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Reclamar não é dizer mal e dizer mal não é
reclamar. Reclamar é manifestar-se contra
actos ou medidas que não satisfaçam
expectativas e, de algum modo, reivindicar
essa mesma satisfação.
É por isso que a razão de cada reclamação
deve ser relativizada às expectativas dos
reclamantes e às condições objectivas dos
Serviços para as satisfazerem. De qualquer
modo, e apesar de o “cliente nem sempre
ter razão”, deve ser uma preocupação
presente e dominante para todos nós, a
leitura e interpretação dos resultados das
reclamações e dos inquéritos de satisfação
internos ou externos.
Um recente (2009) Inquérito de Avaliação
da Qualidade Apercebida e da Satisfação
dos Utentes do nosso Hospital, levado a
efeito por uma Equipa de Estudos da
Universidade Nova, revelou que mais de
85% dos doentes que recorreram às
Consultas Externas manifestaram uma
satisfação com o desempenho global do
Hospital, sendo que 83% viram as suas
expectativas satisfeitas. O mesmo foi
alcançado para os doentes atendidos na
Unidade de Cirurgia de Ambulatório que
revelaram 86% de satisfação global e 88%
de satisfação das expectativas. Mesmo
para o Serviço de Urgência que todos
sabemos não reunirem as melhores
condições, uma taxa de satisfação global
de 75% e 77% de satisfação das
expectativas, revelam o reconhecimento
da população do esforço que está a ser
desenvolvido para melhorá-lo.
Se é certo que os resultados do Inquérito
são uma manifestação motivadora para os
Serviços e para os profissionais, eles não
nos deixam qualquer margem de descanso
e urge partir à procura das razões do
reverso da medalha mesmo que, para o
bem e para o mal, elas se devam funda-
mentalmente a razões de níveis de ex-
pectativas.
Da parte do Conselho de Administração
lemos muito de positivo, mas também um
alerta para o muito a fazer para a satisfação
plena dos clientes que, reclamando,
“tinham razão”.

Dr. José Rianço Josué
Presidente do C.A.
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Eu, Isabel Maria Varela de Oliveira
Marona, tendo estado internada no
Serviço de Ortopedia, sinto como meu
dever, numa época que é de particular
importância realçarmos o que é
positivo, dar-lhe a conhecer a maneira
digna e humanizada como sempre fui
tratada no Serviço de Internamento,
pelo pessoal auxiliar de equipas de
enfermagem a quem agradeço.
Quero também agradecer ao Dr.
Manuel de Oliveira que para além de
ser um profissional excelente, consegue
sempre um sorriso e uma palavra de
encorajamento a cada doente. Também
às  Fisioterapeutas, um muito obrigada
pelo trabalho executado e pela simpatia
com que o faziam.
Bem-haja Dr. Josué por conseguir
reunir na sua equipa, profissionais que
não desanimam nesta época em que
muitos querem fazer crer que os
funcionários públicos deixam muito a
desejar… e que efectivamente prestam
serviço de muita qualidade.

Isabel Maria Casanova

Quando se perde o melhor dos melhores dos nossos Amigos (Pai) e
quando se tem a consciência que houve todo um grande envolvimento
humano e profissional dedicado ao nosso ente querido, Leonel Vicente
Pinto, pelos profissionais dos Serviços de Urgência, Imagiologia – Tac,
Oncologia e Urologia, onde esteve internado durante 30 dias na cama
45, entendem os seus filhos, esposa e restante família, manifestar desta
forma a sua profunda gratidão e reconhecimento por todos os esforços
desenvolvidos, procurando sempre minimizar o seu sofrimento.
Agradecem também o grande apoio moral e afectivo prestado pelos
colegas do Serviço de Contabilidade.
Bem hajam!

Paulo Alexandre Carvalho Santos e Luís Manuel Vicente Santos
Póvoa da Isenta

Agradecimentos dos UtentesAgradecimentos dos UtentesAgradecimentos dos UtentesAgradecimentos dos UtentesAgradecimentos dos Utentes

Na qualidade de filha do vosso utente, Sr. Jorge Pereira Torcato, gostaria
de agradecer toda a atenção e cuidado que tem vindo a ser prestado
junto do meu pai. Desde o início até à data, que agradeço a todos os
colaboradores que têm cuidado dele e/ou contactado connosco, a família.
Várias vezes analisámos a forma afectiva com que temos sido recebidos
e como têm procurado apoiar e explicar as ocorrências, inclusive analisei
o cuidado e respeito com que o meu pai estava a ser cuidado por um Sr.
Enfermeiro que dialogava com ele como se o meu pai pudesse responder.
Para mim foi muito gratificante ver o respeito pelo utente.
O nosso muito obrigado.

Jaquelina Torcato

11 de Fevereiro de 2011
XIX Dia Mundial do Doente

“Nenhum doente se sinta esquecido ou marginalizado”, é o pedido do Papa Bento XVI na sua mensagem.

que sofrem e não é capaz de
contribuir mediante a compaixão,
para fazer com que o sofrimento seja
partilhado e assumido mesmo
interiormente é uma sociedade cruel
e desumana.”
“Queridos doentes e sofredores, é
justamente através das chagas de
Cristo que nós podemos ver, com
olhos de esperança, todos os males
que afl igem a humanidade.
Ressuscitando, o Senhor não tirou o
sofrimento e o mal do mundo, mas
venceu-os pela raiz. À prepotência
do Mal opôs a omnipotência do seu
Amor.”
Aos jovens o Papa recomenda que
reconheçam e sirvam Jesus também
nos pobres, nos doentes, nos irmãos
que sofrem e se encontram em
dificuldades, aqueles que precisam
de ajuda: “Muitas vezes a Paixão, a
Cruz de Jesus metem medo, porque
parecem ser a negação da vida. Na
realidade, é exactamente o contrário!
A Cruz é o “sim” de Deus ao homem,
a expressão mais elevada e mais

Foi o Papa João Paulo II que há 18
anos lançou a iniciativa de, no dia 11
de Fevereiro (memória de Nossa
Senhora de Lurdes), a Igreja celebrar
o Dia Mundial do Doente, propiciando
a reflexão sobre o mistério do
sofrimento e, sobretudo, sensibi-
lizando-nos mais para os que estão
doentes.
O Papa Bento XVI convida a
reflectir sobre o tema: “Pelas Suas
chagas fostes curados” (1 Ped 2, 24).
Eis algumas palavras da sua
mensagem:
“Se todos os homens são nossos
irmãos, aquele que é débil, sofredor
ou necessitado de cuidados de saúde
deve estar mais no centro da nossa
atenção, para que nenhum deles se
sinta esquecido ou marginalizado;
com efeito, a grandeza da
humanidade determina-se essen-
cialmente na relação com o
sofrimento e com aquele que sofre.
Isto vale tanto para o indivíduo como
para a sociedade” … “Uma sociedade
que não consegue aceitar as pessoas

intensa do seu amor e a fonte donde
brota a vida eterna.”
“Queridos irmãos e irmãs, neste Dia
Mundial do Doente, exorto também
as Autoridades a fim de que invistam
cada vez mais energias em estruturas
médicas que sirvam de ajuda e apoio
aos que sofrem, sobretudo os mais
pobres e necessitados, e envio uma
saudação afectuosa … a todos os
que se dedicam com amor a
cuidar e a aliviar as chagas de
cada irmão doente, nos hospitais
ou casas de cura, nas famílias: nos
rostos dos doentes saibam ver
sempre o Rosto dos rostos: o de
Cristo.”

Unindo-nos a esta iniciativa, foi
celebrada missa na Capela do
nosso Hospital na Sexta-feira,
dia 11, às 16h15m. No Sábado,
dia 12, à mesma hora, o Senhor
Bispo de Santarém presidiu à
missa e, após a celebração, visi-
tou alguns doentes internados.
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Festa de NatalFesta de NatalFesta de NatalFesta de NatalFesta de Natal
Como já vem sendo tradição,
realizou-se a Festa de Natal do
Hospital, dedicada aos doentes,
funcionários e suas famíl ias,
proporcionando-lhes no dia 21 de
Dezembro, uma agradável tarde de
convívio. Estiveram envolvidos na sua
organização o Serviço de Pediatria,
Pedopsiquiatria, Imagiologia, Re-
ligiosos, a Liga dos Amigos do
Hospital de Santarém e o Núcleo de
Estudos e Formação em Enfer-
magem e Saúde, que convidaram
diversas pessoas e entidades que se
prontificaram a participar. Conseguiu-
-se uma vez mais proporcionar um
espectáculo muito animado, onde se
viveram momentos musicais, de
dança, teatro, entre outros. A festa
foi apresentada por António Sala, que
com a sua simpatia habitual, deu cor
e animação à tarde de festividades.
As professoras do Conservatório de
Música de Santarém, Marta Cruz,
Sónia Tomás e Diana Matos iniciaram
o espectáculo. Houve lugar para
pinturas faciais, moldagem de balões
e Karaoke, da respon-sabilidade dos
professores e alunos do 11º ano da
Escola Profissional do Vale do Tejo.
Às crianças presentes foram
proporcionados momentos de
descontração e diversão.

O Hospital de Dia do
Departamento de
Psiquiatria e Saúde
Mental participou
com a peça de
teatro “Henrique
Semprespera”.
Pedro Madeira e o
seu grupo instru-
mental actuou de
seguida.
Participaram ainda
a Academia de
Dança de Alenquer
e Santarém, com
danças Sevilhanas
e Orientais.
Assistiu-se tam-
bém à actuação da
Tuna da Univer-
sidade da Terceira
Idade de Santarém
(U.T.I.S.), sempre
muito apreciada
por todos, não só
pelo seu reportório,
como pelo facto de
alguns elementos da Tuna, serem ex-
colaboradores do Hospital.
O “Newstardanceclub” surpreendeu
com a sua exibição de Samba, Jive,
Chachacha, Passo Doble e Rumba.
O novo talento do acordeão, Fran-

O Departamento de Psiquiatria e
Saúde Mental do Hospital de
Santarém, em conjunto com a
Associação de Amigos e Familiares
do Doente Psicótico (A FARPA),
organizaram, como acontece todos
os anos, uma Venda de Natal. Esta
decorreu na entrada principal do
Hospital, entre os dias 29 de
Novembro e 3 de Dezembro. Os
trabalhos em exposição fazem parte

das actividades que os utentes
daqueles Serviços desenvolvem. São
elaborados com os mais diversos
materiais, a partir dos quais criam
muitas e variadas peças, nomea-
damente bonecas de pano, porta-
chaves, caixas decoradas, pre-
sépios... Tudo é vendido a preços
convidativos. É dif íci l passar
despercebido o colorido de todos os
materiais expostos...

Venda de Natal do Departamento de Psiquiatria e Saúde MentalVenda de Natal do Departamento de Psiquiatria e Saúde MentalVenda de Natal do Departamento de Psiquiatria e Saúde MentalVenda de Natal do Departamento de Psiquiatria e Saúde MentalVenda de Natal do Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental

cisca Carvalho de 15 anos, foi uma
agradável surpresa. Esta artista, que
frequenta o 10º ano de Línguas e
Humanidades, é de Castanheira de
Pêra e nos seus tempos livres gosta
de tocar e trabalhar na Rádio da
Pampilhosa.
No encerramento, foram entregues
os prémios do “Concurso de Bolas de
Natal”, que teve cerca de 40 par-
ticipantes, entre doentes e cola-
boradores do Hospital, em nome
individual e Serviços.
Resta à Comissão Organizadora
agradecer a todos os convidados e
participantes que estiveram pre-
sentes neste evento.
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Concurso de Bolas de NatalConcurso de Bolas de NatalConcurso de Bolas de NatalConcurso de Bolas de NatalConcurso de Bolas de Natal

O Hospital de Santarém organizou no final do ano de 2010, o 1º Concurso de
Bolas de Natal, intitulado “Do berlinde à bola de futebol”. O concurso foi aberto
a todos os Serviços prestadores ou não de cuidados, que puderam concorrer
com uma ou várias bolas de Natal por colaborador ou por doente, elaboradas
com materiais à escolha e tendo de ser trabalhos originais.
Este concurso teve como objectivo incentivar e premiar a criatividade e a arte dos
colaboradores e doentes (crianças e adultos) do Hospital. As bolas apresentadas
a concurso, estiveram em exposição na Sala Polivalente durante a Festa de Natal.

O Júri foi composto por três ele-mentos, a quem coube
definir os critérios a adoptar na avaliação dos trabalhos
e entregar os prémios.
De entre as Bolas de Natal apresentadas, foram premia-

das as três melhores. Os
prémios, de carácter
simbólico,  foram entre-
gues na Festa de Natal,
tendo sido o primeiro
prémio atribuído às
Especialidades Cirúr-
gicas,  o segundo pré-
mio ao Serviço de Medi-

cina Física e Reabilitação e o terceiro prémio ao Serviço de Imagiologia.

“Cantou-se o Natal”“Cantou-se o Natal”“Cantou-se o Natal”“Cantou-se o Natal”“Cantou-se o Natal”

Cumprindo uma sempre louvável tradição, o Serviço
de Assistência Espiritual e Religiosa do nosso Hospital,
reuniu no dia 20 de Dezembro, um conjunto de vozes
generosas (e afinadas para o efeito) e foi cantar

cânticos de Natal às Enfermarias e Serviços (a quase todos). Os “Cantadores”,
apoiados por um grupo de Almeirim - habituais colaboradores destas iniciativas -
organizaram-se em dois grupos; tiveram a bonita colaboração de jovens e crianças,
que distribuiram presépios
artisticamente construídos, no
âmbito de outra iniciativa:
“Presépios na cidade”.
Cantou-se muito bem, mas foi
ainda melhor a alegria e a
emoção dos que acolheram a
iniciativa natalícia.

1º Prémio

2º Prémio 3º Prémio

Pequena
 história das Bolas de Natal
Perante a árvore da Natal, é
necessário procurar a maior
diversidade de enfeites que dão cor,
alegria e significado ao típico
pinheiro. Alguns deles são as maçãs
ou a sua variante bolas coloridas que,
segundo a doutrina Cristã, sim-
bolizam os frutos da árvore da vida
e transmitem a ideia da abundância.
Tanto as bolas coloridas como as
estrelas brilhantes representam as
maçãs ou o fruto do carvalho, a
árvore que inicialmente funcionou
como árvore de Natal. As bolas
coloridas foram desenvolvidas pelos
sopradores de vidro da Boémia no
séc.XVIII.

“““““Do berlinde à bola de futebol”Do berlinde à bola de futebol”Do berlinde à bola de futebol”Do berlinde à bola de futebol”Do berlinde à bola de futebol”

Novo edifício da Consulta Externa
Entrega de presépios

Serviço de Ginecologia/Obstetrícia - Bloco de Partos

Serviço de Patologia Clínica

Novo edifício da Consulta
Externa

Consulta de Oftalmologia
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Alunos do Ensino Básico de visita ao HospitalAlunos do Ensino Básico de visita ao HospitalAlunos do Ensino Básico de visita ao HospitalAlunos do Ensino Básico de visita ao HospitalAlunos do Ensino Básico de visita ao Hospital
No passado dia 6 de Janeiro, cerca
de 70 alunos do 9º ano da Escola EB
2/3 de Pontével, visitaram o nosso
Hospital.
O primeiro Serviço visitado foi  a Ana-
tomia Patológica, tendo a Directora

do Serviço, Dr.ª Eduarda Clemente e
o Coordenador Técnico, Paulo In-
fante, recebido os alunos e os profes-
sores na sala de reuniões do Servi-
ço, com o intuito de descrever
sumariamente tudo o que é realizado
num Serviço desta natureza.
Seguidamente e organizados por
grupos, tiveram a oportunidade de
observar os profissionais a executar

as várias etapas do processamento
das análises Anátomo-Patológicas. A
visita a este Serviço terminou com a
observação prática, através de um
microscópio óptico, do produto final
de todo o processamento: uma
lâmina histológica.
O Serviço de Patologia Clínica foi
apresentado pela Técnica Alexandra
Franco, que muito serena e meto-
dicamente foi explicando todo o
processo desde a chamada do
doente, até à colheita do produto,
processamento, análise e envio dos
resultados electronicamente para os
médicos requisitantes. Foram
explicados alguns termos clínicos e
inclusive foi descrita a grande
vantagem da existência de uns tubos
de vácuo nas paredes, denominado
“besidróglio” que permitem que as
amostras colhidas no Serviço de
Urgência sejam imediatamente
enviadas ao Serviço de Patologia,
sem ser necessário transporte em
mão própria, o que acelera
significativamente o tempo de

resposta. Foram muitos os alunos
que se mostraram interessados...
Esperamos que esta iniciativa se
repita, mas com certeza, fruto da
experiência, ainda com mais
organização, de forma a beneficiar
todos os que tenham a oportunidade
de observar o trabalho real e diário
de alguns profissionais de saúde. É
de salutar este tipo de interacção e

articulação entre as escolas e a
sociedade onde estão inseridos, na
medida em que experiências como
esta podem marcar o futuro dos
nossos estudantes ao nível da sua
escolha profissional.

Serviço de Anatomia Patológica

Serviço de Patologia Clínica

O Serviço de Pediatria e as EscolasO Serviço de Pediatria e as EscolasO Serviço de Pediatria e as EscolasO Serviço de Pediatria e as EscolasO Serviço de Pediatria e as Escolas

Escola S. Bento
 Agrupamento D. João II

Objectivos do Programa
1- Dinamizar competências em
contexto de saúde escolar;
2- Diminuir a ansiedade da criança
numa abordagem hospitalar;
3- Participar em problemáticas
abordadas no programa nacional de
educação;
4- Promover a saúde e prevenir a
doença na comunidade educativa;
5- Promover um ambiente escolar
seguro e saudável;
6- Reforçar os factores de protecção
relacionados com o estilo de vida
saudável;
7- Contribuir para o desen-
volvimento das escolas promotoras
de saúde.

Não fazendo parte do Programa das
Escolas Promotoras de Saúde, a
equipa do Serviço de Pediatria do
Hospital de Santarém participa num
projecto com várias escolas do 1º

ciclo do Ensino Básico, com o
objectivo de promover a divulgação
dos hábitos de vida saudável.
Possuidor de vastos conhecimentos
e experiência relativamente às
crianças doentes, o Serviço de Pedia-
tria do Hospital, articula-se com o
espaço ESCOLA de forma a interagir
com as crianças e de promover a sua
aprendizagem, de acordo com o seu
estadio de desenvolvimento. A escola
é o espaço onde estas se encontram
durante várias horas diariamente,
sendo o desenvolvimento psicológico
e moral amplamente moldado
durante este período. Daqui resulta
que uma forte interacção entre a
Escola e outras entidades onde
aquela se encontra inserida, constitui
uma vantagem para a promoção de
experiências reais.

Equipa
A  equipa do Serviço de Pediatria é
multidisciplinar, composta por
Médicos, Enfermeiros, Dietista,
Fisioterapeutas e Educadora de
Infância. O Projecto é super-
visionado pela Directora do Serviço,

Dr.ª Aldina Lopes e a organização é
da responsabilidade da Educadora
de Infância, Liliana Gabriel. As
Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico
que estão envolvidas no Projecto
durante o ano lectivo de 2010/2011
são a Escola S. Bento -  Agrupamento
D. João II e a Escola Vale Estacas -
Agrupamento Alexandre Herculano.

Escola Vale de Estacas
 Agrupamento Alexandre Herculano

Tema “Auto-estima”
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Terapêutica Fotodinâmica

-

A Terapêutica Fotodinâmica (TFD) é
uma técnica não invasiva utilizada em
Dermatologia especialmente para o
tratamento de lesões pré-malignas
e malignas. A TFD baseia-se numa
reacção fotoquímica mediada pela
interacção entre um fotossen-
sibilizante, a luz e o oxigénio. O
procedimento é constituído por duas
fases: na primeira, a substância
fotossensibil izante é aplicada
topicamente no doente, sendo
captada ao longo de algumas horas
pelas células-alvo. Na segunda, o
fotossensibilizante captado é activado
por uma luz de determinado com-
primento de onda, resultando na
destruição das lesões.
Na prática clínica de Dermatologia, o
ácido 5-aminolevulínico (AAL) e o
metilaminolevulinato (MAL) são os
fotossensibilizantes mais usados,
sendo activados, respectivamente,
por uma luz azul (produzida pelos
sistemas Blu-U®ou ClearLight®) e
uma luz vermelha (emitida por uma
lâmpada Aktilite®). No geral, a TFD
com MAL é a opção preferida pelos
dermatologistas, tendo como prin-
cipais indicações o tratamento de

lesões pré-malignas (queratoses
actínicas) e malignas (carcinoma
basocelular, carcinoma espinocelular
“insitu”).
O Serviço de Dermatologia e
Venereologia do Hospital de
Santarém dispõe, actualmente, de
uma lâmpada Aktilite® (Fig. 1 e 2)

para realização de terapêutica
fotodinâmica em doentes selec-
cionados, sobretudo nos portadores
de queratoses actínicas múltiplas,
carcinoma basocelular (tipo su-
perficial e nodular) e carcinoma
espinocelular “insitu” (doença de
Bowen), cujas dimensões e/ou
número não permite o tratamento por
outras modalidades terapêuticas.Em

conclusão, trata-se de uma técnica
recente, vantajosa e promissora em
Dermatologia, constituindo, jun-
tamente com a cirurgia clássica, a
criocirurgia e a laserterapia, uma
nova modalidade disponível no nosso
serviço, para
o melhor tra-
tamento dos
seus doen-
tes.
Nota: A
l â m p a d a
akt i l i te®foi
oferecida ao
Serviço pela
Associação
dos Derma-
tologistas de
Santa rém,
organização
const i tu ída
pelos espe-
cialistas do
Serviço de Dermatologia e Vene-
reologia do nosso Hospital, cujos
fundos foram adquiridos com a
realização de Jornadas Científicas.

Fig. 1 - Lâmpada Aktilite

Fig. 2 - Lâmpada Aktilite

dos relatórios. Tem sido cumprida a
calendarização das diversas fases de
implementação destes sistemas de
informação e as dificuldades
progressivamente ultrapassadas.
Após a formação “Requisição
electrónica de exames” e “Visua-
lização/Tratamento de imagens”,
destinada aos médicos dos diversos
Serviços do Hospital, que  decorrerá
de 9 a 15 de Fevereiro, serão
disponibilizadas aos utilizadores a
requisição electrónica, o acesso à
imagem e respectivos relatórios.
Deverá considerar-se a relevância,
do ponto de vista económico e
ecológico, da consequente abolição
do papel e da película radiográfica.
Esta ou o CD/DVD deverão ser
utilizados apenas em situações de
excepção, devidamente justificadas.

seios perinasais, realizado a uma
utente de 39 anos. Desde então têm
sido feitos testes de funcionamento
e sincronização destes sistemas com
os diversos equipamentos e a sua
integração com o Sonho, SAM e
Alert. O arranque do RIS introduziu
alterações significativas no fun-
cionamento do Serviço de Imagio-
logia, uma verdadeira “revolução”
nos procedimentos habituais, desde

o agendamento dos
exames até à forma da
sua execução.
Já se concluiu a for-
mação do “reconheci-
mento de voz” para os
médicos radiologistas,
que após a fase inicial de
adaptação ao novo sis-
tema, permitirá ganhos
significativos na execu-
ção e disponibilização

Cumprindo o cronograma esta-
belecido, entrou em funcionamento
no Serviço de Imagiologia no dia 10
de Janeiro último, o Sistema de
Arquivo e Comunicação de
Imagens (PACS) integrado com o
Sistema de Informação Ra-
diológica (RIS), tendo o Conselho
de Administração marcado presença
neste “momento histórico”. O pri-
meiro exame registado foi um Rx dos

O Arranque do PACS/RISO Arranque do PACS/RISO Arranque do PACS/RISO Arranque do PACS/RISO Arranque do PACS/RIS

Dr.ª Inês Pereira

Dr. Ermelindo Tavares
Dr.ª Joana Parente
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O alimento deste mês é o... ESPINAFREO alimento deste mês é o... ESPINAFREO alimento deste mês é o... ESPINAFREO alimento deste mês é o... ESPINAFREO alimento deste mês é o... ESPINAFRE

Originária da Pérsia, esta hortaliça
foi trazida do Oriente pelos cruzados.
Cultiva-se pelas suas folhas grandes
e espessas, de paladar agradável e
ricas em ferro e vitaminas. A sua
coloração e aspecto diferem com a
variedade e a época do ano. Os
espinafres contêm cerca de 92 % de
água, uma quantidade importante de
caroteno (provitamina A), de vitamina
C e são pouco energéticos, 22 Kcal,
por cada 100g. Os espinafres devem
a fama de “reconstituintes” ao seu
teor em sais minerais e, princi-
palmente, em magnésio e ferro. Mas
na verdade, os 90% do ferro que
contém não é absorvido pelo nosso
organismo, pois só assimilamos 10%.

Por outro lado, as nossas neces-
sidades de ferro são muito limitadas
e podem ser perfeitamente
asseguradas por outros alimentos
como o fígado, rins, gema de ovo,
etc. Os es-pinafres fazem parte do
grupo de hortaliças de folhas
(juntamente com a alface e as
nabiças) que têm tendência a
acumular mais nitratos, sobretudo nos
caules. No caso das alfaces,
desprezar as folhas exteriores pode
ser suficiente para reduzir os riscos,
pelo que não é conveniente dar
espinafres aos bebés e crianças
pequenas. Por outro lado, os
espinafres são desaconselháveis
para as pessoas que sofram de

artrite, gota e cálculos renais, devido
ao ácido oxálico que contêm. Para
uma boa utilização, escolha espi-
nafres sem parasitas nem folhas
amarelas ou murchas e desprovidas
de hastes florais. Lave-os cuida-
dosamente debaixo da torneira da
água fria. Convém comer os
espinafres bem frescos, pois as suas
folhas fermentam muito depressa.
Os espinafres podem comer-se
cozidos, em  esparregado e ainda,
em tartes, massas e sopas. Evite
guardar os espinafres cozidos
durante mais de 24 horas. E agora,
delicie-se…

Preparação:
Estufe os espinafres com o azeite e
tempere com sal, pimenta e raspas
de noz-moscada. Misture com o
requeijão passado por uma peneira
e reserve. Pique as cebolas e os
alhos e estufe com o azeite. Junte o
tomate limpo e cortado. Estufe de
novo e junte o manjericão picado.
Tape o tacho e apure em lume brando
durante 25 minutos, mexendo várias
vezes. Se necessário, junte água.
Tempere com sal e pimenta. Recheie
os canelones com o preparado de
espinafres. Coloque-os num pirex

Ingredientes:
Recheio
400 gr de espinafres cozidos,
espremidos e picados
3 colheres de sopa de azeite
sal, pimenta e noz-moscada q.b.
200 g de requeijão magro

Molho
2 Cebolas
2 Dentes de alho
2 Colheres de sopa de azeite
1 Kg de tomate maduro
1 Haste de manjericão
16 Canelones
5 Colheres de sopa de queijo magro

untado com azeite. Regue com o
molho de tomate e polvilhe com o
queijo ralado. Leve ao forno pré-
aquecido e sirva muito quente.

Bom apetite!
Saudações nutricionais,
Maria Duarte

 Canelones de Espinafres

Saberes e Sabores Nutritivos
O Alimento deste mês é o… Espinafre

No passado dia 27 de Janeiro, pelo
segundo ano consecutivo, um grupo
de Profissionais das Tecnologias da
Saúde do Hospital de Santarém,
deslocou-se à Escola Secundária do
Entroncamento, a fim de realizar uma
palestra sobre as “Profissões das
Tecnologias da Saúde”.
Esta iniciativa realizou-se a
convite do Director da es-
cola no âmbito do projecto
curricular do 10º e 11º ano
da área das Ciências e
Tecnologias e foi dina-
mizada pelo Conselho
Técnico do Hospital de
Santarém. Teve como ob-
jectivo principal dar a
conhecer dez das dezoito
profissões das Tecnologias

da Saúde existentes, relativamente
ao seu conteúdo funcional e áreas
de intervenção. Estiveram presen-
tes alunos do 10º e 11º ano que
puderam conhecer melhor estas
profissões de forma a efectuarem
uma escolha mais consciente para a
sua vida futura, bem como pro-

fessores, que de uma forma dinâmica
e interactiva, puderam esclarecer
algumas dúvidas.
Participaram diversos profissionais
representantes das áreas de Análi-
ses Clínicas e Saúde Pública,
nomeadamente Anatomia Patoló-
gica, Audiologia, Cardiopneumo-
logia, Farmácia, Fisioterapia,
Ortóptica, Radiologia, Terapia da Fala
e Terapia Ocupacional, que foram
acolhidos calorosamente por parte
da direcção da escola e dos
respectivos alunos.
Esta iniciativa foi mais um passo pa-
ra a promoção da interacção entre
o Hospital/Escola/Comunidade, que
o Conselho Técnico espera conseguir
consolidar com mais iniciativas no
decorrer do corrente ano.

Palestra “Profissões das Tecnologias da Saúde”

Profissionais das Tecnologias da Saúde
do Hospital de Santarém
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 Análise Estatística do Serviço de Urgência e
Enquadramento Regional

INTRODUÇÃO

A urgência hospitalar é a primeira resposta aos casos
urgentes e emergentes que surgem diáriamente. Em
diversas situações estes serviços não se confinam a
atender doentes da sua própria área de influência, sendo,
em muitos casos, a assistência extensível a doentes de
outras áreas geográficas. A mobilidade, cada vez maior
e as deslocações de pessoas e bens, quer por
necessidade nas diversas bacias de emprego no nosso
País, quer por lazer, são factores que influenciam a
polivalência geográfica do Serviço de Urgência. No
entanto, a maior parte dos doentes que aflui ao Serviço
de Urgências, são os da sua área de influência.
O Serviço de Urgência do Hospital de Santarém funciona
desde 1984, inicialmente com capacidade para 80
doentes/dia. Actualmente e na medida em que está a
ser construído o novo Serviço de Urgência, que entrará
em funcionamento em 2011, a Urgência actual está
localizada em contentores. A capacidade “antiga” do
Serviço de Urgência há muito que está esgotada em
virtude da cada vez maior afluência de doentes, o que
se reflecte diáriamente nos tempos de espera e conforto
das instalações. As sucessivas mudanças governamentais
na área da saúde, a falta de resposta a nível dos
cuidados primários, a diminuição da oferta de médicos
especialistas, o envelhecimento da população, entre
outras causas, ditam a elevada afluência de pessoas a
este Serviço de Urgência.
Este artigo, pretende analisar o movimento de doentes
na área de influência do Hospital de Santarém em duas
vertentes: por um lado, obter-se uma visão global deste
movimento, por outro lado, analisar-se a área de
influência geográfica do Hospital de Santarém.

ENQUADRAMENTO REGIONAL

A N.U.T. III (Nomenclatura de Unidade Territorial) Lezíria
do Tejo, estava incluída na NUT II Lisboa e Vale do Tejo.
Com a nova reorganização geográfica, em virtude do

Quadro de Referência
Estratégica Nacional,
aquela agregou-se à
N.U.T. II do Alentejo
conforme mapa  apre-
sentado. No entanto a
N.U.T. III da Lezíria do
Tejo continua sob
influência de Lisboa em
termos estratégicos.

ENQUADRAMENTO GEOGRÁFICO

Fazem parte da N.U.T. III da Lezíria do Tejo os concelhos
de Almeirim, Alpiarça, Azambuja, Benavente, Cartaxo,
Chamusca, Coruche, Golegã, Rio Maior, Salvaterra de
Magos e Santarém, (apenas Benavente, Azambuja e
Golegã não são Concelhos da área de influência do
Hospital de Santarém). Devido à sua posição geográfica,
a N.U.T. III é atravessada pelos seguintes corredores
estruturantes ao nível de transportes (Quadro 1):

Fig. 1 - Posição da N.U.T.III em Portugal

Nuno Freitas1, Sebastião Geraldes Barba2

1. Assistente Técnico do Serviço de Urgência do Hospital de Santarém (Licenciado em Planeamento e Gestão do Território - Geografia)

2. Director do Serviço de Urgência do Hospital de Santarém

Quadro 1 -  Sistema de transportes

Transportes

       Subsistema Rodoviário           Subsistema Ferroviário

     Longitudinais         Transversais             Linha do Norte

         IP1/A1                      A23                  Linha da Beira Baixa

     (Lisboa-Porto)          (Poente-Nasc.)

        IC2/A10                    A15                      Linha do Leste

     (Lisboa-Porto)             (A8 – A1)

          IC3                         IC10                     Ramal de Tomar

   (Setúbal-Coimbra)

                                        IC11                      Linha do Oeste

                                        IC9                 Linha Coruche-Vendas

                                        IC13                    Alta Velocidade



Estes espaços canais (sistema rodoviário e ferroviário)
são importantes na regulação da dinâmica de um
território, envolvem o movimento de pessoas e bens,
que influenciam a própria dinâmica do Serviço de
Urgência. Os acidentes, as situações de doença em
trânsito, bem como acidentes de trabalho resultantes
da dinâmica de empresas existentes junto de Santarém,
são consequência da mobilidade da população e expansão
das bacias de emprego.

ANÁLISE DAS URGÊNCIAS

Dados Estatísticos

Em 2001, residiam na Lezíria do Tejo cerca de 249.832
pessoas (Quadro 2). Do total da sub-região Oeste e Vale
do Tejo corresponde a 30% de habitantes. O Concelho
com maior aumento populacional é Benavente, com

ganhos na ordem dos 43% em 20 anos, principalmente
devido à sua proximidade da Área Metropolitana de
Lisboa. Os Concelhos com redução de população são os
de Chamusca e Coruche. Segundo as projecções
apresentadas, na globalidade a N.U.T. III Lezíria do Tejo
obteve ganhos populacionais entre 1991 e 2001. Segundo

as projecções actuais, a população diminuirá entre 2010
e 2025 (Quadro 3). O envelhecimento da população da
Lezíria do Tejo, continuará a aumentar, igualando a
tendência nacional. Neste contexto, é importante realçar
a correlação positiva entre a maior fatia de população
envelhecida e o maior número de urgências, sendo este
o grupo populacional que carece com mais frequência
de cuidados de saúde.

Dados relativos ao Serviço de  Urgência

Entre 2000 e 2009, segundo os dados relativos aos
doentes admitidos na urgência registados no Hospital
(Quadro 4), nota-se que os Concelhos de Santarém,
Almeirim, e Cartaxo apresentam cerca de 70,6% do total
do número de urgências. O Concelho de Santarém
apresenta a maior afluência ao Serviço de Urgência,
sendo o Concelho da Chamusca o que apresenta a menor.

No que concerne às taxas de variação (Quadro 5), no
período compreendido entre 2000 a 2009, nota-se que
os concelhos com menor percentagem de doentes
admitidos nas urgências (Alpiarça, Chamusca, Coruche,
Rio Maior, Salvaterra de Magos são os que registaram
uma maior variação no que diz respeito aos atendimentos

Quadro 3 -  Dados de população para a área de influência do H.D.S.

População     População    Variação     População              Índice      Taxa          Taxa
    1991                2001            91/01             2008            Envelhecimento     Natalidade     Mortalidade
                                                     (%)                                            (2008)                ‰ (2008)       ‰ (2008)

Santarém             62 621              63 563           1,5                63 630                 152,1        8,7            12,3

Almeirim             21 380              21 957           2,7                22 937                 138,4     12,6            11,3

Alpiarça                7 711               8 024            4,1                  8 266                 181,2       9,2           13,8

Cartaxo             22 268             23 389            5,0                25 156                 140,4       8,3           11,2

Chamusca             12 282             11 492           -6,4                10 976                230,4       5,9           14,2

Coruche             23 634             21 332           -9,7                19 624                233,0       7,4           15,7

Rio Maior             20 119              21 110            4,9                21 822                 133,3       9,4           11,8

Salv. Magos             18 979              20 161           4,9                21 491                 144,8       9,6           13,2

Lezíria do Tejo      232 969           249 832            3,4             249 588                 147,8                     9,5                     12,2

Portugal Cont.    9 375 926       9 869 343           5,3         10 135 309               118,10                    9,8                       9,8

 Quadro 2 - Projecções de população residente
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                CENÁRIO MÉDIO                      2010                     2015                     2020                     2025                     2030

TOTAL                    232262                225497               217445                208892                 200432

0 – 14                     32968                  30327                  26479                  23160                   20906

15 – 24                     23113                  22729                  23244                  21954                   19328

25 – 64                   125758               121451                116464                 111720                 106697

+ 65                    50423                  50990                  51258                   52058                   53501

15 – 49                        …                         …                …                           …                          …

                  Envelhecimento                  152,9                    168,1                 193,6                      224,8                   255,9

                  Dependência Total               56,0                      56,4                    55,6                       56,3                      59,0

                  Dependência Jovens           22,1                      21,0                    19,0                       17,3                      16,6

                  Dependência Idosos           33,9                      35,4                    36,7                       38,9                       42,5



O FUTURO DO SERVIÇO DE URGÊNCIA

O Novo Serviço

1) O novo Serviço terá melhores condições de trabalho
para os profissionais e reforçará a capacidade de
resposta aos utentes;
2) As melhores con-dições, a ampliação das instalações
e a melhoria dos serviços prestados serão propícias a
uma maior afluência de doentes;

3) A cada vez menor capacidade de resposta dos
cuidados de saúde primários continuará a ter um impacto
directo no aumento das admissões ao Serviço de
Urgência, resultante dos serviços e da centralidade
proporcionados;
4) É necessário considerar duas vertentes ao analisar a
questão das especialidades de apoio ao Serviço de
Urgência: por um lado o aumento da sua procura pelos
utentes e por outro, o seu reforço como uma prioridade
a fim de assegurar serviços de qualidade.

A questão Populacional

1) Em relação à população, segundo o Plano Regional
de Ordenamento do Território – Oeste e Vale do Tejo,
espera-se que a tendência populacional seja de
crescimento nos próximos 25 anos. Dados com a taxa
de migração actual “Num exercício de projecção, que
contemplou factores tão distintos como natalidade,
mortalidade, fertilidade, movimentos migratórios e
componentes económicas e sociais, conclui-se que a
população da Oeste e Vale do Tejo em 2051 oscilará
entre 890.488 a 1.093.168 habitantes. Mantendo-se o
quociente migratório actual a população crescerá até
ao valor máximo referido anteriormente, o que traduziria

 Quadro 5 - Taxas de variação

 Quadro 4 - Total de urgências

no Serviço de Urgência. São estes os concelhos de Rio
Maior (65,22%), Chamusca (64,03%) e Coruche
(60,87%) que notam uma variação positiva no intervalo
dos anos de 00/09. Neste igual período, o concelho de
Santarém obteve uma quebra de -5,44% nos
atendimentos na urgência.
Em 2002, verificou-se um decréscimo do número de ur-
gências, uma vez que nesse ano, as Unidades Básicas
de Urgência (U.B.U.) deixaram de funcionar.
É necessário fazer nota que em 2005 se verificou a
pandemia da Gripe das Aves e em 2009 a pandemia da
Gripe A, o que aumentou o número de atendimento pelo
Serviço de Urgência.

                                                                                                                                                         Total         % do total

                      2000      2001      2002      2003     2004     2005      2006      2007     2008     2009      Concelhos   Concelhos

Santarém 50379   55549    35997    35892   38846   41195    44226   46852    48556   47638     445130          43,31

Almeirim 13153   14845    12426   13315   14309   15499    16460   16611     17531   17721     151870         14,78

Alpiarça    5350      5785     5139      5637     5467      6091     6679      6534      7114      7064        60860            5,92

Cartaxo    9812    11355    10430   10930   11474   13094    13516    13917    14468   14032     123028          11,97

Chamusca   2063      2200     2051      2391     2454      2451      2569     2960      3239      3384        25762            2,51

Coruche   3859      4064     4223     4412       4811     4976      5296      5431      5434      6208        48714            4,74

Rio Maior   6234      6870     6701     7242      7800     8709      9751    10305    10472    10300       84384            8,21

Salvaterra   7792       9073    7183      7296      7890    8339      9270      9744     10614    10812       88013            8,56

Total Anos 98642  109741  84150    87115    93051 100354  107767 112354  117428 117159   1027761       100,00

Taxas de Variação

                           00 a 01     01 a 02     02 a 03     03 a 04      04 a 05     05 a 06     06 a 07     07 a 08     08 a 09     00 a 09

Santarém           10,26       -35,20        -0,29           8,23          6,05           7,36          5,94           3,64         -1,89           -5,44

Almeirim             12,86       -16,30         7,15           7,47       8,32           6,20    0,92          5,54        1,08          34,73

Alpiarça               8,13       -11,17     9,69         -3,02          11,41        9,65         -2,17           8,88         -0,70          32,04

Cartaxo         15,73        -8,15          4,79           4,98         14,12          3,22          2,97           3,96          -3,01         43,01

Chamusca      6,64         -6,77       16,58           2,63          -0,12          4,81        15,22          9,43        4,48          64,03

Coruche               5,31          3,91         4,48           9,04            3,43          6,43          2,55           0,06        14,24          60,87

Rio Maior           10,20         -2,46         8,07          7,71          11,65      11,96          5,68     1,62       -1,64          65,22

Salvaterra         16,44       -20,83         1,57           8,14            5,69        11,16           5,11          8,93        1,87          38,76



Fórmulas de Calculo e Explicação
Índice de Envelhecimento: População 65 + / População
0-14 * 100
Taxa de Variação: Ex.: Ano 2001-Ano 1991/Ano 1991 *
100
N.U.T.: As Unidades Territoriais Estatísticas de
Portugal designam as sub-regiões estatísticas em que se
divide o território português, de acordo com o Regulamento
(CE) n.º 1059/2003 do Parlamento Europeu e do Conselho
de 26 de Maio de 2003. O Regulamento instituiu uma
Nomenclatura Comum das Unidades Territoriais Estatísticas
(NUTS).
Taxa de Natalidade: TN = N/Pop.* 1000 - Nº de
nascimentos por cada 1000 habitantes num dado período
de tempo.
Taxa de Mortalidade: TM = O/Pop*1000 – N.º de Óbitos
por cada 1000 habitantes num dado período de tempo.
Índice de Dependência Total:  ID= (Pop<15 anos+
Pope”65 anos)/ Pop 15-64 anos *100 - Nº de indivíduos
com menos de 15 anos e nº de indivíduos com 65 ou mais
anos existentes por cada 100 indivíduos entre os 15 e 64
anos de uma dada população.
Índice de Dependência de Jovens: IDJ= Pop<15 anos/
Pop 15-64 anos *100 - Nº de indivíduos com menos de 15
anos e nº de indivíduos com 65 ou mais anos existentes
por cada 100 indivíduos entre os 15 e 64 anos de uma
dada população.
Índice de Dependência de Idosos: IDI=Pope”65 anos)/
Pop 15-64 anos *100 - Nº de indivíduos com menos de 15
anos e nº de indivíduos com 65 ou mais anos existentes
por cada 100 indivíduos entre os 15 e 64 anos de uma
dada população
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uma taxa de variação positiva (10,7%) muito superior à
do Continente” (Plano Regional de Ordenamento do
Território – Oeste e Vale do Tejo).
2) Sendo assim, prevê-se que o número de atendimentos
no Serviço de Urgência aumente em simultâneo com o
crescimento da população. De salientar que a NUT III
(Lezíria do Tejo) é a área de influência directa do Hospital
de Santarém e fazem parte da sua influência indirecta
a NUT III Oeste e NUT III Médio Tejo.
3) O Plano Regional de Ordenamento do Território –
Oeste e Vale do Tejo prevê que a tendência da taxa de
envelhecimento seja de aumento, não se prevendo que
seja tão acentuada como se esperava. No entanto,
salienta-se que a NUT III (Lezíria do Tejo), atingirá cerca
de 20% de idosos na população, a maior das três NUTS
apresentadas.
4) Assim, a área de influência directa do Hospital de
Santarém terá uma evolução populacional moderada,
com um crescimento de população jovem, e um aumento
da população idosa. A tendência para a respectiva
necessidade de cuidados de saúde continuados,
apresenta-se como dos factores de aumento do número
de urgências. Acresce ainda que na zona de influência
e na área circundante, a difusão de lares de 3.ª idade
irá  contribuir para este fenómeno.

Previsões

1) Para as previsões, utilizaram-se os dados do Instituto
Nacional de Estatística.
Para a previsão da população existem os cenários baixo,
base e elevado. Escolheu-se por uma questão de
equidade o cenário base. Com as taxas de enve-
lhecimento a subirem até 2030 (Quadro 3), prevê-se
que será necessário ampliar a capacidade de resposta
dos cuidados continuados.
2) Essas estruturas são importantes para libertar a
população activa dos cuidados domiciliários com idosos.
3) Calculou-se uma correlação linear de duas variáveis
(os utentes e o índice de envelhecimento). O valor
apurado foi de 23,3%. Trata-se de uma correlação
positiva.
4) Depois, calculou-se uma regressão linear simples
com as mesmas variáveis, efectuando-se uma previsão
dos doentes:

Previsão

A+(B*X)

                     2010         101 500

                     2015         105 054

                     2020         111 017

                     2025         118 313

5) De salientar que nesta previsão ainda existe o erro
de regressão e os valores são aproximados, podendo
ser alterados nestas datas apresentadas por múltiplos
factores.

A Questão Económica

1) Espera-se ainda que o crescimento da economia seja
uma vertente importante. Se este factor registar uma
evolução positiva, registar-se-á um aumento da taxa de
actividade da população e maiores probabilidades de
urgências por acidentes de trabalho.
2) Ainda dentro da actividade económica, acha-se
pertinente acrescentar que em torno do Hospital, existe
um cluster de estabelecimentos comerciais que oferecem
um conjunto de bens e serviços (empregos indirectos)
que estão interligados com a própria actividade da
Instituição.
3) Algo que se considera importante será a médio prazo
o Hospital de Santarém conseguir captar profissionais
de saúde que colmatem as falhas na prestação de
cuidados de saúde. Será uma estratégia que poderá
tornar o Hospital mais autónomo em relação à sua
dependência, cada vez mais acentuada, dos hospitais
de Lisboa.


