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Concurso de Poesia

Exposições de Pintura

Na avaliação da qualidade do desempenho
das pessoas e das Instituições utiliza-se
hoje como parâmetro preferencial e
decisivo aquilo a que se convencionou
chamar a “qualidade apercebida pelos
utilizadores” ou consumidores de um
determinado bem ou serviço.
Em saúde é um lugar comum afirmar que
o “utilizador” não dispõe de conhecimentos
que o habil item a aperceber-se
verdadeiramente da qualidade dos actos
de que é beneficiário no processo de
prevenção, de recuperação ou de melhoria
do seu estado de saúde, não distinguindo
entre o essencial e o acessório.
Dar razão a este entendimento é
esconder-se atrás de estereótipos sociais
e de paradigmas culturais que o tempo
ultrapassou, criando uma realidade onde
não se revêem nem os profissionais nem
os utentes e os doentes.
Numa sociedade de informação em que
cada vez mais estamos mergulhados,
podemos não dispor de todo o
conhecimento mas daí até à ignorância vai
um passo cada vez maior e a experiência
surpreende-nos todos os dias com as
observações pertinentes e oportunas dos
nossos utentes, sobre as mais variadas
áreas de actividade e intervenção.
Neste processo de mudança, tomar
consciência que, cada vez com mais
propriedade, os utentes se vão habituando
a aperceber-se da qualidade dos serviços
que lhes prestamos é meio caminho
andado para nos preocupar-mos
verdadeiramente com a qualidade do
nosso desempenho, seja qual for o  papel
na organização.
Ser capaz de ler nos outros, no seu rosto,
nos seus gestos e nas suas emoções o
efeito da nossa presença, dos nossos
gestos e da nossa relação é um contributo
decisivo para perceber como a qualidade
está presente e a ser reconhecida.
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No passado dia 1 de Outubro, o Hospital de Santarém recebeu
a visita da Sra. Bastonária da Ordem dos Enfermeiros, Enf.ª
Maria Augusta Sousa, acompanhada pelos Enfermeiros Nelson
Guerra, Presidente da Secção Regional e Rogério Gonçalves,
Presidente do Conselho Jurisdicional da Secção Regional do
Sul.
Esta visita, organizada pela Secção Regional do Sul, englobou
para além do Hospital de Santarém outras unidades de saúde
da região sul, tendo como tema central o debate sobre
“Descentralização e rentabilização dos recursos em saúde”.
A Bastonária esteve reunida com o Conselho de Administração,
tendo de seguida efectuado uma breve visita a alguns Serviços
do Hospital.

Visita da Bastonária da Ordem dos Enfermeiros

Centro de Diagnóstico Pré-Natal

No Hospital Distrital de Santarém, o
Diagnóstico Pré-Natal (DPN) iniciou a
sua actividade em 1992, integrado
nas consultas de Obstetrícia. Baseado
no despacho n.º 5411/97 de 6 de
Agosto, começou a funcionar de
forma autónoma integrado no
Serviço de Obstetrícia/Ginecologia.
O DPN candidatou-se à Acreditação,
a qual lhe foi atribuída, tendo em
2002, alcançado o estatuto de Centro
de Diagnóstico Pré-Natal (CDPN). Em
2007, foram realizadas auditorias a
todos os CDPN propostas pela
Comissão Técnica Nacional de DPN
(DGS) e efectuadas por elementos da
Comissão Técnica Regional de DPN,
a fim de avaliá-los. O CDPN do HDS
mantém a Acreditação anteriormente
atribuída.
Foram entretanto estabelecidos
protocolos entre o  CDPN e os Centros
de Saúde, através da Unidade
Coordenadora Funcional (UCF). O
CDPN dá ainda apoio ao Centro
Hospitalar do médio Tejo, através de
protocolo estabelecido.
Toda a actividade do CDPN,
consultas, ecografia e exames
invasivos (amniocenteses), é
desenvolvida no 3º piso do HDS.
O CDPN integra a consulta de
Diagnóstico Pré-Natal e a consulta
Pré-Concepcional e recebe os casais
de risco, considerando-se como tal
quando: a idade materna superior a
35 anos; o filho anterior é portador
de cromossomopatia; o progenitor é
portador de cromossomopatia
equilibrada; há suspeita ecográfica
de anomalia congénita fetal; há
alteração dos valores dos
marcadores serológicos maternos;
há risco elevado de recorrência de
doença genética não cromossómica

e quando há risco elevado de efeito
teratogénico.
O CDPN do HDS é composto por uma
equipa multidiscipl inar,
nomeadamente 3 especialistas de
Obstetrícia/Ginecologia (dois dos
quais com competência em ecografia
diferenciada), 1 Pediatra/
Neonatologista com experiência em
dismorfia, 1 Psicóloga, 1 Assistente
social, 1 Enfermeira, 1 AAM e 1
Secretária de Unidade.

O percurso a percorrer por um casal
referenciado para o CDPN está bem
definido. Quando referenciados, os
casais são avaliados e é identificado
o risco. Procede-se ao estudo da
situação, efectuando-se ecografias
diferenciadas ou, após
consentimento informado do casal e
sempre que necessário, realizam-se
procedimentos invasivos. Nos casos
previstos na lei e a pedido do casal,
são asseguradas as interrupções
médicas de gravidez com prévia
reunião da Comissão Técnica de
avaliação das condições para a
interrupção médica da gravidez. É
assegurado ainda o estudo feto
patológico dos fetos resultantes tanto
da interrupção de gravidez como os
fetos e recém-nascidos com
anomalias. O aconselhamento

genético termina em cada situação,
com a entrega ao casal dos
resultados e orientação do futuro
obstétrico do casal.
Fazendo o Diagnóstico Pré-Natal para
detecção das cromossomopatias
baseado só no rastreio por idade>35
anos, ficará de fora a maior fatia da
população que são as grávidas com
idade inferior a 35 anos. Nestas
situações, é oferecido outro método
de rastreio - o biofísico e o bioquímico
- ou seja, uma ecografia realizada
entre as 11s + 1d e 13s + 6d e análise
ao sangue materno realizada entre
as 16 e as 20 semanas (rastreio do
2º trimestre com uma sensibilidade
de 70%). Mais recentemente, feita a
análise ao sangue colhido entre as
mesmas semanas que a ecografia
(11s + 1d e 13s + 6d) rastreio
combinado do 1º trimestre que
através de programa informático,
selecciona as grávidas de maior risco
às quais será oferecida a
amniocentese.
Até à presente data, o nosso Centro
só tem oferecido o rastreio do 2º
trimestre mas aguardamos a breve
aquisição do equipamento que
permita a realização do rastreio do
1º trimestre que tem uma
sensibilidade de mais de 92% na
detecção de anomalias
cromossómicas. Com este rastreio,
esperamos diminuir com segurança
o número de amniocenteses a este
grupo etário (principalmente as
grávidas entre os 35 e 37 anos), uma
vez que este exame é invasivo e não
isento de riscos. A percentagem de
perdas fetais atribuída à
amniocentese (em 2006, realizaram-
se 287 amniocenteses pelo CDPN) no
nosso Centro situa-se em 0,3%,
número inferior ao dos dados
internacionais disponíveis.



Serviço ORL

A Otorrinolaringologia é uma
especialidade médico-cirúrgica com
tradição em Santarém.
De facto, esta especialidade já
existia no antigo Hospital da
Misericórdia onde prestavam serviço
dois Especialistas, Dr. Mário Puga,
Dr. Alves Andrade e mais
recentemente Dr. Madeira da Silva.
Com a criação do Serviço Nacional
de Saúde e a organização do antigo
Hospital Distrital de Santarém, estes
especialistas passaram a integrar os
quadros deste hospital mantendo
actividade assistencial até 1980.
Em 1986 passam a integrar os
quadros do Hospital três assistentes
hospitalares (Dr. José Romão –
Director do Serviço de ORL, Dr.
Peres de Sousa e Dr. Nuno Pizarro)
que dão inicio ao actual Serviço de
Otorrinolaringologia. Em 1992 a
equipa de ORL viu-se reforçada com
a chegada de mais dois
especialistas: Dr.ª Rosário Faustino
e Dr. Flávio Sá. Em 1994 chegou
mais um médico, Dr. António Pinto
Correia e mais tarde, em 2001,
reforçou-se a equipa com mais um
elemento, Dr. Mário Galveias.
Actualmente o Dr. Flávio, o Dr. Peres
e o Dr. Pizarro já não fazem parte da
equipa de ORL, integrando o seu
quadro, um Chefe de Serviço e três
Assistentes Hospitalares
Graduados, embora num passado
recente existissem seis médicos na
totalidade. Completam esta equipa
quatro Técnicas de Diagnóstico e
Terapêutica e um Enfermeiro
responsável pela Consulta (Enf.
Alberto Narciso).

Além das técnicas habituais de um
Serviço de ORL, neste momento
pratica-se o estado da arte da
roncopatia. Trata-se de uma técnica
cirúrgica relativamente fácil e com
bons resultados nas pessoas que
ressonam. As novas técnicas de
cirurgia endoscópica no âmbito de

ORL também já são praticadas no
nosso hospital. São técnicas não
invasivas destinadas sobretudo à
patologia nasal, sinusal e exames
laríngeos.
A actividade assistencial divide-se
por várias áreas, nomeadamente:

Dispõe de dois gabinetes de
consulta que funcionam diariamente.
Realizaram-se, de Janeiro a Outubro
de 2007, 4.280 consultas. Instalada
junto à Consulta e recentemente
reestruturada, funciona a Unidade de
Endoscopia Diagnóstica em ORL
que presta apoio à Consulta e
também à Urgência.

No Bloco Central são executadas
intervenções cirúrgicas de todos os

territórios ORL, nomeadamente as
técnicas de micro cirurgia laríngea e
otológica e mais recentemente a
cirurgia endoscópica endonasal.
Verificou-se um aumento de 22,1%
da actividade cirúrgica nos primeiros
10 meses de 2007 no Bloco Central
e de 22,3% na Cirurgia de
Ambulatório.

O Serviço presta apoio à Urgência
Central e também responde aos
pedidos de todo o internamento
hospitalar, tendo registado cerca de
2.500 atendimentos nos últimos 10
meses de 2007. Funciona na
Consulta de 3ª a 6ª feira.

Está integrado no Serviço de
Especialidades Cirúrgicas onde
dispõe de cinco camas. Nos últimos
10 meses a taxa de ocupação foi de
54,8%, com uma duração média de
3,18 dias de internamento.

Funcionam no piso 4 e dispõem de
quatro gabinetes.
A Terapia da Fala, funciona em dois
gabinetes, faz o diagnóstico das
perturbações da fala e desempenha
um papel importantíssimo na
recuperação das crianças, na
recuperação post-cirurgia da laringe
e nas sequelas dos AVC. Os exames
de Terapia da Fala registaram um
incremento de 6,9% de Janeiro a
Outubro de 2007 e são relizados
pelas Terapeutas Magda Ferreira e
Sara Fidalgo.
A avaliação da audição funciona em
dois gabinetes equipados para o
efeito e também na Neonatologia,
tendo-se realizado 3.499 exames nos
primeiros 10 meses de 2007, pelas
Audiologistas Odete Batista e Ana
Alves.
Para além da avaliação da audição,
estamos envolvidos no projecto do
Rastreio Auditivo Neonatal Universal
(RANU) que pela sua actualidade e
importância justifica um maior
desenvolvimento (ver artigo página

seguinte).

Consulta Externa

Cirurgia

Urgência

Internamento

Exames Complementares de

Diagnóstico e Terapêutica
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RANU
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Diagnóstico Precoce de Surdez
Infantil igual a melhor reabilitação

1ª FASE

Maternidade / Unidade Cuidados 

Intensivos Neonatais

Passa:
Tem alta

Falha:

2ª FASE – OEA
Unidade de Audiologia

Passa:
Tem alta

Falha:

3ª FASE – OEA + PEAA
U.de Audiologia – Cons. ORL

1ª FASE

Maternidade / Unidade Cuidados 

Intensivos Neonatais

Passa:
Tem alta

Falha:

2ª FASE – OEA
Unidade de Audiologia

Passa:
Tem alta

Falha:

3ª FASE – OEA + PEAA
U.de Audiologia – Cons. ORL

A perda auditiva permanente é um
problema de saúde pública com uma
incidência estimada em 1 a 3 casos
por 1000 recém-nascidos saudáveis
e em 20 a 40 casos por 1000 recém-
nascidos de risco.
Para que seja detectada
precocemente e se possa tirar
vantagem da plasticidade do sistema
sensorial, devemos rastrear os
recém-nascidos num máximo até 30
dias de vida. No caso de perda
auditiva confirmada dever-se-á iniciar

De 1674 nascimentos no ano de 2006, foram rastreadas 1655, o que corresponde a 98.9% do total, sendo o mínimo
admitido 95%. Podemos dizer que os pais se encontram sensibilizados para a importância da realização destes
exames e que são correctamente encaminhados pelos profissionais à Unidade de Audiologia.

97%3%100%% Total

1.617571.6742006

Crianças que 

completaram o RANU
PerdidosNascimentos

97%3%100%% Total

1.617571.6742006

Crianças que 

completaram o RANU
PerdidosNascimentos

Das 57 crianças que ficaram
perdidas:
-19 não chegaram a ser rastreadas;
- 26 não voltaram após um resultado
indicativo de alterações auditivas;
- 12 não realizaram os Exames de
Diagnóstico que iriam certificar os
resultados obtidos pelos Exames de
Rastreio.

Desde a sua implementação no Hospital Distrital de Santarém, foram
identificadas 3 crianças com perda auditiva, das quais nenhuma apresentava
factores de risco para surdez. Duas são portadoras de Hipoacúsia Ligeira
Bilateral e outra de Hipoacúsia Moderada Unilateral. Estas crianças foram
encaminhadas para processo de habilitação auditiva.
É importante referir que algumas crianças podem vir a ter mais tarde défices
auditivos causados por infecções, traumatismos ou outras causas
desconhecidas.
Ao longo dos primeiros anos de vida é necessário que a vigilância
continue, o que implica o envolvimento dos profissionais de saúde,
educadores e família.

uma habil itação
precoce até aos 6
meses de idade.
No nosso país ainda
são poucos os
hospitais onde se
efectua o RANU
(Rastreio Auditivo
Neonatal Universal), tendo sido
implementado no Hospital Distrital de
Santarém em Outubro de 2005, um
dos primeiros hospitais do país a
aderir ao projecto. Este é constituído
por uma equipa multidisciplinar que
envolve Otorrinolaringologistas,
Audiologistas, Pediatras e
Enfermeiros.

Actualmente, são utilizados pelos
Audiologistas dois métodos
fisiológicos que demonstram boa
sensibilidade e especificidade:

Otoemissões Acústicas (OEA)
e Potenciais
E v o c a d o s
A u d i t i v o s

Automáticos (PEAA). Os exames a
utilizar devem detectar todas as
crianças com perda auditiva igual ou
superior a 35 dB HL no melhor ouvido.
Idealmente a taxa de falsos positivos
deve ser inferior a 3% com 0% de
falsos negativos e encaminhamento
para diagnóstico até 4%. Estas
metodologias são rápidas, não
invasivas e de fácil aplicação, embora
avaliem segmentos diferenciados do
sistema auditivo. As OEA confirmam
a integridade da via auditiva até à
cóclea e os PEAA traduzem a
actividade do nervo auditivo. O RANU
foi organizado em várias fases,
segundo o binómio “passa”/”falha”.

Realizou-se nos dias 21, 22 e 23 de
Setembro a I Feira da Saúde e do
Social no centro histórico de
Santarém, no qual o Hospital de
Santarém marcou presença. Este
certame contou com a presença de

Feira da Saúde
cerca de 70 participantes e teve
como grande objectivo a divulgação
do trabalho desenvolvido pelas
Organizações Sociais e de Saúde e
suas respostas no concelho de
Santarém. Foram várias as
actividades realizadas ao longo
destes três dias, destacando-se o
colóquio sobre “Boas práticas -

intervenção psicoterapêutica Gestalt
com idosos e pessoas com
demência”, a conferência “O que
todos devemos saber sobre a
Hipertensão” e o espectáculo da
Orquestra Scalabitana do Círculo
Cultural Scalabitano. O público em
geral teve ainda oportunidade para
fazer um rastreio de hipertensão.
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Dando continuidade ao plano de actividades para 2007 e no âmbito da gestão dos riscos psicossociais, especificamente
da gestão do stress e da qualidade de vida dos colaboradores, o NEFES (Núcleo de Estudos e Formação em
Enfermagem e Saúde) e a área de SHST, em colaboração com um elemento do Departamento de Psiquiatria e
Saúde Mental, consideraram pertinente a realização do 1º Concurso de Escrita Criativa para Profissionais de Saúde,
intitulado “Um poema… mais saúde!”.

Este Concurso teve como objectivos:
1.   Estimular a formação pessoal priorizando a subjectividade, como um campo fundamental da realização e

constituição da singularidade;
2.   Promover a expressão dos afectos entre profissionais de saúde através da escrita criativa e da expressão

literária;
3.    Reconhecer a escrita criativa enquanto técnica de gestão do stress promotora do desenvolvimento pessoal

nos profissionais de saúde.

O jurí do concurso é composto pelo presidente, o Director Clínico do HDS, Dr. Francisco Ribeiro de Carvalho, pelo 1º
vogal, o Presidente da CMS, Dr. Moita Flores e pela 2ª vogal, Psicóloga Clínica, Dr.ª Elsa Martins.
A vencedora deste concurso, assina com o pseudónimo Ana Mar, tendo ficado em 2º lugar exéquo o Anjo do Moinho
e o Ytiamo. Os prémios serão atribuídos durante a Festa de Natal do Hospital de Santarém, que se realizará no
próximo dia 13 de Dezembro, na sala polivalente.
O HDS divulga o trabalho da vencedora na presente edição do HDSInForma, sendo os trabalhos dos outros vencedores
publicados nas edições seguintes. Os trabalhos serão ainda editados no Boletim Municipal da CMS.

Momentos

Falámos do nome e da morada
da terra e dos costumes
das insónias pela madrugada
da saúde e sua falta
das gentes
da pobreza e da riqueza
dos hábitos
dos jogos de futebol
dos que ganharam
dos que perderam
dos árbitros e jogadores
dos clubes
do dele
do meu
Falámos das paredes pálidas
das camas que achava altas
da importância das janelas
pássaros que ali poisavam
S. Domingos já ali,
das obras que avançavam
dos carros estacionados
das pessoas e como lhe pareciam
pequenas.
Falámos da comida e da bebida
porque falámos da profissão
do mangusto
dos pampilhos
dos barretes em extinção
disse que o pasteleiro morrera
e os levou no coração.
Falámos do café
do cheirinho, do sabor e da falta
que sentia.
Falámos também das viagens
dos passeios pelo Alentejo

dos campos a perder nas
pastagens.
Falámos das touradas
dos forcados
também ele fora,
falámos da lezíria
de tempos de muita lavoura
Comentámos os jornais
que a esposa lhe trazia
ela lia-lhe os títulos
ele fingia que não sabia.
Falámos da musica
o quanto gostava de fado,
da Marisa e da Amália
do futuro e do passado.
Falámos da falta e da fartura
do País e das dificuldades,
das inovações e tecnologias
das aldeias e cidades.
Falámos dos medicamentos
a lista sempre a aumentar
para a hipertensão e diabetes,
até para descansar.
Falámos do exercício
gostava de natação
dizia “já não posso”
“é coisa do coração”
falámos das casas e apartamentos
dos espaços sem jardins
sem pistas para caminhar
ou até andar de patins,
ele ria-se e dizia :”já nem de
trotineta”
e cada vez que sorria
lembrava-se da neta,

olhava a fotografia
dizendo que era linda,
e melhorava dia a dia.
A cada dia que passava,
se com um sorriso partia
com um sorriso o encontrava.
Teve alta foi-se embora
saiu com emoção,
fica uma cama vazia
estranha sensação
alguém me chama
vou…

Olhares

Olhos grandes
Olhos pequenos
Olhos redondos
Olhos serenos
Olhos de grito
Olhos de choro
Olhos que fogem
Olhos que nos procuram
Olhos que nos fitam de frente
Olhos que nos olham de lado
Olhos que fogem porque nos olham
com olhar envergonhado.
Olhos inocentes de criança,
mesmo que tenham já longa idade
Olhos que ameaçam por fora
e que escondem amizade.
Olhos azuis e enrugados
de sol de campo toda a vida
Olhos pretos carregados
de profunda ternura sentida.
Olhos que nos procuram

CONCURSO DE POESIA

1ª Vencedora - Ana Mar
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quando passamos no corredor
Olhos de solidão e dor
Olhos que precisam de amor.
Olhos de quem chega
Olhos de quem parte
Olhos que precisam de saber
se vai ou não doer.
Olhos que dormem de dia
Olhos que morrem de saudade
Olhos que carregam alegria
Olhos que se fixam na cidade
Olhos vivos e brilhantes
com ligeira névoa na visão.
Olhos que chegam na visita
que preenchem o coração.
Olhos dos que ficam mais um dia
Olhos que a cada dia que passa
Olham de forma diferente
Umas vezes com revolta
Outras com esperança
Olhos de quem sente
Olhos de partilha
Olhos que esperam ser olhados
Ser escutados
Ser interpretados.

Por muitos que sejam os olhos
O que esperam dos teus?
Simpatia
nem tanto a frontalidade
mais a disponibilidade e alegria
Olhos acolhedores
Olhos transparentes
Olhos calorosos
Olhos interessados nos seus
Olhos vaidosos…pelo que fazes
só com um olhar.

Quanto custa?

Um gesto devagar
deixar tocar
tocar
ficar
estar por querer estar
sem ser por voltar
por voltar a posicionar
a passar, por passar
quanto custa um gesto devagar?

Um gesto sincero
sentido
um gesto despido de preconceito
a raspar na alma
deixar tocar
tocar
ficar
sem magoar
com intenção de perceber
a razão escondida, ou não
perguntada

onde está a ferida
dessa cara amargurada?
Afinal o que é preciso?
Quanto custa um gesto sincero?

A vontade
disponibilidade
algo do fundo
sem custo adicional
sem troca
sem esperar resposta
a despreocupar
deixar tocar
tocar
ficar
Sem nada mais esperar
Quanto custa a vontade?

Um gesto para lá do gesto
do que fica por dizer
para lá dos sons possíveis
do palpável, do objectivo ser
deixar tocar
tocar
ficar
até no aproximar
que se percebe diferente
talvez por parar
Um gesto que se sente.
Quanto custa um gesto para lá do
gesto?

Uma certeza
uma palavra, uma só que seja
mas não “talvez”
uma palavra firme
que soe a verdade
com clareza
com sinceridade
uma certeza que tranquilize
abafe a dúvida
diminuindo a ansiedade
deixar tocar
tocar
ficar
ficar sem duvidar
Quanto custa uma certeza?

Um sorriso
doce e terno
a falar por si
a abafar a angústia
dos dias que parecem não passar
um sorriso de criança
desses que carregam esperança
que tocam,
deixar tocar
tocar
ficar
um sorriso fica
mesmo que se parta

Quanto custa um sorriso?

Um gesto de excepção
quase a quebrar o protocolo
no sentido da  razão
uma excepção enquadrada no
momento
no tempo exacto
em que grita o sentimento
que não se pode deixar passar
mas deixar tocar
tocar
ficar
estar presente sem julgar
quanto custa uma excepção?

Deixar-se tocar
tocar-se a si mesmo
com um profundo olhar
olhar para dentro
mesmo que doa
perceber o lado mais cinzento
aceitar-se como dom
gostar de si
e voltar a tocar
e assim ficar
pode mesmo doer
como que a rasgar a alma
até perceber
até voltar a gostar…de si
e assim ficar
com capacidade para dar
com vontade de brilhar
porque um gesto para lá do gesto
vem sempre de dentro…
…Quanto custa?

CONCURSO DE POESIA

Exposições de Pintura

Na prossecução da iniciativa de
promoção da arte e da aproximação
à população que serve, o Hospital
continua a apresentar no átrio
principal, exposições de pintura e
escultura em que se destacaram no
último semestre pintores de
Santarém, tais como João Pereira,
Pedro Gon, Nuno Rodrigues e Isabel
Piedade, e também vindo de Lisboa
mas com raízes scalabitanas Silva
Palmeira.
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Concurso de Fotografia - As Férias

1º Vencedor-Enfº Paulo Matos 2ª Vencedora-Enfª Elsa Bernardo 3ª Vencedora-Enfª Teresa Guerreiro

Soluções das Palavras Cruzadas da edição anterior

Horizontais: 1- Diabetes; 2- Enfarte; 3- Cirurgião; 4- Calorias; 5- Açúcar; 6- Hipertensão; 7- Sopa; 8- Metabolismo; 9- Proteínas; 10- Desporto; 11-

Nutricionista; 12- Obesidade; 13- Colesterol; Verticais: 1- Vegetais; 2- IMC; 3- Sedentarismo; 4- Depressão; 5- Balança; 6- Gordura.

Comemorou-se no dia 10 de
Outubro, o Dia Mundial da
Saúde Mental, com o intuito de
promover a luta pela não
discriminação dos doentes
mentais. Este dia foi assinalado
pela Associação de Familiares
e Amigos do Doente Psicótico
(A Farpa) e pelo Departamento
de Psiquiatria e Saúde Mental
(DPSM) com várias iniciativas,
sendo a promoção do II
Encontro Científ ico
subordinado ao tema “Olhares
convergentes sobre o Estigma
na Doença Mental” o mais
abrangente. Estiveram
presentes neste Encontro
vários oradores que se
organizaram em três mesas de
debate.

A primeira mesa moderada pelo Prof.
Doutor José Ornelas, teve dois temas
em debate, sendo o primeiro a
“Doença mental, estigma e
comunicação social”, tendo como
oradora a Dr.ª Fátima Jorge
Monteiro. O segundo tema intitulado
“Um olhar Scalabitano sobre o
estigma na doença mental – um
estudo exploratório” foi apresentado
pelo Dr. Bruno Romão, pela Mestre
Liliana Silva e pela Dr.ª Sheila Sousa.
O referido estudo resultou da
aplicação de 708 questionários,
tendo-se concluído que 73% dos

inquiridos reconhece ter alguém da
sua família com doença psiquiátrica
e 70% afirma já ter trabalhado com
alguém com esta patologia,
resultados já esperados num Distrito
com elevada prevalência de doença
mental. Os resultados do estudo
serão disponibilizados para consulta
no site do hospital (www.hds.pt).

A segunda mesa foi moderada pelo
Dr. José Salgado, tendo-se debatido
três temas diferentes. O primeiro
tema “Caça às Bruxas no Século XXI”,
foi apresentado pela Dr.ª Isabel
Andrino e pela Dr.ª Rita Mateiro. O
segundo tema “Distímicas: uma
dinâmica de grupo”, foi apresentado
pela Dr.ª Elsa Martins, Enf.ª Rosário
Monteiro e a Terapeuta Isabel Jacob.
O terceiro tema “Sinto: não estou
doente” foi apresentado pela Dr.ª
Nazaré Matos e pela Enf.ª Julieta
Silva.

A terceira mesa foi moderada pela
Dra. Clara Guterres, tendo vindo dois
temas a debate. O primeiro “Saúde
Mental e Direitos Humanos”, foi
defendido pela Dr.ª Isabel Fazenda.
O segundo “Evolução do Centro de
Empowerment e Ajuda Mútua:
funcionamento e objectivos” foi
apresentado pela Dra. Maria
Adelaide Cruz e pelo Dr. Orlando
Silva.
Este dia foi também assinalado pelo
DPSM com uma exposição na entrada
do Hospital, com trabalhos dos
doentes do Hospital de Dia de
Psiquiatria e utentes da Associação
“A Farpa”. Esta iniciativa teve o intuito
de motivar a partilha da forma como
os doentes sentem o estigma na
doença mental. Tentou incentivar a
vivência do estigma na primeira
pessoa. Realizaram-se ainda duas
exposições: uma fotográfica e uma
de trabalhos. A exposição fotográfica
contou com a presença de três
fotógrafos amadores e um
profissional e estiveram patentes os
seus trabalhos fotográficos no W-
Shopping de Santarém.
A segunda exposição teve lugar no
Teatro Sá da Bandeira, onde foram
expostos trabalhos dos alunos da
Escola Superior de Educação. O
objectivo desta mostra foi apresentar
trabalhos destes alunos sobre a
perspectiva do estigma na doença
mental.

Prescrição Electrónica
O Sistema de Gestão Integrado do Circuito do Medicamento - SGICM entrou em funcionamento no Hospital de
Santarém em Junho de 2006, estando desde Julho generalizada a prescrição electrónica. Esta aplicação informática
permite acompanhar, a cada momento, toda a medicação em circulação, desde o planeamento da sua aquisição até
à administração ao doente. O projecto contemplou licenciamento aplicacional e infra-estrutura tecnológica que
rondou os 533 mil euros e foi financiado a 75% pelo Programa Operacional Saúde XXI.
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