doenças incapacitantes na terceira idade e do 

aumento da longevidade da população sénior. 

O grupo etário mais representativo foi o dos utentes com idades compreendidas entre os 76 e 

os 85 anos (45,8%). De referir que 19,6% dos utentes admitidos no ano de 2015 tinha mais de 

85 anos e apenas 15,7% tinha idade igual ou inferior a 65 anos. 

 

Gráfico 2 – Distribuição doentes admitidos na Unidade de Convalescença: sexo e grupo etário 

 

 

Em relação ao serviço de referenciação dos utentes (gráfico 5), a grande maioria (80,9%) foi 

proveniente dum Hospital de Agudos. De referir que 16,4% dos utentes foram referenciados 

pelos Cuidados de Saúde Primários. Apenas 2,7% dos utentes internados na Unidade foram 

provenientes da Consulta Externa do Hospital Arcebispo João Crisóstomo. Salientamos, que 

vários utentes propostos pelo hospital de agudos, acabaram por ser provenientes do domicílio 

onde aguardaram vaga. 

 

Gráfico 3 – Distribuição dos utentes admitidos segundo entidade referenciadora 
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Dos utentes provenientes de Hospital de Agudos, a maioria (64,9%) foi referenciado pelo Centro 

Hospitalar e Universitário de Coimbra. Em segundo lugar, com 23,6% surge o Centro Hospitalar 

Baixo Vouga (Hospital Infante Dom Pedro Aveiro e Águeda). De referir, que 9,5% dos utentes 

foram provenientes do Hospital da Figueira da Foz e apenas 0,5% do IPOFG Coimbra. 

 

Gráfico 4 – Distribuição dos utentes admitidos segundo Hospital referenciador  

 

 

A patologia predominante continua a ser a músculo-esquelética, maioritariamente 

convalescença após cirurgias ortopédicas, com o aumento progressivo ao longo dos três últimos 

anos. A patologia cardiovascular apresenta-se em segundo lugar, com predomínio dos acidentes 

cardiovasculares, o que se enquadra na nossa população idosa e com vários fatores de risco 

muitas vezes não identificados ou mal controlados. A isto acresce o grau de incapacidade 

associada, muitas vezes em pessoas que residem só ou com pessoas da mesma faixa etária e 

sem respostas da comunidade contribuindo para o aumento do número de dias de 

internamento ou propostas para Unidades de Longa por motivos sociais. 

 

Gráfico 5 – Distribuição de utentes admitidos por diagnóstico principal -2013/15 
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Quanto ao total de doentes saídos, verificamos que a grande maioria (91,2%) teve alta 

melhorada (alta por obtenção dos objetivos terapêuticos). Por outro lado, podemos verificar 

uma diminuição acentuado dos utentes que tiveram alta para hospital de agudos por agudização 

do seu estado clínico, e apenas 2% dos utentes faleceram durante o internamento, menos 1,4% 

que em 2013. 

 

Gráfico 6 – Distribuição dos utentes, segundo o estado no momento alta no triénio 2013/15 

 

 

A análise do gráfico, permite verificar que a maioria dos utentes que tiveram alta por obtenção 

dos objetivos terapêuticos (69,2%) regressando ao domicílio. De salientar uma diminuição dos 

utentes que integraram Unidade de Média Duração e Reabilitação (18%), sendo sensivelmente 

metade que em 2013 (31%). Podemos ainda verificar uma tendência de aumento dos utentes 

que tiveram alta para lar de idosos, bem como para Unidade de Longa Duração e Manutenção. 

 

Gráfico 7 – Distribuição dos utentes após a alta, no triénio 2013/15 
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No ano de 2015, a Unidade de Convalescença manteve 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. O PII, é realizado após a avaliação multidisciplinar do 

utente e após reunião familiar. O PII de cada utente é avaliado na Reunião Multidisciplinar da 

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

envolvidos no tratamento da pessoa em análise. O PII deveria ser um instrumento de trabalho 

de toda a equipa mas nem sempre é valorizado como tal. 

 

 

3.1.7 Unidade de Cuidados Paliativos 

 

No ano de 2015 foram admitidos na unidade 143 doentes, 78 homens e 65 mulheres. 

O padrão etário dos doentes internados não sofreu também alterações significativas.  

A grande maioria dos doentes (cerca de 66%) encontram-se acima dos 65 anos que determina 

elevados níveis de dependência, caraterizados em termos médios com um índice de Barthel 

médio de cerca de 40 pontos, o que implica grande ajuda na satisfação das necessidades. 

 

Gráfico 8 - Doentes entrados segundo o sexo e idade  

 

 

Registou-se uma diminuição da taxa de ocupação 8,11%, resultado dos dias perdidos, gerados 

pela demora na reocupação de camas. Estes tempos são muito elevados, e as camas da Unidade 

estão normalmente cativas, pois sempre que é libertada uma cama (óbito, alta ou transferência) 

e é identificada e categorizada a vaga no aplicativo. 
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O aumento da demora média do internamento influenciou negativamente o número de doentes 

tratados por cama, que diminuiu em 4,42% relativamente ao ano de 2014. 

 

Quadro 17 – Atividade da Unidade de Cuidados Paliativos triénio  

 

 

A taxa de ocupação variou entre um mínimo de 75,19% no mês de abril e um máximo de 95,52% 

no mês de agosto, com uma média anual de 84,19 %, conforme tabela infra. 

 

Quadro 18 – Evolução das taxas de ocupação durante o ano de 2015 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
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Com a persistência dos problemas relacionados com o processo de referenciação e colocação 

dos doentes há prejuízos na quantidade de doentes que podiam aceder aos cuidados paliativos 

e afetam os indicadores de desempenho financeiro da Unidade.  

 

Para o controlo de sintomas manteve-se implementada na Unidade a ESAS (escala de avaliação 

de sintomas de Edmonton), que a equipa de enfermagem utilizou na avaliação inicial dos 

doentes e no decurso do internamento. Aplicou-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 

foi 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. No ano de 2015 

foram registadas 14 quedas, em 10 doentes (6,45%), pelo que se verificou uma ligeira redução 

na percentagem de quedas comparativamente ao ano anterior. 

  

2013 2014 2015

Nº doentes saídos 113 114 140 22,81% l

Demora média 41,49 41,78 38,54 -7,75% l

Taxa de ocupação 92,04 91,62 84,19 -8,11% l

Dias de Internamento Doentes Saidos 4.688 4.763 5.395 13,27% l

Dias de Internamento 4.703 4.682 5.531 18,13% l

Doentes tratados por cama 8,07 8,14 7,78 -4,42% l

var. % 2014/2015
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Gráfico 9- Evolução do risco de queda 

 

 

Outra das grandes preocupações na Unidade de Cuidados Paliativos continuou a ser a vigilância 

das úlceras de pressão, privilegiando-se os cuidados de conforto e de bem-estar para o paciente, 

estando 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. Dos 155 doentes, 

com diagnóstico de úlcera pressão 27 contraíram úlceras de pressão no serviço (num universo 

de 155 doentes, sendo que 4 com diagnóstico de baixo risco, 20 com diagnóstico de alto risco e 

3 em doentes sem diagnóstico de risco). Estes resultados são enquadráveis no padrão de 

doentes que recebemos, maioritariamente idosos, muito debilitados, com problemas ao nível 

da alimentação e hidratação, doença grave progressiva, acamados e com mobilidade muito 

comprometida. 

 

O número de doentes com diagnóstico de úlcera de pressão, mas contraída antes da entrada na 

unidade, foi de 40. 
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Gráfico 10- Desenvolvimento de úlceras de pressão 

 

 

No ano de 2015 e face a 2014, houve de novo um aumento de doentes com referenciação a 

partir dos Hospitais (98 para 72 respetivamente, ainda que tenhamos recebido mais 31 doentes 

que no ano anterior devido ao aumento para as 18 camas a partir de Maio. Verificou-se também 

um ligeiro aumento nos doentes referenciados pelos médicos de família (mais 11 doentes, mas 

uma significativa redução de doentes provenientes de outras UCC’,s (cerca de 40%).  

Nos doentes transferidos de outras Unidades da RNCCI, alguns deles ingressaram por 

transferência de outras Unidades de Paliativos (Seia e Tondela). Trata-se de doentes que foram 

internados naquelas Unidades por ter surgido a vaga, mas que por questões de proximidade do 

seu domicílio era esta a Unidade preferencial. 

 

Gráfico 11 - Distribuição de doentes entrados segundo o local de referenciação 
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Maioritariamente, os doentes entrados em 2015 na Unidade de Paliativos foram provenientes 

de outro hospital de agudos com enfase para o CHUC, e com aumento do número de 

referenciações do domicílio. 

 

Gráfico 12 - Distribuição de doentes segundo o distrito de residência 

 

 

A área geográfica de proveniência dos utentes da Unidade de Cuidados Paliativos correspondeu 

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

provenientes de outros distritos  

 

Gráfico 13- Distribuição dos doentes saídos 
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O motivo de saída mais frequente continua a ser o óbito, tendo falecido na Unidade 110 doentes 

em 2015.Houve uma significativa diminuição no número de doentes com alta para o 

Domicílio/Lar (cerca de 1/3 mas num universo maior de doentes), continuando a sentir 

dificuldades em negociar altas para o domicílio, pela dificuldade das famílias em aceitar, por 

diversas razões (dificuldades em lidar com as situações, dificuldade de recursos, ausência de 

cuidador por motivos profissionais, etc.) apesar do apoio da ECSCP (Equipa Comunitária Suporte 

em Cuidados Paliativos). 

No que respeita às transferências para outras Unidades da RNCCI sofreram um aumento para o 

dobro. A abertura de algumas Unidades na região centro, com consequente diminuição nos 

tempos de espera, levaram a algum incremento nesta solução. Tendo como consequência direta 

o menor tempo de demora média para os 38,54 dias contrariando a tendência desde 2013 e 

2014 respetivamente 41,49 dias e 41,78 dias. 

Dos doentes que ingressaram na Unidade de Paliativos no ano de 2015, apenas 16 residiam nos 

Municípios da área de influência do HAJC. Nas admissões de doentes verificadas na Unidade de 

Cuidados Paliativos no ano de 2015, constatou-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. 

 

Ao longo do ano de 2015, a Unidade de Paliativos do HAJC continuou a ser um local de estágios 

curriculares e profissionais muito solicitados por várias instituições de ensino superior, tanto da 

área de enfermagem, da psicologia, medicina e serviço social. 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 2015 

facultaram-se estágios a de várias escolas superiores (Universidade de Aveiro e Instituto 

Politécnico de Viseu, Escola Superior Enfermagem de Coimbra). Igualmente importante foi a 

circunstância de alguns dos profissionais da equipa terem sido convidados para colabora em 

formação no exterior, nomeadamente na Sociedade Portuguesa de Medicina Interna, Instituto 

Politécnico de Viseu, Universidade de Aveiro Instituto Miguel Torga. Ainda, referir os estágios 

facultados, pela primeira vez, aos alunos do curso Técnico Auxiliar de Saúde da Escola Técnico-

Profissional de Cantanhede e do Instituto de Emprego e Formação Profissional de Aveiro. 
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3.1.8 Equipa Comunitária de Suporte em Cuidados Paliativos – Gândara  

 

A Equipa Comunitária de Suporte em Cuidados Paliativos – Gândara (ECSCP), iniciou a sua 

atividade em julho de 2014 com o recrutamento e a formação dos profissionais e elaboração 

dos protocolos de trabalho e documentos de suporte. As visitas domiciliárias iniciaram-se a 4 de 

setembro, os doentes acompanhados foram referenciados pelos médicos de família, pelo 

IPOCFG-EPE e por contatos diretos com a ECSCP. O ano de 2015 foi o ano da consolidação da 

atividade. Acompanharam-se doentes da área de abrangência do HAJC (Cantanhede e Mira) e 

dos concelhos limítrofes, Coimbra, Anadia, Vagos, Mealhada, Montemor-o-Velho, Figueira da 

Foz, Águeda e outros num total de 124 doentes e família/ cuidador, sendo que alguns destes em 

assessoria, por se encontrarem institucionalizados em lar e unidades da RNCCI. 

 

O trabalho da ECSCP inclui visitas programadas e de urgência, de acordo com as necessidades 

dos doentes e família. As visitas programadas são agendadas entre as 9h e as 22h, de segunda a 

sexta-feira, as de urgência sempre que a equipa é solicitada, presencialmente ou por telefone, 

24h por dia, nos 7 dias da semana. Nestes 18 meses de atividade assistencial realizaram-se 1982 

visitas presenciais e 1064 apoios telefónicos, distribuídos por todos os profissionais que fazem 

parte da ECSCP (médico, enfermeiros, psicólogo e assistente social).  

No dia 31de dezembro de 2015, a ECSCP acompanhava 16 doentes no domicílio e prestava 

assessoria a 1, em Lar. Nestes dezoito meses de atividade, recorreram à urgência 73 doentes (1 

ou 2 vezes) e faleceram 93 doentes, dos quais 33 no domicilio e 60 em instituições de saúde. 

Esta atividade, teve financiamento da FCG, durante um ano, até setembro de 2015. O C.A. tem 

enveredado esforços para contratualizar esta atividade com a ARSC,IP, não tendo sido ainda 

possível. Durante o ano de 2016 irá ser contabilizada no serviço domiciliário por indicação do 

Gabinete de Contratualização da ARSC,IP. 

 

 

3.1.9. Atividade do Ginásio de fisioterapia 

 

O Núcleo de Reabilitação é composto por uma Médica Fisiatra, duas técnicas de Fisioterapia, 

uma Terapeuta Ocupacional, uma Terapeuta da Fala e uma Enfermeira de Reabilitação. 

Atualmente a Médica Fisiatra realiza 8h semanais, divididas entre a quarta e a sexta-feira. 

As técnicas da área de Fisioterapia e a técnica de Terapia Ocupacional têm uma carga horária 

semanal de 35 horas, 5 dias por semana, a técnica de Terapia da Fala tem uma carga semanal 

de 17 horas, de 2ª a 5ª-feira, As técnicas de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional desenvolvem 
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as suas intervenções no ginásio, sendo que em casos de treino de funcionalidade ou autonomia, 

as intervenções são realizadas no internamento. A técnica de Terapia da Fala desempenha as 

suas atividades no gabinete, individualmente com cada utente. A Enfermeira de Reabilitação, 

vai alterando as suas atividades pelas de enfermagem geral com as de reabilitação. 

Dos 244 utentes internados no ano de 2015 na Unidade de Convalescença do HAJC, 213 

realizaram tratamentos de reabilitação (Gráfico 1) e apresentam uma média de idades de 75,9 

anos. Urge salientar que além do número de utentes referido, o núcleo de reabilitação também 

interveio com utentes dos Cuidados Paliativos, não integrando, no entanto, a base de dados. 

 

Gráfico 14 - Número de utentes internados que realizaram reabilitação em 2015 

 

 

Dos utentes que realizaram reabilitação, a Enfermagem de Reabilitação atuou em 48, exclusivos 

e/ou passando posteriormente para o ginásio e, 182 foram submetidos a tratamentos de 

Fisioterapia (Gráfico 2). 

No que concerne à Terapia Ocupacional, foram 101 os utentes submetidos a esta terapia. Do 

total de utentes, 45 foram os que realizaram sessões de Terapia da Fala (Gráfico 2) 
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Gráfico 15 - Número de utentes com que cada terapia interveio no ano de 2015 

 

 

Do universo de utentes, 24 iniciaram Enfermagem de Reabilitação no internamento, tendo 

posteriormente cumprido Fisioterapia no ginásio, enquanto 24 realizaram exclusivamente 

tratamentos com a Enfermeira de Reabilitação e, 158 apenas de Fisioterapia (Gráfico 3). 

 

Gráfico 16 - Número de utentes que efetuaram reabilitação exclusivamente no internamento, 

exclusivamente no Ginásio e em ambos os locais 

 

 

Relativamente ao motivo de internamento, as patologias de origem músculo-esquelética foram 

as mais frequentes, nomeadamente reconstrução de fratura da anca e fraturas da coluna. A 

segunda maior causa de internamento foram as patologias neurológicas, especificamente AVC 

e TCE  
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Gráfico 17 - Número e tipo de casos que motivaram o internamento 

 

 

Durante o ano de 2015 foram realizadas algumas atividades, umas para comemoração de dias 

festivos, outras permanentes como é o caso da classes de movimento para os utentes. Estas 

foram realizadas pelas Fisioterapeutas e Terapeuta Ocupacional, todas as sextas-feiras-feiras no 

ginásio, no período da tarde. As Classes têm como objetivos: 

 Promover coesão de grupo; 

 Promover a colaboração e o espirito de entreajuda; 

 Favorecer as relações intra e interpessoais; 

 Estimulação cognitiva; 

 Mobilidade geral dos utentes; 

 Relaxamento físico e mental dos utentes. 

As atividades festivas umas com organização da responsabilidade do serviço e outras com o 

apoio do Voluntariado sempre com objetivos bem delineados. 
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3.2 Indicadores de qualidade e eficiência 

 

Em termos de indicadores de qualidade e eficiência nacionais relativos ao ano de 2015, o HAJC 

obteve um grau de cumprimento relevante atingindo um grau de cumprimento igual ou superior 

a 90% em todos os indicadores. 

 

Quadro 19 – Indicadores de qualidade e eficiência 

 

 

Em termos de direitos de acesso, no final de 2015, o Hospital registava uma lista de inscritos 

para cirurgia de 293 utentes, com um tempo médio de espera de 1,13 meses, valores 

melhorados em relação a 2014. Encontram-se em lista de espera para primeiras consultas de 

especialidade via CTH 1.144 doentes, com um tempo médio de espera de 95 dias, indicador 

também melhorado significativamente em relação a 2014 (2078 doentes em espera). 

 

Quadro 20 – Lista de inscritos em cirurgia em 31 de Dezembro de 2015 

 

  

Meta Real

Grau de 

Cumprimento 

(%)

Real

50,0 45,9 91,8 47,8

85,0 76,5 90,0 75,9

30,0 27,0 90,0 27,2

98,5 nd nd 100,0

na 100,0 na 100,0

97,0 nd nd 97,0

1,8 nd nd 1,9

30,0 45,5 nd 45,5

2,0 nd nd 0,0Doentes em Espera para Cirurgia há mais de 12 meses 0,0

Percentagem de doentes muito prioritários atendidos acima do tempo 

máximo de espera (%)

0,0

Objectivos Regionais Centro

TME da Lista de Espera Cirúrgica (meses) -100,0

Taxa de registo de utilização da “Lista de Verif icação de Atividade 

Cirúrgica” – Indicador referente à cirurgia segura (%)

-97,0

Percentagem de cirurgias realizadas em ambulatório no total de cirurgias 

programadas (GDH) – para procedimentos ambulatorizáveis (%)

0,0

Percentagem utentes inscritos em LIC (neoplasias malignas) com tempo 

de espera <= TMRG  (%)

-100,0

Desempenho Assistencial

Percentagem das primeiras consultas no total de consultas médicas (%) -1,9

Percentagem de utentes referenciados para consulta externa 

atendidos em tempo adequado (%)

0,6

Peso das consultas externas com registo de alta no total de consultas 

externas (%)

-0,1

Objectivos
Var. 

2014/2015

Objectivos Nacionais

Acesso

Instituição: Hospital Arcebispo João Crisóstomo Monitorizaçã

o MensalPeriodo Análise: Dezembro 2015

2015 2014

Nº de doentes em espera 293

Média do tempo de espera dos doentes em LIC (meses) 1,13

1,68Mediana do tempo de espera dos doentes em LIC (meses)
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Quadro 21 – Lista de inscritos consulta de especialidade via CTH a 31 de Dezembro de 2015  

 

 

 

3.3 Outros projetos e ações 

 

• Segurança do utente 

No ano de 2015 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 (Sclinico) e a constante 

monitorização conduziu a que a vigilância ao doente fosse mais eficaz e que medidas preventivas 

fossem tomadas o mais precocemente possível.  

 

Para a identificação do doente foram utilizadas “pulseiras” que servem dois propósitos: 

identificação do doente e do risco individual de queda. 

 

No ano 2015 utilizou-se o Plano Individual Integrado (PII), iniciado na Unidade de Convalescença 

e desenvolvido durante 2013, com o objetivo central de adaptar um plano terapêutico para cada 

doente internado na unidade, adaptando-o à fase do ciclo da vida e à biografia clinica. Plano 

este, revisto semanalmente pela equipa multidisciplinar na sua reunião semanal. Este 

planeamento tem início á 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, como seria desejável, 

sendo efetuada em 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 

Nº de doentes em espera 1.144

95

86

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

Mediana do tempo de espera para consulta da especialidade (dias)
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do familiar. Durante o internamento estes conhecimentos e as habilidades vão sendo 

trabalhadas, pelos diferentes profissionais, (enfermeiros, fisioterapeutas e terapeuta 

ocupacional) para que no momento da alta as dificuldades tenham sido minimizadas. 

 

Como consequência deste trabalho realiza-se uma visita domiciliária, da responsabilidade da 

Enfermagem e da Assistente Social, quinze dias após a alta. As Visitas Domiciliárias pós alta da 

Unidade de Convalescença (VD’s) têm como objetivos, avaliar a integração dos utentes e famílias 

no seu meio familiar e eventualmente adequar as recomendações dadas no momento da alta 

ao espaço físico e contexto familiar de cada um, contribuindo assim para prevenir riscos e 

complicações evitáveis. 

No ano 2015, as visitas domiciliárias realizaram-se apenas durante o período temporal de 6 de 

janeiro a 12 de maio, num total de 23 visitas. Estes utentes foram visitados no seu domicílio 

cerca de 15 dias após alta da Unidade, por um Enfermeiro e por uma Assistente Social. À 

semelhança do que acontece no internamento também nestas visitas se procede à 

monitorização da atividade na plataforma S-Clínico.  

Face à redução do número de enfermeiros verificada na Unidade de Convalescença a partir de 

maio a concretização das visitas domiciliárias passou a ser inviável. 

Ainda neste âmbito, o núcleo de reabilitação, todas as sextas feiras no período da tarde, realiza 

uma atividade de grupo que tem como objetivos: a promoção da coesão de grupo, espirito de 

entreajuda, relações interpessoais, mobilidade geral, estimulação cognitiva e relaxamento físico 

e mental. 

Ainda, e para dar cumprimento à norma da DGS acerca da identificação inequívoca dos doentes, 

iniciou-se na Unidade de Convalescença um projeto com o objetivo de dar cumprimento a esta 

norma. Pela análise aos dados existentes, permite verificar uma tendência crescente de utentes 

com identificação correta, por outro lado, uma diminuição dos utentes sem identificação ou com 

identificação incompleta. 

Ainda a referir a unidade de Cuidados Paliativos centra 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. Ainda na mesma unidade desde o ano de 2013 está 
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implementada aplicação da Escala PPS (Palliative Performance Scale) que visa caraterizar a 

situação global do doente e ainda uma avaliação prognóstica. Esta atividade foi desenvolvida 

durante o ano de 2015, tendo atingido os seus objetivos na plenitude. 

 

• 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 2015, os resultados face ao 

grau de satisfação com o atendimento global no Hospital revelaram que (69%) dos utentes o 

avaliaram como Muito Bom, 26,8% % como Bom, e 4,2% como suficiente, nenhum doente 

classificou o atendimento no global como mau. Contudo podemos verificar uma diminuição de 

8,8% de utentes que classificam o atendimento como muito bom face a 2014.  

 

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. 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. Apesar de em 2015 o 

questionário não se ter replicado, os agradecimentos nos meios de comunicação social, via 

correio e eletrónico, e presencial com oferta de “mimos” para a equipa demonstram a satisfação 

dos familiares. E ainda os elogios recebidos através do Gabinete do Utente, note-se que Unidade 

de Cuidados Paliativos não tem no seu histórico nenhuma reclamação. 

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. Dos questionários entregues foram 

devolvidos 257. Apesar de terem sido efetuadas mais intervenções cirúrgicas que em 2014, 

foram devolvidos menos questionários. 

Da avaliação global das respostas ao “inquérito de satisfação” para o ano de 2015 é possível 

concluir que os utentes fizeram uma apreciação muito satisfatória da cirurgia do ambulatório. 
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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 79% e 17%, 

respetivamente, no que refere aos recursos humanos; em relação às instalações centraram-se 

nos 51% e 37%. Questionados sobre se voltariam a ser operados na UCA e se recomendariam a 

um familiar as respostas centraram-se nos 99% sim e 1 doente não. Estes indicadores estão em 

linha com os de 2014. Podemos inferir que foi um ano em que se manteve a insegurança em 

relação ao futuro da instituição hospitalar, outras contingências com especial relevo para as 

equipas médicas pouco estáveis, com consequentes alterações na orgânica do serviço e no 

preenchimento de tempos operatórios.  

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 manter e de preferência melhorar a utilização deste tipo de inquérito no ano de 2016. 

 

 

4. ATIVIDADES DAS COMISSÕES E OUTROS ÓRGÃOS DE APOIO 

 

 

4.1. Atividades da Comissão de Ética para a Saúde 

 

No ano de 2015, a Comissão de Ética para a Saúde do Hospital Arcebispo João Crisóstomo 

realizou seis reuniões.  

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

trabalhos de Investigação, dois da Unidade de Convalescença e cinco da Unidade de Paliativos: 

dos quais foram aprovados seis por unanimidade dos presentes: 

- “Vivências de conforto/desconforto da pessoa internada em Unidades de Cuidados 

Paliativos” 

- “Construção de Cuidados Informal em Cuidados Paliativos: cuidar a pessoa em contexto de 

fim de vida” 

- “Necessidades dos familiares de doentes oncológicos terminais em Cuidados Paliativos” 

-“Ética e qualidade de vida em Cuidados Paliativos” 

- “Vivências na família da pessoa internada em Cuidados Paliativos” 

- “Análise da promoção de autonomia dos utentes numa Unidade de Convalescença” 

Analisados casos em que foi necessária a comunicação e justificação de pedidos de MCDTs, 

discutidas a presença de notário nos serviços de internamento, pedido enviado à Ordem dos 

Notários, cuja resposta foi analisada e as orientações divulgadas na INTRANET. 
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4.2. Atividades da Comissão de Infeção Hospitalar 

 

As atividades desenvolvidas pela Comissão de Infeção Hospitalar foram essencialmente de 

formação em contexto de trabalho e de monitorização das atividades dos profissionais das 

equipas.  

Os elementos da Comissão estiveram presentes em iniciativas da Direção-Geral de Saúde, 

nomeadamente o “Dia mundial da higiene das mãos”, bem como em ações de formação 

promovidas pela mesma entidade e ainda pela ARSC,IP. 

A componente mais representativa do trabalho desenvolvido foi: (i) sensibilização, on job, dos 

profissionais para as novas orientações acerca da estratégia de precauções básicas de prevenção 

da infeção e higiene das mãos; (ii) identificação dos microrganismos mais prevalentes no HAJC; 

(iii) identificação da infeção do local cirúrgico. 

Colaboração com o serviço de aprovisionamento na seleção de equipamentos e materiais assim 

como com a farmácia na seleção de produtos mais adequados para sua utilização tendo em vista 

a prevenção da infeção hospitalar. 

 

 

4.3. Atividades da Comissão de Farmácia e Terapêutica. 

 

A Comissão de Farmácia e Terapêutica reuniu quatro vezes no ano de 2015. A sua composição 

não foi alterada, estando sempre presentes os três membros que a integram.  

Temas abordados: 

- Revisão do formulário Interno de Medicamentos:- Incluídos e excluídos. 

- Análise e divulgação de documentos: 

“Switch entre insulinas” 

“Interação clopidrogrel + Inibidor da bomba de protões” 

“Orientação para a utilização de Enoxaparina” 

- Avaliação dos consumos versos orçamentos. 

 

 

4.4. Atividade da Unidade de Farmácia 

 

Os serviços farmacêuticos são parte integrante dos serviços de apoio clinico do hospital, 

encontrando-se a sua missão centrada no doente e no medicamento. 

 



Relatório de Gestão - 2016 

38 
 

As atividades desenvolveram-se da seguinte forma: 

- Aquisição, receção, armazenamento e distribuição (via tradicional e por unidose) de 

medicamentos e outros produtos farmacêuticos. 

- Manipulação de medicamentos: rotulagem, reembalamento e fracionamento. 

- Iniciada a dispensa de medicamentos para tratamento no pós-operatório aos doentes 

intervencionados na Cirurgia do Ambulatório. 

- Controlo de qualidade dos gases medicinais 

- Finalizado um ensaio clinico no qual colaboramos 

- Participação em ações de formação. 

- No que concerne á execução orçamental, os consumos são enviados ao C.A. 

trimestralmente com a respetiva comparação homóloga e posterior divulgação na 

INTRANET. 

- Efetuou-se o reporte de informação institucional para os diversos organismos dos quais se 

destacam: 

- Os consumos: 

- Encerramento mensal – ligação mensal à contabilidade 

- INFARMED- consumo de CHNM- ficheiro mensal 

- INFARMED- consumo de estupefacientes- ficheiro trimestral 

- Informação interna trimestral- estatística de consumo ao CA e outros 

- PEM- Carregamento de dados na BDNP Ambulatório Hospitalar 

- Compras CHNM desagregadas por fornecedor- Ficheiro mensal 

- Monitorização da prescrição médica- Ficheiro trimestral 

- Encargos com medicamentos consumidos- SICA- Ficheiro semestral 

- Reporte de procedimentos aquisição portal BASE 

 

 

4.5. Atividades da Unidade de Serviço Social 

 

No ano 2015 verificou-se um total de 158 doentes acompanhados na Unidade de Cuidados 

Paliativos e 271 doentes na Unidade de Convalescença. Na Unidade de Cuidados Paliativos a 

Dra. Alice Margarida Acompanhou 14 doentes e a Dra. Susana Lopes 138 doentes. Conforme 

tabela n.º 1. Na Unidade de Convalescença a Dra. Alice Margarida Acompanhou um total de 214 

doentes e a Dra. Susana Lopes 96 doentes. 
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Quadro 22 – Atos Praticados 

Tabela Paliativos Convalescença  C. Externa 

Indicadores  Internamento Internamento V. 
Domiciliarias  

Ambulatório 

Inventariação das necessidades familiares 342 288 23 9 

Entrevistas psicossociais de avaliação não 
médica 

28 199 23 10 

Intervenções sociais 659 1367 23 13 

Intervenções realizadas na comunidade 142 210 23 1 

Intervenções domiciliárias    23  

Inventariação dos fatores de risco e de 
proteção 

1 2 23 0 

Totais  1172 2066 138 33 

 

Importa esclarecer que não devemos somar o número de doentes acompanhados por Assistente 

Social por Unidade, na medida em que, alguns destes doentes foram acompanhados por ambas 

as profissionais. 

O serviço Social está representado em cada Unidade de Internamento do HAJC, nomeadamente: 

A Dra. Alice Margarida integra a Direção da Unidade de Convalescença e a Dra. Susana Lopes a 

Direção da Unidade de Cuidados Paliativos.  

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. Foram visitados 23 doentes no seu domicílio, após cerca de 15 dias a 1 mês da alta 

da Unidade de Convalescença cuja responsável é a Dra. Alice Margarida, enquanto a Dra. Susana 

Lopes faz o acompanhamento dos doentes da ECSCP, no total de 29, o que corresponde à 

concretização de apoio psicossocial em apenas 26,61% apoiados pela ECSCP. No âmbito deste 

apoio psicossocial registámos um total de 18 telefonemas e 50 visitas realizadas. 

 

 

4.5.1 Atividade do Gabinete do Cidadão 

O Gabinete do Cidadão representa uma das áreas de atividade mais relevantes do Serviço Social, 

aí são tratado as reclamações, sugestões/ recomendações e elogios que os cidadãos nos dirigem, 

sendo levadas à apreciação e decisão do Presidente do Conselho de Administração, até à sua 

saída em março 2015, passando posteriormente para a responsabilidade da Enfermeira 

Diretora. 
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Quadro 23 - Exposições apresentadas 

Reclamações HAJC 2015 

Serviço Visado N.º REC Forma de entrada N.º REC 

Consulta Externa 13 Caixa 5 

U. Convalescença 1 Livro Amarelo 10 

Serviço Imagiologia 1 ERS 1 

U. C. Ambulatório 1     

Total 16 Total 16 

 

Sugestões HAJC 2015 

Serviço Visado N.º REC Forma de entrada N.º REC 

Consulta Externa 1 Caixa 1 

Total 1 Total 1 

 

Elogios HAJC 2015 

Serviço Visado N.º REC Forma de entrada N.º REC 

ECSCP 9 Correio eletrónico 9 

U. Convalescença 1 Livro Amarelo 1 

U. C. Paliativos 6 Carta 8 

U. C. Paliativos e ECSCP 1     

U. C. Ambulatório 1     

Total 18 Total 18 

 

Quadro 24 -Temas bordados nas reclamações realizadas 

 
 

Em janeiro de 2015 encetámos o registo de todas as exposições no novo sistemas da Entidade 

Reguladora da Saúde (Sistema de Gestão de Reclamações – SGR). Por conseguinte, não é 

n.º REC Temas Nível 1 n.º REC Temas Nível 2

3
Acesso a cuidados de

saúde 3 Resposta em tempo útil/razoável 

2 Qualidade técnica dos cuidados de saúde/procedimentos 

2 Integração e continuidade dos cuidados 

2 Adequação e pertinência dos cuidados de saúde/procedimentos 

1 Qualidade da informação de saúde disponibilizada

1 Sistema de identificação de relatórios/resultados de MCDT 

1 Delicadeza/urbanidade do pessoal administrativo, auxiliar ou de apoio 

1 Delicadeza/urbanidade do pessoal clínico 

1
Instalações e serviços 

complementares 1 Limpeza e salubridade das instalações 

1 Absentismo de pessoal administrativo e de apoio 

1 Greve 

1 Escassez de recursos humanos - pessoal administrativo e de apoio 

1 Informação prévia sobre custos/comparticipações/coberturas 

1 Taxas moderadoras 

3 Tempos de espera  3 Tempo de espera para atendimento clínico programado (superior a uma hora) 

Temas abordados nas reclamações apresentadas em 2015

Cuidados de saúde e

segurança do doente
7

Focalização no utente

Procedimentos 

administrativos 

Questões financeiras

2

2

1
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possível procedermos a uma comparação exata das causas e problemas identificados nas 

reclamações realizadas em 2014 com os temas (nível 2 e nível 1) identificados nas reclamações 

realizadas em 2015. 

 

Gráfico 18 -Elogios 

 

 

Gráfico 19 - Reclamações 

 

 Sucintamente, verificamos que no ano 2015, em relação ao ano 2014, um aumento de 19% de 

reclamações (+ 3 Reclamações), 22% de elogios (+ 4 Elogios) e uma diminuição de 66% de 

sugestões (-2 Sugestões). 

 
No ano de 2015, o Serviço Social do HAJC participou em diversas iniciativas do Hospital 

nomeadamente na organização e atividades do voluntariado e da Expofacic e em sua 
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representação no Conselho Local de Ação Social (CLAS) da rede social do Município de 

Cantanhede, nas II Jornadas do Hospital de Seia. 

 

 

4.6. Atividade da Unidade de Psicologia 

 

No ano de 2015, o Serviço de Psicologia efetuou 170 atendimentos, telefónicos e presenciais, 

durante o período de internamento na Unidade de Cuidados Paliativos. Foram, adicionalmente, 

realizados 125 atendimentos após alta do utente da UCP. De igual modo, foram feitas 85 visitas 

domiciliárias, 20 telefonemas e 24 atendimentos pós morte ao serviço da ECSCP. Na Unidade de 

Convalescença, foram realizados 10 atendimentos durante o período de internamento. Importa 

realçar que a intervenção da Psicóloga na Unidade de Convalescença carece de sinalização 

prévia do Médico Responsável. 

Em contexto de Consulta Externa, é prestado apoio a todas as faixas etárias, tendo sido efetuado 

um total de 633 consultas. Encontra-se também inerente aos referidos acompanhamentos a 

elaboração de documentos (ex. relatórios, pareceres) que são entregues às entidades 

competentes e de direito – CPCJ, escola, entre outras. 

Paralelamente, o Serviço de Psicologia assumiu o acolhimento de 2 estágios curriculares 

provenientes da Universidade de Coimbra, com a duração de um ano letivo. 

Destaca-se ainda a criação de vários flyers e posters referentes a diferentes temáticas ou 

perturbações, material disponibilizado nos diferentes Serviços do HAJC. 

Por fim, manteve-se a colaboração da Psicologia junto do Grupo de Voluntariado. 

 

 

4.7. 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 e ainda a distribuição aos utentes que vem realizar MCDTs de 

chá e bolachas. Em 2015 as atividades foram e desenvolvidas com elementos do voluntariado 

em interação com profissionais do HAJC e ainda com ligação a outros bancos de voluntários da 

comunidade local.  
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Em 2015 as atividades de voluntariado foram-se desenvolvendo em: 

• Festa de carnaval 

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

• Comemoração da Páscoa, cerimónia da sexta-feira Santa e distribuição de pequena 

lembrança alusiva à época. 

• Formação comunicar com o rosto. 

• Festa comemoração dos Santos Populares 

• Organização e participação na Expofacic. 

• Organização da receção ao “FOLK – Cantanhede” 

• Receção na visita do ator Gonçalo Diniz e “Palhaços D` opital” 

 

Em parceria com o Núcleo de Reabilitação: 

• Sessão de risoterapia 

• Festa de Natal para os doentes. 

 

Para o desenvolvimento destas atividades contribuíram grupos de cariz desportivo, cultural, 

recreativo e religioso da comunidade local,  
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5. RECURSOS HUMANOS 

 

 

No ano de 2015 manteve-se a tendência de diminuição dos recursos humanos do Hospital, 

sobretudo, por efeito de exoneração do CFP da única Médica anestesista, de mobilidade de uma 

Assistente Técnica, três Enfermeiros por concurso para o ACES e uma TDT por mobilidade para 

o CHA. 

O número de contratados em regime de prestação de serviços ou avença aumentou para suprir 

as necessidades justificadas anteriormente e ainda para manter a atividade clinica na área 

médica, onde foi sentida a maior necessidade dada a exiguidade do mapa de pessoal médico. 

 

Quadro 25 – Movimento de trabalhadores no ano de 2015 

 

 

 

 

  

Áreas

01-01-2015 31-12-2015 01-01-2015 31-12-2015 01-01-2015 31-12-2015 01-01-2015 31-12-2015

Gestão e apoio geral 7 6 11 10 2 2

Unidade de Convalescença 1 1 8 7 1 1

Unidade de Cuidados Paliativos 1 1 7 7 1 1

Unidade de Cirurgia de Ambulatório 1 1 3 2

Consulta externa 5 5 1 1

Atividades complementares 1 1

Saúde (1) 3 3 2 3

Total RCFP 7 6 21 20 22 22 5 4

Prestadores contratadados 8 10 4 10

Contratados empresas 22 23

Total RCFP + Contratados 7 6 21 20 30 32 31 37

1) Laboratório, Farmácia, RX, ECG, Ginásio

Gestão e Téc. Superior Assistente Técnico Assistente Operacional Médicos

Áreas

01-01-2015 31-12-2015 01-01-2015 31-12-2015 01-01-2015 31-12-2015 01-01-2015 31-12-2015

Gestão e apoio geral 1* 1* 1 1

Unidade de Convalescença 16 13

Unidade de Cuidados Paliataivos 11 11

Unidade de Cirurgia de Ambulatório 5 5

Consulta externa 3 3

Atividades complementares

Saúde (1) 8 8 2 2

Total RCFP 36 33 8 8 2 2 1 1

Prestadores contratadados 6 4 4 1 1 1 1

Contratados empresas

Total RCFP + Contratados 36 39 12 12 3 3 2 2

1) Laboratório(31-12-2015- 1 TDT cedido por protocolo de colaboração com o CHUC), Farmácia, RX, ECG, RoupariaEcg, Ginásio

*-Enfº Egídio Patrão

Enfermeiros TDT TSS Informática
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6. RECURSOS FINANCEIROS 

 

 

6.1. Contrato-programa 

 

Quadro 26 – Custos e perdas 

 

 

Código HOSPITAL ARCEBISPO JOÃO CRISÓSTOMO

Conta Designação de conta Absoluto %

61 C.M.V.M.C.

61611 Prod.Farmacêuticos - Medicamentos 96.292 120.287 23.995 24,92%

61612/9 Prod.Farmacêuticos - Reagentes,diag rápido/Outros 54.980 46.163 -8.817 -16,04%

Total prod.farmacêuticos 151.272 166.450 15.178 10,03%

6162 Material consumo clínico 68.434 93.327 24.893 36,37%

6163 Produtos alimentares

6164 Material consumo hoteleiro 2.348 2.113 -235 -10,01%

6165 Material consumo administrativo 13.916 10.777 -3.139 -22,56%

6166 Material de manutenção e conservação 526 657 131 24,96%

Total do C.M.V.M.C. 236.496 273.323 36.827 15,57%

62 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS

621 Subcontratos 110.355 92.329 -18.026 -16,33%

6218 Trabalhos executados exterior 110.355 92.329 -18.026 -16,33%

62181 Em entidades do Ministerio da Saúde 22.182 13.400 -8.782 -39,59%

62189 Em outras entidades 88.173 78.930 -9.243 -10,48%

622 Fornecimentos e serviços externos 1.356.056 1.464.549 108.493 8,00%

6221 Fornecimentos e serviços I 399.978 333.364 -66.614 -16,65%

6222 Fornecimentos e serviços II 274.210 356.575 82.365 30,04%

6223 Fornecimentos e serviços III 675.868 769.977 94.109 13,92%

6229 Outros fornecimentos e serviços 6.000 4.634 -1.366 -22,77%

64 DESPESAS COM PESSOAL 2.768.466 2.493.789 -274.677 -9,92%

641 Remunerações dos orgãos de direcção 178.556 159.132 -19.424 -10,88%

6421 Remuneração base 1.597.892 1.449.186 -148.706 -9,31%

6422 Suplementos de remunerações 184.897 164.476 -20.421 -11,04%

6423 Prestações sociais directas 16.962 2.994 -13.968 -82,35%

6424 Subsidio de férias/natal 272.551 245.893 -26.658 -9,78%

643 Pensões 10.000 7.501 -2.499 -24,99%

645 Encargos sobre remunerações 505.608 456.097 -49.511 -9,79%

646 Seguros de acidentes trab.doenças profissionais 1.500 443 -1.057 -70,48%

647 Encargos sociais voluntários 300 1.876 1.576 525,35%

648 Outras despesas com pessoal 200 -200 -100,00%

649 Estágios Profissionais 6.193

65 Outros custos e perdas operacionais 13.500 21.847 8.347 61,83%

66 Amortizações do exercício 291.169 344.355 53.186 18,27%

67 Provisões do exerecício

68 Custos e perdas f inanceiras 1.000 964 -36 -3,61%

69 Custos e perdas extraordinárias 117.730 92.282 -25.448 -21,62%

Total Geral 4.894.772 4.783.438 -111.334 -2,27%

Desvio
Contratualizado Realizado

CUSTOS E PERDAS
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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 2,27% aquém do valor proposto. 

 

Quadro 27 – Proveitos e Ganhos 

 

 

Relativamente aos proveitos e ganhos verifica-se que o valor gerado pelas prestações de 

serviços de saúde não superou o valor contratualizado, no tocante à receita emitida do próprio 

ano, no entanto, verifica-se que há uma compensação na rubrica da receita emitida relativa a 

exercícios anteriores. 

Os Proveitos totais superaram em 9,83% o valor contratualizado. 

 

 

Código HOSPITAL ARCEBISPO JOÃO CRISÓSTOMO

Conta Designação de conta Absoluto %

71 Vendas e prestações de Serviços

711 Vendas 

Total das vendas 0 0

7122 Prestações de serviços 1.941.802 1.831.045 -110.757 -5,70%

72 Impostos e taxas

73 Proveitos suplementares 1.782 1.782

74 Transferências e subsidios correntes obtidos 2.775.876 3.205.565 429.689 15,48%

741 Transferências do tesouro 2.775.876 2.775.876 0 0,00%

7421 Da ACSS 426.757 426.757

7422 Piddac

7423 UE - Fundos Comunitários(FSE) 2.932 2.932

743 Subsidios correntes obtidos

749 Subsidios correntes obtidos de outras entidades

75 Trabalhos para a própria entidade

76 Outros Proveitos e Ganhos Operacionais 54.985 62.989 8.004 14,56%

762 Reembolsos 54.985 62.989 8.004 14,56%

763 Produtos de fabricação interna

768 Outros não especif icados alheios ao valor acrescentado

769 Outros

78 Proveitos ganhos f inanceiros 50 1.688 1.638 3275,86%

79 Proveitos ganhos extraordinários 150.000 303.749 153.749 102,50%

Total Geral 4.922.713 5.406.818 484.105 9,83%

RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 27.941 623.379 595.438 -2131,06%

EBITDA 287.790 755.543 467.753 162,53%

Desvio
Contratualizado Realizado

PROVEITOS E GANHOS
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6.2. Elementos económico-financeiros 

 

Quadro 28 – Mapa Comparativo da Situação Financeira 

 

 

Da análise efetuada à execução financeira do exercício económico de 2015, concluímos que 

houve um acréscimo da receita cobrada de 1% relativamente ao ano 2014 e um decréscimo de 

18% relativamente ao ano 2013, sendo o principal motivo o facto de não ter sido integrado o 

saldo de gerência nos anos 2014 e 2015, decorrentes das disposições legais emitidas, ao 

contrário do sucedido em 2013. 

Nas Transferência Correntes verifica-se um aumento de 7% relativamente ao ano 2014, que se 

deve ao reforço do valor do financiamento proveniente de receitas gerais e de 30% 

relativamente ao ano 2013, ano em que não houve reforço de financiamento. 

Relativamente à receita cobrada do exercício verifica-se que sofreu um decréscimo de 10% 

relativamente ao ano de 2014 e de 7% relativamente a 2013.  

Relativamente à receita cobrada de exercícios anteriores, no ano 2015 manteve-se 

praticamente os valore de 2014, sendo a diferença materialmente pouco relevante. De referir 

que no ano 2013, a ARS Centro regularizou grande parte da sua dívida em atraso ao abrigo do 

Programa do Ministério da Saúde para pagamento de dívidas em atraso, pelo que os níveis de 

cobrança foram superiores ao normal. 

Realizado Realizado Realizado Variação Variação

2013 2014 2015 13/15 14/15

TOTAL DE RECEITA COBRADA 6.024.311 € 4.901.069 € 4.962.973 € -18% 1%

Saldo da Gerência Anterior (Fundos Proprios) 1.290.962 €

Transferências correntes:

    Adm.Central Sist. Saude/Tesouro 2.461.482 € 3.003.956 € 3.202.633 € 30% 7%

    Fundo Social Europeu 8.697 € 1.257 € 2.932 € -66% 133%

Receita Cobrada do Exercício 1.450.244 € 1.490.642 € 1.342.121 € -7% -10%

Receita Relativa a Exercícios Anteriores 812.924 € 405.214 € 415.287 € -49% 2%

TOTAL DE DESPESA PROCESSADA 4.365.167 € 4.490.457 € 4.579.441 € 5% 2%

Despesas com Pessoal 2.591.947 € 2.610.864 € 2.497.602 € -4% -4%

Compras 258.924 € 216.006 € 263.198 € 2% 22%

Subcontratos 93.552 € 109.120 € 92.329 € -1% -15%

Fornecimentos e Serviços Externos 1.246.528 € 1.305.564 € 1.464.549 € 17% 12%

Imobilizações 40.396 € 177.689 € 168.607 € 317% -5%

Outras Despesas do Exercício 133.821 € 71.213 € 93.156 € -30% 31%
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Relativamente à despesa, verifica-se um acréscimo de 2% relativamente ao ano anterior e de 

5% relativamente ao ano 2013, motivado essencialmente pelo acréscimo da atividade 

hospitalar. 

Com efeito, verifica-se que as rubricas sofreram aumento de despesa foram as rubricas de 

Compras e de Fornecimentos e Serviços Externos, por via do aumento dos consumos e do 

número de horas contratadas com pessoal médico através de contratos de avença. 

Além da rubrica de Compras e Fornecimento e Serviços Externos só a rubrica de Outras Despesas 

do Exercício manteve a tendência de aumento e deve-se ao facto de, no ano 2015, se ter pago 

os emolumentos ao Tribunal de Contas por homologação da conta de gerência de 2012. 

O decréscimo de 4% nas despesas com pessoal relativamente ao ano anterior teve origem na 

saída de profissionais, nomeadamente, uma médica por rescisão e o Presidente do Conselho de 

Administração por nomeação noutra Instituição, os quais não forma substituídos. 

O decréscimo de 15% nos Subcontratos deve-se à alteração de fornecedores para realização de 

exames complementares de diagnósticos requisitados ao exterior, designadamente de análises 

clínicas. 

Ao nível dos investimentos destaca-se a necessidade imperiosa que se verificou, de reparação e 

substituição de diversos equipamentos e do edifício, devido à ocorrência de uma inundação no 

mês de julho, que afetou o piso dos serviços administrativos, bem como o piso do ginásio e 

serviços farmacêuticos, provocando diversas avarias e inutilizações. Contudo, o investimento 

ficou aquém do verificado no anterior. 

 

 

6.2.1 Despesa 

 

Gráfico 20  – Mapa Comparativo da Situação Financeira 
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Este gráfico é a representação do quadro constante no quadro 1 do ponto anterior e como se 

pode confirmar verifica-se um aumento na despesa no ano 2015. Contudo importa referir que 

o aumento de despesa se deveu, essencialmente, ao aumento da atividade hospitalar. 

 

Gráfico 21  Fornecimento e Serviços 

 

 

Na despesa processada em Fornecimentos e Serviços destacam-se as componentes referentes 

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

de 45% do total da despesa nesta rubrica, cujo acréscimo de 27% face ao ano 2014, deve-se ao 

facto do HAJC se encontrar cada vez mais dependente de mão-de-obra externa para conseguir 

manter a sua atividade. 

Constata-se igualmente aumento nos encargos referentes a fornecimento de refeições, 

prestação de serviços de lavandaria e de limpeza, que decorrem do aumento da produtividade 

(mais 4 camas de paliativos e aumento de doentes intervencionados em Cirurgia do 

Ambulatório) e do impacto do aumento do salário mínimo. 
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Gráfico 22  – Estrutura de Custos 

 
 

Este gráfico permite verificar o peso relativo de cada rubrica no total da despesa.  

Assim, verifica-se que as Despesas com Pessoal representam 54% do total da despesa enquanto 

os fornecimentos e serviços representam 32%, sendo estas duas rubricas as de maior volume 

financeiros representando 86% do total da despesa processada. 

 

6.2.2 Receita 

 

Gráfico 23  – Evolução da Receita 
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O total da receita cobrada no ano 2015 ascendeu a 4.962.973€ que representa um acréscimo de 

1% relativamente ao ano de 2014 e um decréscimo de 18% relativamente ao ano 2013. 

Como já foi referido, a variação significativa na receita cobrada do ano 2013 relativamente ao 

ano 2014 e 2015 deve-se ao facto de não ter sido integrado os saldos da gerência nestes anos. 

 

Gráfico 24  – Transferências do O.E. vs Receita Própria 
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6.3 Indicadores económico-financeiros 

 

Quadro 29  – Indicadores Económicos e Financeiros 

 

 

DESCRIÇÃO 2013 2014 2015

CONTAS DE RESULTADOS

Prestação de Serviços 1.970.338 € 1.951.099 € 1.831.045 €

Subsídios à exploração 2.461.010 € 2.303.956 € 2.775.876 €

Resultados Operacionais -148.687 € 443.896 € 411.188 €

Resultado Líquido 16.567 € 485.881 € 623.379 €

Meios libertos Líquidos 391.169 € 350.337 € 344.355 €

ESTRUTURA DO BALANÇO

Activo Fixo 3.533.524 € 3.360.876 € 3.185.129 €

Activo Circulante 2.952.514 € 1.754.923 € 2.000.260 €

Activo Total 6.486.038 € 5.115.799 € 5.185.389 €

Passivo Corrente 3.073.059 € 2.898.341 € 2.771.310 €

RÁCIOS DE SITUAÇÃO OU ESTRUTURA

Fundo de Maneio -120.545 € -1.143.418 € -771.050 €

Liquidez Geral 132,65 108,70 31,79

Liquidez Imediata 75,52 26,43 7,11

Liquidez Reduzida 130,43 105,66 31,07

RÁCIOS DE GESTÃO OU ACTIVIDADE

Prazo médio pagam. fornecedores (em dias) 14 3 3

Prazo médio de cobrança (em dias) 75 23 110

Taxa de rotação (em dias):

  Produtos Farmacêuticos 57 70 55

  Material Consumo Clínico 79 91 59

  Produto Alimentares

  Material Consumo Hoteleiro 86,91 40,05 51,45

  Material Consumo Administrativo 151,16 150,18 145,99

  Material Manutenção e Conservação 116 39 48

RÁCIOS DE SOLVABILIDADE E AUTONOMIA

         Financiamento do Património 1,04 1,52 1,32

         Independência Financeira 1,11 0,77 0,87

Investimento:

         Investimento Anual/Lotação 918,08 4.038,38 3.512,65

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

         Renovação do Património 1,01 1,02 1,02

OUTROS RÁCIOS 

% despesas capital/ despesa total 0,93% 3,96% 3,68%

% despesas correntes/ despesa total 88,71% 96,04% 45,46%

% despesas c/ pessoal/despesa total 59,38% 58,14% 54,54%

Saldo:

         Financeiro 1.659.143 € 410.613 € 383.532 €

         Económico 1.589.917 € 1.689.728 € 2.592.976 €

INDICADORES ECONÓMICOS E FINANCEIROS
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O HAJC apresentou em 2015 um fundo de maneio negativo de 771.050€, o que significa que 

uma pequena parte do seu ativo fixo se encontra nas exigências imediatas dos seus credores de 

curto prazo. A estrutura financeira do Hospital apresenta indicadores positivos em termos de 

liquidez. O facto do rácio de liquidez geral apresentar um valor superior a 1, indica que o Hospital 

tem condições para solver as suas dívidas de curto prazo com o seu ativo circulante. O rácio de 

autonomia financeira aumentou, o que significa uma tendência para aumentar o nível de 

independência do Hospital perante terceiros. 

 

Quadro 30 – outros indicadores 

 2013 2014 2015 

Receita por cobrar 1.221.736,29 € 1.279.114,71 € 1.509.837,16 € 

Despesa por pagar 21.743,20 € 16.145,08 € 47.566,44 € 

Saldo de gerência 1.680.886,45 € 426.757,94 € 447.625,95 € 

 

Finalmente, em termos de receita por cobrar mantém-se um valor expressivo que não se tem 

conseguido melhorar face às dificuldades de entendimento com a ARS Centro em matéria de 

cuidados prestados a migrantes; a despesa por pagar corresponde a dívidas não vencidas 

transitadas; o saldo de gerência demonstra a inexequibilidade de execução da instituição 

quando os reforços orçamentais apenas se verificam no final do exercício. 
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7- LINHAS ESTRATÉGICAS PARA 2016 

 

Fortalecer a marca HAJC 

 Celebrar protocolo com a Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos para que o HAJC seja 

centro de referência formativo 

 Reforçar a atividade de apoio de Cuidados Paliativos ao Domicilio, considerando que se trata 

de uma atividade assistencial benéfica sob todos os pontos de vista, do humanitário ao 

financeiro, que pela sua especificidade deve ser feito por técnicos especialistas na área 

(médicos, enfermeiros) 

 Fornecer formação na área de Cuidados Paliativos Domiciliários para que possam ser 

replicados noutras unidades do SNS. 

 Reforçar a interação com os Cuidados de Saúde Primários através de reuniões conjuntas onde 

melhor se percebam as reais necessidade de cuidados de saúde diferenciados da população e 

se possam colmatar.  

Consolidar a atividade de ambulatório de proximidade 

 Dinamizar o funcionamento do bloco operatório 

 Desenvolver o hospital de dia de estomaterapia na vertente do estoma respiratório 

Consolidar a atividade de cuidados continuados, reforçando-os na vertente de ambulatório 

 Aproximar a demora média da Unidade de Convalescença do valor de referência 

 Reforçar a implementação da orientação da DGS acerca da “Identificação inequívoca dos 

doentes” 

 Diminuir o tempo de alocação de um novo doente a uma cama vaga na Unidade de Cuidados 

Paliativos 

 Iniciar a atividade de “conferências familiares” no âmbito da ECSCP  

 Desenvolver aplicativo informático específico para a atividade da ECSCP 

 Contratualização da ECSCP (Equipa Comunitária de Suporte em Cuidados Paliativos) com 

RNCCI/ ARS Centro. 

Desenvolver a cooperação assistencial com novos parceiros regionais, preservando os demais 

 Investir no desenvolvimento de parcerias assistenciais com outros Hospitais do SNS mais 

próximos. 

 Explorar viabilidade de parcerias com o BIOCANT 

Apostar na utilização das TIC como instrumento privilegiado de cuidados de proximidade, com 

qualidade e segurança 

 Dinamizar a utilização de todas as plataformas desenvolvidas pelos SPMS, nomeadamente as 

que melhoram substantivamente a atividade assistencial, como:   

A PDS e o acompanhamento dos dados fornecidos pelo CTH, assim com o combate à fraude e 

corrupção de que é exemplo, além de outras ações a receita sem papel. 
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Fortalecer a cultura de melhoria contínua da qualidade, tendente a preparar a adesão institucional 

a um processo de certificação 

 Iniciar a atividade da Comissão da Qualidade e Segurança em Saúde 

 Aprovar e implementar protocolos de primeira intervenção em áreas técnicas que 

comprometem o normal funcionamento do hospital 

Investir no capital humano apoiando a formação profissional contínua e a promoção de um ambiente 

impulsionador de estilos de vida saudáveis 

 Reiniciar atividades de “pilates” e ginástica postural para os profissionais 

 Realizar inquérito de satisfação aos profissionais 

 Manter participação do hospital na Expofacic – Feira agrícola-comercial-industrial de 

Cantanhede 

 


