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Hipertensão e Cardiologia
marcam actividade científica
O Núcleo de Hipertensão e o Serviço de Cardiologia
do HDS promovem importantes Jornadas, com a
presença de centenas de profissionais, na sua
maioria clínicos gerais. Transmitir conhecimentos
e melhorar articulação é o principal objectivo. Pág.3

editorial
De valor e de Valores, a
propósito do processo
em curso de avaliação do
desempenho e de
pagamento de incentivos
fala o Editor ial  desta
edição.Pág.2

formação

O Núcleo de Estudos e
Formação para a En-
fermagem orienta um
conjunto de acções
formativas até final do
ano em curso, dirigidas a
diferentes grupos pro-
fissionais. Pág.7

tecnologias
O sistema “Alert”, em
funcionamento no Serviço
de Urgência, entrou numa
nova e importante etapa.
Terminaram os registos
em papel, passando estes
a ser feitos apenas em
suporte electrónico. Pág.8

aposentações
Ao longo do presente
ano, foram muitos os
colaboradores que ces-
saram funções no HDS,
por motivo de apo-
sentação. Saiba quem
são, na Pág. 6.

Consulta de Oncologia, Consulta da Dor e
Hospital de Dia de Quimioterapia vão
passar a funcionar no mesmo espaço e em
estreita art iculação. Condições de
acolhimento melhoradas e garantia de um
maior acompanhamento multidisciplinar
são principais benefícios para os utentes.
Obras no Piso 0 ficarão concluídas ainda
este ano.Págs. Centrais

Unidade
de Oncologia
arranca este ano

Unidade
de Oncologia
arranca este ano
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notícias

Editorial
DESEMPENHO  e Incentivos são
duas faces de uma mesma moeda,
representando de um lado um valor
e do outro Valores com que se
identifica uma sociedade ou uma
nação. O valor, a face tangível da
moeda, tem o peso da sua
importância para efeitos de troca,
para comprar ou vender, para
cumprir uma função comercial,
esgotando-se nela a relação que
ajuda a estabelecer entre as
pessoas e as instituições. Os
Valores, a face intangível da
moeda, são um bem mais precioso
enquanto expressão da história e
da natureza de um povo ou de uma
nação, referencialmente agregador
de sentimentos e da defesa de um
património social. Vem isto a
propósito do pagamento, em breve,
dos Incentivos atribuídos como
reconhecimento do desempenho,
no ano de 2004, dos profissionais
do nosso Hospital. Mais importante
do que o valor que a cada um será
atribuído, esgotando-se nesse acto,
são os Valores que estão
subjacentes à caracterização do
desempenho que, sendo intem-
porais, deverão nortear o com-
portamento dos profissionais
perante a Instituição, os utentes,
sejam estes doentes ou não, e os
demais colaboradores. São os
Valores da solidariedade e da
competência. Da humanidade e
dedicação voluntária e desin-
teressada. Do fazer bem sem olhar
a quem. São os valores da
realização pessoal e profissional. É
o estarmos bem com nós próprios,
conscientes de que fizemos bem e
em tempo oportuno aquilo que
deveríamos ter feito.

José Rianço Josué
Presidente do CA

ESTÁ já em curso a preparação do Contrato
Programa para 2006 que sustentará o Plano
de Acção dos diversos Serviços e do próprio
Hospital no mesmo período. No âmbito da
estratégia definida para o Serviço Nacional de Saúde, devem ser adoptados
princípios e objectivos que dêem prioridade a uma boa relação oferta/
procura de cuidados de saúde, com base numa utilização criteriosa dos
recursos, com eficiência e qualidade, onde a produtividade possa evidenciar
ganhos em saúde relativamente às necessidades identificadas. Até ao dia
21 de Outubro, deverão todos os Departamentos e Serviços apresentar o
respectivo Orçamento e Planos de Acção para 2006, de forma a habilitar o
Conselho de Administração à preparação do Contrato Programa do HDS,
que deverá dar entrada no Ministério da Saúde até 31/10/2005.

Planos de Acção 2006

CA delibera nomeações
Comissão de Farmácia e Terapêutica
Presidente - Dr. Francisco José Ribeiro de Carvalho, Director Clínico; Dr.
João Miguel Bernardino Cotrim, Assessor de Saúde, ramo de Farmácia; Dra.
Margarida Correia Cabrita, Assistente Graduado de Medicina Interna; Dra.
Cremilde Rosa Barreiro, Assessor Superior de Saúde, ramo de Farmácia;
Dr. Paulo Jorge Oliveira Dias Costa, Assistente Hospitalar de Medicina Interna,
e Dra. Amélia Rosário Duarte Bento Lopes, Assistente de Saúde, ramo de
Farmácia.

Comissão de Ética
Presidente - Dr. Francisco José Ribeiro de Carvalho, Director Clínico; Dr.
Reinaldo Dias Coelho Cabanita, Chefe de Serviço de Anestesiologia e
Reanimação; Dr. João Miguel Bernardo Cotrim, Assessor de Saúde, ramo de
Farmácia; Dra. Fátima Maria Garcia Vaz Portugal Nogueira Freire, Assistente
Principal de Saúde, ramo de Psicologia; Enfº. Alípio Vaz Esteves, Enfermeiro
Graduado da Unidade de Gastroenterologia; Padre António de Sousa Bento,
Capelão do HDS, e Dr. João Carlos Frazão Grego, Jurista do HDS.

Direcção do Serviço de Ortopedia
Em reunião de 28 de Setembro, o Conselho de Administração deliberou
nomear o Dr. António Júlio Silva Director do Serviço de Ortopedia, em
substituição do Dr. Mateus Cabrita, que cessou entretanto funções por motivo
de aposentação.

Blocos Operatórios
O Dr. Reinaldo Cabanita assume, desde o passado mês de Agosto, o cargo de
Coordenador das áreas de Bloco Operatório Central, Unidade de Cirurgia de
Ambulatório, Serviço de Anestesiologia e Reanimação e Serviço de
Esterilização. Na mesma data, o CA nomeou também o Dr. António Alberto
Roxo Director da Unidade de Cirurgia de Ambulatório.

Serviço Social e Gabinete do Utente
Por motivo de aposentação da Dra. Maria Virgínia Godinho, a Dra. Maria Emília
Guerreiro Nunes Horta assume, desde o passado dia 1 de Outubro, o cargo de
Directora do Serviço Social. Como Responsável pela organização e
funcionamento do Gabinete do Utente, o CA entendeu nomear na mesma data
a Dra. Paula Cristina Messias Nunes.



Especialistas em hipertensão
debatem “doença silenciosa”
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eventos

Mais de 300 profissionais, sobretudo clínicos gerais, deverão participar na iniciativa.

O NÚCLEO de Hipertensão do Hospital de Santarém
promove, dias 4 e 5 de Novembro, a II Reunião de
Risco Cardiovascular, iniciativa que deverá reunir no
Hotel Corinthia mais de três centenas de profissionais,
na sua maioria clínicos gerais.
A Hipertensão Arterial será, à semelhança de anteriores
iniciativas desenvolvidas pelo Núcleo, o tema principal
do encontro, que tem como principal objectivo melhorar
a articulação entre profissionais dos diferentes níveis
de prestação de cuidados, tendo em vista o diagnóstico
e tratamento de uma doença que, embora silenciosa,
é responsável por um número significativo de mortes
todos os anos.
A insuficiência renal crónica, os acidentes vasculares
cerebrais, as doenças coronárias e a insuficiência
cardíaca são algumas das consequências mais graves
associadas à Hipertensão, entendendo por isso os
promotores do evento que se impõe parti lhar
conhecimentos e experiências com aqueles que estão
na primeira linha do combate às doenças.
O alto patrocínio da Sociedade Portuguesa de
Hipertensão, da Associação Nacional de Clínica Geral
e da Ordem dos Médicos conferem à iniciativa um
elevado grau de idoneidade e de reconhecimento que
premeiam o empenho dos especialistas do HDS na
luta contra um dos maiores problemas de Saúde
Pública dos tempos modernos, à qual, de ano para
ano, parece querer associar-se um número cada vez
maior de profissionais, de Norte a Sul do País.

Dra. Teresa
Rodrigues:

o Núcleo de
Hipertensão do

Hospital de Santarém
aposta na articulação

com clínicos gerais
para fazer face

a “doença silenciosa,
que mata”.

Cardiologia também mobiliza profissionais
PERTO de três centenas de profissionais, entre
especialistas, enfermeiros e clínicos gerais, são
também aguardados nas XI Jornadas de Cardiologia
de Santarém, que se realizam já no próximo dia 21
de Outubro, na Estação Zootécnica Nacional.
Este ano subordinadas ao Enfarte Agudo do
Miocárdio, as Jornadas, cuja inauguração volta a estar
a cargo do Serviço de Cardiologia do Hospital de
Santarém, têm igualmente por objectivo a melhoria
da articulação entre os diferentes prestadores de
cuidados que, de forma directa ou indirecta, estão
envolvidos no tratamento das doenças cardíacas, com

especial destaque para os clínicos gerais, pela
importância que assumem na detecção dos primeiros
sintomas e na correcta referenciação para os serviços
hospitalares mais diferenciados, bem como no
acompanhamento dos doentes no seu dia a dia.
A opção pelo Enfarte Agudo do Miocárdio como tema
central da presente edição das Jornadas fica a dever-
se ao facto de ser a patologia mais prevalente ao nível
do Internamento no Serviço de Cardiologia do HDS,
razão pela qual a Comissão Organizadora entendeu
suscitar o debate em torno dos principais factores de
risco que lhe estão associados.



novos espaços

Unidade de Oncologia entra em
funcionamento ainda este ano
Utentes vão ter melhores condições de acolhimento e acompanhamento multidisciplinar.

O HOSPITAL de Santarém deverá ter a funcionar um
novo Serviço ainda este ano. Trata-se de uma Unidade
de Oncologia que, para além da Consulta de
especialidade, incluirá também a Consulta da Dor e o
Hospital de Dia de Quimioterapia, que passarão a
funcionar em instalações próprias e em estreita
articulação. A nova valência, que ficará sedeada na
ala esquerda do bloco das Consultas Externas situado
no Piso 0 do Hospital, irá proporcionar aos doentes
seguidos nesta especial idade condições de
acolhimento bastante superiores às até agora
existentes por condicionalismos vários ao nível dos
espaços físicos que lhe estão actualmente atribuídos,
mas também um acompanhamento multidisciplinar
mais eficaz e eficiente em virtude de uma maior
rentabilização dos recursos disponíveis, sobretudo
humanos, pela sua concentração numa mesma área.
No seguimento desta intervenção, também o Serviço
de Imunohemoterapia f icará dotado de novas
instalações, melhorando significativamente as
condições em que são atendidos os dadores de
sangue.

Obra prioritária
A remodelação da área de Consultas Externas do Piso
0 consta do Plano de Investimentos elaborado pelo
anterior CA para o período de 2005 a 2008 e que foi
aprovado internamente. Contudo, este não recebeu
provimento da Tutela, pelo que não existe actualmente

A REMODELAÇÃO do SO do Serviço de Urgência
recentemente levada a cabo veio alterar
significativamento as condições de funcionamento
daquele espaço, com vantagens tanto para  utentes
como para profissionais. O “novo” espaço apresenta
uma maior luminosidade, bastante contrastante com
a realidade anterior, mas as principais mudanças
operadas manifestam-se ao nível da privacidade dos
doentes (com espaços devidamente individualizados)
e das  condições de trabalho dos profissionais de
saúde, substancialmente melhoradas.

Urgência com SO renovado
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Dr. José Marouço: actual CA
elegeu obra como prioritária

face às “condições
precárias de funcionamento

do Hospital de Dia”.

cabimento orçamental
para a sua efectiva
concretização. Apesar
deste contratempo, o
actual elenco directivo
entendeu que, face às
condições precárias em
que funciona o Hospital
de Dia de Quimioterapia,
era imperioso proceder à
sua deslocação para no-
vas instalações, pelo que
elegeu este projecto
como prioritário, inde-
pendentemente de à
partida não estar garan-
tido qualquer tipo de
apoio financeiro externo ao Hospital.
O tipo de doentes e de patologias envolvidos, associado
ao aumento constante da actividade desenvolvida
(4.721 sessões em 2004, contra 3.728 em 2003), à
exiguidade do espaço físico e à existência de riscos
acrescidos para os profissionais, sobretudo ao nível
da manipulação de citostáticos, foram considerados
pelo novo CA motivos mais do que suficientes para
classificar de urgente a intervenção já em curso, a qual
se espera venha a ter  um impacto significativo na
qualidade dos cuidados prestados pelo HDS no
âmbito da Oncologia, conforme refere o Dr. José
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Biologia Molecular
ganha espaço próprio
O SERVIÇO de Patologia Clínica do Hospital de
Santarém dispõe de uma nova Sala de Biologia Mo-
lecular, remodelada e equipada com o apoio da Roche
Farmacêutica, entidade que suportou a totalidade dos
custos envolvidos neste processo. Com esta
intervenção, o Serviço vê substancialmente melhoradas
as condições de trabalho no âmbito da Biologia Mo-
lecular, área de grande importância na monitorização
(leitura de cargas virais) de doentes com patologias
infecciosas, com especial destaque para o HIV.

Marouço, Vogal Executivo em funções.
Para os doentes, as mudanças previstas far-se-ão
sentir sobretudo ao nível do acolhimento, do conforto
e da privacidade, mas também por via de um
acompanhamento multidisciplinar que, doravante,
poderá ser mais facilmente articulado, inclusivamente
com outras especialidades, dentro e fora do Hospital.
Já no que toca aos profissionais, a possibilidade de
poderem preparar os citostáticos que são
administrados aos doentes num só espaço e em
condições ideais de higiene e segurança, representa
um corte profundo com metodologias de trabalho que
se desejam ver rapidamente ultrapassadas, mas cujos
riscos associados e assumidos ao longo de anos
ilustram bem “o empenho e dedicação” daqueles em
“garantir sempre os melhores cuidados a quem deles

precisa”, faz questão de salientar aquele responsável.
A esse nível, também o apoio sempre manifestado pela
Liga de Amigos, quer do ponto de vista humanitário, quer
em termos sociais, merece igualmente uma palavra de
apreço por parte do Dr. José Marouço, que apela ao
envolvimento de todos os serviços e colaboradores que,
de forma directa ou indirecta, se relacionam com a
Oncologia, no sentido de assegurarem um apoio
efectivo à nova Unidade, de forma a que esta
rapidamente se possa afirmar como uma referência
no plano nacional, com todas as vantagens daí
decorrentes para os utentes. O Vogal Executivo do
CA adianta ainda que, já no início de 2006, deverão
também ter início os trabalhos de remodelação da ala
direita do bloco das Consultas Externas, a qual ficará
afecta ao Departamento de Medicina.



pessoas
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Armindo Reis Arraiolos
Auxiliar de Acção Médica, aposentado desde 26 de
Janeiro de 2005.

Manuel Maria Nogueira Souto
Aposentado com a categoria de Assistente de
Cirurgia Geral a 3 de Fevereiro.

Maria Cremilda Figueiredo Madruga
Enfermeira Graduada, aposentada desde 15 de
Fevereiro.

Maria Fátima Alves Costa Neto
Auxiliar de Acção Médica Principal, aposentada desde
16 de Fevereiro.

Belmira de Jesus Evangelista Bento
Enfermeira Graduada, passou à condição de
aposentada a 13 de Abril.

Maria Amélia da Conceição Branco
Encarregada de Sector à data da aposentação (18
de Abril).

Sabe quem se aposentou?
NO DECORRER do presente ano, vários colabo-
radores do Hospital de Santarém completaram o seu
tempo de serviço, tendo passado à condição de
aposentados da Função Pública. Neste espaço,
aproveitamos para relembrar os seus nomes e a
todos transmitir um sincero OBRIGADO.

Maria Esperança Vieira Calado Possante Bento
Assistente Administrativa Especialista, aposentada
desde 15 de Maio.

Teresa Boaventura Marreiros de Sousa
Enfermeira Graduada, aposentou-se a 27 de Maio.

Celeste da Silva Lopes
Assistente Administrativa Especialista, aposentada
desde 4 de Julho.

Carlos Bernardes Cordeiro
Enfermeiro Graduado, categoria com que se
aposentou a 27 de Julho.

Maria Virgínia Canas Godinho
Técnica Superior  Assessora Principal do Serviço
Social (19 de Agosto).

Maria Emília Braz Costa
Enfermeira Especialista, aposentada desde 15 de
Setembro.

Maria do Céu Augusta
Enfermeira Graduada, categoria com que se
aposentou a 22 de Setembro.

 Mateus Alberto Gonçalves Cabrita
Chefe de Serviço de Ortopedia, aposentado desde
27 de Setembro.

perfil

PORFÍRIO Conceição Ricardo Rato. Ou, para a
maioria dos colaboradores do Hospital de Santarém,
simplesmente “Senhor Ricardo”. Ele é o
Encarregado de Sector do Expediente Geral, cargo
que desempenha desde 2001. É também um dos
próximos colaboradores a abandonar a Instituição,
por motivo de aposentação, numa altura em que se
prepara para atingir os 36 anos de serviço, 30 dos
quais como colaborador do HDS, repartidos entre
as antigas e as actuais instalações. Natural do
Cartaxo, onde nasceu a 10 de Dezembro de 1945,
foi como maqueiro no Serviço de Urgência do antigo
edifício que iniciou a sua carreira na Saúde.
Desempenhou depois funções de porteiro e, mais
tarde, como contínuo, desta feita na área da

Trinta anos ao serviço do HDS
Contabilidade. A disponibilidade
e sentido de responsabilidade
evidenciados desde a primeira
hora contribuíram para que
rapidamente alargasse a sua
colaboração a todos os serviços
administrativos. Pelo meio, foi
ainda vigilante e até telefonista,

até se fixar em definitivo no serviço de Expediente
Geral, por cuja coordenação é actualmente
responsável.  Homem de personalidade tranquila,
encontra prazer nas coisas simples da vida, como
passear, tendo a Arrábida e Sesimbra como destinos
de eleição. A partir do próximo ano terá certamente
mais tempo para os visitar, mas não será esquecido.



Profissionais com oferta variada
O NÚCLEO de Estudos e Formação para a
Enfermagem tem já calendarizado um conjunto de
acções formativas destinadas a profissionais de saúde
do Hospital e não só que se estende até ao próximo
mês de Dezembro.
Ainda em Outubro, mais precisamente no dia 28, os
Auxiliares de Acção Médica podem participar num curso
sobre Atendimento, Acolhimento, Carreira, Higiene
e Resíduos Sólidos, para o qual está prevista uma
segunda acção, a realizar a 25 de Novembro.
Dias 7, 14 e 21 de Novembro, decorre uma iniciativa
sobre o Doente Urgente, dirigida a Enfermeiros e AAM,
que incidirá sobre Suporte Básico de Vida e Cuidados
de Enfermagem ao Doente Urgente e com Ventilação
Assistida.
A Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho será tema
de um curso a realizar nos dias 8, 15 e 22 de Novembro,
com destaque para a Prevenção de Raquialgias, a
Mobilização de Cargas e a Prevenção e Controlo da
Infecção. Poderão participar todos os interessados.
Apenas aos Enfermeiros, destina-se o curso sobre
Tratamento e Paleação, a incidir sobre o Doente
Cardíaco. Realiza-se a 10 de Novembro.
As Relações Interpessoais, a Segurança, Higiene e
Saúde no Trabalho, o Suporte básico de Vida e o
Tratamento e Paleação, desta feita subordinada ao
Doente Oncológico, são outras iniciativas que o Núcleo
de Estudos e Formação para a Enfermagem se propõe
levar a cabo ainda este ano, mas que apenas terão
lugar ao longo do mês de Dezembro. Os pormenores
relativos a estas acções, nomeadamente a data da
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formação

Hospital disponibiliza vasto leque de opções formativas até final do presente ano.

Até final do ano, os profissionais de saúde contam
com um vasto leque de opções ao nível da formação.

Cursos de Verão mobilizam
jovens de Santarém
A PRIMEIRA edição dos Cursos de Verão do Hospital
de Santarém superou todas as expectativas. O inte
resse suscitado entre os jovens foi de tal ordem que as
duas acções inicialmente previstas foram insuficientes
para satisfazer todos os pedidos de inscrição. A
Instituição decidiu assim promover uma terceira
iniciativa, que decorreu a 7 de Setembro, envolvendo
mais 40 formandos. Ao todo, foram 100 os jovens que
obtiveram formação em Suporte Básico de Vida, mas
muitos outros ficaram de fora. Uma experiência a repetir.

sua realização, será oportunamente divulgada, de
forma a permitir a participação do maior número
possível de interessados. A formação proposta é
dirigida preferencialmente aos colaboradores do HDS,
mas está igualmente aberta à participação de outros
profissionais de saúde da área de influência da Instituição
e aos alunos da Escola Superior de Enfermagem de
Santarém. Para inscrições e outras informações, deverá
ser contactada a Área de Desenvolvimento Profissional,
dirigindo-se para o efeito à Biblioteca, situada no Piso
1, ligando o 243300864 (Ext. 1404), ou servindo-se do
e-mail helena.lopes@hds.min-saude.pt.
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Ficha Técnica

O PROJECTO “Alert - Emergency Room Tracking”, em funcionamento
no Serviço de Urgência do Hospital de Santarém desde o dia 2 de
Junho, entrou agora numa nova e importante etapa. Desde meados
do mês de Outubro, todos os registos relativos ao atendimento,
tratamento e encaminhamento de doentes e respectivo
processamento de dados deixaram de ser feitos em papel, passando
a circular exclusivamente por via electrónica, solução que, para além
da substancial redução de custos que possibilita a longo prazo, permite
igualmente que toda a informação gerada sobre os episódios de
Urgência possa ser facilmente acedível, reutilizada e analisada com
um simples tocar de dedo num dos muitos monitores “touchscreen”
instalados naquele espaço no âmbito deste projecto. Consequência
imediata da evolução agora verificada, é o abandono, a partir do
próximo dia 13 de Novembro, do apoio técnico que a empresa MNI
(responsável pela comercialização do produto) vinha dando aos
profissionais daquele Serviço, o qual passará a ser assegurado na
plenitude pela equipa das Tecnologias de Informação do HDS.

tecnologias

O SERVIÇO de Informação e Relações Públicas
do Hospital de Santarém reforçou a sua presença
nas áreas de maior concentração de utentes, ao
assumir  funções no bloco de Consultas Externas
sedeado no Piso -1, para onde se transferiram
recentemente todas as consultas de Cirurgia. O
objectivo passa por apoiar utentes e profissionais.

SIRP apoia Consultas

AS INICIATIVAS culturais sucedem-se no Hospital
de Santarém. O Dia Mundial da Saúde Mental, que
se comemorou a 10 de Outubro, foi assinalado com
uma exposição composta por  trabalhos (telas,
desenhos e montagens) elaborados pelos utentes
do Departamento de Psiquiatria. Ao longo do
mesmo mês, e já noutro registo, também os
pintores Maribel (à esquerda) e Rui Mendes André,
contribuem para tornar a entrada principal do Hos-
pital num espaço mais humano e acolhedor, tanto
para utentes como para os próprios profissionais.

Hospital de Santarém
mantém aposta na cultura


