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Novos espaços, melhores serviços

Aos poucos, o Hospital de Santarém, SA está a melhorar a capacidade de resposta dos seus
serviços, face ao aumento constante do número de solicitações com que são confrontados. A
“velha” Unidade Coronária (na foto), prepara-se para dar lugar a um novo espaço, com capacidade
para cinco camas e dotado de equipamento de ponta. Mas não só. O Hospital está também
em vias de inaugurar uma nova Urgência Pediátrica e de proporcionar melhores condições de
atendimento aos utentes do Laboratório de Patologia Clínica. Pág. 3

Editorial
Resultados do inquérito de
satisfação aos utentes da Rede
SA apontam lacunas e áreas a
necessitar de intervenção.
Solução passa por envolver todos
os profissionais no processo de
melhoria das condições de
atendimento e conforto. Pág.2

Viver o Hospital
O Conselho de Administração do
Hospital  de Santarém, SA
promoveu uma reunião de
trabalho com todos os res-
ponsáveis pelas principais áreas
assistenciais e de suporte à
prestação de cuidados da Ins-
tituição. Nesta edição, publi-
camos em Suplemento a re-
portagem e o resumo das
intervenções. Suplemento

Olhar em frente
O Serviço de Oftalmologia do Hos-
pital de Santarém, SA  ultrapassou,
em 2003, todos os objectivos que
lhe haviam sido estabelecidos e
pretende ir mais além, se possível
já este ano. Pág.5

Estamos na comunidade

Tempo de mudanças

Com a participação de enfermeiros do HDS, SA

O Hospital de Santarém, SA manteve, em 2003, a
aposta na prestação de cuidados continuados no
domicílio a pessoas em situação de dependência e
suas famílias. O projecto, conta com a colaboração de
sete enfermeiros, um médico e uma técnica de serviço
social da Instituição e, para além de representar um
ganho em termos de qualidade de vida dos utentes
abrangidos, contribui também para libertar camas
hospitalares para situações mais agudas. Pág. 4

Inquérito
O Inquérito de Satisfação aos
utentes internados durante o
primeiro trimestre de 2003 nos
hospitais da Rede SA revela a
necessidade de uma maior
atenção aos aspectos rela-
cionados com o conforto e o
acolhimento.  Pág.7



Queremos ir mais longe,
com o envolvimento de todos

editorial

“São os nossos
profissionais que
conhecem o dia a

dia da Instituição e
os seus problemas;

são eles que se
relacionam

directamente com os
utentes; logo, o

processo de
mudança terá de
ser um processo

partilhado e
participado.”

A recente divulgação dos resultados do Inquérito de Satisfação aos utentes da Rede
SA veio alertar para a necessidade de intervenção em áreas relacionadas com o
conforto e o acolhimento dos utentes, entre as quais se incluem a alimentação, as
instalações, a própria imagem e as expectativas que aqueles têm da Instituição.
Embora o desgaste causado por vinte anos de uso continuado das instalações
justifique muitos dos reparos feitos por quem recorre aos nossos serviços, a verdade
é que devemos tentar retirar desta iniciativa indicações muito precisas daquilo que
pode e deve ser melhorado.
Para tal, é necessário o contributo e a participação de todos. Só com o envolvimento
de todos será possível melhorar o nível de acesso e das condições de atendimento e
de acolhimento de quem a nós recorre.
O Conselho de Administração está a estudar e a implementar medidas que permitam
uma melhoria constante do nosso Hospital. Mas não o queremos fazer sozinhos.
São os nossos profissionais que conhecem o dia a dia da Instituição e os seus
problemas; são eles que se relacionam directamente com os utentes; logo, o
processo de mudança terá de ser um processo partilhado e participado.
No passado dia 31 de Maio, promovemos uma reunião que contou com a
participação de todos os responsáveis pelas principais áreas assistenciais e de
suporte à prestação de cuidados da Instituição, na qual se procedeu à apresentação
e discussão dos Planos de Acção e à definição de Objectivos globais, sectoriais e
individuais para o ano de 2004.
A iniciativa serviu para tornar bem claro que no actual modelo de gestão todos podem
e devem participar no processo de tomada de decisão, porque só assim será possível
atingirmos o objectivo de nos posicionarmos entre os 10 melhores hospitais da Rede
SA, com elevada qualidade de prestação de cuidados de saúde e onde os nossos

excelentes profissionais possam sentir o Hospital e vivê-lo com intensidade.

Dr. Edgar da Rocha Gouveia
Presidente do Conselho de Administração
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Projectos aproximam-se da fase de conclusão

serviços

Novos espaços, melhores serviços
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O Hospital de Santarém, SA continua apostado
na melhoria das condições de trabalho dos seus
profissionais e em prestar cuidados de elevada
qualidade aos utentes. A criação de novos
espaços é uma das medidas em curso que visa
alcançar esses objectivos.

COM a construção de uma nova
Urgência Pediátrica, o Hospital
de Santarém, SA consegue
finalmente resolver um problema
que se arrastava desde o início
do funcionamento da Instituição,
há cerca de 20 anos.
Profissionais e crianças veem-
se ainda hoje obrigados a
partilhar o mesmo espaço físico
com os colegas e doentes da
Urgência Geral, sendo que esta
está vocacionada para o aten-
dimento de adultos.
Para além de todos os
problemas de funcionamento e
de coabitação daí resultantes, a crescente afluência diária
de utentes, de todas as idades, vinha tornando cada vez
mais difícil manter em níveis adequados a capacidade de
resposta do Serviço, quer ao nível da vertente Geral como
da Pediátrica.
Perante este cenário, o actual Conselho de Administração

O HOSPITAL de Santarém, SA recebeu, no passado dia 14
de Maio, a visita de alguns deputados do grupo parlamentar
do Partido Socialista (foto da esquerda), os quais quiseram
conhecer “in loco” a realidade actual da Instituição e os
resultados alcançados desde a transformação em Sociedade
Anónima. A iniciativa contou ainda com a presença da Dra.
Ana Borja Santos e da Dra. Rosa Feliciano, respectivamente
Presidente e Vogal do Conselho de Administração da ARS
de Lisboa e Vale do Tejo. Dia 17, foi a vez do grupo de
deputados do PSD eleitos pelo Distrito de Santarém efectuar
visita idêntica (foto da direita), tendo aproveitado, ainda, para

Deputados visitam obras em curso

decidiu avançar para a construção de um espaço próprio,
especialmente direccionado para o atendimento de crianças
em situação de urgência ou emergência,
Trata-se, de acordo com o Dr. Pinto Correia, de uma solução
que, “não sendo ainda a ideal, devido a alguns problemas
estruturais que deverão manter-se por mais algum tempo,
permite no entanto diferenciar de forma mais correcta o
atendimento e proporcionar melhores condições de
acolhimento às crianças e suas famílias”.
O Director Clínico do HDS, SA considera ainda que esta
solução irá repercutir-se beneficamente também ao nível
da Urgência Geral, “na medida em que permitirá libertar
espaços anteriormente ocupados pela Pediatria para o
tratamento de doentes adultos, os quais representam a
grande maioria das situações que acorrem à Urgência”.
Outra medida há muito ansiada e que só agora será
concretizada é a abertura de uma nova Unidade Coronária,
sediada no Serviço de Cardiologia do HDS, SA e dotada de
cinco camas.
Também aqui, a aposta incide principalmente na qualidade,
visando o novo espaço proporcionar não apenas melhores
condições de trabalho aos profissionais, mas também um
maior conforto e um mais vasto leque de soluções técnicas
e tecnológicas no tratamento dos doentes.
Em ambos os casos, estamos perante investimentos
avultados, ascendendo na sua globalidade aos 700 mil
euros, a que haverá ainda a acrescentar o montante
dispendido na construção de uma nova sala de espera para
os utentes do laboratório de Patologia Clínica, obra que se
encontra também em fase de conclusão.

Dr. Pinto Correia:
“novos espaços visam
acima de tudo melhorar

a qualidade do
atendimento”

inteirar-se no terreno e na companhia de todos os elementos
do CA, do andamento das obras em curso, nomeadamente
ao nível das novas Urgência Pediátrica, Unidade Coronária e
sala de espera do Laboratório de Patologia Clínica.



em destaque
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Sete enfermeiros integram projecto concelhio

Cuidados Continuados levam
saúde à comunidade
O Hospital de Santarém, SA manteve, em 2003, a
aposta na prestação de cuidados continuados no
domicílio a pessoas em situação de dependência
e suas famílias.

A INSTITUIÇÃO integra, desde 1996, uma estrutura criada
especialmente para intervir junto da comunidade, na qual
se incluem também o Centro de Saúde de Santarém, a
Câmara Municipal e a Santa Casa da Misericórdia, entre
outras entidades.
O Hospital  colabora nesta iniciativa, que abrange
actualmente mais de 60 por cento da população concelhia,
distribuída por doze freguesias, com uma equipa composta
por sete enfermeiros, um médico e uma técnica de serviço
social, que dedicam parte do seu horário de trabalho a esta
actividade.
O número total de utentes que, ao longo de 2003,
beneficiaram do apoio prestado pelas diferentes entidades
que colaboram no projecto “Cuidados Continuados
Integrados de Santarém” ascende a 601, tendo os sete
enfermeiros do HDS, SA efectuado, entre si, um total de
2.456 visitas domiciliárias, a que corresponde uma média

mensal de 205 deslocações.
A média etária dos utentes acompanhados no domicílio
si tuou-se nos 77 anos, sendo as patologias
osteoarticulares, cerebro-vasculares e cardio-vasculares as
mais frequentes entre a população abrangida, embora a
nota de maior destaque seja o aumento significativo dos
problemas metabólicos, nomeadamente da Diabetes.
Outra conclusão que se pode retirar da leitura dos dados
relativos ao último ano prende-se com a constatação de
que a transformação do Hospital em Sociedade Anónima,
nos finais de 2002, não afectou a actividade que vinha sendo
desenvolvida neste âmbito, verificando-se mesmo e pela
primeira vez, que a percentagem de situações referenciadas
pela Instituição foi, no último ano, superior à dos médicos
de família (23,4% contra 21,8%, respectivamente).
Contudo, segundo a explicação avançada pelo Enfermeiro
Director, Francisco Eustáquio, o facto de as visitas
domiciliárias serem feitas apenas por enfermeiros, levou a
que o trabalho desenvolvido nesta área pelo HDS, SA não
fosse contemplado no últ imo Contrato Programa
estabelecido com a Tutela, o que obrigou a Instituição a
suportar a totalidade dos custos associados à sua
participação no projecto.
Ainda assim, a aposta manteve-se, o mesmo se verificando
no ano agora em curso. Nos primeiros quatro meses de
2004, os profissionais de Enfermagem do HDS, SA que
participam na iniciativa efectuaram 638 visitas domiciliárias,
número que, na opinião do Enfermeiro Francisco Eustáquio,
“evidencia bem a intenção de todos de continuar a trabalhar
no sentido de levar a saúde onde ela é mais precisa”.

O projecto dos Cuidados
Continuados permite prosseguir
na comunidade o tratamento
iniciado nas instituições de saúde,
libertando camas hospitalares
para situações mais agudas.

Enfermeiro Director,
Francisco Eustáquio: aposta
nos Cuidados Continuados
é para manter
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Oftalmologia com actividade em crescendo

Olhar em frente
Serviço ultrapassou, em 2003, todos os objectivos
que lhe haviam sido atribuídos e pretende ir mais
além, se possível já este ano.

O SERVIÇO de Oftalmologia do Hospital de Santarém, SA
apresentou, em 2003, uma performance digna de registo,
não apenas cumprindo, mas ultrapassando todos os
objectivos que lhe haviam sido previamente estabelecidos.
Ao nível do Internamento, apesar da lotação ter sido
reduzida de seis para cinco camas, o número de doentes
saídos aumentou de 203 para 256, o que equivale a uma
subida de 26,11 pontos percentuais e a uma taxa de
realização dos objectivos de 107,56%, apenas possível
graças à redução da demora média de 4,09 para 3,40 dias.
Na Consulta, os 6.003 episódios contabi l izados
representam um acréscimo de 32% face ao período anterior
(2002), verificando-se, também aqui, que os objectivos
traçados foram claramente superados (110,03% de taxa
de realização).
O bom desempenho do Serviço ao longo de 2003 estendeu-
se à actividade cirúrgica, com uma subida de 66,67% ao
nível da cirurgia urgente e de 9,46% na actividade
programada, resultados que vão bem além dos previstos
(300% e 103,85% de taxa de realização, respectivamente).
A estes números, há ainda a acrescentar os relativos à
Cirurgia de Ambulatório, a qual registou também um
aumento de 45 pontos percentuais, fixando-se numa taxa
de realização de 128,33%.
No mesmo sentido, verifica-se que os exames e tratamentos
específicos realizados no âmbito desta especialidade
subiram 30,59, passando de 2.563 em 2002 para 3.347 no
último ano. Também aqui, as metas foram superadas,
fixando-se a taxa de realização em 101,58%.
Quanto ao ano em curso, os dados já disponíveis parecem
confirmar a tendência verificada em 2003, com todas as
vertentes atrás referidas a apresentarem taxas de realização
muito próximas ou mesmo acima dos 30%.
Na hora do balanço, o Director do Serviço opta por salientar
o facto destes resultados terem sido alcançados apesar
de condicionalismos vários, entre os quais destaca a falta
de recursos humanos, sobretudo médicos, e o estado de
desactualização em que se encontram alguns dos actuais
equipamentos utilizados na realização de exames.

Em 2003, o Serviço de Oftalmologia realizou um total de 3.347
exames, mais 30,59% do que em 2002.

Embora reconheça haver poucos especialistas a nível
nacional, o Dr. Vitor Ferreira alerta para a necessidade de
rejuvenescer uma equipa cuja média etária se situa nos 50
anos, “de forma a garantir a continuidade do trabalho que
tem vindo a ser desenvolvido”.
Aquele responsável considera, aliás, que os resultados
agora apresentados evidenciam bem a qualidade, dedicação
e profissionalismo de todos os elementos sob sua
orientação, e manifesta total disponibilidade para continuar
a trabalhar em prol da Instituição e dos utentes, dando
como exemplo a cooperação recentemente encetada com
a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do
Tejo e a Sub-Região de Santarém, no sentido de
disponibilizar um lote de consultas semanais especialmente
direccionadas para a avaliação da Retinopatia Diabética,
em doentes referenciados pelos médicos de família.



segurança
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Factores de risco de doenças cardiovasculares

Profissionais aderem a rastreio
Mais de centena e meia de profissionais
aderiram ao rastreio promovido pelo Serviço de
Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho, para
avaliação dos factores de risco associados às
doenças cardiovasculares.

O SERVIÇO de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho
promoveu, entre os dias 3 e 14 de Maio, um rastreio
destinado a todos os profissionais do Hospital de Santarém,
SA, com o objectivo de avaliar os factores de risco
habitualmente associados às doenças do foro
cardiovascular.
Tratando-se esta da principal causa de morte em Portugal,
a equipa responsável pela iniciativa pretendeu, desta forma,
alertar e sensibilizar para a necessidade de rastreios
periódicos, bem como para alguns cuidados essenciais a
ter no dia a dia, de forma a evitar complicações futuras.
Os principais factores de risco avaliados foram a Tensão
Arterial (TA), o Índice de Massa Corporal (IMC - Peso/Altura),
a Glicémia, o Colesterol Total, os Triglicéridos e os Hábitos
Tabágicos, tendo aderido um total de 162 trabalhadores, o
equivalente a 12,5% da população alvo.
Entre os participantes, 134 são mulheres (82,7%),
predominando no conjunto dos dois sexos as faixas etárias
dos 40 aos 49 (34%) e dos 50 aos 59 anos (26,5%).
Os grupos profissionais mais representados foram os
Serviços Gerais (27,2%) e os Administrativos (25,9%).
Em 131 dos indivíduos rastreados, foi identificada a
existência de factores de risco, o que corresponde a 80,9%

do total de participantes. Destes, 58 (44,28%) não tinham
diagnóstico prévio, tendo 25 (43% do total) sido
encaminhados para consultas de especialidade.
O Colesterol, o Índice de Massa Corporal e a Tensão Arterial
foram os factores de risco mais identificados no decorrer
de uma iniciativa que deverá repetir-se em 2005.

O rastreio procurou envolver todos os grupos
profissionais representados no Hospital.

O HOSPITAL de Santarém, SA vai ter brevemente
implementado no terreno um Plano de Emergência glo-
bal para a Instituição.
Uma vez concluída a fase de levantamento, a Certitecna,
empresa responsável pela operação, deverá efectuar,
ainda no decorrer do mês de Junho, uma auditoria, na
qual serão apresentadas as principais deficiências e
áreas carenciadas de intervenção, bem como uma

Auditoria deverá realizar-se em Junho

Plano de Emergência em marcha
versão já bastante próxima daquele que será o Plano de
Emergência definitivo a implementar no Hospital.
Com esta medida, a Instituição passa a estar dotada
dos meios e mecanismos capazes de garantir uma
resposta adequada em caso de acidente ou sinistro no
interior do edifício, situação inexistente até à data.
A fase final do processo prevê ainda a realização de
acções de formação e de divulgação do Plano adoptado.



qualidade
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Inquérito de satisfação aos utentes

Hospital vai ter que melhorar
O inquérito de satisfação aos utentes internados
durante o primeiro trimestre de 2003 nos
hospitais SA revelou a necessidade de uma
maior atenção aos aspectos relacionados com o
conforto e o acolhimento.

O HOSPITAL de Santarém, SA ficou classificado em
vigésimo terceiro lugar no inquérito de satisfação aos utentes
da Rede SA, cujos resultados foram recentemente
divulgados pela Tutela e apresentados internamente, numa
sessão promovida pelo Conselho de Administração e aberta
a todos os funcionários.
A população alvo considerada neste inquérito foram os
utentes, com idade compreendida entre os 15 e os 75 anos
(à data de 31 de Dezembro de 2002, que estiveram pelo
menos uma vez internados nos hospitais SA no primeiro
trimestre de 2003, tendo sido realizadas um total de 11.808
entrevistas, entre Janeiro e Fevereiro de 2004.

HDS com desempenho modesto

No cômputo das quinze variáveis constantes do questionário
que foi apresentado aos utentes, o HDS, SA registou um
nível de satisfação médio de 77,4%, ou seja, ligeiramente
abaixo dos 80,5% a que correspondeu a média encontrada
para os trinta e um hospitais SA.
Apenas em quatro items (avaliação do pessoal médico,

sistema de visitas, processo de alta e resposta às
reclamações), o Hospital  de Santarém conseguiu
performances superiores à média global, sendo que, no
pólo oposto, a alimentação e as instalações surgem como
os aspectos mais crit icados, com resultados
significativamente abaixo da média.
Perante estes resultados, mas sobretudo face ao
posicionamento do HDS, SA no conjunto dos hospitais SA,
o Conselho de Administração apelou, na sessão pública
realizada a 4 de Maio, a um maior envolvimento de todos
os profissionais na melhoria das condições de atendimento
e de acolhimento, de forma a que, em iniciativas futuras, a
Instituição possa merecer uma nota mais positiva por parte
dos utentes que visa servir.
Nesse sentido, o próprio CA, na pessoa do seu Presidente,
Dr. Edgar Gouveia, manifestou total disponibilidade para,
em articulação com os responsáveis pelos diferentes
sectores, encontrar soluções e apoiar todas as medidas
que possam contribuir para melhorar não apenas o
desempenho dos profissionais, mas do próprio Hospital,
enquanto organização.
O objectivo, conforme voltou a ser frisado, passa por, num
futuro próximo, colocar a Instituição entre as dez melhores
da Rede SA, não apenas ao nível da actividade assistencial
desenvolvida e da boa gestão financeira, mas também no
que respeita à qualidade e humanização dos cuidados
prestados e das condições de atendimento disponibilizadas
aos utentes.

Inquérito de satisfação
aos utentes da Rede SA
revela carências do Hospital
de Santarém, nomeadamente
ao nível das instalações e da
alimentação. Melhorias
passam pelo envolvimento
de todos, responsáveis e
profissionais, sem excepção.
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FICHA TÉCNICA

CA com novo rosto
O CONSELHO de Administração do
Hospital de Santarém, SA conta,
desde o passado dia 23 de Abril,
com um novo elemento. O Dr.
António Luís Vicente Tavares
substitui, desde essa data, o Engº.
Rui Simões de Oliveira, como Vogal,
naquele que é o principal órgão de
gestão da Instituição. Natural de
Carregado, em Alenquer, o novo
responsável possui licenciatura em
Finanças, curso que concluiu em 1971 no Instituto de
Ciências Económico-Financeiras, e fez grande parte da sua
carreira no sector dos Correios, tendo desempenhado os
cargos de Director de Equipamento, Obras e
Aprovisionamento dos CTT e de Vogal não executivo do CA
da POSTLOG - Serviços Postais e Logística, SA.

HDSInForma sugestoes@hds.min-saude.pt.

Crianças não foram esquecidas
O SERVIÇO de Pediatria do Hospital de Santarém, SA fez
questão de assinalar o Dia Mundial da Criança, promovendo,
no passado dia 1 de Junho, um conjunto de actividades
lúdicas destinadas aos mais jovens. Médicos, enfermeiros
e educadora de infância uniram-se às crianças e respectivas
famílias em alegre convívio, tornando mais alegre e especial
este dia, mesmo para aqueles que se encontravam doentes.
Jogos, teatros e filmes foram algumas das brincadeiras que
ajudaram a criar um ambiente de verdadeira festa.

Encontro reúne uma
centena de profissionais
CERCA de uma centena de profissionais, entre
médicos, enfermeiros e fisiatras marcaram presença
na II Reunião do Núcleo de Estudos das Doenças
Cerebrovasculares do Hospital de Santarém, que
decorreu, no passado dia 4 de Junho, numa unidade
hoteleira da cidade. Depois da acção de
sensibilização e rastreio promovida no Dia Nacional
do Doente com AVC, a 31 de Março, na qual
participaram dezenas de pessoas, o NEDC volta,
pouco mais de dois meses depois, a dar novos sinais
de grande dinamismo e de preocupação em contribuir,
não apenas para o esclarecimento do comum
cidadão, mas também para o enriquecimento do
conhecimento técnico daqueles que, no dia a dia, se
dedicam ao estudo e tratamento destas patologias.
A presença de especialistas de outros hospitais, quer
como prelectores quer como simples palestrantes,
no encontro do passado dia 4 de Junho, é outra das
notas dignas de registo numa iniciativa que promete
voltar a dar que falar já no próximo ano.

Dr. António Tavares,
novo Vogal do CA

Laços mais estreitos
O HOSPITAL de Santarém, SA iniciou uma nova fase de
relacionamento com os seus principais fornecedores. No
passado dia 8 de Junho, o Conselho de Administração,
na pessoa do seu Presidente, assinou um protocolo de
parceria com a Baxter, empresa do ramo farmacêutico,
do qual resultam benefícios logísticos e financeiros
imediatos para a Instituição. Entre as vantagens previstas
para o HDS, SA destaca-se a garantia dada pela Baxter
de suportar a totalidade dos custos associados a uma
operação de limpeza e manutenção de todo o edifício
hospitalar que irá ter início a muito curto prazo. A empresa
vai ainda fornecer 100 computadores a título gratuito, tendo
assumido também a responsabilidade de implementar um
novo sistema de gestão para a Farmácia, bem como o
embalamento e a gestão da unidose. No entender do Dr.
Edgar Gouveia, este acordo traduz “um sinal claro da
confiança que a empresa deposita na Instituição”.


