
Edição#1 
dezembro 2021 magazineHDS 



Nova Ressonância Magnética no HDS
SIGNA ARCHITECT 3T, da General Electric, com características únicas no SNS 

Com bobinas AIR™ revolucionárias, design leve e flexível que oferece versatilidade
clínica com maior liberdade no posicionamento, maior conforto e cobertura do
utente, permitindo a realização de exames de corpo inteiro;

Equipamento topo de gama que permite dar respostas nas áreas da senologia,
neurologia avançada com exames funcionais e todas as vertentes da oncologia;

Oferece uma qualidade de imagem consistente e reduz o tempo de configuração do
exame, equipado com um monitor vídeo que permite a redução de ansiedade nos
pacientes claustrofóbicos;

      - investimento de 2 milhões e 150 mil euros, financiado em 85% por fundos 
        comunitários;
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Ana Infante
Presidente do Conselho

de Administração do HDS

              papel  e    a   importância   da    comunicação,  
            interna e externa, nas organizações modernas  
é algo que nunca poderemos menosprezar. Uma
Unidade de Saúde, pela especificidade da sua ação,
pelas características dos seus utentes e dos seus
profissionais, detentores de elevado conhecimento,
saber e poder crítico, exigem uma redobrada atenção
na forma como se transmite o que se faz e o que se
pretende fazer.  

Desde o início do mandato que este Conselho de
Administração apostou na promoção de uma
comunicação transparente que potenciasse as boas
práticas realizadas no Hospital.

A forma como o HDS tem vindo a ser reconhecido, a
imagem positiva que conseguimos transmitir do que
que somos e do que fazemos, demonstra que estamos
no caminho certo!

A HDSmagazine, que agora publicamos o primeiro
número, pretendemos que seja um ponto de melhoria
na forma de comunicar com a comunidade e com os
nossos profissionais. 

Pretendemos desenvolver conteúdos mais abrangentes
e apelativos, com um formato e periodicidade
adequada aos objetivos definidos.

Contamos, naturalmente, com a participação ativa e
crítica dos profissionais do hospital, de quem
esperamos os melhores e mais qualificados conteúdos
científicos, que transmitam todas as competências que
o HDS oferece na prestação de cuidados de saúde.

O

O papel da comunicação nas organizações
E D I T O R I A L
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#editorial



HDS mobiliza a arte como ferramenta terapêutica  

“A dinamização de projetos de reabilitação psicossocial
de pessoas com doença mental, mobilizando a arte
como ferramenta terapêutica, é um contributo
importante para estreitar as margens de um rio
tenebroso que corre bem perto de nós e que nem
sempre é compreendido: o estigma social associado à
doença mental.” A afirmação é de Ana Infante,
presidente do Conselho de Administração  do HDS.

#destaque

oficINa 
arte bruta inclusiva

A responsável esteve presente na inauguração da
oficINa – Arte Bruta Inclusiva, novo espaço instalado
no Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental do
HDS, que tem como objetivo dar respostas de inclusão
socioprofissional e a desmistificação da barreira do
estigma associado à doença mental.

“Em época pós-covid, a doença mental e os traumas
associados ao prolongar da pandemia irão merecer de
todos nós uma profunda reflexão quanto ao que
realmente importa fazer”, acrescentou Ana Infante.

Carla Ferreira, enfermeira do Departamento de
Psiquiatria e Saúde Mental do HDS, lembrou que este 
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projeto dá continuidade ao trabalho iniciado no
âmbito do projeto Incluir em 2016, com oficinas
artísticas que funcionaram no Convento de São
Francisco e em vários locais públicos da cidade de
Santarém, envolvendo utentes do hospital de dia do
Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental do
HDS e membros da comunidade.

 A enfermeira sublinhou que a oficINa “pretende ser
um espaço de arte bruta inclusiva, um espaço de
total liberdade de expressão artística sem tabus que
possa ser partilhado pelos nossos artistas (os
utentes) e também por artistas”.



#destaque
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A expressão arte bruta (em francês Art Brut) foi
concebida por Jean Dubuffet, em 1945, para
designar a arte produzida por criadores livres da
influência de estilos oficiais, incluindo as diversas
vanguardas, ou das imposições do mercado de
arte.

Dubuffet via nesses criadores - oriundos de fora
do meio artístico, a exemplo dos internados em
hospitais psiquiátricos e os autodidatas isolados
não doentes - a forma mais pura de arte. O suíço
Adolf Wölfli (1864-1930), que viveu num asilo de
alienados desde 1895 até sua morte, é apontado
por Dubuffet como autor símbolo da arte bruta.

conceito
Arte bruta 

De acordo com Carla Ferreira, a nova oficina “é um
espaço de criação artística que não pretende ser só arte
plástica - pode ser costura, arraiolos, oficina de
reciclagem de móveis, entre outras”.

Paula Pinheiro, diretora do Serviço de Psiquiatria, disse
que “este tipo de iniciativa é um combate ao estigma e
uma verdadeira ajuda para acompanhar os nossos
utentes”. 

A responsável lembrou que o projeto oficINa contou
com o apoio financeiro do Programa de
Responsabilidade Social – Fidelidade Comunidade no
valor de 47.500 euros, que permitiu a construção de um
novo edifício contíguo ao Serviço de Psiquiatria do
HDS, assim como do Prémio BPI “la Caixa” Capacitar, no
valor de 28.670 euros, que vai possibilizar a
dinamização de projetos de reabilitação psicossocial.

A cerimónia de inauguração contou com as presenças
de Tina Sequeira e Lourdes Mileu, em representação do
BPI; de Fernanda Pereira, em representação da
Fidelidade; de Ricardo Gonçalves, presidente da Câmara
Municipal de Santarém; e da decoradora Ana Carvalho,
que tem dado apoio ao projeto. 



#atualidade
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Nazaré Matos, diretora do Departamento de
Psiquiatria e Saúde Mental do HDS, que integra os
serviços de Psiquiatria e de Psiquiatria da Infância e
Adolescência, explica que esta equipa “tem como
objetivo aproximar os serviços de Saúde Mental da
comunidade, com enfoque na prevenção da doença e
promoção da saúde mental, através do melhor
entendimento do contexto onde as pessoas vivem”.

De acordo com Nazaré Matos, pretende-se
desenvolver um trabalho de proximidade com
populações mais distantes do HDS, permitindo uma
atividade assistencial direta em situações de
psicopatologia (promoção e prevenção), capacitando
crianças, adolescentes e famílias com recursos
internos para fazer face a situações de risco para a
saúde mental.

A atividade da equipa será desenvolvida em
articulação com os Cuidados de Saúde Primários,
autarquias e outras instituições locais.

A psiquiatra explica que a equipa - constituída por
profissionais de diferentes áreas, nomeadamente
psiquiatria da infância e adolescência, enfermagem,
psicologia, terapia ocupacional e serviço social -,
assegurará um conjunto de intervenções, como
programas de psicoeducação, treino de
competências parentais e sociais, psicomotricidade,
expressão plástica, atividades sensoriomotoras,
entre outras.

Psiquiatria da Infância e Adolescência

Foram mais de 400 as visitas domiciliárias realizadas
pela equipa de Saúde Mental na Comunidade do
Departamento de Saúde Mental e Psiquiatria do
HDS. Em apenas um ano de atividade, e em contexto
de pandemia, esta equipa assegurou a prestação de
cuidados globais essenciais de saúde mental, a nível
de ambulatório e de internamento, à população da
área de influência do HDS.

Desde 2020 que esta equipa atua de forma a
minimizar recaídas da doença mental grave e
diminuir o impacto da Covid-19 (do confinamento e
da dificuldade em lidar com as medidas restritivas de
proteção), intervindo através das teleconsultas e da
consulta domiciliária, com a finalidade de diminuir o
recurso ao Serviço de Urgência e a necessidade de
internamento hospitalar.  

Mais de 400 visitas ao domicílio num ano 

Este primeiro ano de intervenção “tem sido
traduzido em ganhos em saúde ao nível da
diminuição de internamentos e da reabilitação social,
assim como a redução do absentismo do cuidador”,
afirma um dos membros da equipa, Cremilde Costa,
enfermeira no HDS.

SAÚDE MENTAL 
do hospital à comunidade

 
O HDS criou uma Equipa Comunitária de Saúde Mental na área da Psiquiatria da Infância e Adolescência para
prestar cuidados de saúde mental à comunidade, nos concelhos de Salvaterra de Magos, Coruche e Almeirim. 



#atualidade
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O Serviço de Pneumologia do HDS arrancou com um
projeto de telemonitorização domiciliária de casos de
doença pulmonar obstrutiva crónica (DPOC), que
envolve um conjunto de doentes que são seguidos à
distância nas suas próprias casas.
  

Gustavo Reis, pneumologista do HDS, explica que “o
programa não só pretende ajudar os doentes com
DPOC, como tem como grande objetivo contribuir
para combater as elevadas taxas de internamento e
reinternamento”. Atualmente, estão a ser
monitorizados à distância cinco doentes com DPOC,
número que será alargado para 10. A seleção é feita
com base na gravidade dos casos. “Temos doentes
com 8-9 internamentos por ano”, conta, sublinhando
que este projeto permite aliviar a urgência e o
internamento.

De acordo com Gustavo Reis, na prática, a
telemonitorização consiste na monitorização à
distância de determinados parâmetros fisiológicos,
designadamente a frequência cardíaca, a saturação
de oxigénio, a temperatura e o número de passos
que o doente dá por dia.

Os sinais são registados pelo doente e são recebidos
automaticamente num centro de triagem, onde
profissionais de saúde supervisionam os dados
recebidos. Quando os dados ultrapassam os limites
pré-definidos como os adequados é gerado um
“alerta”, e o centro de triagem contacta o doente
para avaliar a situação. 

A DPOC é uma doença crónica e progressiva que
afeta cerca de 750 mil portugueses.

HDS inicia projeto de
telemonitorização de doentes 

com insuficiência cardíaca
 O Serviço de Cardiologia do HDS iniciou um

programa de telemonitorização de insuficiência
cardíaca (IC). Para Vítor Martins, diretor do 
 serviço, o objetivo é “otimizar ainda mais” a
qualidade assistencial aos doentes com IC de
maior risco, seguidos na unidade hospitalar,

monitorizando-os 24 horas por dia,
 sete dias por semana. 

Vítor Martins explica que este projeto surgiu como
complemento ao que o Serviço de Cardiologia do
HDS já disponibilizava. “Dispomos de uma consulta
de IC, que existe há cerca de oito anos, de um
hospital de dia, onde um médico e um enfermeiro
observam os doentes que estão relativamente
instáveis e são feitas determinadas terapêuticas,
nomeadamente endovenosas, evitando, deste modo,
a ida à Urgência”, relata.

Os doentes telemonitorizados são criteriosamente
selecionados, e são admitidos no projeto aqueles que
mais recorrem à urgência. Através de um aparelho
que é colocado nos doentes monitorizam-se,
remotamente, diversos parâmetros, nomeadamente
os níveis de pressão arterial e de oxigénio no sangue,
o peso e ritmo cardíaco. Atualmente estão 10
doentes em telemonitorização, prevendo-se que o
número aumente progressivamente. 

Artur Neves, 66 anos, foi diagnosticado em julho de
2020 com IC e é um dos doentes que está neste
momento a ser telemonitorizado. Em declarações,
garante estar satisfeito: “Desde que estou a ser
monitorizado, estou sempre controlado. Se tiver
algum problema, como por exemplo aumento de
peso, sou imediatamente contactado. Neste
momento, sinto-me lindamente!”, afirma.

Em Portugal, estima-se que a IC afete meio milhão de
pessoas, sendo responsável, no Serviço de
Cardiologia do HDS, por 1/3 dos internamentos. 

Telemonitorização no HDS

Telemonitorização domiciliária da
doença pulmonar obstrutiva crónica 



HDSmagazine (HDSm) - Assumiu a presidência do HDS
em 2018. Agora que iniciou o segundo mandato, que
balanço faz destes anos a presidir ao HDS?

Ana Infante (AI) - Os últimos três anos à frente deste
hospital representaram um grande empenho de todos.
Nem sempre foi fácil, mas com o esforço coletivo foi
possível obter resultados muito positivos quanto aos
cuidados de saúde prestados aos nossos utentes e
quanto à nossa sustentabilidade financeira e
organizativa. Os resultados estão aí para o demonstrar!

Nem sempre fomos bem compreendidos, quer por
minorias corporativas ou interesses individuais, mais
preocupados com as suas próprias conveniências do
que com o bem coletivo e, aos quais, por uma ordem de
justiça, procurámos dar a melhor  resposta  de  gestão e 

A cumprir o segundo mandato enquanto presidente do Conselho de Administração do HDS, Ana Infante
assume que, além do desenvolvimento dos projetos em curso, é prioritário apostar cada vez mais na

diferenciação técnica do Hospital, como por exemplo, a criação de novas valências médicas, nomeadamente
da cirurgia cardiotorácica, da cirurgia plástica e reconstrutiva, da neurocirurgia e da neurorradiologia.

 
 de equidade. É hábito dizer-se que “não é possível

agradar a gregos e troianos”. Será talvez este o caso,
mas estamos cientes de que tudo temos feito para
cumprir a nossa missão que, até agora, consideramos
bastante positiva na defesa dos nossos utentes e dos
nossos profissionais.

HDSm - Enfrentou e continua a enfrentar uma
pandemia. De que modo a mesma influenciou o
percurso do HDS do ponto de vista da gestão? 

AI - A pandemia influenciou de uma forma geral não
só o tecido social e económico como a própria forma
como nos relacionamos com os outros e partilhamos
os afetos. 

“Pretendemos apostar cada vez mais na  
diferenciação técnica do Hospital”

 

#entrevista
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Do ponto de vista da instituição, tivemos de nos
reinventar e encontrar as melhores soluções que nos
permitissem, em tempo real, dar uma resposta
adequada às necessidades emergentes dos nossos
utentes.

Existiram, porventura, alguns projetos que tiveram de
ser adiados no tempo, dada a inversão de prioridades,
mas foram potenciados outros que, de outro modo,
não teriam sido considerados, nomeadamente a
telemonitorização de doentes crónicos, as
teleconsultas, o encaminhamento de doentes não
urgentes para os centros de saúde ou a hospitalização
domiciliária. Outros projetos mais estruturantes e
dependentes do mercado, como a instalação da
ressonância magnética e as obras de requalificação de
alguns serviços, sofreram algum atraso que iremos este
ano recuperar.

HDSm - Que investimentos foram feitos no primeiro
mandato e quais os que estão perspetivados até 2023?

AI - No primeiro mandato, os investimentos mais
emblemáticos foram, sem dúvida, a concretização das
obras do bloco operatório central e de partos,
situações que criavam grandes constrangimentos ao
normal funcionamento do Hospital.

 

"Tivemos de nos
 reinventar e encontrar as 

melhores soluções."

Requalificámos também algumas infraestruturas, como
os elevadores, que eram um grande motivo de queixas
de profissionais e utentes. Retirámos o amianto das
coberturas e adquirimos equipamento médico essencial
para o funcionamento dos serviços de oftalmologia e
otorrinolaringologia. 

Recentemente modernizámos e reabrimos o Auditório
e no mês de agosto inaugurámos o equipamento de
ressonância magnética que constitui uma mais-valia
para o diagnóstico e tratamento dos doentes. A
Unidade de Cirurgia de Ambulatório está ser ser
requalificada e a Unidade de Cuidados Intensivos do
piso 0  prevê-se que esteja reabilitada no final do mês
de novembro. Até ao final do ano prevê-se também a
reestruturação da rede elétrica e a instalação dos
quiosques digitais. 

A curto prazo prevê-se a expansão do Hospital de Dia
de oncologia e a abertura de uma sala híbrida para a 
 cardiologia, cirurgia vascular e urologia.

#entrevista
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Outros projetos que contamos realizar este ano, e que
gostava ainda de referir, são a implementação da clínica
pós-covid, para follow-up dos utentes e funcionários
que tiveram Sars-cov2, e a realização do rastreio do
Vírus do Papiloma Humano (HPV) a todas as mulheres
do distrito de Santarém com mais de 35 anos. 

HDSm - Este Conselho de Administração foi
reconduzido para um novo mandato. Quais as
prioridades agora definidas?

AI – Pretendemos continuar o desenvolvimento dos
projetos em curso e apostar cada vez mais na
diferenciação técnica do Hospital, como por exemplo, a
criação de novas valências médicas: cirurgia
cardiotorácica, cirurgia plástica e reconstrutiva,
neurocirurgia e neurorradiologia.

#entrevista
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Para 2022 está prevista a requalificação do Serviço de
Anatomia Patológica e a instalação do Gabinete de
Medicina Legal, há muito ambicionado pelo Ministério
da Justiça e pela Autarquia. A remodelação da rede de
águas está também prevista no investimento do
próximo ano. 

A Unidade de Cuidados Intensivos do piso 1 irá ver a
sua capacidade aumentada de seis para 10 camas num
projeto financiado em três milhões de euros por fundos
comunitários.

Pretendemos também garantir o equilíbrio financeiro e
dar continuidade ao cumprimento das metas
assistenciais.

Outro objetivo é reforçar a imagem institucional do
HDS, potenciando as melhores práticas clínicas e de
gestão, assim como promover a articulação e integração
de cuidados com os cuidados de saúde primários. A
colaboração com as autarquias, com o Instituto
Politécnico e demais instituições do distrito é também
uma prática que pretendemos fortalecer.



HDSm - Se tivesse de recomendar o HDS a um
profissional de saúde para nele trabalhar o que
destacaria?

AI - Destacaria o espírito de equipa, a diferenciação
técnica e a possibilidade de se desenvolver pessoal e
profissionalmente neste Hospital onde, a organização e 
a melhoria das suas estruturas, a aquisição de
equipamentos tecnicamente evoluídos, são uma aposta
clara deste Conselho de Administração. E,
naturalmente, que a qualidade de vida que se encontra
nesta cidade é um fator cada vez mais determinante
para quem procura um lugar para se estabelecer.

#entrevista
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HDSm - Quais são as áreas mais carenciadas do ponto
de vista dos recursos humanos? O facto de ser um
hospital distrital tem trazido desafios acrescidos?

AI - Em termos de recursos humanos, a área mais
carenciada é, sem dúvida, a do pessoal médico. Devido
à sua proximidade a Lisboa, o HDS encontra-se em pé
de desigualdade com os hospitais que funcionam como
um polo de atração para os jovens médicos que aí
procuram as melhores condições de trabalho. Temos
de ser criativos, proporcionando boas condições de
trabalho, diferenciação técnica e possibilidade de
formação e investigação que lhes permita crescer do
ponto de vista humano e profissional. 

Apesar de se notar uma tendência de melhoria na
cativação dos novos médicos, a possibilidade de
constituírem família e criarem raízes numa cidade que
gostem é também essencial para a sua decisão.



HDSm - Que trabalho tem sido feito no sentido de
recuperar as listas de espera para consulta? E qual é o
ponto de situação?

AI - Tem sido feito um trabalho de grande
acompanhamento e monitorização mensal dos
principais indicadores, envolvendo os diretores de
serviço nesta cultura de compromisso, o que tem
permitido, com o esforço dos profissionais
  , a recuperação das listas de espera de consultas e de
cirurgias. Atualmente, praticamente todos os serviços
cumprem os tempos de resposta garantidos, à exceção
de algumas especialidades, como a ortopedia ou a
dermatologia onde, infelizmente, a procura é elevada e
não temos clínicos suficientes para uma melhor
resposta.

HDSm - Qual é a atual situação financeira do hospital?

AI - A situação económico-financeira do HDS não é
muito diferente dos restantes hospitais do SNS. Temos
tido orçamentos anuais deficitários para fazer face às
necessidades correntes, quase sempre suportados por
reforços orçamentais. Cenário agora agravado com os
custos acrescidos da pandemia. O orçamento esgota-
se, genericamente, nas rubricas de pessoal e
medicamentos, pelo que recorremos frequentemente
ao financiamento de fundos comunitários para fazer
face ao investimento que consideramos necessário. Daí
que tenhamos considerado prioritário o controlo dos
custos com pessoal e a redução dos gastos em
medicamentos.  Direi   que,   grosso  modo,  a  situação

#entrevista
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económico-financeira do HDS não se deteriorou nos
últimos anos, antes pelo contrário, registamos sinais
bem positivos do esforço por nós desenvolvido
tomando medidas de contenção da despesa e
aumento da receita, gestão nem sempre
compreendida por alguns agentes no processo.

HDSm - Como perspetiva os seus próximos anos
enquanto presidente do Conselho de Administração?

AI - Perspetivam-se os próximos três anos como anos
de muito trabalho. Pretende-se dar continuidade a
uma visão estratégica, onde se definiu como
prioritário investir em condições de trabalho que
permitam aos nossos profissionais prestar os
melhores cuidados de saúde.

 
"Perspetivam-se os 

próximos três anos como anos 
de muito trabalho."

O HDS tem mais de 35 anos e, isso em saúde,
significa estar desajustado estruturalmente das atuais
necessidades de tratamento de doentes, além dos
problemas inerentes com as instalações técnicas
especiais num edifício deste tipo, dimensão e
desgaste. Foram e continuarão a ser efetuados
investimentos nas obras de raiz e de requalificação
dos serviços, nas infraestruturas e na aquisição de
equipamentos médicos essenciais ao tratamento dos
nossos utentes. 



Paralelamente, encontra-se a decorrer uma revolução
organizativa e tecnológica que irá fornecer
instrumentos de trabalho às chefias para mais
eficazmente gerirem os respetivos serviços.

A política de qualidade, com a recertificação dos
serviços clínicos e a diferenciação técnica, é também
um dos objetivos que pretendemos dar continuidade e
consolidar.

“A gestão hospitalar é uma profissão
aliciante, mas muito exigente”

Nascida a 13 março de 1962, em Lisboa, Ana Infante
é administradora hospitalar desde 1990, tendo
trabalhado em diversas instituições do SNS, onde foi
responsável por várias áreas de gestão intermédia.

Na gestão de topo, destacam-se o cargo de
administradora-delegada no Hospital do Fundão, no
Hospital da Covilhã e de vogal da Comissão
Instaladora do Centro Hospitalar da Cova da Beira. É
desde 2018 presidente do Conselho de Administração
do Hospital Distrital de Santarém.

Entre 2001 e 2003, desempenhou o cargo de vice-
presidente do Serviço Nacional de Proteção Civil.

Ana Infante tem como licenciatura base a Sociologia,
com especialização em sociologia do trabalho e das
organizações, curso que, conforme conta, lhe
forneceu uma “perspetiva crítica e analítica
relativamente ao mundo que nos rodeia”.
Especializou-se em Administração Hospitalar, o que
“vem reforçar a apetência para as áreas de gestão, em
particular a área da gestão hospitalar, que não me era
totalmente alheia por razões familiares”. 

“Desde o ingresso no curso de Administração
Hospitalar em 1998, até aos dias hoje, esta profissão
tem sido um desafio constante, que exige, para além
de conhecimentos técnicos, uma dedicação
permanente”, assume. 

Questionada sobre o que a fascina na gestão
hospitalar, Ana Infante afirma que “é uma profissão
aliciante, mas muito exigente, que temos que
desempenhar com total convicção, em benefício de
um bem maior: a saúde da população que servimos!”. 

“A tomada de decisões, em contextos nem sempre
fáceis, implica grande envolvimento e motivação de
todos os profissionais da instituição. A cada momento
surgem novos e complexos problemas aos quais
temos de responder no imediato. A imprevisibilidade
da vida humana a tanto nos obriga! Muitas vezes, e
sem os necessários recursos humanos, estruturais e
técnicos, temos de encontrar as melhores soluções.
Não existe planeamento que responda a tudo isto. A
pandemia do COVID veio demonstrar isso mesmo. A
gestão hospitalar é, por tudo isto e um inúmero de
razões, uma profissão fascinante, desgastante e
muitas vezes mal compreendida!”, conclui.

#entrevista
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#destaque

O HDS implementou, em abril, uma consulta
destinada a doentes que tiveram Covid-19 para
avaliação do seu estado de saúde, perceber as
necessidades imediatas e aquelas sequelas que não
são conhecidas a médio-longo prazo. Designada por
“One day Clinic”, esta consulta é multidisciplinar,
envolvendo diferentes especialidades. 

Em entrevista, Paulo Sintra, diretor clínico do HDS,
explica que após a consulta, os doentes podem ser
direcionados para especialidades como a neurologia, a
pneumologia, a Cardiologia e a Medicina Física e de
Reabilitação, uma vez que a maioria das sequelas
nestes doentes estão relacionadas com aquelas áreas. 

Em abril estavam elegíveis para esta consulta um total
de aproximadamente 1 000 doentes, entre os quais
57 passaram pelos cuidados intensivos, 250 eram
profissionais de saúde, e cerca de 500 a 600
estiveram internados.

Relativamente às sequelas, Paulo Sintra destaca as do
foro da Neurologia, que ainda estão mal estudadas,
dada a precocidade em todo este quadro, pois apenas
agora se começa a perceber que tipo de
consequências a doença está a trazer para milhões de
pessoas em todo o mundo. 

Todos os doentes covid que passam pelo
internamento no HDS são convidados a vir a esta
consulta, mas o hospital também recebe os que são
encaminhados pelos cuidados de saúde primários dos
concelhos da sua área de influência, mas que
estiveram sempre em suas casas durante a doença.

Consulta PÓS-COVID

A maioria dos utentes que vão a esta consulta ficaram
com sequelas pulmonares, cansam-se após pequenos
esforços, e têm dificuldades em respirar. 

Segundo Paulo Sintra, daquilo que lhe é dado a
perceber, muitos pacientes com problemas a nível
orgânico e cardíaco “ficaram com uma reserva funcional
baixa com perda de qualidade de vida”. “Recuperar ou
não ainda é cedo para aferir. Neste aspeto, a fisiatria e a
fisioterapia serão importantes com alguns contributos
no que respeita às sequelas musculares.” 

O hospital coloca ainda ao serviço das pessoas uma
consulta de psicologia.

A consulta estende-se ainda às crianças e aos jovens
que também têm sido vítimas desta pandemia a vários
níveis.
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O balanço refere-se ao período entre 29 de junho de
2019 - data em que iniciou atividade - e o final de
maio de 2021, no qual a UHD prestou cuidados de
saúde no domicílio a um total de 212 doentes e
percorreu 64 088 quilómetros pelos concelhos de
Almeirim, Alpiarça, Cartaxo, Santarém e Rio Maior.

Para a UHD são referenciados doentes que reúnem
um conjunto de critérios clínicos, sociais e
geográficos internados no HDS ou provenientes do
Serviço de Urgência, da Consulta Externa, do
Hospital de Dia, assim como dos cuidados de saúde
primários.

De acordo com o coordenador da UHD, Yahia
Abuowda, em 2020, os diagnósticos mais frequentes,
foram as infeções urinárias, a infeção respiratória
(pneumonia), a erisipela, o abcesso amigdalino, a
endocardite e as feridas/úlceras infetadas.

O responsável revela que dos doentes internados em
2020, 51% eram do sexo masculino, com média de
65 anos de idade, residentes, na maioria, no
concelho de Santarém e apresentaram como
cuidador principal a companheira. 

A duração média de internamento foi de cerca de
10,4 dias, sendo o internamento mais curto de
apenas 24h (para realização de terapêutica
específica) e o internamento mais longo de 32 dias.

A equipa conta neste momento com um médico em
dedicação exclusiva e cinco enfermeiros. Esta
valência tem ainda o apoio de seis médicos que
asseguram prevenções, de uma enfermeira chefe, do
Serviço Social, da Farmácia, de um assistente
técnico, de um assistente e da administradora
hospitalar responsável pelo Departamento de
Medicina.

A equipa tem a seu cargo uma lotação de oito camas
(mais cinco relativamente às que existiam no início
da atividade da UHD), funcionando as mesmas 24
horas por dia, sete dias por semana.

Unidade de Hospitalização Domiciliária
do HDS assistiu mais de 200 doentes em dois anos

 
A Unidade de Hospitalização Domiciliária do HDS

(UHD) em dois anos assistiu mais de duas centenas
de doentes e fez 3 200 visitas domiciliárias .

Utentes e cuidadores 
“muito satisfeitos” com a UHD

Os resultados de um inquérito por questionário, de
natureza confidencial e anónima, enviado a utentes
internados na UHD e seus familiares/cuidadores, no
período de 29 de junho de 2019 a 31 de dezembro
de 2020, revelaram que a maioria dos inquiridos
apresentam níveis elevados de satisfação em todas
as dimensões avaliadas (qualidade/atendimento;
continuidade de cuidados; acesso; segurança).

Os resultados obtidos em todas as dimensões
avaliadas aproximaram-se do valor máximo possível
relativamente ao grau de satisfação. Numa escala de
1 a 5, os utentes revelaram um nível de satisfação de
4,82 e os cuidadores de 4,75, concluindo-se que, de
um modo geral, os utentes e cuidadores se
encontram “muito satisfeitos" com os cuidados
prestados pelos profissionais da UHD. 

Para a UHD, “a opinião dos utentes sobre os
cuidados que lhe foram prestados contribui para
identificar as áreas suscetíveis de serem melhoradas,
bem como para uma melhor eficiência” e “a
satisfação dos utentes é um dos indicadores válidos
da qualidade dos serviços de saúde”.



A Unidade de Doenças Infeciosas do HDS
 pretende chegar a mais de 400 doentes através de

consultas descentralizadas com vista à micro
eliminação da hepatite C. Este projeto visa cumprir
o objetivo da Organização Mundial de Saúde (OMS)

de erradicar esta doença até 2030.

No sentido de cumprir este objetivo têm sido
implementadas várias estratégias a nível mundial,
uma delas a micro eliminação da doença, ou seja
trabalhar contexto a contexto – que podem ser
concelhos, distritos ou agrupamentos de centros de
saúde, por exemplo. “Eliminamos a hepatite C em
cada contexto e depois vamos progredindo e
replicando. É desta forma que se conseguirá a
eliminação total deste vírus”, explica Fausto Roxo,
responsável pelo Hospital de Dia de Doenças
Infeciosas do HDS.

E para que esta intervenção seja possível e
realmente eficaz é fundamental “que sejamos nós a ir
ter com os doentes, a procurar os infetados e a
deslocar os meios, a consulta, para onde estes
estiverem”, sublinha o médico.     

Esta consulta descentralizada surge como
complemento à consulta das doenças infeciosas,
promovida no Hospital de Dia de Doenças Infeciosas
do HDS, onde já foram seguidos e tratados largas
centenas de doentes com esta patologia.

A consulta descentralizada, é muito mais do que uma
simples consulta, pois contempla a realização de
análises clínicas e exames de diagnóstico no próprio
local e já levou a equipa do HDS a deslocar-se ao
Estabelecimento Prisional de Torres Novas, onde
foram tratados e curados todos os reclusos com
hepatite C.

Desde junho deste ano que estes profissionais estão
a replicar a intervenção noutro contexto, levando
agora a consulta descentralizada ao Centro de
Acolhimento a Toxicodependentes (CAT) de
Santarém. “Nos CAT, existe um potencial muito
grande de doentes e somos dos primeiros hospitais
do país a deslocar-nos a estes locais” afirma o
responsável, acrescentando que nestes contextos,
prisões e CATs, “o tratamento funciona muito bem
porque a toma é assistida, garantindo uma taxa de
sucesso de 100%”.

O objetivo é levar a consulta descentralizada a toda
a área de influência do HDS e o próximo passo será a
promoção de rastreios nos centros de saúde.

Consulta descentralizada
para a micro eliminação 

da hepatite C

Fausto Roxo, responsável pelo Hospital de Dia de Doenças Infecciosas do HDS

#atualidade
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12 mil rastreios em nove meses. Contas feitas, são,
em média, mais de 1300 rastreios por mês. A grande

maioria realizou-se em regime “Drive thru”.

A Unidade de Rastreio Covid-19 “Drive thru” do HDS
foi criada em março de 2020 para responder às novas
necessidades e desafios da pandemia. “Tem sido
sempre com muito empenho e afinco que toda a
equipa se disponibiliza para conseguir realizar todos
os rastreios solicitados”, conta Carla Nunes,
enfermeira-chefe responsável pela Unidade.

Diariamente são rastreados doentes oncológicos em
regime de tratamento ambulatório, utentes com
cirurgia ou exames programados e grávidas,
garantindo, deste modo, que doentes e situações
prioritárias tenham acesso ao tratamento que
necessitam em segurança. 

“’Cuidar de quem cuida’ também é uma prioridade
desde início desta unidade em sincronia com a
Instituição. Deste modo, tornámos o nosso horário
flexível para garantir  que  todos  os  profissionais  de 

saúde que estiverem numa situação de risco sejam
rastreados por forma a garantir a sua proteção e
minimizar os efeitos nefastos desta situação”,
salienta a enfermeira.

Acrescenta que também foram realizados rastreios a
profissionais de empresas do concelho de Santarém,
em articulação com a Saúde Pública, o que contribuiu
para a  deteção e controlo de surtos na comunidade.

Dado o desenvolvimento da situação pandémica,
criaram-se protocolos de articulação com o
Politécnico de Santarém e com o ACES Lezíria, dando
resposta atempada às solicitações de ambos quer no
rastreio como na prevenção de surtos.

A unidade é formada por oito enfermeiros e uma
assistente operacional de diferentes serviços, que,
segundo Carla Nunes, “rapidamente se tornou uma
unidade coesa e de referência para todo o hospital
face ao objetivo comum: a realização diária do maior
rastreio possível em toda a unidade hospitalar”. 

Covid- 19

Serviço de Patologia Clínica realizou 30 mil testes de diagnóst
Entre março de 2020 e março de 2021, já foram
feitos mais de 30 mil testes de diagnóstico à Covid-19
pelo Serviço de Patologia Clínica do HDS, o que
representa mais de 1,1 milhões de euros de
investimento. De acordo com Isabel Padroso, diretora
do referido Serviço, “inicialmente a média diária era
de 96, mas, com o aumento do número de casos da
doença, atingiu os 300”.

Isabel Padroso assumiu o cargo em julho de 2020,
mas desde 1995 que faz parte do Serviço de Patologia
Clínica do HDS, liderando a área da Imunologia e
Biologia Molecular, função que acumulou com a
direção de Serviço. 

A atual diretora do Serviço de Patologia Clínica
assume que o novo coronavírus chegou como um
“tsunami” e recorda que, desde a primeira fase, se tem

sentido a escassez de reagentes para o diagnóstico do
SARS CoV2 (Biologia Molecular) e de material
consumível (como, por exemplo, tubos, placas e
pontas de pipetas automáticas) para a realização dos
testes, o que também se verifica a nível nacional.
Como a maioria dos profissionais precisava de
formação para a execução das técnicas de PCR-RT
clássica, necessárias para o diagnóstico da COVID 19,
a opção inicial foi começar por fazer testes rápidos
(Biologia Molecular).

No entanto, recorda, “o número de testes rápidos que
iam sendo vendidos ao hospital foi diminuindo
progressivamente e, como já não era possível dar
resposta às necessidades dos doentes só com este
tipo de testes, decidiu-se implementar novamente a
PCR clássica, em junho. No total, realizaram-se cerca 
 de 2500 testes rápidos. 

Balanço -Unidade de Rastreio Covid-19 



“A realidade Covid-19 gerou impactos profundos no
normal funcionamento do mundo do trabalho, como
aconteceu no HDS, desde logo com o risco acrescido
de transmissão nos locais de trabalho até a novos
riscos de segurança e saúde que surgiram como
resultado de medidas para mitigar a disseminação do
vírus.” Quem o diz é Sónia Henriques, técnica
superior de Segurança do Trabalho, no âmbito do Dia
Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho, que se
assinalou a 28 de abril.

Sónia Henriques destaca as mudanças para novas
formas/oportunidades de trabalho, como por exemplo
o caso do teletrabalho, mas sobretudo o aumento de
riscos para a Segurança e Saúde, principalmente
através do risco psicossocial (ritmos de trabalho e
carga horária elevados sem tempo suficiente de
repouso, o medo, a dúvida, a incerteza) e risco
biológico de nível IV (de elevado risco de propagação
individual e de comunidade, sem meios eficazes de
profilaxia e tratamento), em particular na área da
saúde.

Alexandra Matias e Sandra Tibério, enfermeiras do
trabalho no Serviço de Segurança e Saúde do
Trabalho do HDS, são perentórias ao afirmar que o
ano 2020 irá sempre ficar na sua memória como
aquele que veio colocar à prova a capacidade de
adaptação e resiliência e que mais alterações
provocou  nas suas vidas profissionais e pessoais.

“O desconhecimento desta nova doença e das suas
repercussões na saúde e no trabalho provocou nos
trabalhadores stress, angústia, medo e incertezas,
pela especificidade da sua atividade laboral, tanto em
relação a si como aos seus familiares, pelo que
frequentemente procuravam respostas junto de nós.
Esta necessidade obrigou-nos a um esforço de
atualização constante, através de autoformação,
aquisição de novas competências, atualização de
conhecimentos através de guidelines e normas tanto
emanadas pela DGS como pelos organismos
internacionais”, destaca Alexandra Matias.

As enfermeiras admitem que os desafios foram
muitos, mas elegem o maior deles como o
acompanhamento dos trabalhadores num período de
vida difícil, acreditando que o seu papel e contactos
foram importantes na minimização dos efeitos
adversos e do impacto negativo da doença, ajudando
assim a ultrapassar esta fase de forma mais positiva.

Sandra Tibério conta que a atividade centrou-se
quase exclusivamente nas questões relacionadas com
a Covid-19, destacando-se, entre outras, a realização
de rastreio de contactos, acompanhamento dos
trabalhadores em isolamento profilático e/ou por
doença, agendamento de testes Covid e fornecimento
de dados aos vários intervenientes neste processo
sempre em articulação com a Autoridade de Saúde.

Começou recentemente a ser utilizada pelo Serviço
de Patologia Clínica do HDS de mais uma técnica
imunológica para pesquisa de antigénio automatizada,
ELISA (enzyme-linked immunosorbant assay ou, em
português, ensaio de imunoabsorção enzimática).

“A amostra entra num aparelho de bancada. O
resultado (cerca de 15 min depois) após validado, vai
informaticamente para a ficha do doente, sendo
disponibilizado de imediato. Se for positivo, isso
significa que o doente está infetado pela Covid-19.
Quando é negativo, deverá realizar-se o teste PCR”,
explica, salientando o facto de ser uma opção
vantajosa também do ponto de vista económico. Por
outro lado, a integração informática dos dados,
diminuirá o trabalho administrativo e permitirá ter os
resultados em tempo mais útil.

“Desde 1997 que no HDS se realizam testes de
Biologia Molecular clássica (PCR-RT) para o
diagnóstico e carga viral dos HIV1 e HCV. 

No que respeita aos profissionais, juntaram-se à
equipa mais uma médica especialista, quatro técnicos
superiores de diagnóstico e terapêutica (TSDT) e  dois
assistentes operacionais. Dedicados à área Covid-19,
estão em permanência 1-3 TSDT na extração e 
 amplificação. 

A pressão de trabalho aumenta quando se verificam
picos da pandemia. “Além dos doentes com Covid-19
propriamente ditos, é preciso fazer testes de
diagnóstico aos doentes da pré-quimioterapia, antes
de exames, pré-operatórios, às grávidas e aos
acompanhantes das crianças”, finaliza.

Chegada de novo teste ao HDS pode
 tornar mais rápido o diagnóstico da doençatico à Covid-19

Impacto da pandemia 
no mundo do trabalho

#atualidade
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O HDS adquiriu um equipamento que permite
complementar o estudo das doenças do sono no
domicílio. Segundo Gustavo Reis, pneumologista do
HDS, além de ser cómodo para o doente, vai
permitir duplicar o número de exames realizados
com eletroencefalograma (EEG).

“Em internamento temos realizado cerca de quatro
estudos por semana. Com o novo equipamento
vamos conseguir fazer o dobro e, desta forma,
duplicar a nossa capacidade.”

Com este equipamento é possível registar o
traçado de EEG do doente, além dos parâmetros
fisiológicos do tradicional estudo
cardiorrespiratório do sono – movimentos
respiratórios, fluxo nasal, saturação de O2,
frequência cardíaca, posicionamento, ronco, entre
outros – sendo uma mais-valia para quem, por
exemplo, tenha suspeita de patologia do sono que
não se enquadre na habitual síndrome de apneia
obstrutiva do sono (SAOS).

O especialista esclarece que além deste tipo de
exame,  o  HDS  vai  continuar  a  realizar  o  estudo

Capacidade de realizar
estudos do sono duplica
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O  HDS  recebeu da Comissão Europeia um robot
esterilizador. O aparelho, que combina radiação

ultravioleta e robótica, será mais uma “arma” 
no combate à propagação do coronavírus

 e de outros microorganismos.
 

“Esta iniciativa representa uma mais-valia no
combate à infeção, tão necessária em tempos
conturbados como a pandemia que estamos a
vivenciar”, congratula-se Ana Infante, presidente
do Conselho de Administração do HDS.

Uma das grandes vantagens deste aparelho
prende-se com o facto de serem apenas
necessários cerca de 10 minutos para proceder à
desinfeção de um quarto de hospital.

O robot atribuído ao HDS é um dos oito
destinados a Portugal. Ao todo, serão entregues
200 robots a hospitais de toda a União Europeia.

HDS recebe inovador robot de esterilização 

poligráfico  do sono em laboratório, para situações
mais complexas e o estudo cardiorrespiratório do
sono, mais básico e sem EEG, ideal para quando a
principal suspeita recai sobre a SAOS. 

Há diversas patologias que se manifestam durante
o sono, sendo de longe a mais prevalente a
síndrome da apneia obstrutiva do sono, que se
estima possa afetar cerca de 1 milhão de pessoas
em Portugal. 

No HDS, a Consulta do Sono é a mais procurada no
que respeita à área da pneumologia, o que
comprova a grande prevalência das doenças que
afetam o sono.



Diogo Serras Lopes, secretário de Estado da
Saúde, inaugurou a 7 de dezembro um inovador
equipamento de ressonância magnética no HDS,

projeto que representa um investimento de 2
milhões e 150 mil euros financiado em 85% por

fundos comunitários.

“Para termos uma massa crítica dentro do SNS e de
cada uma das nossas instituições, precisamos de ter
bons equipamentos, boas condições de trabalho e
profissionais dedicados e motivados que avancem
com tudo aquilo que ainda nos falta fazer”, referiu
o secretário de Estado da Saúde.

“Ter um equipamento de ponta, que é o primeiro
deste género a ser instalado no nosso país, é
fantástico para o HDS e para os seus profissionais”,
realçou.

Por sua vez, a presidente do Conselho de
Administração, Ana Infante, sublinhou que “a
ressonância magnética é uma mais-valia para o
SNS, concretizada em ano de esforço redobrado
num contexto de pandemia”.

“A entrada em funcionamento deste moderno
equipamento, pelas suas potencialidades, é uma
ilha de oportunidades para quem dele necessita e
para quem com este trabalha. Não teremos de
enviar para o exterior quem precisa de fazer uma
ressonância magnética que representou
anualmente uma média de 2 800 utentes e custos
na ordem dos 450 mil euros”, acrescentou Ana
Infante.

O evento, que se iniciou com a inauguração da
ressonância magnética, descerramento de placa
inaugural, e visita ao Serviço de Imagiologia, incluiu
uma visita à Unidade de Cirurgia de Ambulatório,
que neste momento está a ser requalificada, assim
como ao bloco operatório central e de partos,
inaugurado em 2020.

A cerimónia contou ainda com  as  intervenções  do 

Secretário de Estado inaugura
ressonância magnética 

#atualidade

presidente da Câmara Municipal de Santarém
Ricardo Gonçalves, e de Pedro Ribeiro, enquanto
presidente do Conselho Consultivo do HDS e da
Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo.

Estiveram também presentes, entre outros, António
Ceia da Silva, da Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional (CCDR) Alentejo, Laura
Silveira, vice-presidente da ARSLVT, Eva Palha,
vice-provedora da Santa Casa da Misericórdia, e
Carlos Ferreira, presidente do ACES Lezíria.
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Por semana, o HDS faz a triagem, à distância, de
cerca de 150 pedidos de consulta de dermatologia.
Este serviço, que se designa por telerastreio
dermatológico, funciona em estreita colaboração
com a medicina geral e familiar, permitindo uma
assistência mais rápida. 

Maria João Silva, diretora do Serviço de
Dermatologia do HDS, esclarece que o telerastreio
dermatológico “não é uma consulta, mas um
método de referenciação das unidades de cuidados
de saúde primários para o hospital”. O objetivo é
melhorar a acessibilidade dos doentes e detetar e
tratar, precocemente, situações dermatológicas
agudas ou mais graves, nomeadamente
oncológicas. 

A responsável lembra que o telerastreio
dermatológico foi implementado em alguns
serviços hospitalares do país para fazer face às
dificuldades de gestão de listas de espera e de
descentralização dos cuidados de saúde na área da
dermatologia. 

Telerastreio 
dermatológico 
melhora acessibilidade 
aos cuidados de saúde

#atualidade
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Além da história clínica, ao efetuar a triagem o
dermatologista considera uma ou mais fotografias
da situação dermatológica em causa, o que
“permite a marcação de consultas por prioridades,
ou mesmo uma resposta em tempo diferido com
sugestão de medicação em situações que podem
ser resolvidas no centro de saúde”. 

Existem várias alternativas de referenciação, entre
as quais as consultas/teleconsultas diferidas de
dermatologia geral, de dermatologia pediátrica e de
dermatologia oncológica. 

O Serviço de Dermatologia do HDS é o único em
todo o distrito de Santarém, dando uma resposta
diferenciada na área da dermatologia oncológica.
Em 2020 realizou mais de 7 mil consultas e cerca
de 3 mil cirurgias (major e pequenas cirurgias).

O HDS recuperou os padrões assistenciais
anteriores à pandemia e superou até a atividade em
algumas linhas de produção, como é o caso da
cirurgia. 

Até agosto de 2021, foram realizadas 5 135
cirurgias, número que diz respeito às intervenções
cirúrgicas programadas (convencionais e em
ambulatório) e urgentes. Comparativamente com
igual período de 2020, os primeiros oito meses
deste ano mostram um aumento de 57% nas
cirurgias programadas e de 3,2% nas cirurgias
urgentes. Registou-se também um acréscimo face a
2019, ano em que foram realizadas 4 954 cirurgias.

Quanto às consultas, verificou-se um aumento de 

14,2% no total face a 2020, tendo sido realizadas 9
063 entre janeiro e agosto de 2021. Por sua vez, a
Unidade de Hospitalização Domiciliária mais do que
duplicou o número de doentes assistidos. Nos
primeiros oito meses de 2021 foram seguidos 112
doentes, mais 75 do que em igual período de 2020. 

O número de partos também aumentou. Em 2020,
nasceram 1126 crianças, ou seja, mais 20 do que
em 2019 (1106) e mais 45 do que em 2018 (1081). 

De acordo com a presidente do CA, Ana Infante,
esta recuperação deve-se “à reorganização interna
feita durante a pandemia e ao esforço desenvolvido
por todos os profissionais afetos à prestação de
cuidados de saúde ”.

HDS recupera a atividade e ultrapassa níveis pré-pandemia



Dossier
Investigação

Os diferentes modelos de gestão, orientados por
reformas no setor da saúde, correspondem à tomada
de consciência de que é imperativo o controlo da
forma como os recursos, que são escassos, são
utilizados na produção e distribuição de cuidados de
saúde. 

Atualmente o Serviço Nacional de Saúde (SNS)
enfrenta um grande desafio que se prende com a
necessidade de eficiência de utilização dos recursos
disponíveis, sem prejudicar o nível assistencial,
sendo fundamental o papel do profissional de saúde,
dada a sua posição no sistema.

Palavras-chave - Gestão de stocks; Armazéns
avançados; Estupefacientes e benzodiazepinas;
Hospital.

Objetivos – Estudo realizado nos serviços de
internamento de um Hospital EPE, que pretende
analisar os principais constrangimentos na gestão e
armazenamento dos estupefacientes e
benzodiazepinas e apresentação de medidas de
melhoria .

Metodologia – Considerou-se a metodologia
trabalho de projeto, segundo Ruivo, Ferrito, & Nunes
(2010), com o desenvolvimento em cinco etapas: o
diagnóstico de situação, a definição de objetivos, o
planeamento, a execução e a divulgação de
resultados. Na fase de diagnóstico foram
estruturados os instrumentos adequados à
identificação e validação do problema sobre o qual
se esperava atuar.  

#dossier investigação

GESTÃO DOS ARMAZÉNS AVANÇADOS NOS 
SERVIÇOS DE INTERNAMENTO DE UM HOSPITAL EPE 

Sílvia Fragoso  ; Carla Vivas  ; Rúben Loureiro

Aplicaram-se três instrumentos de diagnóstico: 1)
análise SWOT, ao âmbito do Hospital  EPE, visto que
“é claramente um instrumento para deteção de
oportunidades, ameaças, forças e fraquezas”
(Carvalho & Ramos, 2016, p. 144); 2) observação
direta, uma vez que está inerente à aplicação da
metodologia de projeto (Ruivo et al., 2010) e, 3)
entrevistas semi-estruturadas, a quatro dos
enfermeiros responsáveis por estes armazéns, com o
intuito de conhecer as práticas de gestão e
armazenamento dos estupefacientes e
benzodiazepinas nos serviços de internamento
(exceto a UCI e o serviço de internamento do bloco
de partos), sob o ponto de vista dos enfermeiros
entrevistados, conferindo, assim, uma maior
consistência aos dados obtidos no estudo. 

Após identificação dos constrangimentos relevantes,
foram propostos os objetivos e o desenvolvimento
do projeto. Já na fase de execução e avaliação
intermédia, foi apresentado o procedimento de
trabalho POGEB (Procedimento de Otimização da
Gestão dos Estupefacientes e Benzodiazepinas),
englobando o instrumento de auditoria e de
verificação das validades, bem como a lista dos
medicamentos em embalagens multidose, com o
intuito de uniformizar/sistematizar as práticas
institucionais nos serviços de internamento de um
Hospital EPE. Igualmente, foi realizada formação em
contexto, existindo espaço para diálogo e partilha de
preocupações acerca desta temática, como por
exemplo, o controlo das validades, a dificuldade em
escoar o fármaco do serviço (caso o prazo de esteja a
terminar), bem como, em  manter  um  stock  mínimo,
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tendo em conta as alterações dos consumos ao
doente. Além disso, também foram partilhadas
algumas práticas desenvolvidas, por serviço,
relativamente à atualização dos níveis de stock,
sendo realçada a importância da aquisição de cofres
com fechadura inviolável para todos os serviços. 

Na fase de execução, optámos pela avaliação
operatória, partindo do princípio que a mesma aplica
os indicadores de avaliação definidos na etapa de
planeamento (Carvalho et al., 2001, citado por Ruivo
et al., 2010). 

Conclusões/Resultados – O presente estudo
demonstrou, na fase diagnóstico, que os principais
constrangimentos são: 1) o défice de informação dos 

profissionais, 2) a inexistência de um procedimento
de trabalho escrito transversal à instituição, e 3) o
défice de sensibilidade dos profissionais na adoção
de medidas no controlo da situação dos stocks.
Nesta sequência, atualmente, apesar de existirem
práticas e instruções de trabalho nos serviços,
emerge a necessidade de uma linha orientadora
comum a toda a instituição. A formação também foi
identificada, enquanto estratégia potenciadora de
melhoria, visando sensibilizar e capacitar os
profissionais de saúde rumo à mudança e
consequentemente melhoria das práticas,
consistindo a comunicação como uma mais-valia em
todo este processo. No âmbito da formação
desenvolvida, foi possível a recolha da apreciação
global dos formandos. Os resultados obtidos
constam no gráfico seguinte:

Podemos constatar que se destaca o item “concordo
plenamente” para as quatro situações elencadas:
“adquiri conhecimentos práticos”; “o tempo que
dediquei à formação foi bem investido”; “gostei de
frequentar esta ação de formação” e “recomendaria
esta formação a outros”, com especial destaque para
a segunda e terceira.

Importa acrescentar que emergiu a necessidade de
intervenção em termos estruturais nos serviços de
internamento, para que fossem criadas condições
ambientais de forma a assegurar, em simultâneo, a
regulação da temperatura, da humidade e da
proteção solar direta destes armazéns. Além disso,
ter em conta a substituição dos armários de
armazenamento, preferencialmente por cofres com
fechadura dupla, dada a natureza dos medicamentos
(estupefacientes e benzodiazepinas). Por outro lado,
sobressaiu a necessidade de ajustar estratégias que
permitissem o aumento da disponibilidade dos
serviços farmacêuticos no atendimento das
necessidades atuais dos serviços de internamento,
como por exemplo, adaptar/alargar o seu horário de
funcionamento. 

Proposta de trabalho futuro - Alargamento do
presente projeto de intervenção através de
desenvolvimento de um estudo que permita validar a
otimização dos níveis de stock (quantidades
desejadas de medicamentos disponíveis) e a
eliminação de medicamentos utilizados com pouca
frequência, com vista à criação de valor em diversos
níveis do serviço prestado, pela melhoria de
diminuição do trabalho do técnico de farmácia,
redução das percentagens stockout semanal, a
melhoria da média de tempo de resposta na
medicação e redução do custo de expiração do prazo
de validade do medicamento, conforme nos mostra o
estudo apresentado por McCarthy & Ferker (2016).
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1Hospital Distrital de Santarém, EPE.; 2Instituto Politécnico de Santarém;
3 O presente artigo resulta do desenvolvimento da dissertação de
Mestrado em Gestão de Unidades de Saúde na Escola Superior de Gestão e
Tecnologia do Instituto Politécnico de Santarém.
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Introdução: Constata-se um número elevado de
pessoas internadas com diagnóstico de fratura
proximal do fémur, sendo esta uma situação
incapacitante e geradora de dificuldades para a
pessoa/ cuidador no desempenho das atividades de
vida diárias, nomeadamente a transferência e andar
com fortes repercussões no autocuidado. O
enfermeiro especialista em enfermagem de
reabilitação orienta, propõe estratégias facilitadoras
e prescreve, ensina e supervisiona a utilização dos
produtos de apoio, à pessoa e/ou cuidador, de
forma a capacitá-los para o regresso a casa, com
vista à sua máxima autonomia e independência,
facilitando a reinserção social e exercício da
cidadania.

Objetivo: Analisar os resultados dos Indicadores de
qualidade dos cuidados de enfermagem de
reabilitação do projeto de melhoria contínua da
qualidade dos cuidados de enfermagem de
reabilitação (PMCQCER) “Promoção da
independência  na    pessoa/cuidador   após   fratura

#dossier investigação

PROMOÇÃO DA INDEPENDÊNCIA NA PESSOA/CUIDADOR
 APÓS FRATURA PROXIMAL DO FÉMUR

Serviço de Ortopedia do HDS
Elisabete da Costa Calarrão David Lopes; Ana Isabel Ferreira Brandão

Enfermeiras Especialistas em Enfermagem de Reabilitação

INTRODUÇÃO

Este projeto teve início em 2015, após a
constatação da elevada incidência de pessoas
internadas no serviço de ortopedia do Hospital de
Santarém, com o diagnóstico de fratura proximal do
fémur, situação incapacitante e geradora de
dificuldades para a pessoa e os cuidadores/ famílias
no desempenho do autocuidado aquando da alta
hospitalar, o que conduzia a desfasamento entre
alta clínica e alta hospitalar.

Em 2018, iniciou-se enquanto projeto de melhoria
contínua da qualidade dos cuidados de enfermagem
de reabilitação, tendo sido aprovado pelo Conselho
de Administração em julho de 2018. Optou-se por
priorizar o foco “transferir-se” e “andar com auxiliar
de marcha” nas pessoas com fratura proximal do
fémur. Esta é definida, segundo a Direção-Geral da
Saúde (2003), como fratura que diz respeito ao
segmento ósseo demarcado proximamente pelo
limite inferior da cabeça do fémur  e   no   segmento 
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proximal do fémur” comparando dois períodos de
tempo nos anos de 2017 e 2018, sendo este último
com PMCQCER implementado. 

Material e Método: É um estudo descritivo analítico
realizado às pessoas internadas no serviço de
ortopedia com o diagnóstico de fratura proximal do
fémur no período compreendido entre 1 de julho e
30 de setembro de 2017 e 2018.

Resultados e Conclusões: Verificou-se uma
modificação positiva no nível do status dos focos de
atenção de enfermagem "transferir-se" e "andar com
auxiliar de marcha", verificando-se um aumento do
score na Escala de Barthel, o que traduz um
aumento da independência. 

Palavras-chave: Enfermagem de Reabilitação,
fratura proximal do fémur, transferir, andar com
auxiliar com andar de marcha, cuidador,
independência. 

distal por um nível situado 5 cm abaixo do limite
inferior do pequeno trocânter.
Os cuidados de enfermagem de reabilitação são
individualizados à pessoa, para tal é imprescindível
avaliar o potencial de reabilitação com base na
capacidade fisiológica e psicológica. O potencial de
reabilitação foi definido com base na avaliação das
atividades de vida, avaliação cognitiva, clínica e
emocional e motivação da pessoa para participar no
processo de reabilitação (Johansen et al, 2012).

Após esta avaliação são planeados os cuidados no
âmbito dos ensinos, instrução e treinos de
exercícios musculares, equilíbrio, transferências e
andar com auxiliar de marcha. 

Segundo a Classificação Internacional para a Prática
de Enfermagem (CIPE), a transferência está
enquadrada nas atividades de vida diárias que as
pessoas desempenham de forma autónoma e
rotineira no seu dia a dia. Relativamente ao andar
com  auxiliar  de   marcha,   este  é   definido como o 



movimento do corpo de um lugar para o outro,
movendo as pernas passo a passo, capacidade de
sustentar o peso do corpo e andar com uma marcha
eficaz, utilizando um ou mais auxiliares de marcha,
com velocidades que vão do lento ao moderado e
rápido, subir e descer escadas e rampas (0rdem dos
Enfermeiros, 2011).

Estes dois focos de enfermagem podem ser
avaliados através da escala de Barthel, que traduz o
grau de dependência no autocuidado. Este define-se
como atividade executada pelo próprio para se
manter operacional e lidar com as necessidades
individuais básicas e intimas e as atividades de vida
(CIPE).

Ainda segundo Johansen et al (2012), com o
processo de reabilitação pretende-se atingir a maior
independência possível da pessoa, promovendo o
bem-estar e a qualidade de vida. McGilton (2013)
afirma que a existência de um profissional
especializado é facilitador ao desenvolvimento de
um programa de reabilitação centrado na pessoa/
família o que produz ganhos.

Este projeto de melhoria contínua da qualidade dos
cuidados de enfermagem de reabilitação enquadra-
se na quinta categoria do enunciado descritivo dos
padrões de qualidade dos cuidados de
especializados de enfermagem de reabilitação, a
readaptação funcional. Este define-se “na procura
permanente da excelência no exercício profissional,
o enfermeiro especialista de enfermagem de
reabilitação, conjuntamente com o cliente
desenvolve processos de adaptação eficaz aos
problemas de saúde”. Desta forma, o enfermeiro
especialista em enfermagem de reabilitação orienta,
propõe estratégias facilitadoras e prescreve, ensina
e supervisiona a utilização dos produtos de apoio, à
pessoa, cuidador de forma a capacitá-los para o
regresso a casa, com vista à sua máxima autonomia
e independência, facilitando a reinserção social e
exercício da cidadania (0E, 2011).

De acordo com os achados significativos de alguns
artigos analisados, as intervenções ao nível da
reabilitação que permitem capacitar a pessoa/
cuidador com fratura proximal do fémur envolvem:
avaliação inicial (nomeadamente condições
habitacionais), avaliação do potencial de reabilitação
de cada pessoa, avaliação do grau de dependência
através  de  escalas,   realização   de  sessões  de  1h 

diária de reabilitação física que envolvem realização
de exercícios de melhoria da mobilidade,
fortalecimento muscular, treino de deambular com
recurso a produtos de apoio (segundo quatro
autores). Este programa deve ser continuo e com
continuação no domicílio. 

Relativamente ao planeamento de alta, são avaliados
os focos “transferir-se” e “andar com auxiliar de
marcha” no âmbito da capacitação e do
conhecimento do doente e da família/ cuidador para
a promoção da independência no domicílio, o mais
precocemente possível. 

Além da promoção da independência, que traduz
ganhos em saúde, também se verifica diminuição
dos dias de internamento hospitalar, mesmo na
pessoa idosa com alterações cognitivas, sendo este
um desafio na população atual cada vez mais
envelhecida (segundo quatro autores).

MATERIAL E MÉTODO

Para a realização da análise dos indicadores de
qualidade referente aos cuidados de enfermagem de
reabilitação no âmbito do PMCQCER, foi constituída
uma amostra do tipo intencional não probabilística,
incluindo pessoas com diagnóstico de fratura
proximal do fémur (subcapital, intertrocantérica,
subtrocantérica, transtrocantérica, intracapsular e
fratura do colo do fémur não especificada) que
estiveram internadas no serviço de ortopedia nos
períodos de 1 de julho a 30 de setembro de 2017 e
no mesmo período relativo ao ano de 2018. 

De salientar que os dados relativos ao ano de 2017
foram retirados numa fase em que o projeto não
estava totalmente concluído nem implementado,
sendo que em 2018 se iniciou a sua implementação.
A colheita de dados englobou os focos de
enfermagem "autocuidado", "transferir-se",
"equilíbrio corporal", "andar com auxiliar de marcha"
e "movimento muscular", que foram extraídos do
SClínico. Paralelamente foram colhidos dados
relativo ao número de dias de internamento, data de
internamento, data de cirurgia e data de alta clínica.
As avaliações efetuadas relativamente aos focos de
atenção "autocuidado" e "movimento muscular" têm
por base a Escala de Barthel e a Escala de Lower,
respetivamente. Os restantes focos são avaliados ao
nível da classificação utilizada no SClínico. 

#dossier investigação
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Apresentação e análise de dados 

Segundo a Ordem dos Enfermeiros (OE), os
cuidados de enfermagem de reabilitação
constituem-se uma área de intervenção que
contribui fortemente para a obtenção de ganhos em
saúde. Estes demonstram o estado, comportamento
ou perceção variável e mensurável de um utente ou
seu convivente significativo, sendo avaliados
através de um “Core” de indicadores por categoria e
enunciados descritivos dos PQCER (Sue M., Marion
J., Meridean M., Elizabeth S., 2010). Possibilitam,
ainda, a identificação de oportunidades de melhoria. 

O core de indicadores proposto integra as
componentes de avaliação da qualidade
recomendadas por Donabedian (2003), indicadores
de estrutura, de processo e de resultado. Estes
resultam em grande parte dos diagnósticos,
intervenções e resultados dos cuidados de
enfermagem de reabilitação constantes no Padrão
Documental dos Cuidados de Enfermagem da
Especialidade de Enfermagem de Reabilitação. Este
foi construído a partir de um paradigma centrado na
avaliação do potencial da pessoa face aos diferentes
focos de atenção que justifica a utilização do juízo
de diagnóstico de “Potencial para melhorar”
ancorado nos modelos de autocuidado, como
preconizado no Regulamento dos PQCEER (Padrões
de qualidade dos Cuidados Especializados em
Enfermagem de Reabilitação) (OE, 2011).

Na admissão da pessoa no serviço é avaliado o
potencial de reconstrução de autonomia e
implementado um programa de treino de técnicas de 

Relativo ao período de 2017 foram incluídas 35
pessoas com o critério acima referido e
relativamente ao mesmo período de 2018, da
amostra inicial de 65 pessoas, foram selecionadas
60 pessoas, sendo critério de exclusão a
transferência para outro hospital, a transferência
para outro serviço no HDS, ocorrência de um óbito
e fratura patológica.

Quanto ao tratamento dos dados recorremos à
análise quantitativa, sendo este método definido
como uma explicação dos fenómenos através de
uma recolha de dados numéricos que são analisados
mediante métodos matemáticos.

exercício musculoarticular. É realizada uma avaliação
e sinalização das pessoas com necessidade de
continuidade de cuidados para a Equipa de Gestão
de altas, sendo então atribuída uma tipologia na
Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados.
É feito o primeiro contacto com a família/ cuidador
no sentido de completar a avaliação da pessoa no
âmbito da autonomia na realização das atividades de
vida, existência de barreiras arquitetónicas,
existência de apoio familiar/ social, no sentido de
preparar o plano individual de reabilitação com vista
à reintegração no seu meio. No período pós-
operatório, é dada continuidade ao programa
implementado, com realização de técnicas de
exercício musculo-articular, ensino, instrução e
treino de transferência entre o 1.º e 2.º dia de pós-
operatório, treino de equilíbrio e ensino,  instrução e
 
treino progressivo de andar com auxiliar de marcha.
Também a partir do primeiro dia de pós-operatório,
são agendados ensinos, instruções e treinos com o
cuidador, de forma a capacitá-lo para os cuidados à
pessoa após a alta.

Os indicadores de resultado referem-se aos próprios
objetivos dos cuidados, ilustrando as mudanças no
estado de saúde atribuível aos cuidados prestados
que se traduzem em taxa de eficácia na prevenção de
complicações, modificações positivas no estado de
diagnósticos de enfermagem, taxas de ganhos
possíveis/ esperados. No PMCQCER “Promoção da
independência na pessoa/cuidador após fratura
proximal do fémur”, foram então definidos
indicadores de qualidade dos cuidados de
enfermagem de reabilitação sendo eles de estrutura,
de processo e de resultado, sendo que passamos a
apresentar os de resultado. 

Ganhos em autonomia e evolução positiva dos Focos de atenção

#dossier investigação
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Ganhos em conhecimento e capacidade do prestador de cuidados

Ganhos em conhecimento e capacidade da pessoa

Ganhos em conhecimento e capacidade da pessoa

Salienta-se que por aptidão se entende que a pessoa
com fratura proximal do fémur que já se encontra
com cirurgia realizada apresenta ganho ao nível da
independência no transferir-se, sem
comprometimento do equilíbrio e sem compromisso
da marcha para pessoas com potencial de
reconstrução de autonomia elevado. Para as pessoas
com fratura proximal do fémur e com potencial de
reconstrução de  autonomia  em  grau  moderado  ou 

reduzido, não é possível atingir grau de
independência, pelo que são realizados ensinos ao
prestador de cuidados para que possa assegurar a
continuidade dos cuidados à pessoa de forma segura. 
(Johansen at al, 2012; McGilton et al, 2013; Olssanat
al,2006; Shyu et al, 2013).
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Segundo dados fornecidos pelo Departamento
Cirúrgico, a média de custo diário de internamento é
de 500 euros. De 2017 para 2018 pouparam-se  0,84 

REFLEXÃO FINAL

Com a elaboração deste relatório foi-nos possível
identificar e analisar os resultados alcançados com a
implementação do PMCQCE “Promoção da
independência da pessoa/ cuidador após fratura
proximal do fémur”.

Após a análise dos indicadores de estrutura,
processo e resultado, verificamos que obtivemos
ganhos em saúde no âmbito da capacitação da
pessoa/ cuidador:
     - Autonomia no transferir-se e andar com auxiliar 
       de marcha;
     - Evolução positiva no equilíbrio corporal e no 
       movimento muscular;
 

     - Conhecimento e capacidade do prestador de 
       cuidados para assistir a transferir e a andar com 
       auxiliar de marcha.

Verifica-se que a enfermagem de reabilitação tem
um papel fundamental na promoção da
independência da pessoa/ cuidador após fratura
proximal do fémur, sendo que é implementado um
plano de reabilitação personalizado, assegurando-se
a continuidade de cuidados pelo prestador informal
e, também, através da Rede Nacional de Cuidados
Continuados Integrados. 

 
Em suma, este projeto encontra-se em
implementação na busca de melhorias por forma a
potencializar-se os resultados obtidos. 

#dossier investigação

dias de internamento nos 60 doentes no trimestre
em questão, o que traduzido em custos, dá uma
poupança de 25 200,00 euros.



Streptococcus agalactiae é a principal causa de
pneumonia neonatal, sépsis e meningite. O clone
hipervirulento III/ST17, tem sido associado à
meningite neonatal de início tardio, tendo a
atividade de DNases extracelulares e a formação de
biofilmes sido apontados como fatores de virulência
nessas estirpes. O objetivo da dissertação de
doutoramento foi contribuir para a descodificação
da base genómica de produção de DNases em
estirpes de S. agalactiae, isoladas em humanos, com
diferentes tropismos celulares (invasivo vs
colonização).

A produção diferencial de DNases de um conjunto
de estirpes pertencentes às linhagens ST17 e ST19
foi investigada através da sequenciação total do
genoma e posterior análise do “core-genome” e do
“pan-genome”. As estirpes ST17, exceto uma,
apresentaram atividade nucleásica contrariamente
às estirpes ST19, em que apenas uma revelou um
fenótipo DNase(+). A estirpe ST17 DNase(-) exibiu
uma alteração aminoacídica exclusiva na proteína
NucA e a presença de um homólogo do transposão
TnGBS2.3, para além de um fago intacto sem
homologia em S. agalactiae. A estirpe ST19
DNase(+) revelou um aminoácido alterado na
nuclease GBS0609. A identificação destas mutações
específicas nas proteínas NucA e GBS0609, bem
como de diferenças ao nível do genoma acessório,
podem justificar fenótipos de virulência distintos
relacionados com a produção de DNases em S.
agalactiae. A análise transcriptómica permitiu ainda
avaliar os níveis de expressão génica, por categoria
funcional, da estirpe de referência S. agalactiae
NEM316, durante a fase exponencial de
crescimento; a exposição ao DNA humano não
induziu alterações no transcriptoma.

CONTRIBUTION OF GENOMICS AND TRANSCRIPTOMICS TO THE
UNDERSTANDING OF THE BIOLOGICAL ROLE OF DNASES IN

STREPTOCOCCUS AGALACTIAE
 Inês Silvestre

TSDT - Área de Análises Clínicas e Saúde Pública; Serviço de Patologia Clínica.
Doutoramento em Biologia, especialidade Microbiologia 

Grau atribuído pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa em março de 2021
Projeto desenvolvido no Departamento de Doenças Infeciosas do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge,

com a colaboração do Núcleo de Bioinformática 
 

Foram também determinadas as condições ótimas
para a formação de biofilmes em estirpes de S.
agalactiae de ST17 e ST19, contribuindo para 
a padronização dos procedimentos experimentais do
estudo de produção de biofilmes nesta espécie
bacteriana. A digestão enzimática de biofilmes
maduros, para as três estirpes mais produtoras de
biofilmes, evidenciou que o componente
predominante da matriz extracelular são as
proteínas. A identificação detalhada do conteúdo
proteico da matriz extracelular poderá contribuir
para o desenvolvimento de novas estratégias
terapêuticas no combate às infeções por S.
agalactiae.

Globalmente, a dissertação de doutoramento
contribuiu para o conhecimento sobre a produção
das DNases extracelulares e a capacidade de
formação de biofilmes das linhagens ST17 e ST19
de S. agalactiae, providenciando novos dados
genómicos e transcriptómicos.

Efeito do Plasma Humano Inativado (PHI) na formação de biofilme da
estirpe de referência S. agalactiae NEM316. A formação de biofilme
pela NEM316 em placas de poliestireno e incubação durante 48 h a
37ºC / 5% CO2 em meio THB suplementado com 1% de glicose (pH
7,6) (A) e em meio RPMI-glicose suplementado com 15% PHI (B) foi
monitorizada por microscopia eletrónica de varrimento. Biofilmes
mais densos, com conteúdo aumentado de matriz extracelular, foram
observados para a NEM316 em meio RPMI-glicose suplementado
com 15% de PHI (B). Barra de escala 1 µm.
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O HDS passou a ser uma das unidades hospitalares
do Serviço Nacional de Saúde (SNS) de referência
para o Programa de Rastreio do Cancro do Colo do
Útero. Isto significa que vai analisar as amostras
recolhidas no âmbito dos cuidados de saúde
primários, no sentido de detetar ou não a presença
de vírus de alto risco do papiloma humano (HPV).

“O Programa de Rastreio do Cancro do Colo do
Útero destina -se a todas as mulheres com idades
compreendidas entre os 30 e os 65 anos, inscritas
nos centros de saúde”, refere Isabel Andrade,
diretora do Serviço de Anatomia Patológica do
HDS, serviço que será responsável pela avaliação
das amostras.

Nos casos em que a pesquisa é negativa, esta será
repetida de 5 em 5 anos. Nos casos em que a
pesquisa for positiva, as utentes são encaminhadas
para consulta hospitalar de Ginecologia do HDS,
para acompanhamento médico.

Segundo Isabel Andrade, “o seguimento e vigilância
com avaliação por colposcopia e por citologia
cérvico-vaginal vai permitir o diagnóstico de lesões 

#atualidade

HDS, uma referência no Programa de 
Rastreio do Cancro do Colo do Útero 
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A diretora do Serviço de Anatomia Patológica frisa
que a realização do rastreio a nível nacional tem
como finalidade reduzir a morbilidade e
mortalidade por cancro do colo do útero,
promovendo a equidade no acesso e contribuindo
para diminuir as desigualdades em saúde.

“O programa tem base populacional, com acesso
universal e gratuito - isento do pagamento de
taxas moderadoras, desde a consulta e o teste de
rastreio à realização da colposcopia no hospital, se
necessária. Em caso de necessidade de tratamento,
todos os exames e consultas serão também isentos
de taxas moderadoras”, relata. Nas suas palavras, 
 “o rastreio promove a saúde através da literacia e
controlo de fatores de risco, permitindo a
identificação de lesões e estádios iniciais do
cancro do colo, através do  diagnóstico  precoce  e
com utilização de técnicas terapêuticas menos
agressivas e com melhores resultados em saúde”. 

O cancro do colo do útero é o 6.º mais frequente
nas mulheres europeias. Na Região de Lisboa e
Vale do Tejo são detetados por ano cerca de 400
novos casos ano; em Santarém foram registados em
2018, 32 novos casos que correspondem a uma
taxa de incidência bruta de 14,10/100 000.

percursoras do cancro do colo, não malignase
tratáveis em estádios precoces”. De acordo com a
responsável, numa fase inicial, o HDS irá receber
amostras provenientes de cinco concelhos do
distrito de Santarém - Santarém, Almeirim, Alpiarça
e Cartaxo. Progressivamente, serão incluídas outras
unidades, com o objetivo final de abranger todo o
distrito, incluindo a Lezíria e o Médio Tejo.

Acesso ao rastreio é “universal e gratuito” 



Cuidados de excelência no cancro da mama 
alvo de novo reconhecimento internacional 
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A Unidade de Senologia do HDS viu renovada em
2021 a certificação pela Breast Centres Network, o
que mais uma vez atesta excelência no tratamento do
cancro da mama. Segundo a sua coordenadora,
Madalena Nogueira, os principais objetivos são “a
prevenção, o diagnóstico e tratamento da patologia
mamária, com enfoque na patologia maligna, regendo-
se por elevados padrões de rigor e qualidade”.

De acordo com a médica, a Unidade, que é centro de
referência do distrito de Santarém, tem como mais-
valias “a centralização da patologia maligna, a equipa
especializada e multidisciplinar, o tratamento
personalizado, o acesso à consulta e a humanização”.
Esta Unidade foi criada em 1998 e é composta por
uma equipa multidisciplinar que, neste momento,
integra três ginecologistas, um cirurgião geral, três
imagiologistas, quatro anátomo-patologistas, quatro
oncologistas médicos, dois radioterapeutas, um
cirurgião plástico com dedicação à Senologia, duas
enfermeiras senólogas e duas secretárias clínicas.

Um dos marcos aconteceu em 2005, com o início da
cirurgia conservadora para tratamento da mama em
ambulatório (admissão e saída da utente no mesmo
dia,    após  a  cirurgia),   o   que   mais   tarde   veio  a 

possibilitar a realização de cirurgia mamária radical em
regime de ambulatório. Atualmente, além da cirurgia 
 conservadora, são diversos os procedimentos
realizados em regime de ambulatório, em particular a
cirurgia conservadora (tumorectomia com gânglio
sentinela), mastectomia simples, esvaziamento
ganglionar radical, cirurgia oncoplástica e cirurgia
reconstrutiva.

A realização destes procedimentos em regime de
ambulatório tem benefícios que Madalena Nogueira
considera serem “irrefutáveis”, nomeadamente “o bem-
estar físico e mental das utentes, o retorno precoce à
atividade laboral, a redução do número de
internamentos e reinternamentos e a redução da
probabilidade de infeções hospitalares”. Acrescem,
ainda, os ganhos de eficiência e a melhor gestão de
recursos humanos, financeiros e logísticos do hospital.

No futuro, Madalena Nogueira ambiciona expandir,
ainda mais, a Unidade de Senologia, com o aumento do
número de novos casos por ano e a captação de
doentes de várias áreas em redor de Santarém, assim
como conseguir a acreditação por outras entidades,
nomeadamente pela Sociedade Portuguesa de
Senologia e a European Society of Breast Cancer
Specialists (EUSOMA).



Integrado no Departamento Médico, dirigido por Margarida Cabrita, o Serviço de Medicina Interna do
HDS, cuja direção está a cargo de Luís Siopa, teve nos últimos anos um crescimento assinalável. 

 
           anos depois de chegar ao HDS, na altura
enquanto interno do Internato  Geral, Luís Siopa
recorda a história deste serviço, cuja atividade nas
atuais instalações do hospital se iniciou em finais de
1985, com 62 camas e a designação de Medicina 1
e Medicina 2. 

“Nos anos seguintes, pela necessidade de
responder ao número crescente de internamentos,
os serviços sofreram sucessivos aumentos de
lotação e várias modificações na sua organização.
Este processo conduziu à criação em 1992 de um
novo serviço, Medicina 3 e, em 2011, à unificação
dos serviços de Medicina 1 e Medicina 2 criando-se
o serviço de Medicina 4. Em junho de 2019 surgiu o
atual Serviço de Medicina Interna (MI), resultado da
fusão dos Serviços de Medicina 3 e 4”, conta o
diretor do Serviço.

O atual corpo clínico do Serviço de MI é composto
por dois assistentes graduados seniores, sete
assistentes graduados, 12 assistentes, 33 internos
de Formação Específica de MI e três assistentes
eventuais, aos quais se soma anualmente um
número variável de internos de outras
especialidades médicas e de Formação Geral.  O
maior constrangimento atualmente, segundo o
diretor do serviço, é a escassez de pessoal médico e
de outros grupos profissionais.

Quanto ao plano assistencial, a atividade médica
decorre       fundamentalmente      nas     áreas     de

 internamento, consulta e urgência.

As enfermarias do Serviço de MI comportavam, em
junho de 2019, 151 camas. Com a pandemia de
Covid-19 e a necessidade de criação de enfermarias
dedicadas aos doentes infetados pelo SARS COV 2,
a lotação atribuída ao serviço foi variando ao longo
do último ano e meio, tendo em várias ocasiões
ultrapassado as 200 camas. 

A área de internamento está organizada em setores,
os quais correspondem às várias enfermarias.
Inicialmente foram definidos os setores B e C no 9.º
piso, o D no 8.º piso, o A no 4.º piso e o E no 7.º
piso. Todos possuíam equipa médica fixa, com
exceção do setor E. Com a pandemia, foi necessário
criar um novo setor, o F, situado no 10.º piso, onde
se internaram os primeiros doentes infetados pelo
SARS COV 2. 

Atualmente, o Serviço mantém equipas médicas
fixas nos setores C, D, A e F e tem também sob a sua
responsabilidade os setores B e E, sem quadro
médico residente atribuído.

Em cada setor existe uma coordenação médica e
equipas médicas constituídas por um especialista e
por um ou dois internos da formação específica. 

As consultas externas são realizadas no bloco de
consultas do Departamento Médico. Além da
Consulta   de   MI,     existem     diversas     consultas
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temáticas, nomeadamente: de Doenças   
 Cerebrovasculares, coordenada por Manuela Grego;
de Doenças da Tiroide, levada a cabo por Stela
Calugareanu, Rogéria Matos e Luísa Wandschneider;
de Dislipidemias, coordenada por Margarida Cabrita;
de Hipertensão e Risco Cardiovascular, da
responsabilidade de Dilorom Alimova; de Doenças
Autoimunes, coordenada por João Matos Costa; e de
Diabetes Geral, sob a coordenação de M.ª Cristina
Esteves. Alguns dos especialistas do Serviço efetuam
ainda consultas de VIH e hepatites víricas no âmbito
da atividade da Unidade de Infeciologia.

“Individualmente cada especialista, e alguns dos
internos dos últimos anos, são responsáveis por um
tempo semanal de consulta de Medicina Interna e, 
 na generalidade dos casos por um ou mais tempos, a
também semanais, de consultas temáticas”, relata
Luís Siopa. 

No âmbito da atividade de consulta interna, os
serviços asseguram diariamente, sempre que
solicitados, e segundo uma escala predefinida, 
 aobservação de doentes internados por outras
especialidades. 

No Serviço de Urgência, a MI organiza-se em seis
equipas, com turnos de 12 ou 24 horas de trabalho,
na sala de emergência, nos “balcões” e na emergência
pré-hospitalar. Todos os médicos do Serviço, com a
exceção de seis especialistas (por terem atingido o
limite de idade), fazem Serviço de Urgência.

Luís Siopa acrescenta que nos dias úteis, no horário
pós-laboral das enfermarias, os médicos da equipa de
Medicina Interna da Urgência asseguram também a
urgência interna dos serviços. Nos fins de semana, a
urgência interna é efetuada de acordo com escala
independente e em regime de trabalho
extraordinário.
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Luís Siopa nasceu em Rio Maior em 1 de maio de
1961. Licenciou-se pela Faculdade de Medicina de
Lisboa em 1986. Realizou o Internato Geral no HDS
entre 1987 e 1988, período em que tomou a
decisão de enveredar pela especialização em MI e
de efetuar o internato complementar dessa
especialidade. 

“A opção pela MI veio a consolidar-se
gradualmente, assente na constatação, adquirida na
vivência do dia-a-dia, de que a especialidade, pelas
suas características, permitia desenvolver uma
carreira clínica com envolvimento em todas as
fases do ato médico num universo muito
abrangente de doentes, de patologia e de área de
atuação (enfermaria, consulta e urgência) ”, relata o
médico.

Para esta escolha foi também decisiva a influência
de  Vítor  Bezerra,  seu  orientador  no  Serviço   de 

Medicina I durante os seis meses obrigatórios do
estágio e em todos os outros períodos em que
voluntariamente frequentou o Serviço, e de José
Afonso Correia Marouço, que nos 24 meses de
serviços de urgência semanais na equipa de
Medicina e nas inúmeras horas de estudo que
partilharam na biblioteca do hospital, se constituiu
como “um verdadeiro coorientador de formação”.

Concluiu a especialidade de Medicina em 1995,
tendo ao longo dos anos através da prestação de
provas públicas em concursos nacionais e
hospitalares, atingindo os vários graus da carreira
médica hospitalar, chegando a assistente graduado
sénior em 2013.

No HDS, além das funções assistenciais que tem
mantido ao longo dos anos, foi diretor dos Serviços
de Medicina II, I e IV e, é desde 2019 diretor do
Serviço de MI. Entre outras funções que
desempenhou, foi ainda adjunto da Direção Clínica
entre 2009 e 2010 e membro de várias Comissões.
Hospitalares. 



Em 2020, a Consulta de Doenças Autoimunes teve
518 sessões de hospital de dia, o que representou
92,1% do total de sessões do Serviço de Medicina
Interna e 33% do total de sessões de todo o
hospital de dia. 

Em 2020, as espondilartropatias
foram as doenças autoimunes mais
frequentes na Consulta de Doenças

Autoimunes, seguidas da artrite
reumatoide, da síndrome de

Sjörgren e do lúpus.

João Matos Costa realça que em 2009 a consulta
organizou uma reunião para médicos de família,
com impacto positivo na referenciação. Neste
contexto, destaca também a participação em 2018
num curso de doenças autoimunes  para médicos
de família integrado na reunião do Núcleo de
Estudos de Doenças Autoimunes da Sociedade
Portuguesa de Medicina Interna.

Consulta de Doenças Autoimunes
certificada pela DGS

 Em 2006 foi criada a Consulta de Doenças
Autoimunes. A proposta partiu do atual
coordenador, João Matos Costa, que está ligado ao
Serviço de Medicina Interna desde 1999.

A consulta foi certificada pela DGS em 2008, tendo
obtido em 2017 classificação máxima numa
auditoria clínica efetuada pelo Departamento de
Qualidade da Saúde, que, segundo o responsável,
“comprovou que esta consulta funciona com 100%
de conformidade face às normas em vigor”. 

Além de João Matos Costa, a consulta é realizada
por mais dois especialistas e funciona diariamente
entre as 14 e as 17 horas e às segundas, quartas e
sextas também entre as 10h00 e as 13h00, com
apoio do Hospital de Dia entre as 9 e as 17 horas.

Em 2020, foram realizadas 1268 consultas, 151 das
quais primeiras consultas, e estavam em
seguimento ativo 698 doentes. De acordo com
João Matos Costa, o número de consultas foi
menor do que o habitual devido à pandemia (1 300
em média). No final de agosto de 2021 estavam 94
doentes em terapêutica biotecnológica nas
indicações certificados, além de outros em offlabel.  
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António Gaspar é assistente técnico no Serviço de
MI desde 2003. Além de dar apoio à Direção do
Serviço, faz o secretariado do setor C do Serviço de
MI e, sempre que necessário, presta apoio aos
outros setores.

"O contacto com os diferentes profissionais do
Serviço, com os utentes e as diversas situações que
surgem todos os dias têm contribuído para um
enriquecimento não só a nível profissional, como
também a nível pessoal”, salienta António Gaspar.

 
O assistente técnico como elo de ligação entre profissionais e utentes

A Consulta de Diabetes Geral, iniciada em 1992, é
atualmente levada a cabo por seis dos internistas
do HDS, organizados no Núcleo de Diabetes do
HDS que inclui também dois enfermeiros dedicados
à área, um nutricionista, uma dietista e, desde julho
de 2011, uma podologista.

“A gestão integrada do doente diabético é o
principal objetivo do Núcleo de Diabetes,
minimizando as complicações de órgão-alvo e
implementando uma educação terapêutica ajustada
ao doente e à família/cuidados. A prestação dos
cuidados ocorre essencialmente em regime de
ambulatório, mas também em internamento”,
explica Maria Cristina Esteves, responsável pelo
Núcleo de Diabetes.

A maioria dos doentes observados na consulta são
diabéticos tipo 2, com complicações graves
(fundamentalmente nefropatia, retinopatia e
complicações macrovasculares) e insulinotratados.
Inclui ainda diabéticos tipo 1 e doentes com
diabetes secundária (devido a pancreatite crónica,
doentes pancreatectomizados e terapêutica com
citotóxicos e outros).

Por uma gestão integrada do doente diabético

#reportagem

 

Maria Cristina Esteves destaca a estreita
colaboração com outras especialidades, como a
nefrologia, a cardiologia, a oftalmologia, a cirurgia
vascular e a Ortopedia que, segundo refere,
permite um mais adequado seguimento do doente
diabético. Por sua vez, a ligação à pediatria garante
ao adolescente seguido em consulta pediátrica
transitar de forma gradual para a consulta de
diabetes geral.

Entres as diversas atividades do Núcleo de
Diabetes salienta-se a Consulta de Diabetes,
Consulta de Nutrição, Consulta de Podologia,
Hospital de Dia de Diabetes e sessões de grupo de
educação terapêutica.

Salienta-se, ainda, a linha telefónica aberta criada
em 2014 que, conforme refere, “se revelou crucial
na fase de pandemia, uma vez que esteve acessível
a todos os doentes seguidos em consulta”. Esta
linha permite, em dias úteis entre as 9h00 e as
17h00, através de chamada telefónica direta para
o Enfermeiro do Hospital de Dia, o esclarecimento
de dúvidas e problemas e/ou ajuste.”
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Enfermagem 
com papel crucial na prestação
e gestão de cuidados ao doente
 
Helena Lobo é enfermeira coordenadora do
Departamento de Medicina. Está ligada ao HDS
desde dezembro de 1981, altura em que começou a
trabalhar como enfermeira no Serviço de Pediatria,
onde esteve até 2020, ano em que, por opção, foi
transferida para o Serviço de Medicina 3.

Helena Lobo destaca o papel de prestador e gestor
de cuidados do enfermeiro. “O enfermeiro
desenvolve intervenções interdependentes e
autónomas decorrentes da sua própria avaliação e
diagnóstico. Na área da gestão de risco, o controlo
de infeção e gestão de recursos tem também um
papel primordial”, realça.

A profissional considera que “ser enfermeiro é
cuidar do indivíduo assistindo-o nas suas
necessidades. É contribuir para a sua
independência, recuperação, manutenção e
promoção da saúde, fazendo uso de instrumentos e
de um corpo cumulativo de conhecimento
científico”.

A equipa de Enfermagem do 
Serviço de MI é composta por 112

enfermeiros, distribuídos pelos
diferentes setores.

Para Miguel Neves, enfermeiro no HDS desde
janeiro de 2015, e atualmente responsável pela
área de ambulatório, ser enfermeiro é “cuidar, é
escutar, é observar, é comunicar, é ser empático, é
ser e estar atento. É muitas vezes ser família, é
estar presente em todas as etapas de vida, desde o
nascimento à morte, é receber e dar, é aprender e
ensinar, é ter como pilar a promoção da saúde”.

Segundo o enfermeiro, no âmbito do ambulatório, a
equipa de Enfermagem encontra-se organizada por
áreas específicas de intervenção, para que a mesma
seja o mais eficaz possível para com o
utente/família.



“Nini e Simão – A Aventura da Alimentação” é o título
do livro de Ana Catarina Silva, enfermeira no HDS,
que

Enfermeira lança livro 
inf
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De acordo com o responsável, a realização destas
atividades tem sido significativamente afetada pela
época de pandemia que atravessamos.

“Permitindo conhecer melhor a realidade onde nos
inserimos e consolidar a nossa própria experiência,
estas atividades têm constituído o substrato para a
realização de inúmeros trabalhos comunicados em
reuniões hospitalares e em congressos nacionais e
internacionais e para várias publicações em jornais
e revistas médicas”, afirma o diretor do Serviço.

#reportagem

Formação e investigação

Paula Vieira é assistente operacional no Serviço de
MI há dois anos. Em entrevista, a profissional, que
sempre trabalhou na área da Infância, diz que a
experiência está a ser muito “gratificante”.

Os assistentes operacionais trabalham em estreita
colaboração com os enfermeiros. As tarefas diárias
são diversas e passam, entre outras, pelo apoio na
higiene dos doentes e na sua alimentação, assim
como nas manobras de levantamento dos doentes
ou a higienização das camas.

No final de outubro de 2021 pertenciam ao quadro
do Serviço de MI 67 assistentes operacionais,
distribuídos  pelos diversos setores.

A par da atividade assistencial, o Serviço tem
planeada a realização de atividades dedicadas à
formação médica contínua, do tipo reunião clinica
temática e de “Journal Club”. 

Os internistas da Consulta de Diabetes,
organizados no Núcleo de Diabetes, realizam
também ações de formação destinadas a médicos
hospitalares e dos cuidados de saúde primários.

No âmbito da formação de internos, o Serviço tem
idoneidade formativa completa para a realização do
internato da formação específica de MI e de
estágios curriculares nesta área, de internos de
outras especialidades e de internos do Ano
Comum. Colabora ainda, sempre que solicitados, no
ensino clínico de alunos de faculdades de Medicina
nacionais e estrangeiras e da Escola Superior de 
de Enfermagem de Santarém.

Luís Siopa destaca que indissociavelmente ligada à
atividade assistencial e formativa, o Serviço tem
procurado manter e desenvolver atividade de
investigação clínica, assente na realização e análise
de casuísticas e no estudo de casos clínicos
individuais ou agrupados em pequenas séries, que
pela sua raridade ou singularidades do diagnóstico
ou da terapêutica, merecem especial atenção.

O dia a dia do 
assistente operacional 
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Após um ano de utilização de um novo equipamento
para o tratamento das disfunções do pavimento
pélvico, sobretudo da incontinência urinária e fecal e
das disfunções sexuais, é agora possível observar as
diversas vantagens, conforme salientam a diretora do
Serviço de Medicina Física e de Reabilitação, Sara
Räder, e a fisioterapeuta Ana Sofia Fernandes.

“Trata-se de um equipamento de eletroestimulação e
biofeedback (estímulo visual projetado num monitor)
que ajuda o doente a perceber que músculo deve
contrair e a fazê-lo da forma mais correta e
adequada. Desta forma, estamos também a capacitá-
lo para que possa fazer o exercício sozinho e em
casa”, explica Sara Räder. E acrescenta: “Se forem
bem efetuados é possível prevenir algumas
patologias e evitar algumas cirurgias.”

De acordo com a médica, embora seja mais frequente
a utilização deste equipamento no tratamento da
incontinência urinária  e  fecal  na  mulher,  também é 

Nova terapêutica na reabilitação das
disfunções do pavimento pélvico

feito nos homens, sobretudo após prostatectomia.

A fisioterapeuta Ana Sofia Fernandes destaca o facto
de o equipamento permitir simular situações que
podem causar perda de urina, como, por exemplo,
uma aula de pilates clínico ou o ato de caminhar
sobre areia.  

“O aparelho permite a eletroestimulação de qualquer
parte muscular e faz estimulação visual que é
projetada num monitor, em que a pessoa tem de
atingir determinados objetivos consoante a imagem
do equipamento”, sublinha a fisioterapeuta. 

Ana Sofia Fernandes destaca que com este
equipamento é possível trabalhar os dois tipos de
fibras que existem no pavimento pélvico em termos
de eletroestimulação e contração muscular. Refere
ainda o facto de permitir um tratamento mais rápido,
ver em tempo real a força muscular dos doentes e
efetuar um plano de tratamento individualizado.

O HDS adquiriu recentemente um equipamento para
tratamento das disfunções do pavimento pélvico, que
até aqui estava a ser utilizado apenas em adultos,
mas que agora é usado em crianças e jovens no
tratamento de disfunções vesicais e incontinência de
urina diurna, associada ou não a enurese. Neste
momento, o HDS é um dos únicos hospitais do SNS
do país a fazer uso desta terapêutica em idades
pediátricas.

Trata-se de um tratamento utilizado pela Medicina
Física e de Reabilitação que ensina a criança a
controlar o esvaziamento urinário em sincronia com a
contração do músculo da bexiga (detrusor). 

HDS é dos únicos hospitais do SNS a usar 
terapêutica inovadora na enurese pediátrica

De acordo com Sara Räder, diretora do Serviço de
Medicina Física e de Reabilitação, na prática “o
biofeedback fornece um estímulo visual e permite
realizar a aprendizagem e o treino através de um
jogo de computador de forma lúdica”.

#atualidade
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Mais de um milhar de participações em 25 sessões! Este é o rescaldo da 
1ª Semana da Saúde Infantojuvenil do HDS, dinamizada em parceria com a Escola
Superior de Educação de Santarém (ESE), que decorreu entre os dias 31 de maio e

2 de junho e contou com um painel de especialistas de referência na área.

Subordinado ao tema “Crescer bem & Bem Crescer”, o
evento online e totalmente gratuito contou com cerca
de 500 inscrições, das quais resultaram mais de mil
participações, número que na opinião de Paulo Sintra,
diretor clínico do HDS, “demonstra o interesse e a
preocupação da população a quem se destina em
relação às temáticas que aborda”.

Dirigido a profissionais da educação, pais, avós – e
demais encarregados de educação – crianças,
adolescentes e jovens, a iniciativa teve como objetivo
debater as etapas e desafios no desenvolvimento
infantojuvenil em tempo da pandemia.

Ao intervir na cerimónia de abertura, que se focou na
temática “Pandemia: o antes e o depois. Papel do
pediatra e do médico de família”, Paulo Sintra realçou
que o HDS tem vindo a reinventar-se. “Tentamos não
só fazer o nosso trabalho, que é o tratamento do
doente, mas cada vez fazermos mais e melhor, com
novas especialidades, com novas técnicas, e o Serviço
de Pediatria é exemplo disso, mas também levar o
hospital à comunidade que serve.”

Aldina Lopes, diretora do Serviço do HDS, salientou
que neste momento a maior dificuldade é manter as
privações nos mais novos.” É muito importante que os
jovens, os adolescentes e as crianças na medida da sua
idade e compreensão percebam a sua responsabilidade
no momento atual. Ensiná-los, consoante a idade, a
avaliar o momento presente para serem eles a
comandar os seus desejos e decisões.”

A responsável destacou ainda que a missão do Serviço
de Pediatria do HDS é “cuidar, proteger, defender e
tentar diminuir o sofrimento a todas as crianças e
adolescentes, das suas famílias e, principalmente, das
que mais sofrem e mais desprotegidas se encontram”. 

Marília Boavida, presidente do Conselho Clínico e de
Saúde do ACES Lezíria, frisou a importância da ligação
entre o médico de família e a Pediatria. Nas suas
palavras, a mesma “é essencial para um melhor
acompanhamento da criança e jovem, mas necessita
ainda de alguns ajustes por parte dos pais que terão de
encontrar respostas nos serviços que sejam mais
adequados,   isto  quer  dizer  que  tratando-se  de  uma

#evento em destaque
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Semana da Saúde Infan
sessões somam mais de um



ntojuvenil do HDS:
m milhar de participações

criança saudável poderá ser acompanhada no seu
centro de saúde, pois é onde estão os recursos mais
adequados”.

“Sempre que o médico ou outros profissionais
detetam situações de doença ou outras que não
estão adequadas aos nossos cuidados, essa criança
será enviada para as consultas de Pediatria”,
acrescentou.

Hélia Dias, diretora da Escola Superior de Saúde de
Santarém, destacou que um evento organizado por
um hospital com a parceria da Escola Superior de
Educação, onde  intervieram   oradores   de   diversas 

#evento em destaque
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áreas profissionais e totalmente dirigido à 
 comunidade, focalizado nas grandes áreas que a
pandemia “veio trazer a necessidade emergente de
trabalhar orientações/ intervenções educativas com
as crianças e as famílias”. E acrescentou: “A
participação da ESSS dá a conhecer como a nível da
investigação/ ensino estas temáticas têm sido
trabalhadas, encontrando-se a Escola disponível para
quaisquer outros desafios.”

O HDS enfatiza que a parceria com a Escola Superior
de Educação, e em particular com o Centro
Tecnológico, foi “imprescindível” para o sucesso do
evento.



#atualidade
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Mais sete internos de Medicina
concluem a especialidade 

Em maio de 2021, mais sete internos de Medicina
concluíram a especialidade no HDS, nas áreas da
cardiologia, da cirurgia geral, da ginecologia e
obstetrícia, da medicina interna, da ortopedia e da
pediatria, prevendo-se que mais cinco internos
terminem a especialidade em outubro de 2021.

O HDS recebe, anualmente, médicos recém-licenciados
em Medicina para fazerem formação pós graduada
provenientes de todos os pontos do país. No ano de
2021, o HDS tem em formação 14 internos recém-
licenciados a fazer o Internato de Formação Geral e 44
médicos internos na Formação Específica em
diferentes especialidades. 

Atualmente, o HDS possui idoneidade formativa,
atribuída pela Ordem dos Médicos, em nove
especialidades médicas, o que atesta a qualidade
clínica e capacidade formativa do hospital.

O HDS esteve em destaque na Sessão de Boas
Práticas do 37.º Programa de Alta Direção de
Instituições de Saúde (PADIS) da AESE Business
School, em Lisboa, que teve lugar a 9 de junho, tendo
sido apresentados diversos projetos de boas-práticas
em curso na unidade hospitalar.

Ana Infante, presidente do Conselho de Administração
do HDS, começou por efetuar uma apresentação do
hospital, destacando as áreas de diferenciação, os
investimentos feitos e os projetos para o futuro.

Por sua vez, Yahia Abuowda, responsável pela
Unidade de Hospitalização Domiciliária, fez um
balanço do projeto que lidera e que completa este mês
de junho dois anos.

Já o diretor do Serviço de Pneumologia do HDS,
Gustavo Coimbra dos Reis, falou sobre a
telemonitorização de casos de doença pulmonar
obstrutiva crónica (DPOC) e de doentes com
insuficiência cardíaca, projetos recentemente
implementados que envolvem um conjunto de doentes
que são seguidos à distância nas suas próprias casas.
Abordou ainda o acompanhamento a médio e longo
prazo dos doentes covid por uma equipa
multidisciplinar constituída por clínicos das
especialidades de Medicina Interna, Pneumologia,
Cardiologia, Fisiatria e Infeciologia, num esquema de
One Day Clinic.

A enfermeira Carla Ferreira, do Departamento de
Psiquiatria e Saúde Mental, centrou a sua
apresentação nas oficinas inclusivas, que visam dar
respostas de inclusão socioprofissional e a
desmistificação da barreira do estigma associado à
doença mental.

Por fim, o enfermeiro Jorge Martins focou as
potencialidades do SClínico, sistema informático
desenvolvido pelos Serviços Partilhados do Ministério
da Saúde (SPMS) para as instituições do Serviço
Nacional de Saúde.

HDS destacado em programa
destinado a altos dirigentes

de instituições de saúde 

HDS abre vagas para 
contratação de 21 médicos

 

No âmbito do concurso para a contratação de 1073
médicos para o Serviço Nacional de Saúde foram
atribuídas 21 vagas HDS em julho de 2021. Três vagas
para Medicina Interna, duas para Pediatria e uma para
as seguintes especialidades: Anestesiologia,
Cardiologia, Cirurgia Geral, Gastrenterologia,
Ginecologia-Obstetrícia, Hematologia Clínica, Medicina
Física e de Reabilitação, Neurologia, Oftalmologia,
Oncologia Médica, Ortopedia, Otorrinolaringologia,
Pneumologia, Psiquiatria, Psiquiatria- Infância e
Adolescência, e Reumatologia.

Segundo o Conselho de Administração, "a possibilidade
de contratação destes médicos representa um passo
enorme para o HDS, permitindo-nos crescer em
diferenciação e capacidade de resposta por que
pugnamos diariamente. Estes profissionais encontrarão
no HDS um Hospital moderno tecnologicamente e
capaz de lhes permitir o desenvolvimento profissional
que, seguramente, ambicionam".



 
O HDS aumentou nos últimos anos a capacidade de
resposta no tratamento da doença arterial. Segundo

o cirurgião vascular Pedro Martins, isto deve-se à
implementação da cirurgia endovascular, que
possibilita tratar situações mais complexas.

Este procedimento minimamente invasivo, utilizado
quer no tratamento da doença aneurismática (que
condiciona os aneurismas da aorta, entre outros),
quer oclusiva (isquemia provocada pelo bloqueio dos
vasos por aterosclerose), iniciou-se no HDS em
fevereiro de 2016.

De acordo com o especialista, o primeiro doente
tratado por via endovascular (tipo “cateterismo”),
alternativa à cirurgia convencional (tipo clássica),
constituiu um “momento crucial” na história do
Serviço de Cirurgia Vascular, tendo aberto portas a
toda uma nova capacidade de intervenção. 

Alguns meses depois, em novembro de 2016,
efetuou-se o primeiro tratamento endovascular do
aneurisma da aorta abdominal (EVAR), que envolveu
a colocação de uma prótese aórtica por via femoral
(artérias das virilhas) através de um cateterismo
minimamente invasivo (ao invés de "barriga aberta"). 

Pedro Martins conta que a partir desse momento
“passou a existir uma capacidade de resposta mais
diferenciada, tendo sido possível captar mais doentes
da área de influência do HDS que estavam a ser
referenciados para hospitais centrais em Lisboa”.  

Antes de 2016, eram intervencionados em média três
doentes por ano com aneurisma da aorta no HDS,
estimando o médico que este ano de 2021 sejam
realizadas cerca de 20 operações, fruto da evolução
técnica descrita.

Apesar da importância deste tipo de técnica EVAR no
tratamento dos aneurismas da aorta abdominal,
Pedro Martins refere que “a cirurgia convencional
(“barriga aberta”) continua a ter o seu lugar e
qualidade”, mas hoje em dia é adequada a um grupo
mais selecionado de doentes e na maior parte dos
casos não é a primeira opção de tratamento. 

Entre as principais vantagens da técnica de EVAR, o
cirurgião destaca a menor mortalidade e redução em
complicações, além de menor tempo operatório e de
internamento, quer em unidade de cuidados
intensivos quer em enfermaria, aspetos que
compensam o custo inicial mais significativo desta
técnica.

 Maior capacidade de resposta 
no tratamento da doença arterial

Recentemente, o Serviço de Cirurgia Vascular do
HDS, único existente em todo o distrito, iniciou mais
uma forma de tratamento endovascular para casos
mais complexos de aneurisma da aorta, designada por
FEVAR (implantação de endoproteses fenestradas
com orifícios para as artérias viscerais). 
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"É nos tempos difíceis que sabemos com quem podemos
contar. E é com muita gratidão e felicidade que todos os
profissionais do HDS vêm desta forma agradecer à
comunidade todo o apoio e carinho que têm recebido desde o
início da pandemia

Quase um ano depois, as manifestações multiplicam-se e
chegam das mais variadas formas. Desde bolinhos e biscoitos
caseiros, a grupos e entidades que se organizam para
entregar diversos bens alimentares, a cremes e champôs, ou
até aqueles miminhos que aconchegam o coração como
postais e mensagens de coragem e gratidão. E são muitas as
mensagens de apoio que nos chegam diariamente. 

Queremos ainda ressalvar que o esforço é de todos e que
toda a comunidade merece o reconhecimento por se ter
conseguido adaptar e reinventar para vencer este vírus.
Porque, na verdade, apenas juntos conseguimos superar esta
pandemia”, enumera o HDS em nota de imprensa.

HDS agradece à comunidade

O HDS foi um dos hospitais escolhidos em Portugal para
participar no “Hand Medal Project”, iniciativa internacional
que visa homenagear e agradecer aos profissionais de saúde
que estão a combater a Covid-19 através da entrega de
medalhas concebidas por 3 mil joalheiros de 63 países.

Hand Medal Project

O Município de Almeirim atribuiu ao HDS a Medalha
Municipal de Valor e Mérito Grau de Ouro com o objetivo
de distinguir o hospital, e todos os seus profissionais, pelo
esforço e dedicação no combate à pandemia.

Ao intervir na cerimónia de entrega, a presidente do
Conselho de Administração, Ana Infante, agradeceu a
distinção e lembrou que “ainda não é tempo de baixar os
braços, que a situação ainda não está ultrapassada, e que
apenas com o esforço de todos poderemos voltar à
normalidade”.

Município de Almeirim atribui
medalha de ouro ao HDS 
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Foram 1 119 os partos que se realizaram no HDS em
2020, o que representa um aumento de 3%
relativamente a 2019. É o terceiro ano consecutivo que
se verifica um acréscimo, contrariando a realidade
nacional, uma vez que 2020 foi o ano com menor
número de nascimentos desde 2015.

A diretora do Serviço de Ginecologia e Obstetrícia,
Madalena Nogueira, aponta duas justificações possíveis
para o aumento do número de partos em ano de
pandemia: as boas condições proporcionadas pelas
novas instalações do novo Bloco de Partos, inaugurado
no início de 2020, e o esforço feito na adaptação à
Covid-19. 

Segundo refere, com o novo bloco foi possível, por um
lado, “otimizar o atendimento e reforçar a excelência da
qualidade clínica” e, por outro lado, “contribuir para o
bem-estar e conforto da grávida".

Passaram a existir três salas de observação, mais uma
do que anteriormente, o que possibilita que sejam
observadas três grávidas em simultâneo.

Do ponto de vista do equipamento, o novo espaço está
bem apetrechado, salientando-se a existência de dois
ecógrafos recentes que se somaram ao que já existia,
assim como de novas marquesas ginecológicas e de
telemetria, tecnologia que permite que as grávidas
possam deambular sendo monitorizadas sem fios. Além
disso, dispões de mais unidades de cuidados (babyterm)
aos recém-nascidos.

Madalena Nogueira destaca ainda a aposta no parto
humanizado e no ensino de medidas não farmacológicas
para a gestão da dor durante o trabalho de parto, onde
é disponibilizada a bola de Pilates, a possibilidade de
escolha de várias posições maternas  durante o trabalho 

de parto, aromaterapia e musicoterapia, assim como a
oportunidade de as grávidas apresentarem o seu plano
individual de parto. A promoção do contacto “pele
com pele” e o parto humanizado em fotografia,
assumem-se como fatores relevantes para a escolha
desta maternidade pelo casal. 

Por último, Madalena Nogueira faz questão de
destacar o empenho e qualidade de toda a equipa. No
que respeita aos médicos, refere, “os mais novos são o
grande motor” da motivação dos mais velhos na
procura de uma atualização de conhecimentos
constante. Por seu lado, os enfermeiros especialistas
são um grupo “excelente e muito dinamizador”. E não
esquece de mencionar o importante papel dos
assistentes operacionais, que no ano transato
realizaram diversas formações no âmbito da Covid-19.

No futuro, o objetivo é continuar a evoluir na
qualidade e retomar iniciativas suspensas pela
pandemia, nomeadamente o Dia da Grávida e a
caminhada “Nascer em Santarém”.

Partos aumentam pelo terceiro ano consecutivo 

O Balcão Nascer Cidadão, sediado no piso 3 do HDS, 
 já retomou a atividade. Este serviço tinha sido
interrompido após o início da pandemia no âmbito das
medidas de combate à Covid-19. O atendimento
funciona às segundas, quartas e sextas-feiras, das 13
às 16 horas.

Através deste serviço podem registar-se os recém-
nascidos e solicitar a emissão do primeiro cartão de
cidadão sem necessidade de deslocação à
conservatória do registo civil.

Balcão Nascer Cidadão
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O HDS disponibiliza, desde fevereiro,  uma linha de apoio
psicológico a profissionais da unidade hospitalar e filhos
até aos 18 anos. 

Numa mensagem dirigida aos profissionais de saúde, a
Unidade de Psicologia do HDS esclarece: “Sabemos que
os últimos meses têm sido de um elevado esforço e
exigência para todos. É expetável que, perante a situação
atual, experiencie reações comuns de stress (raiva,
exaustão, tristeza, ansiedade, culpa, impotência, etc). 

A linha de apoio psicológico está disponível através do
967 851 452 (Ext. 5190), nos dias úteis das 10 às 16
horas, ou através do pedido de Consulta de Psicologia
Ocupacional.

Foi divulgada em fevereiro, pelo Gabinete da
Ministra da Saúde, a composição do Conselho
Consultivo do HDS, organismo presidido por
Pedro Ribeiro, nomeado pela Comunidade
Intermunicipal da Lezíria do Tejo, que dirige.

A Pedro Ribeiro, que preside também à Câmara
Municipal de Almeirim, junta-se Miguel
Castanho, professor catedrático da Faculdade de
Medicina da Universidade de Lisboa, diretor do
Instituto de Bioquímica e coordenador de um
grupo de investigação que integra o Instituto de
Medicina Molecular, que foi nomeado pelo
Ministério da Saúde.

Integram ainda este organismo Carlos Ferreira,
diretor executivo do Agrupamento de Centros de
Saúde (ACES) Lezíria, em representação da
Administração Regional de Saúde de Lisboa e
Vale do Tejo; Augusto Manuel Gonçalves
Figueiredo, representante da Comissão de
Utentes da Lezíria do Tejo; Célia Maria Zambujo
Matias, representante eleita pelos trabalhadores
do HDS; e Carlos Calado, neurocirurgião, e Hélia
Maria da Silva Dias, diretora da Escola Superior
de Saúde do Instituto Superior de Santarém,
escolhidos pelo Conselho de Administração do
HDS.

O mandato dos membros do Conselho Consultivo
do HDS tem a duração de três anos.

Conselho Consultivo 

#atualidade

Ordem dos Psicólogos Portugueses no HDS 
Representantes da Delegação Regional do Centro
da Ordem dos Psicólogos Portugueses, com vista
a conhecer “in loco” a realidade das várias
instituições, na iniciativa “Trilhos por Santarém”,
foram recebidos pelo Conselho de Administração
e Unidade de Psicologia, no dia 8 de setembro.

Desta reunião ficou bem patente, o desenvolvimento
dos esforços conjuntos para o projeto de autonomização
e criação de um espaço para a Psicologia no HDS, assim
como também, o total cumprimento do Despacho
11347/2017, que regula a estruturação e funcionamento
deste tipo de unidades hospitalares.



O acesso às teleconsultas pelos utentes é agora mais
fácil, tendo deixado de ser indispensável a
autenticação com chave móvel digital ou cartão do
cidadão (CC), passando a ser possível efetuar-se com o
número de Utente de Saúde (SNS).

Para que o utente possa autenticar-se através desta
nova forma, necessita de ter o contacto de telemóvel
associado ao seu número de utente de saúde no RNU
(Registo Nacional de Utentes), sendo que, neste caso,
o contacto de  telemóvel  no  RNU  poderá  ser  o  de  

O acesso à primeira consulta de
Oftalmologia no HDS foi melhorado. O
esforço acrescido dos profissionais, a
contratação de vários especialistas e

alguma redução transitória do afluxo de
doentes às consultas permitiram

equilibrar a lista de espera.

“2020 foi um ano atípico, em que o Serviço de
Oftalmologia viu o seu espaço de trabalho ser cedido à
urgência dedicada à Covid-19 entre os meses de
março e julho, com a consequente suspensão das
consultas externas”, conta Cristina Amorim, diretora
do Serviço de Oftalmologia do HDS.

De acordo com a responsável, nessa altura, manteve-
se o apoio aos doentes através do serviço de urgência.
“A partir de agosto iniciou-se um trabalho de
recuperação intenso da atividade que ficou para trás.
Inicialmente, contávamos apenas com a equipa do
HDS, que posteriormente foi reforçada com mais
quatro oftalmologistas. Neste momento, somos sete
médicos e dois técnicos de ortóptica”, refere.

Em março de 2020, o tempo de espera para consulta
era de 196,55 dias  com   apenas   30%  das  consultas

#atualidade
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realizadas dentro dos tempos máximos de resposta
garantidos. Um ano depois, em março de 2021, o
tempo de espera foi reduzido para 68, 2 dias e 81%
de consultas foram efetuadas dentro dos tempos
máximos de resposta garantidos.

De acordo com Cristina Amorim, existe um grande
afluxo de doentes às consultas. “Temos uma
população envelhecida e existe uma grande
prevalência de doentes diabéticos, o que faz com que
as nossas consultas sejam muito procuradas”, refere.
A médica salienta que, na idade adulta, as principais
patologias que conduzem às consultas são a diabetes
ocular, as degenerescências maculares, as cataratas e
os glaucomas. Por sua vez, na idade pediátrica, as
consultas de oftalmologia ocupam-se especialmente
dos erros refrativos, da recuperação de ambliopias e
dos estrabismos.

Tem havido sempre a preocupação de renovar os
equipamentos, de modo “a aumentar a oferta e a
melhoria dos cuidados prestados”. Exemplo disso é a
chegada de um equipamento de fotocoagulação da
retina para substituir um antigo que estava fora de
serviço e que permite não só fazer os tratamentos
aos diabéticos, mas também a algumas formas de
glaucoma e lesões da retina.

Melhor acesso à primeira consulta de oftalmologia

um familiar, que pode ser atualizado num hospital ou
numa unidade de cuidados de saúde primários. O
acesso é feito em https://servicos.min-
saude.pt/utente/ ou através da app MySNS Carteira.

Recorde-se que as teleconsultas no HDS iniciaram-se
no final de 2020, em particular nas áreas de medicina
física e de reabilitação, de ginecologia e obstetrícia, de
pneumologia e de medicina, podendo este serviço ser
utilizado noutras especialidades. 

Acesso a teleconsultas pelos utentes é agora mais fácil
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O Departamento de Urgência do HDS promoveu em
junho  um curso intitulado “Triagem de Prioridades na
Urgência”, destinado a enfermeiros da Urgência Geral
e Pediátrica da unidade hospitalar.

Segundo Paula Lino, enfermeira coordenadora do
Departamento de Urgência, esta ação de formação
visa “conferir competência para o exercício de triagem
segundo a metodologia de Manchester”.

O curso é ministrado por formadores/auditores do
Protocolo de Triagem de Manchester do
Departamento de Urgência do HDS certificados pelo
Grupo Português de Triagem. O programa é composto
por sessões teóricas e teórico/práticas com especial
ênfase na análise de casos clínicos.

Desde o início da implementação do Protocolo de
Triagem de Manchester no Departamento de Urgência
do HDS que os postos de triagem são assegurados por
enfermeiros.

Enfermeiros participam em curso de 
triagem de prioridades na Urgência

Campanha de sensibilização para 
o recurso adequado às urgências

“A pandemia veio contribuir para que os utentes se
deslocassem às urgências apenas em situações de
doença urgente”, relata Graça Amaro, diretora do
Departamento de Urgência, desenvolvendo que
diminuiu significativamente o número de doentes
triados com prioridade verde, azul e branca. Em 2020,
33,6% dos episódios de urgência do HDS foram
triados com estas prioridades, o que representa um
decréscimo de 10% relativamente a 2019. A nível
nacional, de acordo com o Portal da Transparência do
SNS, no mesmo ano, 40% dos episódios de urgência
foram triados com estas prioridades.

Para a redução do número de doentes na urgência
contribuiu também o  protocolo estabelecido com o
ACES Lezíria, que prevê o reencaminhamento dos
utentes triados com estas prioridades para os
cuidados de saúde primários, tendo sido
reencaminhados 1 249 utentes em 2020 (abril a
dezembro).

O HDS, em parceria com o Agrupamento de Centros
de Saúde (ACES) Lezíria, lançou julho uma campanha
intitulada “Pulseira verde ou azul?”. O objetivo é 
 sensibilizar a população para recorrer às urgências
hospitalares apenas em situações de doença urgente.

Graça Amaro, diretora do Departamento de Urgência
do HDS, explica que “os utentes menos urgentes,
classificados segundo o modelo de Triagem de
Manchester com a cor verde e azul, devem ser
atendidos na sua unidade de cuidados de saúde
primários (CSP), pois são estes os utentes que têm de
esperar mais tempo para serem atendidos”.

Pandemia contribui para uma
melhor utilização das urgências

Durante os últimos meses, o HDS, em articulação
com o ACES Lezíria, tem estado a desenvolver um
projeto cujo objetivo é que, nas situações
consideradas não urgentes, o utente fique com uma
consulta agendada no próprio dia ou no dia seguinte
na sua unidade de saúde, recorrendo, para tal, a uma
plataforma cedida pela Administração Regional de
Saúde de Lisboa Vale do Tejo (ARSLVT).

A campanha contempla dois tipos cartazes, uns
dirigidos aos utentes do Hospital, outros aos utentes
das unidades de CSP. 

Cartazes para campanha no HDS Cartazes para campanha nos Centros de Saúde
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Campanhas HDS
O HDS foi promovendo, ao longo do ano, várias campanhas de sensibilização e rubricas de literacia em saúde
junto da comunidade, disponíveis nas redes sociais e canal de youtube do HDS.  Alguns exemplos: 
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Com os profissionais do Núcleo Hospitalar de Apoio a
Crianças e Jovens em Risco do HDS: Isabel Jorge- assistente
social, Marcus Sanches- pediatra, Sandra Paulino-
enfermeira e Sheila Sousa - psicóloga. 

Com João Moura, Diretor do Serviço de Imunohemoterapia.

Com Mário Galveias, Diretor do Serviço de
Otorrinolaringologia,  e Magda Ferreira, terapeuta da fala. 

Com a pediatra Alexandra Gavino. 

Com a pediatra Liza Aguiar. Com Ana Gameiro, Manuela Grego, Mariana Ramos e Sara
Nicolau, médicas no HDS. 

Com o Nutricionista Santo Amaro. 



a nossa
GENTE
Enfermeira e Cake Designer
A vocação de Daniela Nalha, enfermeira no HDS, é a
enfermagem, mas grande parte do seu tempo livre é
ocupado com a sua grande paixão: o cake design! 
Em entrevista, a enfermeira de 36 anos, natural de
Almeirim, conta que o gosto pela culinária surgiu por
volta dos seis anos de idade e foi herdado da sua
mãe. “Sempre que a minha mãe estava a cozinhar,
sentava-me perto dela para aprender”, lembra.

Foi aos 18 anos que Daniela Nalha despertou para o
cake design. “Durante alguns anos confecionava
bolos de aniversário apenas para os amigos e
familiares. Foi em 2015, na festa  de  aniversário  do 

meu filho, e depois de os convidados insistirem,
que comecei a fazer bolos por encomenda com
recurso a diferentes técnicas”, relata. Com o
tempo, e com a criação de uma página no facebook
(Broas&Companhia), o negócio expandiu e as
encomendas chegam de uma área de influência
cada vez mais alargada!
 

Daniela Nallha, enfermeira do HDS

“Nini e Simão – A Aventura da Alimentação” é o título
do livro de Ana Catarina Silva, enfermeira no HDS,
que, conforme explica, se centra na alimentação e nos
bons hábitos alimentares, dirigindo-se às crianças
entre os 6 e os 12 anos de idade.

Para além do enredo da história, são explicados
conceitos relacionados com a saúde de forma simples
e através de metáforas e comparações. Através deste
projeto, a autora pretende “promover a literacia em
saúde dos mais novos, passando uma mensagem
saudável e com linguagem acessível, possibilitando
que imaginem e aprendam simultaneamente”.  

Enfermeira lança livro 
infantil  sobre a alimentação

#a nossa gente
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O Costureiro das barbies
Um dos maiores criadores de bonecas
personalizadas em Portugal trabalha no HDS. Raul
Lopes concilia o trabalho como assistente
operacional no Arquivo Clínico do hospital com a
atividade como Doll Stylist, criando barbies
personalizadas, bem como coleções de roupa e
assessórios. 
 

A Barbie foi um dos brinquedos de eleição de Raul
Lopes na infância, a par com os legos e os bonecos
da série He-Man and Masters Of The Universe. “Se
com os legos podia imaginar e executar as mais
diversas construções, com a Barbie podia ir mais
além, uma vez que podia criar as roupas, os
penteados, as casas, etc.”

“Recordo-me como se fosse hoje do dia em que vi
pela primeira vez a Barbie da minha tia. Fiquei
completamente rendido à beleza da boneca e,
sobretudo, ao potencial que esta tinha para dar
largas à minha imaginação”, acrescenta.

Estima ter cerca de 500 barbies. “Tenho algumas de
coleção, mas a maioria são objeto de trabalho. É
importante ter um acervo diverso para ter material
disponível quando surge um projeto novo”, aponta.

Desde que começou a trabalhar no HDS, em 2011,
Raul Lopes sempre teve atividades relacionadas com
expressão artística. Numa fase inicial com o restauro
de mobiliário (que ainda mantém) e, posteriormente,
com o trabalho como Doll Stylist.

O trabalho de Raul Lopes pode ser consultado na
página de Instagram (@the.doll.stylist.pt).

Raul Lopes, assistente operacional do HDS

#a nossa gente
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ACESSOS

Morada: Av. Bernardo Santareno, 2005-177 Santarém

O HDS dispõe de Parque de Estacionamento para utentes.

CONTACTOS

Geral
243 300 200 
hdsgeral@hds.min-saude.pt

Central de Doentes
243 300 226
gdoentes@hds.min-saude.pt

Consulta Externa
243 300 228
sec.cext.dmed@hds.min-saude.pt

Gabinete do Cidadão
243 300 256
gabinete.cidadao@hds.min-saude.pt

Serviço de Informações e Relações Públicas
243 300 860 /  243 300 258 (Serviço de
Urgência, das 8h às 22h)

Serviço de Urgência (Admissão de doentes)
243 300 260


