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2.APRESENTAÇÃO DO HOSPITAL DO ARCEBISPO JOÃO CRISÓSTOMO 

 

2.1.Missão, Visão, Valores e Linhas Estratégicas 

 

Missão 

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 

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 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  
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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.). 

 

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 
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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). 

 

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. 
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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 

 

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  
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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 2018, a gestão do Hospital do Arcebispo João Crisóstomo esteve a cargo dos membros 

do Conselho Diretivo nomeados pelo Despacho n.º 10385/2016 do Ministro da Saúde, datado de 18 

de agosto de 2016 (Diário da República, 2.ª série, n.º 158, de 18 de agosto de 2016), com início de 

funções reportado a 19 de agosto de 2016, tendo substituído a Diretora Clinica e Enfermeira Diretora, 

membros do Conselho de Administração em funções até à data. 

 

Quadro 7 – Membros do órgão de gestão em 2018 

Cargo Nome Início mandato 

Presidente Dr. António José Costa Sequeira 19/08/2016 

Diretora Clínica Dr.ª Maria de Lurdes Freitas Simões de Sá Tenreiro 19/08/2016 

Enfermeiro Diretor Enf.º Artur Carvalhinho  19/08/2016 

 

Enquanto órgãos de apoio técnico, no ano de 2018, exerceram funções a Comissão de Ética, a 

Comissão de Farmácia e Terapêutica, a Comissão de Qualidade e Segurança em Saúde e a Comissão 

de Controlo de Infeção – PPCIRA. 

 

Quadro 8 – Membros dos órgãos de apoio técnico em 2018 

Comissão de Ética - Circular Informativa n.º 8/2016 de 21 de setembro 

Presidente - Dr.ª Maria de Lurdes de Freitas Simões de Sá Tenreiro – Assistente Graduada de Medicina Interna e Diretora Clínica, 

que coordena; 

Dr.ª Manuela Virgínia Pereira Pires Cabral, Assistente Graduada de Medicina Interna e Responsável pela Unidade de 

Convalescença; 

Dr.ª Maria de Lourdes Cruz Jesus Pinhal, Assistente Graduada de Medicina Interna – Unidade de Paliativos. 

Enfermeiro João Paulo Reis Pereira, Enfermeiro Chefe; 

Enfermeiro Vítor Manuel Rodrigues Rua Costa, Enfermeiro Chefe; 

Padre João Pedro Lopes da Silva, Capelão; 

Dr.ª Margarida Souto Carvalho Seabra, Assessora Superior de Saúde – ramo farmácia 

Comissão de Farmácia e Terapêutica - Circular Informativa n.º 6/2016 de 21 de setembro 

Presidente - Dr.ª Maria de Lurdes de Freitas Simões de Sá Tenreiro – Assistente Graduada de Medicina Interna e Diretora Clínica, 

que coordena; 

Dr.ª Manuela Virgínia Pereira Pires Cabral – Assistente Graduada de Medicina Interna e Responsável pela Unidade de 

Convalescença; 

Dr.ª Margarida Souto Carvalho Seabra – Assessora Superior de Farmácia e Responsável pela Unidade de Farmácia 

Comissão de Qualidade e Segurança em Saúde - Circular Informativa n.º 7/2016 de 21 de setembro 

Presidente – Dr. António José Costa Sequeira, presidente do CD, que preside à Comissão e representante do HAJC para a 

qualidade e segurança; 

Drª Maria de Lurdes Sá Tenreiro, diretora clínica do HAJC e representante substituta do HAJC para a qualidade e segurança; 

Enf. Artur Jorge Dias Carvalhinho, enfermeiro diretor do HAJC e representante substituto do HAJC para a qualidade e segurança; 

Enf. João Paulo Pereira, enfermeiro chefe da Unidade de Convalescença; 

Enf. Francisco Martins Girão, enfermeiro da Unidade de Paliativos e gestor do risco do Hospital; 

Drª Margarida Seabra, responsável da Farmácia do HAJC;  

Drª Susana Lopes, responsável pelo Gabinete do Cidadão do HAJC; 

Técnica Ana Araújo, responsável pela Unidade de Informática e Sistemas de Informação. 

Comissão de Controlo de Infeção-PPCIRA - Circular Informativa n.º 9/2016 de 03 de outubro 

Presidente – Enf.º Artur Jorge Dias Carvalhinho 

Dr.ª Maria de Lourdes de Jesus da Cruz Pinhal, Responsável pela Unidade de Cuidados Paliativos; 

Drª Margarida Souto Carvalho Seabra, Responsável pela Unidade de Farmácia; 

Drº Ana Maria Neto da Silva Batista de Carvalho, Responsável pela Unidade de Laboratório; 

Enfª Kátia Martins Merêncio, Enfermeira na Unidade de Convalescença; 

Enfª Joana Catarina Domingues A. O. Almeida, Enfermeira na Unidade de Paliativos. 
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Para além dos órgãos legalmente fixados, a estrutura orgânica do Hospital, constante do 

Regulamento Interno, inclui as unidades e serviços que se seguem: 

 Unidade de Gestão e Logística  

Recursos Humanos e Formação  

Aprovisionamento, Armazém, Património, Hoteleiros e Instalações e Equipamentos  

Gestão Financeira  

Gestão de Doentes  

Informática e Sistemas de Informação  

 Unidade de Suporte aos Cuidados 

Farmácia  

Reabilitação  

Dietética e Nutrição 

Psicologia  

Serviço Social  

Esterilização  

Assistência espiritual 

 Unidades de Ambulatório 

Consulta Externa  

Cirurgia de Ambulatório  

MCDTs (Laboratório, Radiologia e Cardiopneumologia)  

Hospital de Dia  

Serviço Domiciliário  

 Unidade de Convalescença 

 Unidade de Cuidados Paliativos  
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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. 

Atualmente, o Hospital conta apenas com 6 postos de trabalho médicos no seu mapa de pessoal (1 

cirurgião geral, 3 internistas, 1 ortopedista, 1 imagiologista). 

Assim, a atividade assistencial do HAJC referente a 2018 contempla 1 Unidade de Cuidados Paliativos 

com 18 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 várias valências médicas, 

Hospital de Dia (Gabinete de Estomaterapia), Unidade Domiciliária Hospitalar, para além dos vários 

serviços da unidade de suporte aos cuidados, vêm sendo precariamente garantidos pelo recurso à 

contratação de serviços avençados. 

Estas circunstâncias, constituem 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 2018, o HAJC realizou 19718 consultas externas. 

O Quadro 12, permite constatar que, no periodo de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2018, foram 

realizadas menos consultas do que nos anos anteriores. A variação 2017/2018 é de -12,30% e, 

analisando a variação 2016/2018 constata-se que o valor apresentado é de -15,39%.  

 

Quadro 9. Número total de consultas externas por valência, em 2018 

 

Valência 2016 2017 2018 

Δ 2017/2018 Δ 2016/2018 

Valor % Valor % 

Anestesiologia 883 846 559 -287 -33,92 -324 -36,69 

Cardiologia 1430 325 594 269 82,77 -836 -58,46 

Cessação Tabágica NA NA 39 NA NA NA NA 

Cirurgia Geral 1767 1803 1377 -426 -23,63 -390 -22,07 

Consulta do Sono NA NA 31 NA NA NA NA 

Dermatologia 4252 4724 5174 450 9,53 922 21,68 

Diabetologia 604 640 581 -59 -9,22 -23 -3,81 

Dor NA NA 98 NA NA NA NA 

Ginecologia 809 538 751 213 39,59 -58 -7,17 

Medicina Interna 701 634 567 -67 -10,57 -134 -19,12 
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Medicina Paliativa NA NA 9 NA NA NA NA 

Medicina do Trabalho 236 122 235 113 92,62 -1 -0,42 

Oftalmologia 2329 2254 1534 -720 -31,94 -795 -34,13 

Ortopedia 3546 3458 2089 -1369 -39,59 -1457 -41,09 

Otorrinolaringologia 587 1062 0 -1062 -100,00 -587 -100,00 

Pediatria 526 305 145 -160 -52,46 -381 -72,43 

Pneumologia 459 420 598 178 42,38 139 30,28 

Reumatologia 500 556 518 -38 -6,83 18 3,60 

Urologia 1301 1392 1481 89 6,39 180 13,84 

Enfermagem 1926 1944 1651 -293 -15,07 -275 -14,28 

Nutrição Clínica 368 427 346 -81 -18,97 -22 -5,98 

Psicologia Clinica 757 787 1092 305 38,75 335 44,25 

Terapia da Fala 324 247 249 2 0,81 -75 -23,15 

Total Entidade 23305 22484 19718 -2766 -12,30 -3587 -15,39 

 

3.1.2.Cirurgia do Ambulatório 

Pela análise dos valores apresentados verifica-se que, no total, houve um menor número de operados, 

relativamente ao ano de 2017 (1163 operados em 2017 e 886 em 2018), ou seja, uma variação 

negativa de 23,8%. 

Quadro 10. Operados em 2017 e 2018 

Serviço/Unidade 
Funcional 

Operados 
Média Tempo de Espera dos 

Operados (em meses) 

% Operados TE>TMRG 

2017 2018 
Δ 
2017/2018 

2017 2018 
Δ 
2017/201
8 

2017 2018 
Δ 
2017/201
8 

Cirurgia Geral 622 623 0,2% 1,33 1,60 20,2% 0 4,2% NA 

Oftalmologia 184 NA NA 2,61 NA NA 0 NA NA 

Ortopedia 305 249 -18,4% 2,38 3,75 57,3% 1,6% 7,2% 341,0% 

Urologia 52 14 -73,1% 2,31 2,01 -13% 0 0 0 

Total Entidade 1163 886 -23,8% 2,16 2,45 13,43% 1,6% 5,7% 256,25% 

 

3.1.3.Hospital de Dia 

Relativamente à atividade do Hospital de Dia do HAJC, esta centra-se na basicamente no Gabinete de 

Estomaterapia. Da análise do gráfico 7 é possível inferir que houve um decréscimo de sessões em 

hospital de dia no ano de 2018. Em 2017 realizaram-se 213 e no ano em análise 149. Esta diminuição 

está associada ao menor número de novos utentes e ao início do serviço domiciliário de 

estomaterapia, para onde foram transferidos os utentes que não reuniam condições para se deslocar 

ao gabinete.  
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Fonte: Unidade de Tecnologias e Sistema de Informação do HAJC 

 

 

 

 

 

3.1.4.Unidade Domiciliária Hospitalar 

De realçar que a Unidade Domiciliária Hospitalar surge da necessidade de remodelação da prestação 

de cuidados domiciliários por parte da instituição hospitalar, após o encerramento da Equipa 

Comunitária de Suporte em Cuidados Paliativos no ano de 2017. Havendo necessidade de manter o 

apoio prestado aos 6 utentes que recebiam apoio daquela equipa aquando do seu encerramento, 

assim como manter uma resposta para uma valência que de momento não tem alternativa noutra 

instituição do SNS (nomeadamente nos cuidados de saúde primários) da região abrangida por este 

Hospital. 

Assim, procedeu-se a uma reestruturação do serviço domiciliário, abrangendo as diferentes visitas 

domiciliárias já existentes e alargando a novas áreas como a estomaterapia. Dada a forma de atuação 

específica da Cirurgia de Ambulatório não foi possível englobar as suas visitas domiciliárias nesta 

Unidade. 

Assim, durante o ano de 2018 foram atendidos 52 utentes e respetivos cuidadores, sendo que destes 

6 transitaram da Equipa Comunitária de Suporte em Cuidados Paliativos. Dos doentes 46 admitidos, 

23 foram pela valência de Cuidados Paliativos, 17 pela visita pós-alta da Unidade de Convalescença e 

6 pela valência de Estomaterapia. (Gráfico 1) 

De referir que alguns dos utentes referenciados para a valência de Cuidados Paliativos são 

portadores de estomas, necessitando de apoio da estomaterapia. Assim, como os utentes na valência 

de estomaterapia são doentes com multi-patologias, necessitando de cuidados diferenciados e de 

apoio médico especializado para além dos cuidados de estomaterapia. 
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Gráfico 1 Distribuição do número de sessões de Hospital Dia por ano 
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Gra fico 2 - Distribuição dos utentes pelas valências da UDH 

 

 

Durante o Ano de 2018 foram efetuadas 466 visitas domiciliárias, das quais 323 foram efetuadas 

pelos enfermeiros, 126 pelos médicos e 17 pelas psicólogas. (Gráfico 7). 

 

Gra fico 3 - Total das visitas domiciliárias por profissionais 

 

 

3.1.5.Meios complementares de diagnóstico e terapêutica 

Ao nível da realização de MCDTs (Imagiologia e Cardiopneumologia), no ano de 2018 o HAJC 

aumentou a produção, em termos globais. Na área laboratorial, de acordo com os dados 

apresentados, verificamos que houve aumento de produtividade em relação ao ano transato, 

considerando a globalidade dos exames efetuados. 
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Quadro 11- Movimento Assistencial MCDTs - Imagiologia e Cardiopneumologia 

MCDT's REALIZADOS NO 
HOSPITAL 

SERVIÇO PRESCRITOR  Total 

CONSULTA INTERNAMENTO EXTERIOR 
2017 2018 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 

ECG 1.178 1.164 159 145 351 1.145 1688 2454 

ECOCARDIOGRAMA 174 371 0 0 NA NA 174 371 

(OUTROS) CARDIOLOGIA 281 130 0 0 NA 1 281 131 

RX CONVENCIONAL 2.386 1584 657 656 7.382 8049 10425 10289 

ECOGRAFIA 1.222 1179 61 94 729 1896 2.012 3169 

PROVAS FUNC. 
RESPIRAT. 

594 486 0 0 81 141 675 627 

TOTAL 5.835 4.914 877 895 8.543 11.232 15.255 17.041 

Fonte: SICA 

 

Ao nível do Laboratório foi realizada a seguinte produção interna: 

 

Quadro 12- Movimento Assistencial Laboratório – Produção Interna 

ANÁLISES REALIZADAS NO HOSPITAL 

SERVIÇO PRESCRITOR Total 

CONSULTA INTERNAMENTO EXTERIOR 
2017 2018 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 

BIOQUIMICA 18.136 19352 8.397 9.211 4.729 6.633 31262 35196 

HEMATOLOGIA 3.988 3680 928 955 666 893 5.582 5528 

IMUNOLOGIA 9 29 0 0 0 4 9 33 

MICROBIOLOGIA 1.759 1578 409 408 97 163 2.265 2149 

OUTRAS ANÁLISES 2.318 1.866 11 3 21 47 2.350 1916 

ANÁLISES IMUNO-HEMOTER. 83 173 0 0 6 6 89 179 

TOTAL 26.293 26.678 9.745 10.577 5.519 7.746 41.557 45.001 

Fonte: SICA 

 

Relativamente aos exames solicitados ao exterior, os dados são os seguintes: 

 

Quadro 13- Movimento Assistencial Laboratório – Exames solicitados ao exterior 

ANÁLISES REALIZADAS 
NO EXTERIOR 

SERVIÇO PRESCRITOR Total 

CONSULTA INTERNAMENTO OUTROS 
2017 2018 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 

BIOQUIMICA 1.612 1.306 141 115 532 666 
2.285 
 

2087 
 

HEMATOLOGIA 11 9 0 1 2 6 13 16 

IMUNOLOGIA 836 553 0 5 24 58 860 616 

MICROBIOLOGIA 14 4 5 12 2 6 21 22 

OUTRAS ANÁLISES 162 83 8 1 17 76 187 160 

ANÁLISES IMUNO-
HEMOTER. 

7 0 0 0 3 1 10 1 

TOTAL 2.642 1.955 154 134 580 813 3.366 2.901 

Fonte: SICA   
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3.1.6.Unidade de Convalescença 

Durante o ano de 2018, foram admitidos na Unidade de Convalescença 217 utentes, verificando-se 

uma diminuição, relativamente ao ano transato, sendo o ano com menor número de utentes 

admitidos desde a abertura da unidade. 

Gráfico 4 - Total de utentes admitidos na Unidade 2008/18 

 

 

A taxa de ocupação da Unidade, no ano de 2018, foi em média 89,53 % da lotação da unidade. A 

demora média de dias de internamento por utente foi de 45,88 dias, superior em ±15,,88 dias ao 

definido para uma Unidade de Convalescença (30 dias definidos para duração internamento), sendo 

superior ao apresentado no ano anterior.  

 

Quadro 14- Movimento Assistencial Unidade de Convalescença 2018 

UNIDADE DE CONVALESCENÇA 2017 2018 

Nº DOENTES SAÍDOS 231 219 

TAXA DE OCUPAÇÃO 90,58 89,53 

DEMORA MÉDIA 41,54 45,88 

DIAS INT. DOENTES SAIDOS 9.596 10047 

DIAS INTERNAMENTO 9.918 9.803 

DOENTES TRATADOS POR CAMA 7,70 7,3 

Fonte: SONHO 

 

No total da referenciação dos utentes durante o Ano 2018, verificamos que 92,63% são 

referenciados pelos Hospitais/Centros Hospitalares (119 utentes) e apenas 7,37% pelos cuidados 

de saúde primários (16 utentes). 
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Gráfico 5 - Utentes admitidos segundo a entidade referenciadora 

 

No que concerne, ao hospital de proveniência dos utentes, constatamos que 68,16% são 

referenciados pelo CHUC, seguindo-se 13,43% que foram prevenientes do CHBV e 9,45% do HDF Foz. 

Gráfico 6 - Utentes admitidos Vindos de Hospital de Agudos 

 

 

Considerando o diagnóstico principal e comparativamente com o ano de 2017, verificamos que as 

patologias principais continuam a ser a músculo-esquelética e a cardiovascular. A patologia tumoral 

vem em terceiro lugar com um aumento de 2%. Recordamos de que no ano transato este valor tinha 

duplicado. 

Contudo se tivermos em conta os diagnósticos secundários seriamos confrontados com grande 

número de doentes com patologia neuropsiquiátricas, nomeadamente demências e psicoses. Este 

tipo de doenças põe em causa o tempo de reabilitação de 30 dias, naqueles que têm potencial de 

reabilitação ou levanta problemas sociais por não terem família disponível para cuidar de pessoas 

totalmente dependentes. De salientar, ainda o risco elevado de complicações que podem 

proporcionar, nomeadamente quedas, úlceras ou risco de aspiração na alimentação e hidratação. 

Exigem também maior atenção e tempo por parte dos profissionais de saúde. 
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Gráfico 7- Utentes admitidos segundo diagnóstico principal 

 

 

Relativamente ao destino dos Utentes após alta, verificamos que a maior parte (47,95%) foram para 

o domicílio sem apoio, seguidos dos utentes referenciados para UMDR (25,11%) e em 3º lugar os 

utentes com Agudização para outro Hospital (7,31%). De salientar que apenas um utente faleceu na 

unidade (0,46%). 

 

Gráfico 8 - utentes segundo o destino de alta 

 

 

No que concerne, aos resultados, podemos constatar perante o gráfico 8, que 91,78% dos utentes 

saídos atingiram os objetivos, 7,31% agudizaram. 
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Gráfico 9- utentes segundo o estado no momento da alta 

 

 

 

Reunião Familiar/Cuidador Informal/Preparação de Alta 

Um dos principais objetivos da reunião familiar é a preparação para a alta, assegurando que os 

utentes/cuidador informal possuam conhecimento e informação necessária para o autocuidado. A 

participação do utente em todo este processo é inegavelmente fundamental, mas não devemos 

descurar a inclusão do cuidador informal, em virtude deste ser o elo de ligação com a equipa 

multidisciplinar, desde o dia da entrada da Unidade até á sua saída. 

 A Reunião Familiar tem como finalidade, entre outras, o esclarecimento de dúvidas acerca da 

situação clínica, projeto terapêutico/reabilitação e prognóstico funcional, bem como, a orientação 

para estruturas/serviços de apoio na comunidade. É nossa convicção que, ao realizar estas reuniões 

familiares, estaremos a contribuir para que os cuidados intra-familiares se revistam da importância 

que merecem e simultaneamente, darem a conhecer as dificuldades existentes na sua realização, bem 

como realçar a importância da preparação da alta para colmatar as necessidades sentidas e beneficiar 

a qualidade de vida dos utentes e dos seus cuidadores.  

É nosso objetivo, que as reuniões devam ocorrer nas duas primeiras semanas de internamento.  

Na análise Reunião Familiar/Cuidador Informal/Preparação de Alta , podemos constatar que a maior 

parte das reuniões foram realizadas na 2ª semana (48,8%), seguindo-se as realizadas na 3ª semana 

(25%), 1ª semana (17,1%)e  na 4ª semana (7,9%). De salientar que não foram registadas 41(18,9%) 

reuniões familiares no PII porque existem situações em que o doente não tem família e não reunir 

condições pessoais para a concretização da reunião. A Reunião familiar é uma estratégia de trabalho 

importante na concretização do PII.  Todavia, a todos os doentes da Unidade de Convalescença é 

realizado o PII, ajustado e avaliado, nas reuniões semanais de equipa multidisciplinar. 
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Gráfico 10 - utentes segundo momento de reunião familiar 

 

 

Auditorias externas 

No ano de 2018 a Unidade de Convalescença foi submetida a quatro auditorias externas da ECL 

destinadas a avaliar a prestação de cuidados de saúde reabilitação e serviços. Nestas auditorias 

verificou-se uma avaliação elevada de cumprimento dos requisitos (≥ 95% do grau de cumprimento 

dos critérios de qualidade). 

A ECR realizou uma auditoria externa , no final da visita foi realizada uma reunião com o Conselho 

Diretivo do HAJC, onde foi apresentado o relatório de auditoria, tendo sido muito bem acolhidas todas 

as sugestões da ECR e assumido o compromisso de correção das mesmas. De referir, que foram de 

imediato implementadas as mudanças que dependiam da equipa coordenadora. Aguardamos ainda 

a pintura das paredes da unidade. 

 

Monitorização da avaliação da satisfação dos utentes 

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

sendo também uma oportunidade de participação do utente na construção de um serviço de saúde à 

sua medida, baseado na perceção e valorização dos serviços prestados.  

Relativamente à classificação geral do atendimento, os utentes apenas classificam o atendimento 

prestado de muito bom em 1º lugar(73,7%) e bom em 2º lugar (26,3%).  
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Gráfico 11 - Utentes segundo a forma como classificam o atendimento que lhes foi prestado 

 

 

Os utentes quando questionados se recomendariam este hospital aos seus familiares e amigos, bem 

como, se necessitassem de ser novamente internados e se fosse sua opção escolher, viriam 

novamente para esta unidade, mesmo que pudessem ser internados em qualquer outro hospital à 

sua escolha, em ambos os casos a grande maioria respondeu afirmativamente.  

 

Gráfico 12 - Questão 7 e 8 do Questionário de Saída 
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Numa perspetiva de análise crítica, ao longo do presente relatório faz-se uma descrição detalhada da 

forma como se desenvolveu a atividade da unidade nas suas diversas vertentes. 

 O ano de 2018 foi o ano em que menos utentes foram admitidos na unidade desde a sua 

abertura e quando comparado com 2009, foram admitidos menos 77 utentes; 

 A taxa de ocupação foi em 3 meses do ano, inferior ao valor que garante um financiamento 

igual (85%) a uma taxa de ocupação de 100%. 

 A demora média de dias de internamento por utente foi de 45,88 dias, superior em ±15,88 

dias ao definido para uma Unidade de Convalescença. 

 Maior parte das reuniões foram realizadas na 2ª semana internamento (48,8%),   

 A grande Maioria dos utentes com alta (91,78%) atingiram os objetivos propostos, e apenas 

um faleceu. 

 Apenas 13,69% dos utentes responderam ao questionário de satisfação 

 A totalidade dos utentes que reponderam ao questionário de satisfação classificação o 

Atendimento no geral como de Muito Bom (73,7%) em 1º lugar e Bom em 2º lugar (26,3%). 

 Os utentes quando questionados se recomendariam este hospital aos seus familiares e 

amigos, bem como, se necessitassem de ser novamente internados e se fosse sua opção 

escolher, viriam para esta unidade, mesmo que pudessem ser hospitalizados em qualquer 

outro hospital à sua escolha.  

 a grande maioria dos utentes (95%) referiu que se necessitassem de ser novamente 

internados e se fosse sua opção escolher, viriam para esta unidade, mesmo que pudessem 

ser hospitalizados em qualquer outro hospital à sua escolha. 

 Taxa de incidência de quedas de 6,9% 

 8,9% Utentes desenvolveram úlceras de pressão no decorrer do internamento 

 43,4% feridas/úlceras cicatrizaram no decurso do internamento, 26,5% no momento da 

alta estavam melhoradas 

 

3.1.7.Unidade de Cuidados Paliativos 

Durante o ano de 2018, a Unidade funcionou no âmbito da rede Nacional de Cuidados Paliativos 

(RNCP), sendo os doentes referenciados pelas equipas específicas de Cuidados Paliativos (EIHSCP, 

ECSCP, por Consultas Externas, ou outras unidades de internamento de Cuidados Paliativos). 

Registamos, ao longo do ano em análise, manifestações de agradecimento à equipa. Neste âmbito o 

Gabinete do Cidadão do HAJC registou um total de 10 elogios, formalizados por familiares de doentes 

que estiveram internados na Unidade. Quanto a reclamações referentes à Unidade, o Gabinete do 

Cidadão não tem qualquer registo. 

À semelhança do que tem acontecido nos anos anteriores, também em 2018 foi frequente 

recebermos de forma informal e presencialmente, visitas de familiares a manifestarem o 

reconhecimento pelo trabalho efetuado com os seus familiares. Em épocas festivas, Páscoa e  
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sobretudo Natal, é frequente familiares de doentes que passaram e/ou faleceram na Unidade virem 

à Unidade trazer um “mimo”, ou enviar um cartão ou um e-mail, como forma de agradecer pelos 

cuidados prestados aos seus familiares (alguns deles repetem este gesto desde o momento da 

alta/falecimento).  

 

Movimento Assistencial 

No ano de 2018 foram admitidos um total de 204 doentes na UCP, 126 homens e 78 mulheres, tendo 

transitado do ano anterior 11 doentes. Relativamente ao ano anterior, o número de doentes 

admitidos registou uma ligeira subida, tendo-se registado mais 19 doentes ingressados, 

comparativamente ao ano anterior. 

 

Quadro 15- Movimento Assistencial Unidade de Paliativos 2017/2018 

UNIDADE DE CUIDADOS PALIATIVOS 2017 2018 

Nº DOENTES SAÍDOS 149 204 

TAXA DE OCUPAÇÃO 66,20 70,67 

DEMORA MÉDIA 23,34 23,14 

DIAS INT. DOENTES SAIDOS 3477 4720 

DIAS INTERNAMENTO 3277 4643 

DOENTES TRATADOS POR CAMA 8,28 11,33 

Fonte: SONHO 

 

Taxa de ocupação 

A taxa de ocupação, média anual, em 2018, situou-se nos 70,67%. Estes indicadores obtidos 

permitem-nos refletir sobre o muito que há que continuar a trabalhar e melhorar na forma como os 

doentes em Cuidados Paliativos estão a ser seguidos, avaliados e referenciados pelas equipas 

específicas, não estando a ser tido em conta o modelo integrado e cooperativo descrito no plano 

estratégico, pois, partindo do princípio (baseado em estudos) e da constatação da existência de 

milhares de doentes a necessitar de Cuidados Paliativos (estima-se que na região centro serão cerca 

de 20000), não é compreensível que uma Unidade de Cuidados Paliativos apresente esta taxa de 

ocupação. 

Importa salientar que a referenciação sendo baixa, é realizada sobretudo para doentes em estado 

muito avançado, com tempos de sobrevida muitíssimo curtos. Dos 156 óbitos registados na Unidade, 

65 doentes (41%) faleceram em menos de 7 dias.  

 

Demora média 

Sendo o ano de 2018, o primeiro ano completo em que a Unidade funcionou no âmbito da RNCP, e 

tendo em conta as orientações para internamentos médios de 15 dias propostas no plano estratégico, 

a demora média foi de 23,14 dias, semelhante ao período do ano anterior em que a Unidade passou  
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a funcionar no âmbito da RNCP. Podemos inferir que o modelo de funcionamento não teve grandes 

alterações, uma vez que nos deveríamos aproximar dos tempos médios de internamento de 15 dias 

previstos na legislação. 

No entanto, a demora média é influenciada pelo curto tempo de internamento dos doentes que são 

referenciados em últimos dias ou horas de vida, mas também por doentes que permanecem 

internados por períodos longos, por inexistência de outros recursos específicos na comunidade 

(problemas relacionados com os Cuidadores e falta de ECSCP), acabando por falecer na Unidade, e 

ainda, pelos tempos de espera para ingresso em Unidades da RNCCI, de doentes em situação estável, 

após obtenção de controlo sintomático. 

De salientar que mesmos nos doentes que têm alta, nomeadamente com destino a Estrutura 

Residencial para Idosos (ERPI´s), o tempo de espera da vaga é feito também na Unidade por 

condicionalismos de várias ordens. 

 

Doentes saídos 

O número de doentes saídos, tem em conta os doentes que estiveram internados (os admitidos e os 

que transitaram do ano anterior) o que no ano em análise dá um total de 215 doentes. No ano de 

2018 saíram do serviço 204 doentes e transitaram 11 doentes apara o ano de 2019. 

O motivo de saída mais frequente continua a ser o óbito, tendo falecido na Unidade no ano em apreço 

156 doentes, o que corresponde a uma taxa de 72,55 %. 

Relativamente à saída com alta, a mesma acontece por objetivos atingidos (sintomas controlados e 

doentes estabilizados), tendo como destino o domicílio, as ERPI´s ou as Unidades de Cuidados 

Continuados da RNCCI. Os doentes que saíram da Unidade com objetivos atingidos, representam 

cerca de 21%. 

 

Local de referenciação   

Os doentes que deram entrada nesta Unidade foram maioritariamente provenientes do Centro 

Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) necessariamente validados pela EIHSCP do CHUC. 

Tratam-se de doentes maioritariamente provenientes de serviços de internamento e outros, que 

sendo seguidos em ambulatório pela EIHSCP, foram referenciados a partir da Consulta de Cuidados 

Paliativos (CCP) do CHUC para esta Unidade.  

Recebemos também doentes do Hospital Distrital da Figueira da Foz (HDFF), referenciados pela 

respetiva EIHSCP daquele Hospital, e ainda alguns por referenciação da EIHSCP do Centro Hospitalar 

de Leiria (CHL). Recebemos ainda um doente transferido do Hospital Fernando da Fonseca (sito em 

Amadora-Sintra) por motivo de proximidade ao domicílio de familiares. Ainda, pela Consulta Externa 

de Cuidados Paliativos do HAJC ingressaram nesta Unidade cinco doentes.  
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Tipo de patologia 

Continuando a ser uma Unidade de Internamento geral para adultos, destinada a internamento de 

doentes oncológicos e não oncológicos, mantêm-se as características dos doentes que nos chegam, 

sendo na sua maioria doentes do foro oncológico.  

No ano em análise, e tendo por base apenas os doentes ingressados cujo n= 204, podemos verificar 

que se mantém o padrão da tipologia de doentes. Contudo, com os doentes oncológicos verifica-se 

um ligeiro aumento na percentagem de ingresso de doentes oncológicos em relação ao ano transato. 

No ano 2018 verificamos 97.05% (198 doentes) de doentes com patologia oncológica,  

 

Análise de controlo de sintomas  

Sendo o controlo de sintomas um dos aspetos centrais do nosso trabalho, continua a ser 

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

Avaliação Inicial dos doentes e ainda, pelos médicos e enfermeiros no decurso do internamento. 

A Escala ESAS é uma Escala de 9 sintomas, em que se utiliza uma Escala numérica com score de 0 a 

10, sendo 0 - sem sintoma e 10 - o pior … possível. Por esta Escala foram avaliados os seguintes 

sintomas: Dor e Ansiedade. 

Os sintomas anorexia, astenia, obstipação, náuseas, vómitos, agitação, insónia, dispneia e disfagia 

foram avaliados pela Escala ESAS modificada. Nesta escala modificada o score vai de 0 a 4, 

correspondendo às seguintes classificações:  0 Sem sintoma; 1 Ligeiro; 2 Moderado; 3 Intenso; 4 

Insuportável.  
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3.2.Indicadores de qualidade e eficiência 

 

Em termos de direitos de acesso, no final de 2018, o Hospital registava uma lista de inscritos para 

cirurgia de 182 utentes, valores inferiores a 2017 (300). Esta evolução, que se manifestou negativa 

de 2016 para 2017, apresentou-se em 208 com ma evolução francamente positiva 

 

Gráfico 13: Lista de inscritos para cirurgia 

 

 

Também no que se refere às consultas o indicador apresentou uma evolução positiva. 

Encontram-se em lista de espera para primeiras consultas de especialidade via CTH 936 doentes, 

indicador também melhorado significativamente em relação a 2017 (2452 doentes em espera), 

superando inclusive o valor de 2016. 

 

Gráfico 14 Lista de Espera para 1ªs Consultas de especialidade via CTH 
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4.ATIVIDADES DAS COMISSÕES E OUTROS ÓRGÃOS DE SUPORTE 

 

4.1.Atividades da Comissão de Ética para a Saúde 

A Comissão de Ética para a Saúde (CES) do Hospital Arcebispo João Crisóstomo (HAJC) é constituída 

pelos seguintes elementos: 

 Dr.ª Maria de Lurdes de Freitas Simões de Sá Tenreiro, Assistente Graduada de Medicina 

Interna, Diretora Clínica e Presidente da Comissão da CES desde Setembro de 2016; 

 Drª Manuela Virgínia Pereira Pires Cabral, Assistente Graduada de Medicina Interna, 

Responsável da Unidade de Convalescença; 

 Drª Maria de Lourdes Cruz Jesus Pinhal, Assistente Graduada de Medicina Interna, 

Responsável da Unidade de Cuidados Paliativos;  

 Enfermeiro João Paulo Reis Pereira, Enfermeiro Chefe da Unidade de Convalescença;  

 Enfermeiro Vítor Manuel Rodrigues Rua Costa, Enfermeiro Chefe da Unidade de Cuidados 

Paliativos;  

 Dr.ª Margarida Souto Carvalho Seabra, Responsável dos Serviços Farmacêuticos; 

 Padre João Pedro Lopes da Silva, Capelão do Hospital. 

Durante o ano de 2018 a CES do HAJC realizou 3 reuniões ordinárias. 

Nestas foram avaliadas 10 propostas de realização de trabalhos de investigação. Após análise do seu 

conteúdo e dos restantes documentos, segundo a legislação em vigor, foram tomadas as seguintes 

decisões: 

Trabalhos Aprovados 

 “Estudo avaliativo da iniciativa Gulbenkian de apoio a Cuidados Paliativos Domiciliários”, 

pela investigadora Dra. Bárbara Gomes da Universidade de Coimbra. 

 “Perceção dos Enfermeiros de cuidados paliativos sobre a intervenção do enfermeiro de 

reabilitação”, pela aluna Rosa Catarina Amaral Cardoso, da Escola Superior de Saúde de 

Viseu.  

 “Qual pertinência da implementação de um livro de Elogios na Unidade de Cuidados 

Paliativos do Hospital do Arcebispo João Crisóstomo”, pelas Enfermeiras Cátia Cadima e Sara 

Costa do HAJC. 

 “Caracterizar as competências de liderança nos responsáveis de nível tático” pelo Dr. Paulo 

F. Amaral Antunes do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de 

Lisboa. 

 “Padrão de prescrição em Cuidados Paliativos” da aluna Tatiana Oliveira Peralta, da 

Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra. 

 “Consentimento informado do cuidador”, da investigadora Patrícia Alexandra da Silva 

Vinheiras, da Universidade Autónoma de Lisboa. 
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Trabalhos cuja autorização está pendente a aguardar documentação em falta:   

 “Cuidados especializados ao doente oncológico no domicílio” da investigadora Cassandra 

Caetano; 

 “Perspetivas dos profissionais de saúde acerca do trabalho colaborativo interprofissional 

nas unidades de cuidados continuados integrados”, pelas alunas Joana Sesta e Susana Soares 

da Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Leiria; 

 “A influência da religião na vivência espiritual de doentes e famílias em cuidados paliativos”, 

da aluna Vera Sofia Pires Brás, da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra. 

Trabalhos não autorizados  

 “Literacia em Saúde: Influência na Satisfação da Família com os Cuidados Paliativos”, da 

aluna Sílvia Rodrigues Lima, da Escola Superior de Saúde de Viseu 

 

4.2.Atividades da Comissão de Infeção Hospitalar - PPCIRA 

No âmbito da avaliação das Práticas de Controlo da Infeção foram implementadas auditorias da 

Higiene da Mãos e do Uso de Luvas e das Precauções Básicas de Controlo de Infeção, que decorreu na 

Unidade de Convalescença e na Unidade de Cuidados Paliativos. 

De salientar os resultados bastantes positivos, relativamente à média nacional 

 

Quadro 16 – Adesão à Higiene das mãos 

Higiene das Mãos Ano 2018  

 Oportunidades Ações Adesão 

Adesão Nacional 213254 160763 75,4% 

Adesão na Unidade de Convalescença 131 116 88,5% 

Adesão na Unidade de Paliativos 159 149 93,7% 

 

4.3.Atividades da Comissão de Farmácia e Terapêutica. 

A Comissão de Farmácia e Terapêutica reuniu três vezes no ano de 2018.  

Foram as seguintes as atividades da CFT: 

Número de medicamentos introduzidos: 22 

1. Fentanilo comp. sublingual 133µg 267µg e 400µg 

2. Hidromorfona comprimidos de libertação prolongada nas dosagens de 8, 16 64 mg 

3. Betametasona 0.5mg /g pomada e creme 

4. Solução de limpeza de feridas com PHMB e Betaína frs.350 ml e Gel de Limpeza de feridas 

com PHMB e Betaína frs. 30ml 

5. Lípidos 200 mg/ml Emul inj Fr 500 ml IV 

6. cefTRIAXONA 1000 mg Pó sol inj Fr IM 

7. 8 medicamentos para o carro de emergência 

8. Budesonido 1mg/2ml susp inal neb fr 2ml 
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9. Levetiracetam 100 mg/ml Sol oral Fr 300 ml 

10. Cloreto de sódio 9 mg/ml Sol inj Fr 5 ml IV 

11. Apixabano 2.5 mg e 5mg Comp 

12. MetFORMINA 500 mg Comp 

13. Sitagliptina 25 mg Comp 

 

Número de medicamentos retirados: 1 

1. Cefixima 400 mg Comp 

 

Deliberações / Orientações 

Orientação Nº 1/2018 Segurança do doente: Medicamentos de alerta máximo 

 

Plano de Acão para 2019 

1- Rever o Formulário Interno de Medicamentos de modo a sinalizar medicamentos sem 

consumo, de modo a evitar inutilizações. Análise por Grupos Terapêuticos para detetar 

possíveis faltas ou redundâncias. 

2- Promover a revisão dos stocks dos serviços tanto na diversidade como na quantidade de 

princípios ativos. 

3- Elaboração de Orientações de modo a racionalizar as terapêuticas. 

4- Divulgação de Diretrizes Externas com interesse para o nosso Hospital 

 

4.4.Atividades da Comissão da Qualidade e Segurança em Saúde do HAJC 

A Comissão da Qualidade e Segurança em Saúde do HAJC foi reconstituída em setembro de 2016. As 

atividades realizadas incidiram basicamente na consulta e levantamento de informação para 

realização do Relatório/Plano de Atividades da CQS 2019, enviado à ARS, validado em 17-02-2019, a 

aguardar homologação pela Diretor Geral da Saúde. 

 

4.5.Atividade dos Serviços Farmacêuticos 

Os Serviços Farmacêuticos são parte integrante dos Serviços de Apoio Clínico desta unidade 

Hospitalar, e a sua atividade encontra-se centrada no doente e no medicamento. 

 Aquisição de Produtos Farmacêuticos 

Objetivo 

Proceder ao aprovisionamento de todos os medicamentos, reagentes e outros produtos 

farmacêuticos em uso no Hospital, de acordo com as necessidades identificadas. 

Tarefas desempenhadas / Responsabilidades 

 Previsão, seleção e requisição de medicamentos, reagentes e outros produtos farmacêuticos: 

Responsável dos Serviços Farmacêuticos. 

 Elaboração dos procedimentos de aquisição de medicamentos, reagentes e outros produtos 

farmacêuticos: Assistente Técnico 
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No âmbito desta atividade, foram executados os seguintes processos compra: 

 

Quadro 17. Processos de compra 

Processos de compra Ano 2017 Ano 2018 

Variação  

Valor 

 Nº Valor Nº Valor  

Processos de compras centralizadas, ao abrigo dos CPAs da SPMS 55 74.279 72 79.242 7% 

Ajustes diretos 32 69.266 41 61.558 11% 

Total 87 143.545 113 140.800 -2% 

 

No seguimento destes procedimentos e de acordo com as necessidades do serviço foram realizadas 

os seguintes procedimentos logísticos: 

Quadro 18. Procedimentos logísticos 

Procedimentos logísticos 2017 2018 Variação 

Requisições internas (pedidos de compra) 79 85 8% 

Requisições de reagentes (pedidos de compra) 49 45 -8% 

Notas de encomenda 666 673 1% 

 

 Receção e armazenamento de medicamentos e outros produtos farmacêuticos 

Objetivo 

Proceder à correta receção, armazenamento e verificação periódica dos medicamentos e outros 

produtos farmacêuticos, de modo a assegurar a conformidade dos mesmos para utilização. 

Tarefas desempenhadas / Responsabilidades 

 Receção de medicamentos e outros produtos farmacêuticos: Técnico de Farmácia ou 

Responsável dos Serviços Farmacêuticos  

 Armazenamento de medicamentos e outros produtos farmacêuticos tendo em conta as 

características específicas de conservação - Técnico de Farmácia ou Responsável dos 

Serviços Farmacêuticos: 

o Armazenamento geral; 

o Armazenamento especial: Inflamáveis, gases medicinais, estupefacientes 

medicamentos e reagentes que necessitam de refrigeração e injetáveis de grande 

volume. 

 Verificação e conferência dos documentos contabilísticos: Assistente Técnico. 
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 Circuito dos donativos de medicamentos e outros produtos farmacêuticos: Técnico de 

Farmácia, Responsável dos Serviços Farmacêuticos e Assistente Técnico. Procedimento 

abandonado a partir de 05/2018 por diretriz do Infarmed. 

 Controlo de validades de medicamentos e outros produtos farmacêuticos: Responsável dos 

Serviços Farmacêuticos e Assistente Técnico 

No âmbito das atividades mencionadas, foram realizadas as seguintes tarefas: 

 

Quadro 19. Tarefas realizadas na receção e armazenamento de Produtos Farmacêuticos 

Tarefas realizadas na receção e armazenamento de Produtos Farmacêuticos 2017 2018 Variação 

Receção de produtos (nº de documentos de entrada) 873 905 4% 

Entradas de artigos 

a) Unidades movimentadas  
b) Número de artigos movimentados  
c) Valor  

 

200.719   

544 

147.959  

 

205.342 

618 

140.800 

 

2% 

14% 

-5% 

Donativos * 

a) Nº de documentos 
b) Valor 
c) Nº de artigos 

 

20 

794 

41 

5 

244 

27 

-75% 

-69% 

-34% 

Conferência de documentos contabilísticos 

a) Faturas 
b) Notas de Crédito 
c) Notas de crédito Apifarma    

 

803 

11 

61 

794 

18 

26 

-1% 

64% 

-57% 

Controlo de validade 

a) Devoluções a fornecedores 
1) Nº de artigos                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
2) Valor 
 

b) Inutilizações ** 
1) Nº de artigos                                                                                                                         
2) Valor                                                                                                                      

 

 

12 

350 

 

 

 

121 

1458 

 

 

17 

689 

 

 

 

170 

2671 

 

 

42% 

97% 

 

 

 

40% 

83% 

* Devido a orientações do Infarmed deixamos de utilizar medicamentos doados. 

** As inutilizações incluem os medicamentos devolvidos pelos serviços por prazo de validade expirado. 

*** Deste valor, 1.081€ refere-se a um medicamento, Dantroleno 20 mg Po sol inj Fr IV que faz parte do arsenal 

terapêutico da Cirurgia de Ambulatório. 
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 Manipulação de medicamentos 

Objetivo 

Manipulação de medicamentos, de acordo com os requisitos decorrentes da legislação, 

regulamentação e boas práticas, minimizando os riscos para o utente.  

Este procedimento aplica-se a todos os medicamentos, que necessitem de reembalagem e rotulagem 

assim como fracionamento da dose, no âmbito da dose Individual unitária, preparados pelos Serviços 

Farmacêuticos do Hospital Arcebispo João Crisóstomo e obedece a um rigoroso procedimento 

devidamente discriminado no âmbito do processo de certificação a que o Serviço foi sujeito, embora 

temporariamente suspenso. 

No âmbito desta atividade, foram realizadas as seguintes tarefas: 

 

Quadro 20. Tarefas realizadas na manipulação de medicamentos 

Tarefas realizadas na manipulação de medicamentos 2017 2018 Variação 

Rotulagem manual (número de unidades) 46.704 43.045 -7,83% 

Rotulagem em máquina semiautomática (número de unidades) 55.994 61.726 10,24% 

Total 102.698 104. 771 2,02% 

 

Distribuição de produtos farmacêuticos 

Objetivo 

A distribuição de medicamentos e dispositivos médicos tem como objetivo garantir o cumprimento 

da prescrição, racionalizar a distribuição dos medicamentos, garantir a administração correta do 

medicamento e diminuir os erros relacionados com a medicação. Os Serviços Farmacêuticos 

processam a distribuição dos medicamentos armazenados da seguinte forma: 

 

Distribuição tradicional 

Aplica-se a todos os Serviços Clínicos cujas características particulares demonstrem não ser 

adequada a distribuição de medicamentos em dose unitária e requisição individualizada. 

É utilizado o sistema de distribuição tradicional de stocks nivelados, por via eletrónica, em que a 

diversidade e quantidade dos artigos são suficientes para o período compreendido entre duas 

requisições, definidas de acordo com as terapêuticas instituídas em cada Serviço e consumo médio. 

A distribuição é feita de acordo com calendário semanal sem prejuízo de eventuais necessidades não 

programadas. 

São também distribuídos nesta modalidade, em impresso Modelo nº 1509 da INCM por exigência 

legal, os Estupefacientes e Psicotrópicos, para reposição dos stocks dos serviços. 

São ainda distribuídos por entrada/saída direta, os reagentes, por não ficarem armazenados nos 

Serviços Farmacêuticos. 

Principais produtos farmacêuticos em distribuição tradicional: 
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 Medicamentos específicos do stock de cada Serviço; 

 Desinfetantes e antissépticos;  

 Reagentes para testes rápidos; 

 Injetáveis de grande volume;  

 Pomadas e material de penso; 

 Insulinas; 

 Soluções para reconstituição e diluição de injetáveis. 

Foi terminada a informatização de todos os stocks de medicamentos existentes nos serviços, já que 

ainda não estavam devidamente inseridos os do carro e saco de emergência e dos estupefacientes e 

psicotrópicos. A gestão dos mesmos, em termos informáticos, dado a sua especificidade, fica a cargo 

dos serviços farmacêuticos. 

 

Distribuição Individual Unitária  

São fornecidos através deste tipo de distribuição as formas orais sólidas, formas orais líquidas, 

injetáveis de pequeno volume, dietas entéricas e material de penso. Inicia-se com a prescrição médica 

em programa informático. 

Todos os medicamentos estão devidamente identificados com o nome genérico dosagem, número de 

lote e prazo de validade. 

A distribuição de medicamentos é efetuada pelo Técnico de Farmácia ou pelo Farmacêutico para um 

período de 24 horas. No fim-de-semana é fornecida medicação para 3 dias. 

Serviços com distribuição individual diária em dose unitária: Unidade de Convalescença e Unidade 

de Cuidados Paliativos. 

Em ambos os processos, foram distribuídas as unidades referidas no quadro 5, pertencentes ao nosso 

stock e efetivamente consumidas, pois os medicamentos dos doentes e os prescritos em SOS e não 

consumidos não são contabilizados, pelo que o número real de unidades movimentadas é muito 

superior.  

 

Quadro 21. Tarefas realizadas na distribuição de Produtos Farmacêuticos 

Tarefas realizadas  2017 2018 Variação 

Número de unidades distribuídas 206.021 204.677 -1% 

Número de artigos movimentados 507 557 10% 

Nº de movimentos efetuados 32.298 33.336 3% 

 

Execução orçamental 

Em relação à execução orçamental, são apresentados os dados no quadro 6 referentes às diversas 

utilizações dos recursos atribuídas aos Serviços Farmacêuticos 
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Quadro 22. Execução Orçamental 

Tarefas realizadas  2017 2018 Variação 

Orçamento 165.000 163.500 -0,91% 

Compras 147.165 140.800 -4% 

Consumos 150.713 137.608 -9% 

Inutilizações * 1.458 2.671 83% 

Devoluções a fornecedores (créditos) 350 689 97% 

Donativos  794 244 -70% 

Regularização de existências – Sobras * 633 630 0% 

Regularização de existências – Quebras * 260 553 113% 

Existências (início do ano) 27.653 26.423 -4% 

Existências (final do ano) 26.423 27.556 4% 

*Estes valores não são totalmente fiáveis devido a problemas com os programas informáticos 

A informação sobre os consumos é enviada trimestralmente, ao Conselho Diretivo, com comparação 

homóloga, sendo divulgada na intranet. 

 

Dispensa de medicamentos para o tratamento no período pós-operatório de situações de 

cirurgia de ambulatório. 

Este projeto, iniciado em 2013, só foi concretizado em 2015, devido a vários constrangimentos. A 

dispensa iniciou-se a 23 de setembro de 2015. 

Este projeto veio aumentar o volume de trabalho pois requere a cedência direta de medicamentos 

ao utente independentemente da hora ou dia da semana. O atendimento ao público é uma atividade 

que condiciona as outras rotinas pela necessidade de atendimento imediato. 

 

Quadro 23. Ambulatório 

Tarefas realizadas  2017 2018 Variação 

Número de unidades 15.317 11.198 -27% 

Número de doentes 620 486 -22% 

Valor em euros 598 367 -39% 

 

4.6.Atividade do Núcleo de Reabilitação 

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

Terapeuta Ocupacional, uma Terapeuta da Fala, incluindo atualmente 5 enfermeiros de reabilitação 
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As técnicas desenvolvem as suas intervenções maioritariamente no ginásio, sendo que, no 

internamento das unidades, o trabalho é maioritariamente desenvolvido pelos enfermeiros 

especialista em reabilitação. 

O número de utentes internados no ano de 2018 na Unidade de Convalescença foi de 245 sendo que 

96,30% dos mesmos realizaram reabilitação (Gráfico 1). A média de idade dos utentes foi 76 anos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivo de Internamento 

No que se refere ao motivo de internamento, as patologias de origem músculo-esquelética foram as 

mais frequentes (84 utentes), seguindo-se a categoria outras (úlceras, multidiagnósticos, etc.) (66 

utentes), as condições neurológicas (48 utentes), as condições cardiorrespiratórias (29 utentes) e 

por último as patologias oncológicas (18 utentes). 

 

Tipo de Reabilitação 

Dos utentes que realizaram reabilitação, 215 realizaram Fisioterapia, 93 Terapia Ocupacional e 53 

Terapia da Fala.  

 

Média de tempo de internamento e reabilitação 

A média do total dos utentes internados foi 44 dias, sendo que a reabilitação foi realizada, em média, 

durante 21 desses dias. Importa salientar que a média de dias em que realizaram reabilitação não 

contempla os utentes que vieram ao ginásio no período da manhã de sábado e é influenciada por 

diversos fatores tais como períodos sem reabilitação por agravamento do estado clínico, ida a 

consultas médicas e início de reabilitação após avaliação da Médica Fisiatra (visto que a Fisiatra só  

 

Gra fico 15. Reabilitação em 28 
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vem à quinta-feira no período da tarde, os utentes que são admitidos à sexta-feira ficam quase uma 

semana sem serem avaliados e consequentemente sem realizarem reabilitação). 

 

Índice de Barthel (IB) 

Relativamente à evolução dos utentes, foi utilizado o Índice de Barthel (IB), que avalia o nível de 

independência/autonomia do indivíduo para a realização de dez atividades básicas de vida: comer, 

higiene pessoal, uso dos sanitários, tomar banho, vestir e despir, controlo de esfíncteres, deambular, 

transferências, subir e descer escadas. Este instrumento é aplicado no início e no fim da reabilitação, 

sendo o nível de autonomia diretamente proporcional à percentagem obtida na escala, que varia 

entre 0 e 100%.  

Foi aplicado o IB inicial a 215 utentes (incluindo os 26 que entraram em 2017 e que tiveram alta 

em 2018) e o IB final a 182 utentes uma vez que 8 tiveram alta até à data, 11 encontram-se ainda 

internados na Unidade e 14 agudizaram a condição de saúde/óbito ou suspenderam a intervenção. 

Assim, destes 182 utentes, verificou-se que 25 utentes mantiveram o seu estado funcional, 157 

utentes melhoraram e nenhum regrediu. É importante salientar que 21 utentes atingiram a máxima 

autonomia (100%) na data de alta. Os resultados apresentam-se no Gráfico 5. 

 

Gra fico 16. Evolução do Índice de Barthel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terapia da Fala 

Relativamente à Terapia da Fala, dos 53 utentes avaliados 28 realizaram intervenção nesta terapia e 

25 apenas foram avaliados, não apresentando critérios para continuar a intervenção (Gráfico 7). 
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Gra fico 17. Número de utentes avaliados/com intervenção em Terapia da Fala 

 

 

Terapia Ocupacional 

No ano de 2018 foram avaliados 93 utentes em Terapia Ocupacional, dos quais 76 realizaram 

intervenção.  

Medida de Independência Funcional – MIF 

A Medida de Independência Funcional avalia a funcionalidade dos utentes em 18 itens divididos pelas 

áreas de Autocuidado, Controlo de Esfíncteres, Mobilidade/Transferências, Locomoção, 

Comunicação e Funções Cognitivas numa escala de 7 itens, desde Ajuda Total a Independência 

Completa.  

Foi aplicada a MIF aos 76 utentes que realizaram intervenção em Terapia Ocupacional, contudo para 

os dados do relatório de 2018 apenas são elegíveis 60 utentes dado que dos 74 utentes 4 tiveram alta 

já em 2019 e os restantes agudizaram condição de saúde/óbito ou suspenderam intervenção. 

Como descrito no gráfico 8, 54 dos utentes avaliados aumentaram a sua condição funcional 

comparativamente com o momento da avaliação inicial, 5 mantiveram e apenas 1 diminuiu a sua 

condição funcional. Destes utentes 2 atingiram a máxima autonomia no momento da alta. 
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Durante o ano de 2018 foram realizadas algumas atividades, encontrando-se descritas na Tabela 1, 

assim como os objetivos da sua implementação. 

 

Quadro 22. Atividades realizadas durante o ano de 2018 

Atividade Descrição Objetivos 

Sessões de Grupo 
 Realização de sessões de grupo (sextas à 

tarde) no ginásio. 

 Promover coesão de grupo; 

 Promover a colaboração e o espirito 

de entreajuda; 

 Favorecer as relações intra e 

interpessoais; 

 Estimular a componente cognitiva; 

 Promover a mobilidade geral dos 

utentes; 

 Explorar a expressão corporal; 

 Desenvolver a comunicação verbal e não-
verbal; 

 Promover o relaxamento físico e mental dos 
utentes. 

 

Dia Internacional do 
Idoso (1 outubro) 

 Realização de uma sessão de grupo com os 

utentes e com os respetivos familiares no ginásio. 

 Consciencializar os utentes do HAJC e 
respetivos familiares para a importância do 
envelhecimento ativo e promoção da qualidade 
de vida; 

 Sensibilizar os utentes do HAJC e respetivos 
familiares para a importância do bem-estar 
físico, social e cognitivo. 

Natal 

 Realização da festa de natal no ginásio (no 

período da tarde) para os utentes, familiares e 

colaboradores do HAJC. 

 Melhorar a autoestima e motivação; 

 Proporcionar sensação de bem-estar; 

 Estimular a orientação na realidade; 

 Estimular as funções cognitivas; 

 Promover a colaboração e o espirito de 
entreajuda; 

 Favorecer as relações intra e interpessoais. 

 

Gra fico 18. Evolução da Medida de Independência Funcional 
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4.7.Atividades do Serviço Social 

O Serviço Social do HAJC conta com a colaboração de duas Assistentes Socias, nomeadamente: Alice 

Margarida Garrido e Susana Lopes. Em conformidade com o disposto pelo Conselho Diretivo do HAJC 

a sua área de atuação é a seguinte: 

 

Barómetro de Internamentos Sociais: 

 A Assistente Social responsável é a Alice Margarida Garrido. 

Consulta Externa, Cirurgia de Ambulatório, Imagiologia e Análises Clínicas: 

 A Assistente Social que está em regime de chamada para apoiar utentes destes serviços é a 

Alice Margarida Garrido. 

Equipa de Prevenção e Violência de Adultos (EPVA): 

 A Assistente Social que integra a equipa é Susana Lopes. 

Gabinete do Cidadão: 

 A Assistente Social responsável pelo tratamento das reclamações é Susana Lopes. 

Rede Social de Ação Social de Cantanhede: 

 A Assistente Social que representa o HAJC é Susana Lopes. 

Unidade de Convalescença:  

 Alice Margarida Garrido é a Diretora Técnica da Unidade e acompanha os utentes internados 

no 1.º piso da Unidade, num total de 16 utentes; 

 Susana Lopes acompanha os utentes internados no 2.º piso da Unidade, num total de 14 

utentes. 

Unidade de Cuidados Paliativos:  

 Alice Margarida Garrido acompanha um total de 8 utentes; 

 Susana Lopes acompanha um total de 10 utentes. 

 

Quadro 25 – Atos Praticados 

Indicadores de atividade 
UCP UC C. Externa 

Internamento Internamento Ambulatório 

Inventariação das necessidades familiares 280 628 0 

Entrevistas psicossociais de avaliação não médica 90 256 0 

Intervenções sociais 195 735 0 

Intervenções realizadas na comunidade 97 397 0 

    

Totais  662 2016 0 

 

Formação Profissional 

 

 Susana Lopes frequentou formação sobre "Violência Interpessoal", dirigida aos profissionais 

das EPVA da ARS Centro com a duração de 4 dias/30 horas. A formação decorreu nos dias  
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16 de abril e 02, 03 e 04 de maio e foi ministrada pela Comissão Nacional de 

Acompanhamento da Ação de Saúde sobre Género, Violência e Ciclo de Vida da DGS. 

 Susana Lopes é o elemento do Grupo de Apoio ao Luto da APCP representante da zona 

Centro. Neste âmbito colaborou com a realização da Ação de Formação “Curso Básico de 

Luto” que decorreu nos dias 15, 16 e 17 de novembro de 2018 no auditório da Biblioteca da 

CM de Cantanhede. 

 Alice Margarida Garrido frequentou, as Jornadas “Cuidar em Casa” realizadas a 28/02/2018 

no Auditório do CHUC em Coimbra, promovidas pela ARS do Centro.  

 Alice Margarida Garrido frequentou, o Curso “Sensibilização em Emergência”, a 

22/02/2018, com a duração de 1 hora, promovido pela Unidade de Formação do HAJC, 

enquanto formação em serviço. 

 Susana Lopes frequentou, o Curso “Sensibilização em Emergência”, a 08/02/2018, com a 

duração de 1 hora, promovido pela Unidade de Formação do HAJC, enquanto formação em 

serviço. 

 

4.7.1 Atividade do Gabinete do Cidadão 

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

são tratados as reclamações, sugestões/ recomendações e elogios que os cidadãos nos dirigem, sendo 

levadas à apreciação e decisão do Presidente do Conselho de Administração. 

De destacar o número de elogios, bastante superior ao número de reclamações.  

 

Quadro 26 - Exposições apresentadas 

 Reclamações HAJC 2018 

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

Consulta Externa 

ORL (2) 
Pneumologia (1) 
Ortopedia (1) 
Ginecologia (1) 
Oftalmologia (1) 
Cardiologia (1) 

7 Carta Manuscrita  1 

MCDT Imagiologia 2 Correio Eletrónico 2 

U. C. Ambulatório 
Cirurgia de 
Ambulatório 

1  ERS 1 

    Livro Amarelo 6 

       

Total  14 Total 10 
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Quadro 27 - Elogios apresentados 

 Elogios HAJC 2018 

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

Conselho Diretivo  UCP 1 Redes Sociais 1 

U. Convalescença 
Cuidados 
Continuados 

6 Livro Amarelo 3 

C. Externa 
Dermato-
Venerologia 

5 
Cartão 
agradecimento/Carta 

6 

U. C. Paliativos 
Cuidados 
Paliativos 

9 Correio Eletrónico 7 

U. C. Ambulatório 
Cirurgia de 
Ambulatório 

1 Caixa 5 

     

Total  22 Total 22 

 

4.8.Atividade da Psicologia 

A intervenção do Serviço de Psicologia no HAJC abrange diferentes serviços ou unidades funcionais 

e, por conseguinte, o desempenho de diferentes tarefas e funções.  

À semelhança de anos anteriores, no ano 2018, o Serviço de Psicologia esteve vinculado à Unidade 

de Cuidados Paliativos, à Unidade Domiciliária Hospitalar e à Consulta Externa, tendo mantido o 

apoio que presta à Unidade de Convalescença. Em todas as suas vertentes, a intervenção do Serviço 

de Psicologia manteve uma abordagem multifocal e sistémica, direcionando a sua intervenção para 

o utente e para os elementos com quem o mesmo mantém relações afetivas próximas – cuidadores, 

familiares, amigos. 

Importa destacar a existência do Protocolo de Colaboração entre o Hospital, em particular o Serviço 

de Psicologia, e a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Cantanhede.  

Os Cuidados prestados pelo Serviço de Psicologia mantiveram o padrão organizacional do ano 

anterior até fevereiro, altura em que o Serviço de Psicologia do HAJC é contemplado com mais uma 

Psicóloga. Assim, até fevereiro de 2018, o HAJC contou com a colaboração de 1 Psicóloga. A partir de 

fevereiro de 2018, a equipa passou a integrar mais um elemento, também Psicóloga Clínica. Assim, o 

Serviço de Psicologia passou a dispor de 48 horas semanais fixas, o que confere um aumento em 

relação ao número de horas que existia previamente (28 horas semanais). 

Em conformidade com o disposto pelo Conselho Diretivo do HAJC a sua área de atuação é a seguinte: 

 Comissão de Ética para a Saúde 

 Estrutura de Preparação e Resposta a Catástrofes Externas 

 Equipa de Prevenção e Violência de Adultos (EPVA) 

 Consulta Externa 

o Psicoterapia individual - 1063 

o Psicoterapia familiar - 52 

o Avaliação da ansiedade - 259 

o Avaliação emocional e comportamental - 671 

o Inventariação dos fatores de risco e proteção - 143 

o Inventariação das necessidades familiares – 58 



 

   

46 Ministério da Saúde                                                                                 Relatório de Gestão  2018 

 

o Avaliação das dificuldades de aprendizagem não especificadas - 31 

o Teste WISC-III - 11 

o Avaliação auto conceito - 1 

o Avaliação do comportamento adaptativo - 2 

o Técnicas de relaxamento - 7 

 Unidade de Convalescença 

o Psicoterapia individual – 82 

o Psicoterapia familiar – 3 

o Inventariação das necessidades familiares – 2 

o Avaliação emocional e comportamental – 30 

o Avaliação psicológica - 1 

 Unidade de Cuidados Paliativos 

o Psicoterapia Individual – 337 

o Psicoterapia familiar – 85 

o Avaliação da ansiedade – 30 

o Avaliação emocional e comportamental – 330 

o Inventariação dos fatores de risco e proteção – 33 

o Inventariação das necessidades familiares – 89 

o Atendimentos/telefonemas pós-alta - 343 

 Unidade Domiciliária Hospitalar 

o Número de visitas - 17 

 

Orientação de Estágios Curriculares, Profissionais e Voluntários/Formação 

Durante o ano de 2018, o Serviço de Psicologia caracterizou ainda a sua intervenção por uma 

colaboração ativa com Instituições de Ensino Superior, como é a Faculdade de Psicologia e de 

Ciências da Educação da Universidade de Coimbra, o Instituto Superior Miguel Torga (ISMT) e a 

Universidade da Beira Interior. 

O Serviço de Psicologia assumiu, durante o ano a que se reporta o presente documento, o acolhimento 

de 4 estágios curriculares provenientes das referidas instituições com a duração de um ano letivo. 

Cada uma das profissionais ficou responsável pela orientação de dois estágios curriculares. 

Para além do acolhimento das referidas estagiárias, o Serviço de Psicologia responsabilizou-se pela 

distribuição de tarefas e pela supervisão e orientação das mesmas. A referida distribuição de tarefas 

e revisão do seu cumprimento ocorreu uma vez por semana.  

Informa-se, por último, que as atividades de estágio decorrem nas diferentes Unidades a que o 

Serviço de Psicologia se encontra ligado – Unidade Convalescença, Unidade de Cuidados Paliativos, 

Consulta Externa e Equipa Domiciliária. 

Efetuada uma dinamização destinada a utentes acompanhados na Consulta Externa e que 

apresentavam dificuldades recorrentes de ansiedade 
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Frequentada formação em Hipnose Clinica promovida pelo Instituto Português de Hipnose e Pós-

Graduação em Intervenção Clínica em Cuidados Paliativos, promovida pelo Instituto Português de 

Psicologia e outras Ciências. 

 

4.9.Atividades do Voluntariado 

O HAJC conta com a colaboração de um grupo de Voluntários cujas ações se centram 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 de bebidas quentes/frias e snacks (bolachas) aos 

utentes que vem realizar MCDTs, bem como um serviço de apoio de cabeleireiro/estética. Estas 

atividades são realizadas regularmente. Além destas, em 2018 as atividades desenvolvidas, em 

parceria com o HAJC e seus profissionais foram as seguintes: 

27/03 - Festa do dia de Ramos. Missa seguida de visita pascal aos doentes, com a com a 

distribuição de um raminho. 

09/07 - Atuação de um grupo do Folk – preparação de lanche para os participantes. 

06/12 - Decoração de Natal na entrada do Hospital. 

18/12 – Festa de Natal dos utentes, familiares e colaboradores, com missa seguida de várias 

atividade alusivas à quadra natalícia. Distribuição aos doentes internados de um postal 

alusivo ao Natal. 
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5.RECURSOS HUMANOS 

 

No ano de 2018 o número de contratados em regime de prestação de serviços ou avença variou para 

suprir as necessidades e ainda para manter a atividade na área médica, de enfermagem e assistentes 

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

 

Quadro 28 – Movimento de trabalhadores no ano de 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Laboratório, Farmácia, RX, ECG, Ginásio 

 

  Enfermeiros TDT TSS Informática 

Áreas          

  
01-01-
2018 

31-12-
2018 

01-01-
2018 

31-12-
2018 

01-01-
2018 

31-12-
2018 

01-01-
2018 

31-12-
2018 

Gestão e apoio geral 1 1         1 1 

Unidade de 
Convalescença 

15 15             

Unidade de Cuidados 
Paliativos 

10 14             

Unidade de Cirurgia de 
Ambulatório 

6 6             

Consulta externa 3 3             

Atividades 
complementares 

                

Saúde (1)     8 8 2 2     

Total RCFP 35 39 8 8 2 2 1 1 

Prestadores contratados 3 3 4 6 0 0 1 1 

Contratados empresas                 

Total RCFP + 
Contratados 

38 42 12 14 2 2 2 2 

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

 

 

 

  

  
Gestão e Téc. 
Superior 

Assistente Técnico 
Assistente 
Operacional 

Médicos 

Áreas          

  
01-01-
2018 

31-12-
2018 

01-01-
2018 

31-12-
2018 

01-01-
2018 

31-12-
2018 

01-01-
2018 

31-12-
2018 

Gestão e apoio geral 6 6 11 11 2 2     

Unidade de 
Convalescença 

    1 1 5 13 1 1,5 

Unidade de Cuidados 
Paliativos 

    1 1 8 9 1 1,5 

Unidade de Cirurgia de Ambulatório       1 1 2 2 

Consulta externa     5 5 2 2     

Atividades 
complementares 

                

Saúde (1)     3 3 3 3     

Total RCFP 6 6 21 21 21 30 4 6 

Prestadores contratados  3  3    12 3 18 22 

Contratados empresas             5 14 

Total RCFP + 
Contratados 

9 9 21 21 33 33 27 42 
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6. RECURSOS FINANCEIROS 

 

As demonstrações financeiras do HAJC do exercício económico de 2018 foram preparadas com base nos 

registos contabilísticos no SNC AP, aprovado pelo Decreto-Lei nº 192/2015, de 11 de setembro, tendo 

sido 2018 o ano de transição do POCMS para o SNS AP. 

Sendo que 2018 foi o ano de implementação do novo sistema contabilístico, é assumido que as 

demonstrações financeiras ainda não revelam uma imagem verdadeira do ativo, do passivo e dos 

resultados da entidade, designadamente por que a classificação/reclassificação de itens que passaram do 

POCMS para o SNC AP talvez não tenham sido corretamente efetuadas, não pela quantia escriturada mas 

pela natureza do item. O motivo pelo qual não se procedeu à reclassificação correta prende-se 

essencialmente por falta de certeza na conversão, mas a qual irá ter lugar no próximo exercício económico 

de 2019. 

 

Quadro - Demonstração de Resultados por Natureza 
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Relativamente aos rendimentos, verifica-se no HAJC uma diminuição do valor das Prestações Serviços e  

Taxas, devido à saída da Unidade de Cuidados Paliativos da Rede Nacional de Cuidados Continuados 

Integrados, tendo deixado de faturar esta linha de produção.  O acréscimos nas Transferências e subsídios 

correntes obtidos, deve-se ao pedido de reforço de financiamento pela ACSS e recebido. 

 

Código  
HOSPITAL ARCEBISPO JOÃO 

CRISÓSTOMO ANO Variação 

Conta Designação da conta 2017 2018 Valor % 

70 Impostos, contribuições e taxas 76 666 70 494 -6 172 -8,05% 

72 Prestações de serviços e concessões 1 379 260 1 223 022 -156 238 
-

11,33% 

75 Transferências e subsídios correntes obtidos 2 923 256 3 199 244 275 988 9,44% 

78 Outros rendimentos e ganhos 114 762 17 733 -97 029 
-

84,55% 

  Total das compras 4 493 944 4 510 493 16 549 0,37% 

 

 

Relativamente aos Gastos, verificou-se um aumento dos gastos com Pessoal, devido ao aumento do 

número de funcionários e ao descongelamento de carreiras e subsequentemente, a subida de posições 

remuneratórias. A diminuição mais significativa nos gastos em 2018, verificou-se nos CMCVM. 

 

Código  
HOSPITAL ARCEBISPO JOÃO 

CRISÓSTOMO ANO Variação 

Conta Designação da conta 2017 2018 Valor % 

61 C.M.V.M.C 250 421 219 063 -31 358 -12,52% 

62 Fornecimentos e serviços externos 1 516 098 1 561 553 45 455 3,00% 

63 Gastos com o pessoal 2 481 712 2 534 146 52 434 2,11% 

65 Perdas por imparidade 4 734 7 256 2 522 53,27% 

68 Outros gastos e perdas 1 014 27 680 26 666 2629,78% 

69 Gastos e perdas por juros e outros encargos 55 202 1 163 -54 039 -97,89% 

  Total das compras 4 309 181 4 350 861 41 680 0,97% 

 

O resultado líquido gerado no ano 2018, foi positivo, ascendendo ao valor de 285.646,64€ 
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Quadro_ Balanço 
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7. LINHAS ESTRATÉGICAS PARA 2019 

O HAJC ambiciona ser um marco de referência na área dos cuidados paliativos de agudos a par de 

assegurar uma relação de excelência e de proximidade com a população que serve, primando pela 

vertente de hospital de proximidade.  

Conta para tal com parceiros de referência como os CHUC e o HDFF, bem como, os ACES Baixo 

Mondego e Baixo Vouga, numa lógica potencialização de oferta de serviços de saúde com focalização 

no utente, qualidade da prática clínica, satisfação dos utentes e colaboradores e equilíbrio de 

indicadores económico-financeiros. 

VETORES ESTRATÉGICOS: 

I. Crescimento sustentado: Acréscimo de atividade em linha com a contratualização 

a. Incremento da oferta da cirurgia do ambulatório com a maximização dos tempos no 

bloco cirúrgico; 

i. Lista de Inscritos para cirurgia  (LIC). Baixar a Mediana para valores 

próximos ou inferiores a 38 dias (Valores de ref. 2016); 

b. Incremento de consultas médicas e não médicas. Consolidação das atuais valências; 

i. Cumprimentos dos TE dos pedidos não concluídos para valores inferiores 

a 2016 (62 dias); 

ii. Introdução de novas valências. 

1. Consulta da dor crónica; 

2. Telerrastreio dermatológico; 

3. Consulta de cessação tabágica;  

c. Apostar numa lógica de gestão e mapeamento de processos como forma de 

organizar e controlar todos os passos-chave do funcionamento do HAJC; 

i. Mapear processos e procedimentos racionalizando recursos numa lógica 

de economia, eficiência e eficácia, cf. contratualizado para 2018. C1: 

Redução dos FSE / no total dos custos com pessoal; 

ii. Reforço da política de combate ao desperdício, supressão de redundâncias 

com vista à racionalização de custos. C2: Custos com pessoal por doente 

padrão, face ao melhor do grupo; 

iii. Reforçar a internalização dos MCDT’s através de protocolos com 

interinstitucionais no seio do SNS, via plataforma GPS_SNS (recirculação de 

MCDT no seio do SNS 100% da oferta); 

II. Consolidação dos principais indicadores de performance económica e financeira do 

HAJC 

a. Aumentar a Rendibilidade; Minimizar os Custos de Estrutura e Criar Valor. 

III. Criação de áreas de excelência e diferenciação  

a. Consolidação do HAJC enquanto unidade hospitalar de referência na área dos 

Cuidados Paliativos; 

b. Aposta no investimento em imobilizado, reforçando a segurança de doentes e 

profissionais em consonância com o investimento realizado em 2017; 

i. Reforço do investimento em infraestruturas. Reaproveitamento de espaços 

com o propósito dos colocar ao serviço da comunidade (oferta de 5 camas 

à ARSC para eventos adversos); 

ii. Edificação de espaços. Requalificação do espaço afeto à área dos resíduos 

hospitalares e edificação de um espaço para o arquivo clinico.  


