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“Temos de investir na qualidade e segurança do que
fazemos, tanto para os utentes como para os
profissionais”, Paulo Sintra, diretor clínico do HDS.
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Ana Infante
Presidente do Conselho

de Administração do HDS

Esta segunda edição do HDS Magazine, com enfoque
na atividade desenvolvida pelo Serviço de Cirurgia
Geral, traz-nos uma entrevista com o diretor clínico
onde este explana a sua visão sobre o HDS e o SNS,
bem como os objetivos e projetos que este Conselho
de Administração tem definidos para o Hospital.

Os recentes acontecimentos acerca da capacidade de
resposta das urgências hospitalares vieram trazer à
ribalta os problemas estruturais que nos últimos anos
se têm colocado ao Serviço Nacional de Saúde.

O HDS não é alheio a esta realidade e os seus
gestores e profissionais tudo têm feito para adotar
as medidas possíveis que permitam responder às
necessidades dos utentes.

Podemos elencar algumas das causas que levaram a
estes constrangimentos a nível nacional, a saber:
- A falta de autonomia e excesso de burocracia a que
as administrações hospitalares estão sujeitas para a
contratação dos seus profissionais;
- A concorrência com um setor privado que pode
pagar melhores remunerações, incentivos e
condições de trabalho, premiando o bom
desempenho e atraindo jovens médicos formados
nos hospitais públicos;
- A necessidade de assegurar uma urgência 24h por
dia, 365 dias por ano, quando o número disponível
destes clínicos para trabalhar no SNS é diminuto;
- A elevada classe etária dos médicos do SNS, que a
partir dos 50 anos podem deixar de fazer urgência
noturna;
- A falta de resposta dos cuidados de saúde
primários, sobrecarregando e desvirtuando as
urgências hospitalares.

É nossa convicção que se os hospitais públicos
tiverem os mesmos instrumentos de gestão do setor
privado e orçamentos compatíveis com as suas
necessidades, a gestão hospitalar apresentará
certamente outro tipo de resultados.

Urgências Hospitalares
EDITORIAL
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#editorial

Esperemos que a Lei de Bases da Saúde, já aprovada,
e a implementação do Novo Estatuto do SNS  sejam
um contributo para melhor gerirmos esta instituição. 

No entretanto, vamos continuando a trabalhar no
sentido de gerir o melhor possível em contexto de
escassez de recursos, humanos e financeiros, como
sempre temos feito.

Sendo o SNS uma das maiores conquistas da
democracia, continuamos a acreditar no contributo
dos profissionais do HDS para essa realidade.

Porque afinal, a saúde é um valor sem preço!



No dia 12 de maio, dezenas de pessoas deslocaram-
se ao Jardim da República para participar nas
comemorações do Dia Internacional do Enfermeiro.
O evento, coorganizado pelo HDS e pelo Município
de Santarém, foi realizado em parceria com a Escola
Superior de Saúde de Santarém (ESSS) e o ACES
Lezíria.

No período da manhã tiveram lugar diversas
atividades dirigidas à comunidade, envolvendo a
participação de enfermeiros que atuam nas mais
diversas áreas de especialização.

Os participantes tiveram oportunidade de realizar
vários rastreios – de glicemia (diabetes), colesterol,
tensão arterial, doença pulmonar obstrutiva crónica
– e, além de terem acesso a informação  sobre 
 temáticas  da  saúde,  puderam participar em
atividades diversas, como por exemplo um workshop
de pintura, ou assistir à mostra “Evolução das fardas
dos enfermeiros no HDS”.

#destaque

HDS celebra 
Dia Internacional do Enfermeiro
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A sessão solene envolveu a participação do enfermeiro
diretor do HDS, João Formiga, de Hélia Dias, diretora
da Escola Superior de Saúde de Santarém – ESSS, Hugo
Sousa, atual diretor executivo do ACES Lezíria, e Diogo
Gomes, vereador para a Saúde da Câmara Municipal de
Santarém.

No período da tarde, as atividades foram orientadas
para os profissionais do HDS e decorreram na unidade
hospitalar. 

#destaque
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#atualidade
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O Serviço de Cardiologia do HDS implantou o
primeiro cardioversor desfibrilhador subcutâneo
num doente com indicação formal para este tipo de
dispositivo, tendo o doente tido alta ao fim de 24
horas.

De acordo com o diretor do Serviço de Cardiologia,
Vítor Martins, “trata-se de um dispositivo em que o
elétrodo é totalmente subcutâneo eliminando as
desvantagens da técnica clássica em que os
elétrodos são colocados através de uma veia
central para que a extremidade fique dentro do
coração”.

O responsável explica que nesta nova técnica,
utilizada sobretudo em pessoas jovens com
probabilidade muito elevada de morte súbita, mas
que não necessitam de pacing ou ressincronização
cardíaca, "o gerador implantado fica escondido na
região axilar entre os músculos desta região e o
elétrodo  entre  a  axila  e   a   região   esternal    de 

 PRIMEIRO IMPLANTE 
cardioversor desfibrilhador subcutâneo

modo a criar um triângulo que permita uma
desfibrilhação eficaz”.

No final da intervenção, com duração inferior a 60
minutos, e realizada em ambiente de Bloco
Operatório com apoio de anestesia, é realizado um
teste de desfibrilhação para confirmação da eficácia
do sistema em que, através da indução de uma
arritmia maligna (fibrilhação ventricular), o sistema
já implantado irá dar um choque automático
revertendo esta arritmia letal.

“Esta técnica, realizada anteriormente apenas nos
hospitais centrais, passa a estar disponível no HDS
com vantagens inequívocas para a população na
prevenção da morte súbita de etiologia arrítmica”,
realça.

A primeira intervenção esteve a cargo de Vítor
Martins e Gustavo Rodrigues, com o apoio do
anestesista António Roxo.

HDS REALIZA



HDS é o primeiro hospital distrital com 
tratamento completo de carcinoma do pulmão

 

#atualidade
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Realizaram-se no final de 2021 no HDS as primeiras
cirurgias torácicas. Isto foi possível após a vinda de
um cirurgião torácico para o hospital, conquista que
faz parte de um projeto ambicioso, mais abrangente,
a criação de uma Unidade de Pneumologia
Oncológica, a qual inclui pela primeira vez em
hospitais distritais o tratamento cirúrgico do
carcinoma do pulmão.

Segundo o diretor do Serviço de Pneumologia do
HDS, Gustavo Reis, na referida unidade
multidisciplinar, que visa essencialmente a
prestação de cuidados de excelência ao doente
oncológico pulmonar, “a colaboração de um
cirurgião torácico aporta enriquecimento à decisão
terapêutica, capacidade de diagnóstico e de
tratamento”. Deste modo, “além da atividade
cirúrgica, a sua atividade contempla a realização de
consulta externa e consultoria”. 

Como tal, acrescenta o pneumologista, “outros
serviços irão, de igual modo, beneficiar com a
possibilidade de referenciação à consulta externa,
obtenção de parecer em doentes internados e
abordagem cirúrgica de patologia benigna,
nomeadamente infeciosa”.

Por sua vez, Cláudia Lares dos Santos, responsável
da Unidade de Pneumologia Oncológica, destaca
que “a presença de um cirurgião  torácico  diminui o
tempo   de  espera   decorrente    de  referenciações 

sequenciais”. Por outro lado, afirma, “parece mesmo
aumentar a taxa de referenciação para cirurgia de
resseção pulmonar com intuito curativo a qual, como
sabemos, constitui o melhor tratamento que podemos
oferecer a um doente com cancro do pulmão, quando
há indicação para tal”. 

João Santos Silva é o cirurgião torácico recentemente
contratado pelo HDS. Em entrevista, o especialista
salienta que “a cirurgia torácica pode intervir em
diversas patologias e cenários, desde o doente com
neoplasia pulmonar até ao doente internado por
infeção respiratória ou traumatismo torácico”. 

“O objetivo desta colaboração será uma resposta mais
atempada das situações de internamento, evitando
transferências inter-hospitalares e tempos de espera,
no melhor interesse do doente, permitindo o seu
tratamento em Santarém, mais perto de casa e da
família, sem desperdício de recursos”, acrescenta João
Santos Silva.

Neste projeto estiveram desde o início envolvidas
muitas equipas do HDS. Desde a preparação do
doente até ao apoio pós-operatório, que envolveu a
pneumologia, a anestesiologia, a cirurgia torácica, a
cirurgia geral, a unidade de cuidados intensivos, a
medicina física e reabilitação e equipas de
enfermagem do bloco operatório, da enfermaria de
pneumologia e unidade de cuidados intensivos.



#entrevista
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HDSmagazine (HDSm) - Assumiu a direção clínica
do HDS em meados do ano de 2018. Nessa altura,
quais as principais metas definidas?

Paulo Sintra (PS) - Apesar de não nos conhecermos,
os elementos do Conselho de Administração,
tínhamos uma experiência acumulada muito
interessante e diversificada, o que permitiu, de
forma concertada, estabelecer as prioridades para o
HDS. No meu caso, era diretor do Departamento
Cirúrgico há três anos o que me dava uma
perspetiva coesa num dos departamentos mais
dinâmicos e exigentes do hospital. Ao chegar à
direção clínica, os problemas a resolver
multiplicaram-se. Trata-se de uma estrutura
hospitalar pública típica, com muitos problemas. No 

entanto, a destacar alguma medida pelo seu impacto
abrangente, destacaria a cultura organizacional
ultrapassada desta instituição. Alicerçada na estrutura
inaugural do SNS e sucessivas evoluções, o HDS
mantinha-se virado para si, focado numa organização
por serviços e departamentos, em que o percurso do
doente é frequentemente fragmentado, ineficaz e
penalizador para a qualidade do que fazemos. 

De forma diferente, todos os elementos do Conselho
de Administração, sentiram a mesma dificuldade nos
respetivos setores, pelo que medidas de maior peso
visaram essa dimensão. E, continuam a sentir…

“Temos de investir na qualidade e segurança do que fazemos, 
tanto para os utentes como para os profissionais”

“Melhoria de acesso para o doente ribatejano, em quantidade e qualidade, e atratividade para os
profissionais que compõem o HDS” são duas componentes que Paulo Sintra, a cumprir o segundo

mandato enquanto diretor clínico do HDS, considera essenciais. Em entrevista, o responsável assume
que o grande objetivo para o futuro é “continuar a apostar na diferenciação das valências que o HDS

reúne e em todas as outras que estamos a angariar”.



#entrevista
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HDSm - Cerca de dois anos depois, instalou-se a
pandemia, quais os maiores desafios enfrentados?

PS – A reorganização de toda a estrutura de
resposta clínica e não clínica em volta de uma
realidade totalmente desconhecida e avassaladora,
isto sem abandonar os doentes não covid. Foram -
digo no passado apesar de ainda não estar
totalmente ultrapassada - meses de grande
desgaste, situações de desespero e alguns
momentos de profunda tristeza. Mas, também foi
uma época em que os profissionais do HDS (quase
todos) mostraram a fibra de que são feitos, unindo-
se em volta dos doentes, como nunca tinha
acontecido. 

A destacar o melhor e pior momento da minha
atividade, destacaria os anos de 2020 e 2021.
Únicos e, espero, irrepetíveis.

HDSm- Nesta fase, já foi possível recuperar alguns
dos tempos máximos de resposta garantidos? Em
que áreas tem havido maiores dificuldades?

PS - Na consulta continuamos bastante penalizados
na dermatologia. Já a lista de espera cirúrgica tem
várias frentes de batalha, sendo o principal
responsável a falta de anestesistas. É uma luta
diária, com pequenas vitórias e algumas derrotas.
No entanto, o saldo é positivo.

HDSm - No que respeita aos tempos para consultas,
qual o ponto de situação?

PS - Recuperamos bastante no primeiro semestre
estando, em algumas áreas, ao nível do que
tínhamos de melhor até ao início da pandemia. 



#entrevista
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HDSm - Disse recentemente que um dos objetivos
é aumentar a atividade com doentes não covid,
nomeadamente aqueles considerados não
prioritários. Em que áreas?

PS - O primeiro objetivo foi recuperar os padrões
assistenciais anteriores à pandemia, o que foi
conseguido, sendo o HDS um dos melhores
hospitais da ARSLVT no primeiro semestre de 2021
nessa recuperação.  

De seguida, queremos retomar aquele que vinha
sendo o nosso percurso até que a covid nos bateu  à

porta a 13 de março de 2020 - a contínua melhoria
do acesso com diferenciação e qualidade em
paralelo. 

Para além do impacto da sazonalidade (p.e. verão) o
HDS tem vindo paulatinamente a recuperar em
todas as frentes.

HDSm - A cirurgia de ambulatório será uma das
apostas?

PS - A Unidade de Cirurgia de Ambulatório do HDS
foi uma das primeiras do país e continua a dar
mostras diárias da sua qualidade. Com as obras de
requalificação concluídas recentemente, será
também uma das áreas em que a melhoria da gestão
do percurso do doente trará vantagens claras. 

HDSm - Outra das metas que mencionou foi dar
continuidade ao desvio de doentes não graves do
Serviço de Urgência para os centros de saúde,
processo iniciado há cerca de dois anos. Qual a
importância deste trabalho?

PS - Desde a sua génese o SNS pecou pelo tipo de
acesso que promove. E continua em moldes idênticos.
O grande acesso ao internamento hospitalar (menor
nas especialidades cirúrgicas) continua a ser o Serviço
de Urgência, o que desequilibra todo o processo
assistencial. Uma das primeiras medidas é derivar do
hospital    os    doentes  que  não precisam dos nossos 

cuidados, assim como diminuir a necessidade dos
doentes crónicos. Mas, para isso é necessário que os
Cuidados de Saúde Primários (CSP) tenham a robustez
de meios necessária e a população a capacidade de
entender que esta é a única forma de gerirmos os
cuidados de saúde existentes de forma equilibrada e
eficiente. O que ainda não acontece. O sucesso
(presente e futuro) deste projeto deve-se às
excelentes relações do HDS com o ACES Lezíria, o
que faz com que funcionemos melhor que algumas
unidades locais de saúde (ULS). Na urgência
desenvolvemos algumas medidas, como assistir as
falsas urgências em ambiente de consulta não
programada, equipas dedicadas no Serviço de
Urgência e reestruturação da atividade de urgência
em volta dos pontos de maior diferenciação, como é o
caso das vias verdes.
 



#entrevista
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HDSm - Qual a relevância da articulação com os
CSP? Agora assume ainda mais importância?

PS - A importância desta articulação não se resume
aos doentes do Serviço de Urgência. É muito mais
abrangente. A integração de cuidados tem duas
frentes. Dentro do próprio hospital, com
abordagens mais abrangentes e equilibradas das
diferentes patologias, funcionando o hospital de
forma centrada no doente. Só depois devemos falar
em articulação com os outros níveis de saúde. O
HDS tem várias experiências que demonstram a
excelência desta articulação, desde a saúde mental,
aos rastreios de carcinoma do colo uterino (HDS é o
único no distrito), passando pelo tratamento de
doentes obesos ou com doença pulmonar obstrutiva
crónica (DPOC). Só para dar alguns exemplos.

"Vamos aprendendo todos 
os dias,  todos os dias a

 covid mostra novas facetas."

HDSm - O acompanhamento dos doentes covid
(mais graves) é outra das prioridades. Em que
moldes?

PS - Foi desde o primeiro momento. Cedo nos
apercebemos que a covid não se limitava ao
aparelho respiratório, sendo as implicações clínicas
muito mais abrangentes. De imediato iniciámos uma
abordagem multidisciplinar com todas as
especialidades envolvidas a trabalharem em
conjunto sendo o resultado uma consulta única com
apoio    de     todas      as     especialidades.    Vamos
aprendendo todos os dias, pois todos os dias a
covid mostra novas facetas. 

A experiência e resultados acumulados com estes
doentes ajudou a mitigar o impacto local, sendo mais
um projeto de sucesso graças ao empenho
descomunal de todos os profissionais envolvidos. O
reconhecimento está na referenciação de doentes de
todo o país.

HDSm – Recentemente foi implementada a
ressonância magnética (RM) no HDS. Que mais-valias
trará para a região?

PS - Esta RM representa um acréscimo enorme de
qualidade e acesso para os nossos doentes. Fruto de
estarmos limitados pela Lei de Contratação Pública,
os nossos doentes faziam a RM a 90 km de Santarém.
Com este equipamento, a maioria dos doentes tem a
possibilidade de realizar as suas RM no HDS, sem se
deslocar, com qualidade controlada e resposta mais
célere. O investimento na primeira RM do distrito foi
avultado, pois optámos por um modelo superior (3
Tesla) que nos permite equacionar o futuro de forma
mais ambiciosa, nomeadamente na resposta às áreas
de maior diferenciação que estão concentradas no
HDS.

HDSm - O HDS tem três centros de referência –
cancro do reto, tratamento do doente obeso e
senologia. Quais os benefícios destes centros?

PS - Os centros de referência foram criados com um
objetivo nobre: garantir a qualidade máxima em áreas
de grande especialização e em que a concentração de
meios e doentes traz claras vantagens para o doente.
Infelizmente não é isso que se verifica. Com raras
exceções, estes centros não são equipados com os
meios que realmente precisam e os doentes
continuam a ser tratados em serviços que não são
centros de referência. 
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#entrevista

 

O HDS tem os únicos centros de referência do
distrito de Santarém, todos com qualidade
demonstrada, e continuaremos a lutar pela
diferenciação e qualidade de acesso.

HDSm - Há outros projetos que queira destacar?

PS - A curto prazo destaco alguns (ficando sempre
muito por dizer), nomeadamente a ressuscitação do
Serviço de Cirurgia Plástica (com a contratação de
dois cirurgiões plásticos), a cirurgia torácica (só outro
hospital distrital – Beatriz Ângelo – tem uma
componente de cirurgia torácica como a que
instalamos no HDS), neurocirurgia (com componente
de internamento e de bloco), neurorradiologia,
reumatologia (área de extrema importância e
inexistente até agora), consulta de viajante (a arrancar
em breve), unidade de cuidados paliativos (das mais
completas do país), Unidade de Dor Crónica (uma das
mais completas em termos de técnicas disponíveis),
Clínica Oncológica de Santarém (com visão e
organização holística do doente oncológico),
diferenciação do Serviço de Imunohemoterapia (com
colheita de sangue), Unidade de Genética Médica,
Unidade de Imunoalergologia, entre muitos outros.

"O HDS tem os únicos centros de
referência do distrito de Santarém, todos

com qualidade demonstrada"

A médio prazo, a instalação de uma unidade de AVC,
uma sala híbrida com eletrofisiologia e angiologia,
Gabinete de Qualidade (já existente mas ainda com
pouca expressão), um Gabinete de Medicina Médico-
Legal (até agora uma das duas comarcas sem este tipo
de infraestrutura) e a acreditação de vários serviços
(para lá dos cinco já acreditados).

Vários projetos ainda estão numa fase muito
embrionária e provavelmente serão para o próximo
diretor clínico que também precisa de algum trabalho
(gargalhada). Não pode ficar tudo feito.

HDSm – E quais são as expectativas para o futuro?
PS – Continuar a apostar na diferenciação das
valências que o HDS já tem e em todas as outras que
consiga angariar, através de duas componentes
essenciais: melhoria de acesso para o doente
ribatejano (em quantidade e qualidade) e atratividade
para os profissionais que compõem o HDS. Tudo isto
com o objetivo da construção do futuro Hospital
Central do Ribatejo… 
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Antes de assumir a direção clínica do HDS, em
junho de 2018, o assistente hospitalar graduado
sénior em Cirurgia Geral desempenhou vários
cargos, nomeadamente de diretor do Departamento
Cirúrgico e de diretor clínico adjunto do HDS. 

Foi elemento efetivo das Comissões de
Normalização de Equipamentos, Serviços e Material
de Consumo, da Comissão de Acompanhamento do
Plano de Gestão de Risco de Corrupção e Infrações
Conexas, da Unidade Local Gestão Acesso, do
Grupo Coordenador Local do Programa da
Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistência
a antimicrobianos (PPCIRA). Assumiu ainda funções
como codificador hospitalar em ICD 10 e foi
responsável pelo HELICS-Cirurgia e pelo SINAS
Cirurgia.

Quatro anos após a tomada de posse como diretor
clínico e depois de “muitas dores de cabeça, várias
inimizades adquiridas, prejuízo financeiro e
frustração permanente”, Paulo Sintra assume:
“voltava a fazer tudo de novo e darei tudo o que
tenho para deixar uma marca positiva no HDS”.

Sobre os projetos para o futuro, Paulo Sintra refere
que a nível pessoal pretende realizar o
doutoramento “há demasiado tempo adiado”. Para o
hospital, um edifício novo e moderno, adaptado às
exigências da medicina do seculo XXI e com o
estatuto de Hospital Central do Ribatejo. 

#entrevista

Paulo Sintra nasceu a 21 de outubro de 1970.
Licenciou-se em medicina na NOVA Medical School
em 1995. Quando terminou o curso, optou por uma
das especialidades que considera mais ambiciosas, a
cirurgia geral, nomeadamente a área de cirurgia de
trauma.

Questionado sobre a escolha da medicina, e em
particular da cirurgia, admite que as opções de vida
profissional foram muitas (desde piloto da Força
Aérea a ator, passando por engenheiro agrónomo).
Contudo, optou por focar-se numa carreira de
investigação, tendo rumado ao Porto para fazer
bioquímica e continuar em engenharia genética.
Mas, ao fim de um ano percebeu que passar a vida
em frente a um microscópio não era compatível
com a sua personalidade e quis voltar para Lisboa. A
medicina surge porque tudo o resto era pouco
desafiante. 

Concluiu o mestrado em Gestão de Unidades de
Saúde (2015) e o Programa de Alta Direção de
Instituições de Saúde na ISCTE Business School
(2017). Tem uma pós-graduação em Gestão de
Unidades de Saúde pela Universidade Católica
Portuguesa, em Codificação Clínica pela Escola
Nacional de Saúde Pública, e em Trauma pelo
Hospital de São João. Além disso, tem competência
em Emergência Médica e em Gestão de Unidades
de Saúde pela Ordem dos Médicos.

“Darei tudo o que tenho para 
deixar uma marca positiva no HDS”



O Serviço de Anatomia Patológica do HDS adquiriu
um novo equipamento que vai permitir a adequada
realização de todas as autópsias fetais e neonatais. 

Segundo a médica responsável, Catarina Ivanova, a
autópsia fetal é importante quer para a compreensão
da causa de morte “in útero”, quer em situações de
interrupção médica de gravidez por malformações
fetais para comprovar as alterações observadas em
ecografia e documentar todas as alterações fetais. Por
este motivo, “é crucial para o futuro seguimento da
mulher e aconselhamento genético ao casal e futuras
gestações”. 

Catarina Ivanova indica que em caso de suspeita de
malformações fetais (anomalias congénitas) ou
história familiar de malformações, a utente é discutida
em Consulta de Decisão Terapêutica - antes e depois
da eventual interrupção médica de gravidez -, com
participação multidisciplinar de especialistas que
incluem obstetras, anatomopatologista,
imagiologistas, geneticistas e psicólogos.

De acordo com a médica, o esclarecimento da causa 
de morte pode contribuir significativamente na ajuda 
do processo de luto. Neste sentido, sublinha, 
“a autópsia deve ser proposta a todos os pais após 
a morte neonatal precoce, explicando a sua 
importância e sublinhando como esta 
pode ser relevante em gestações futuras”.

Até aqui, estas autópsias eram realizadas
através de um protocolo com o Centro
 Hospitalar Lisboa Ocidental – Hospital 
Egas Moniz, centro de referência nesta
 patologia e instituição onde Catarina 
Ivanova realizou formação específica 
complementar na área, que incluiu 
estágio e execução das autópsias 
fetais e neonatais provenientes do 
Serviço de Ginecologia e Obstetrícia 
do HDS. 

 

#atualidade

HDS PASSA A SER AUTÓNOMO PARA REALIZAR
 autópsias fetais para todo o distrito de Santarém
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Legenda (esquerda para a direita): Isabel Andrade,
diretora do Serviço da Anatomia Patológica,  e
Catarina Ivanova, especialista em anatomia
patológica.
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O HDS tem novas especialidades médicas - cirurgia
torácica, neurorradiologia e reumatologia – e novos
médicos. Já tinham sido contratados 14 médicos e
recentemente foram contratados mais oito e 
 criadas três novas especialidades.

“A estratégia de forte aposta na diferenciação e
condições de trabalho ao longo dos últimos três
anos transformou o HDS num polo de atratividade
para jovens médicos especialistas”, afirma o diretor
clínico Paulo Sintra. A “oferta e qualidade do serviço
são cada vez melhores, o que faz com que o
hospital, em muitas áreas, se torne referência para
todo o distrito”, remata.

Segundo o responsável, a existência da
reumatologia era um sonho antigo, cuja necessidade
se acentua com o envelhecimento da população. “O
HDS passa a ter uma resposta melhorada, não só no
que respeita às doenças autoimunes, mas também
noutro tipo de patologias, por exemplo, a
osteoporose”, refere.

Por sua vez, a cirurgia torácica vem permitir que 
o HDS se torne no único hospital distrital 
com capacidade total de diagnóstico e 
tratamento do cancro do pulmão, 
evitando assim que os doentes 
do distrito tenham que 
se deslocar a Lisboa ou Coimbra. 

Já a contratação de dois cirurgiões
a tempo inteiro tornará possível, por 
um lado, o ressurgimento do Serviço 
de Cirurgia Plástica e, por outro, 
permitirá uma melhor resposta em 
áreas como o cancro cutâneo, a 
oncosenologia, o linfedema dos 
membros superiores, o contorno 
corporal em doentes obesos,
ou a patologia  da mão e punho.

 
NOVAS ESPECIALIDADES 
E NOVOS 
MÉDICOS

Realça-se que com a recente aquisição de um
equipamento de ressonância magnética 
 diferenciado, tornava-se imperativo a contratação
de um neurorradiologista. 

Como fatores de atratividade para os especialistas
contratados, destacam-se o Gabinete de
Investigação, com apoio logístico diferenciado a
todos os profissionais internos e externos que
queiram desenvolver investigação clínica, assim
como uma relação de transparência e rapidez com a
indústria que se concretizou num aumento de
estudos realizados em cerca de 200%. A
aproximação do HDS ao mundo empresarial
permitiu parcerias com algumas start up da área da
saúde, possibilitando aos profissionais do HDS
participar em projetos que vão desde o
desenvolvimento de novos dispositivos à
construção de plataformas de apoio à decisão
clínica.

Legenda (esquerda para a direita):  Ana Rita Santos
(ortopedia); Sónia Martins (cirurgia geral); Inês Simão
(pediatria).



As crianças internadas no HDS podem deslocar-se
para cirurgias ou exames de diagnóstico ao volante
de três carros elétricos, em miniatura. A Benedita,
de dois anos, foi a primeira criança a experimentar
um dos carrinhos.

A oferta dos três carros elétricos partiu da ATAA
Cars, empresa espanhola que fabrica carros e
brinquedos. O objetivo é minimizar a ansiedade das
crianças internadas e amenizar o habitual receio no
trajeto para uma cirurgia ou exame.

Dois dos carros, um Lamborghini e um Audi R8,
foram entregues ao Serviço de Pediatria. A Unidade
de Cirurgia Ambulatória recebeu um BMW série 5
Berlina.

Para o Conselho de Administração e profissionais de
saúde diretamente envolvidos na iniciativa, é muito
gratificante ver os sorrisos das crianças e familiares.
Este é mais um passo em prol da humanização dos
cuidados hospitalares.
     

Mini
CARROS ELÉTRICOS 
levam crianças a 
cirurgias e exames 

#atualidade
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HDS e CHMT celebram protocolo que facilita
 o acesso a consultas e tratamentos de nefrologia

 

HDS integra candidatura a Agenda Mobilizadora para a
Inovação Empresarial no valor de 135 milhões de euros

 

O HDS e o Centro Hospitalar Médio Tejo (CHMT)
assinaram, no dia 5 de janeiro, no Hospital de
Torres Novas, um protocolo de cooperação entre as
duas instituições no âmbito da especialidade de
nefrologia.

Na prática, o quadro médico do CHMT passa a
assegurar o acompanhamento dos doentes renais
crónicos do distrito de Santarém realizando as
consultas da especialidade de nefrologia nas
instalações do HDS. Além disso, os utentes do HDS
passam a poder ser referenciados para o CHMT, na
unidade de Torres Novas, para a realização de
tratamentos mais diferenciados, como é o caso da
transplantação renal, da hemodiálise crónica, entre
outros.

Em conferência de imprensa, Ana Infante,
presidente do Conselho de Administração  do  HDS, 

O HDS participa no consórcio promovido pela
associação Health Cluster Portugal para o
desenvolvimento de projetos no âmbito das
Agendas Mobilizadoras para a Inovação Empresarial,
do IAPMEI. Esta candidatura representará uma
verba de 135 milhões a ser aplicada em
investigação, desenvolvimento e inovação na área
da saúde.

Esta proposta desenvolverá a sua atividade
especificamente através da criação de 132 novos
produtos e serviços: biossensores, métodos de
diagnóstico, tecnologias relacionadas com vacinas, a
criação de um repositório de dados de saúde
(anonimizados) e a capacitação de centros de
investigação clínica e pré-clínica (ao nível da
qualificação dos recursos humanos, processos,
metodologias, equipamentos, infraestruturas, etc.). 

Prevê-se ainda a criação de uma plataforma de
inteligência  artificial  para gerir  novos  modelos  de
prestação,   contratualização   e   financiamento   da 

afirmou ser “com grande satisfação” que o HDS
estabelece este protocolo com o CHMT que espera
ser “o primeiro de muitos”. Para a responsável, “só
assim se entende a complementaridade entre as
instituições que, aproveitando as potencialidades
que cada uma tem de melhor, tanto ao nível de
infraestruturas, como de recursos humanos, as
coloca ao serviço da população do distrito de
Santarém”. Por sua vez, Casimiro Ramos, presidente
do Conselho de Administração do CHMT, destacou
que este protocolo constitui uma “mais-valia” para
as regiões do Médio Tejo, do Tejo e do Ribatejo e,
por outro lado, representa um exemplo do que são
as sinergias do Serviço Nacional de Saúde”. 

Com este protocolo, cerca de uma centena de
doentes renais crónicos do HDS, que até aqui
tinham o acompanhamento assegurado ao abrigo de
um protocolo com o Centro Hospitalar Universitário
Lisboa Norte, veem garantida uma continuidade de
cuidados de saúde diferenciados numa lógica de
proximidade.                                                                                        

saúde com base em valor gerado para o mercado
B2B e B2C. Este consórcio, liderado pela empresa
Prológica, envolve 95 entidades de tipologia diversa
onde inclui grandes empresas tecnológicas (Glintt,
NOS, SIBS), empresas de várias dimensões na área
da saúde (como telemedicina, análises clínicas,
moldes e plásticos, embalagens), prestadores de
saúde públicos (Centro Hospitalar Universitário São
João, Centro Hospitalar Universitário de Coimbra,
HDS) e privados, mediadoras de seguros no ramo da
saúde (Médis, Multicare), assim como várias
universidades (Minho, Aveiro, Coimbra, Nova de
Lisboa e Católica Portuguesa).

O HDS foi convidado para participar neste projeto, 
 (note-se que apenas seis hospitais públicos
integram o consórcio), graças à dinâmica e
diferenciação alcançada nos últimos anos. Este tipo
de projeto permite trazer inovação e parceiros de
outras indústrias enriquecendo o HDS e
melhorando o serviço que presta à população do
distrito de Santarém.



HDS cria Núcleo de 
Enfermeiros de Reabilitação

 

#atualidade
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Foi criado no HDS o Núcleo de Enfermeiros de
Reabilitação (NER). Segundo João Formiga,
enfermeiro diretor, o objetivo é  “organizar esta área
de especialidade da enfermagem, fundamental para
a melhoria da qualidade dos cuidados prestados em
áreas de internamento onde a capacitação e a
reabilitação do utente são o foco primário de
atenção”.  

“A organização e o investimento na enfermagem de
reabilitação surge não só com o objetivo de
promover a recuperação da autonomia da pessoa  
através da prestação de cuidados de qualidade, mas
também da sua capacitação para a tomada de
decisão. A intenção é contribuir para um regresso a
casa mais seguro e autónomo e para a redução dos
tempos de internamento”, acrescenta João Formiga.

A tomada de posse do grupo dinamizador do NER-
HDS aconteceu a 19 de abril, numa cerimónia que
contou com a participação de Belmiro Rocha,
presidente da Associação Portuguesa da
Enfermagem de Reabilitação (APER), da enfermeira
diretora do Centro Hospitalar Médio Tejo (CHMT),
Piedade Pinto, e de enfermeiros de reabilitação do
HDS e dos cuidados de saúde primários da região, o
que demonstra a vontade de uma articulação entre
os dois níveis de cuidados de saúde.

Em fevereiro foi criada a Associação Voluntária do
Hospital Distrital de Santarém (AVHDS). A
organização nasceu por proposta do Conselho de
Administração do HDS e orienta-se por princípios
de solidariedade numa perspetiva de humanização.

Entre os objetivos da AVHDS destaca-se a
promoção do apoio de iniciativas de caráter cultural
e social que visem a criação de um melhor
acolhimento dos doentes e familiares. 

A Associação pretende, por outro lado, colaborar
com os serviços e profissionais de saúde na ajuda
aos doentes, nomeadamente nas áreas de ocupação
dos tempos livres e acompanhamento dos doentes e
familiares, na instituição e na comunidade.

Propõe-se ainda a trabalhar com entidades públicas, 

Nova associação de voluntários 
para utentes e familiares do HDS

privadas, coletivas e singulares, em tudo o que diz
respeito à melhoria do atendimento e prestação de
cuidados de saúde, tendo sempre em vista a
dignificação da pessoa, do doente e defesa dos seus
direitos.

Para além do mecenato e  atividades de angariação
de fundos, a Associação dependerá das quotas dos
associados. Aqueles que estejam interessados em
tornar-se sócios e/ ou voluntários deverão entrar
em contacto através do email:
associacao.voluntaria.hds@gmail.com. Todos os
candidatos selecionados farão formação.

A Associação apresentou-se à comunidade do HDS
com um conjunto de atividades realizadas no âmbito
do Dia Mundial do Doente, que decorreram entre 7
e 12 de fevereiro.

mailto:associacao.voluntaria.hds@gmail.com


Diagnóstico precoce é fundamental para o sucesso
 do tratamento da maioria dos cancros

#atualidade
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“A grande maioria dos cancros pode ser curável se o
diagnóstico for feito em fases iniciais da doença.” A
afirmação é de Sandra Bento, diretora do Serviço de
Oncologia do HDS, e surge a propósito do Dia
Mundial de Luta Contra o Cancro, assinalado a 4 de
fevereiro.

“O importante é valorizar as queixas que, se forem
persistentes, devem ser investigadas”, aponta a
diretora do Serviço de Oncologia, acrescentando
que é possível intervir de diversas formas para
tentar reduzir a incidência e a mortalidade por
cancro. “Está nas mãos de qualquer um de nós a
adoção de um estilo de vida mais saudável”,
menciona.

Neste contexto, a medida mais importante de todas
é a cessação tabágica. “Os fumadores têm uma
incidência aumentada de todos os tipos de cancro
versus os não fumadores, e não apenas dos
tradicionalmente associados ao tabaco, como por
exemplo o pulmão, as vias aéreas e a bexiga”,
explica.

Também o álcool é associado a um maior risco de
cancro. Por outro lado, a prática de exercício físico
regularmente está associada a uma redução do
risco, bem como os cuidados na alimentação.
Segundo Sandra Bento, “ao diminuir a incidência da
obesidade, estamos a contribuir para uma redução
do risco de cancro”.

A especialista sublinha ainda a importância nos
cuidados na exposição ao sol, uma vez que a mesma  
aumenta o risco dos cancros de pele. E acrescenta
que em famílias onde existam muitos casos de
cancro, pode haver indicação para avaliação em
consulta de risco familiar e eventual realização de
análise genética, sendo importante alertar o médico
assistente, se for este o caso. 

Sandra Bento salienta, também, a importância dos
rastreios   populacionais,  que  visam  a  deteção  de 

lesões pré-clínicas e/ou pré-malignas, possibilitando
o seu diagnóstico e tratamento atempado.

“O rastreio é, por definição, um processo de
diagnóstico precoce em pessoas que não
apresentam sintomas e tem como objetivo reduzir a
mortalidade através de um diagnóstico mais precoce
e, em alguns casos, também o número de novos
casos de cancro (incidência do cancro) ”, esclarece.

Em Portugal, existem três programas de rastreio
oncológico: cancro de mama, em que é
recomendada a realização de mamografia a cada
dois anos, dos 50 até aos 69 anos de idade; cancro
colorretal, que normalmente inclui o teste de
pesquisa de sangue oculto nas fezes dos 50 aos 74
anos de idade; cancro do colo do útero, em que o
rastreio compreende o teste de citologia cervical
(papanicolau) em mulheres entre os 20 e os 30 anos
e até aos 60 anos de idade. 

De acordo com Sandra Bento, “estes rastreios têm
demonstrado a redução de mortalidade
aproximadamente nos 30% no cancro da mama,
20% no cancro colorretal e 80% no colo do útero”.
Salientou ainda que “a abordagem do doente
oncológico é complexa e deve envolver uma equipa
multidisciplinar desde o diagnóstico, ao tratamento,
aos cuidados de suporte”.

No HDS, os doentes oncológicos são acompanhados
por uma equipa multidisciplinar que inclui
profissionais dedicados nas áreas da oncologia
médica, cirurgia, ginecologia, pneumologia, urologia,
dermatologia, hematologia, radioterapia,
imagiologia, anatomia patológica e cuidados
paliativos.

De destacar que o HDS é Centro de Referência na
área de Oncologia Adultos para o Cancro do Reto e
a sua Unidade de Senologia é certificada pela Breast
Centres Network, atestando a excelência no
tratamento do cancro da mama.



Em 2022, a Breast Centres Network certificou,
novamente, a Unidade de Senologia do HDS,
reafirmando a excelência no tratamento do cancro
da mama neste centro.

Criada em 1998, a Unidade é composta por uma
equipa multidisciplinar que integra atualmente 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, uma secretária clínica, entre
outros profissionais de outras áreas
complementares.

A unidade é centro de referência do distrito de
Santarém e assume como missão a prevenção, o
diagnóstico e tratamento da patologia mamária, com
enfoque na patologia maligna, orientando-se por
elevados padrões de rigor e qualidade. 

Unidade de Senologia 
renova certificação internacional 
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A Breast Centres Network agrega uma rede
internacional de centros clínicos dedicados
exclusivamente ao diagnóstico e ao tratamento do
cancro da mama, incluindo as unidades de mama que
preencham os requisitos para serem considerados
centros de referência.

Em 2021, a VMER - Viatura Médica de Emergência
e Reanimação do HDS, parte integrante do Serviço
de Urgência do hospital, realizou 1 973 missões de
socorro. O balanço é feito no Dia Europeu do 112,
assinalado a 11 de fevereiro.

Em funções desde 1 de junho de 2004, a VMER do
HDS está disponível 24 horas por dia e tem
atualmente uma equipa constituída por 12 médicos
e 16 enfermeiros que diariamente contribui para a
capacidade de resposta do número de emergência
nacional 112.

“A missão da VMER consiste na estabilização pré-
hospitalar do doente e no acompanhamento médico
durante   o  transporte  de  vítimas  de  acidente  ou 

doença súbita”, lembra Sérgio Eufrásio, coordenador
médico da VMER do HDS. Segundo o médico, ao
longo destes anos “o trabalho de toda a equipa
traduziu-se numa melhoria dos cuidados prestados
em ambiente pré-hospitalar com forte impacto na
sobrevida dos doentes e vítimas de acidente”. 

O Dia Europeu do 112 foi criado em 2009 pela
Comissão Europeia, pelo Parlamento Europeu e pelo
Conselho da União Europeia, através de uma
Convenção Tripartida, e assume como objetivo
destacar a importância do 112 enquanto número
comum de emergência gratuito, numa União
Europeia sem fronteiras internas. Por outro lado,
pretende sensibilizar para a importância dos
serviços de emergência no dia a dia dos cidadãos.

VMER do HDS atende quase 2 mil 
pedidos de socorro em 2021



 HDS informa familiares por SMS  
sobre a evolução dos doentes na urgência
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adicional com os familiares dos doentes, que é uma
das prioridades da instituição, mas também
aumentar a satisfação dos doentes e dos familiares.

“Em contexto de urgência, a transmissão de
informação aos familiares do doente é uma questão
crítica e geradora de ansiedade. Este novo serviço
vem facilitar este processo”, realça o Conselho de
Administração do HDS.

Desde março que o HDS informa, através de SMS,
os familiares dos doentes que se encontram no
Serviço de Urgência Geral. As mensagens são
enviadas para o contacto telefónico indicado pelo
doente como contacto de referência, dando
conhecimento sobre o percurso do doente na
Instituição. 

“O Serviço de Urgência do HDS informa que o seu
familiar está a ser atendido pelo médico,” “ficou
internado”, ou “foi transferido para outro hospital”
são algumas das mensagens enviadas em diferentes
etapas do atendimento.

Esta ferramenta visa contribuir para a humanização
no atendimento, criando um canal de comunicação  

“Se no rastreio auditivo neonatal universal (RANU) a
prevenção e deteção de surdez neonatal tem, ou
pretende ter, caráter universal e rastrear a surdez
neonatal, noutras situações o aparecimento de
sinais ou sintomas súbitos deve desencadear a
procura do otorrino.” O alerta é de Mário Galveias,
diretor do Serviço de ORL do HDS, e surge a
propósito do Dia Mundial da Audição, assinalado a 3
de março.

Segundo o otorrino, as pessoas devem procurar
ajuda médica quando estão perante, entre outros
sinais e sintomas, uma perda auditiva unilateral
súbita (surdez unilateral) associada ou não a
desequilíbrio e vertigem e/ou acufenos (zumbidos).
Os problemas auditivos podem ser congénitos
(cromossomopatias, sindromáticos, malformações)
ou adquiridos (associados a processos infeciosos,
otosclerose, vertigem e desequilíbrio, doenças
profissionais, presbiacusia – surdez progressiva
relacionada com o envelhecimento, entre outros). 

Além do RANU, o médico destaca como medida
preventiva importante a avaliação precoce de
patologias inflamatórias/ infeciosas (na criança e no

adulto). No âmbito da prevenção de doenças
profissionais que desencadeiam surdez, a
sensibilização para o incentivo à utilização da
proteção auricular em ambiente ruidoso deve estar
na primeira linha de medidas a manter e
implementar.

Relativamente ao tratamento, Mário Galveias
menciona que “desde a atitude preventiva,
passando por terapêuticas médicas e cirúrgicas e
também por adaptação protésica, as alternativas
serão ajustadas, como em todas as áreas da
medicina, às situações clínicas em análise”.
 

Sinais e sintomas associados a alterações de audição 
devem motivar a procura de ajuda médica

 
 



Dossier
Investigação

Contextualização
A Consulta de Ato Único-CAU prestada no
Ambulatório Programado de Alta Resolução do
Hospital Distrital de Santarém (HDS-EPE) foi
pioneira em Portugal possibilitando ao utente que
no mesmo dia e local seja observado por um
profissional de saúde, realize caso necessário os
exames complementares que permitam um
diagnóstico preciso e/ou realize procedimentos
cirúrgicos de menor complexidade, após o qual
regressará a casa já com tratamento ou proposta
terapêutica.  

Dado o caráter inovador da CAU, encontrando a
nível europeu à data da sua implementação
paralelismo apenas em Espanha, os autores do
estudo desenvolveram um questionário que
permitiu retratar o perfil sociodemográfico dos seus
utilizadores, sua autoestima, bem como o seu seu
grau de satisfação com o serviço em 26 itens afetos
a 5 domínios, a saber: acesso/admissão aos
cuidados de saúde (AcAd), qualidade dos cuidados
prestados (QuCa), instalações (Fa), satisfação (Sa) e
recetividade à CAU (Re). 

#dossier investigação

A CONSULTA DE ATO ÚNICO, PERFIL DOS SEUS UTENTES E CONTRIBUTOS
PARA A TOMADA DE DECISÃO EM CONTEXTO HOSPITALAR 

 Filipe Correia 
Hospital Distrital de Santarém (HDS-EPE)

 domingos.correia@hds.min-saude.pt
 

 Ricardo São João
Escola Superior de Gestão e Tecnologia do Instituto Politécnico de Santarém;

Centro de Estatística e Aplicações Universidade de Lisboa (CEAUL) ;
Centro de Investigação, Inovação e Desenvolvimento em Enfermagem de Lisboa (CIDNUR)

Centro de Estudos Globais da Universidade Aberta (CEG-UAb)
ricardo.sjoao@esg.ipsantarem.pt

 
  Elsa Vieira

Escola Superior de Desporto de Rio Maior - Instituto Politécnico de Santarém 
Research Center for Business Sciences (NECE-UBI) – Universidade da Beira Interior

elsavieira@esdrm.ipsantarem.pt
 
 Os referidos itens foram avaliados numa escala tipo

Likert de cinco pontos onde é aferida a Importância
(nada importante a muito importante) e Desempenho
(nada satisfeito a muito satisfeito) experenciada pelo
utente, informação essa que com base na Análise
Importância-Desempenho [1] irá permitir aos
decisores hospitalares identificar e avaliar que
atributos experienciados pelos utentes deverão ser
elevados/priorizados, reduzidos, mantidos ou
eliminados na formulação de uma estratégia que vise
a maximização da satisfação na ótica desses utentes. 

Palavras-chave: Utente hospitalar, Consulta de Ato
Único, Autestima, Análise Importância-Desempenho,
Satisfação.

Metodologia
Foi desenvolvido um questionário posteriormente
entregue aos utilizadores da CAU, com o objetivo de
retratar três temáticas pela seguinte ordem: o seu
perfil sociodemográfico, a sua autoestima bem como
a sua satisfação com a CAU. Com base na análise
documental proveniente dos registos clínicos
realizados entre janeiro de 2014 a outubro de 2018, 
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foram identificadas as especialidades médicas com
maior afluência mensal, especialidades essas alvo do
questionário. 

Por forma a assegurar o caráter inferencial deste
estudo epidemiológico transversal decorrido em
2019 com ênfase na utilização particular neste
serviço de saúde, optou-se pela adoção de uma
amostragem aleatória estratificada não proporcional
figurando como estratos as quatro especialidades de
consultas mais referenciadas. 

No dimensionamento amostral foi considerado um
erro tolerável de amostragem e um nível de
significância de 5% que conduziu a uma amostra de
364 utentes da CAU, que sofreu um incremento de
10% por forma a que possíveis inquéritos
respondidos de forma incorreta e/ou com ausência
de eventuais respostas não enviesassem a análise.
Foram determinadas as seguintes dimensões
amostrais (entre parêntesis) para cada uma das
quatro especialidades com maior afluência:
dermatologia (121), cirurgia (107), otorrino (96) e
oftalmologia (76). Posteriormente foi mensurado o
nível de autoestima pela escala de Rosenberg [2] por 
ser a medida mais utilizada para aferir a autoestima,
não só devido à clareza dos dez itens que a
constituem, bem como da sua inteligibilidade.  

Os referidos itens são avaliados numa escala tipo
Likert de quatro pontos enumerada de zero a três,
onde zero corresponde a “Concordo Fortemente” e
três corresponde a “Discordo Fortemente”. 

Por forma a melhorar a qualidade dos serviços de
saúde prestados e simultaneamente ser um
contributo adicional para a tomada de decisão em
contexto hospitalar por parte dos decisores,
implementou-se a metodologia Análise Importância-
Desempenho (AID) inicialmente proposta por Martilla
e James [1] que tem vindo a sofrer diversos
ajustamentos e derivações sendo aplicada a inúmeros
setores de atividade [3] onde a saúde não é exceção
[4]. 

No presente contexto a satisfação dos utentes foi
avaliada nos 26 itens afetos aos cinco domínios
referidos numa escala tipo Likert de cinco pontos
onde é aferida a Importância (nada importante a
muito importante) e Desempenho (nada satisfeito a
muito satisfeito) experenciada pelo utente. A referida
avaliação é ilustrada por um gráfico bidimensional
que combina a Importância (I) e Desempenho (D)
valorada em cada item sob a forma de par ordenado
(D,I). O conjunto de todos os pares ordenados é
designado por matriz importância-desempenho.

Os itens avaliados pelos utentes irão pertencer a um
de quatro quadrantes possíveis: elevar; manter,
reduzir e eliminar. Os referidos quadrantes deverão
merecer a melhor leitura dos decisores de forma a
que sejam implementadas as melhores decisões em
contexto hospitalar, em particular na CAU. 

Contudo a fixação das barreiras presentes na figura 1
são desprovidas de qualquer fundamento estatístico,
sendo por vezes reféns do caráter subjetivo dos
decisores. Os autores propõem uma abordagem
igualmente inovadora para a fixação das referidas
barreiras por forma a virem a maximizar a satisfação
dos utentes [5]. 

Figura 1: Quadrantes do gráfico AID e respetiva leitura quanto à tomada de decisão relativa a cada atributo em análise. 
Adaptado de Martilla e James [1].
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Dada a complexidade da metodologia implementada,
os autores sugerem a consulta das seguintes
referências bibliográficas [3-5]. Contudo e para 
 
simplicidade de raciocínio a abordagem utilizada
passou pela adoção do modelo de regressão logística
e respetivas medidas discriminantes que visavam a
maximização do seu poder discriminante conduzindo
à determinação dos limiares das referidas barreiras.
Foi realizada uma análise fatorial exploratória e
confirmatória para corroborar os domínios presentes
no questionário. Em termos descritivos foi utilizada a
média acompanhada pelo respetivo desvio padrão;
quando verificada elevada dispersão nas distribuições
optou-se pela mediana acompanhada pela respetiva
amplitude interquartil (AIQ). 

Resultados
Foi realizada uma análise fatorial exploratória e
confirmatória que corroborou os domínios presentes
no questionário merecendo igual atenção os níveis de
consistência interna da escala (α de
Cronbach[6]=0.84; λ6 de Guttman[7]=0.98). 

“Dos 400 inquiridos que experienciaram a CAU,
verificou-se uma maior afluência de residentes em
zonas rurais (58.25%) face às zonas urbanas. A
esmagadora maioria, 98.75%, é residente no distrito
de Santarém. A idade mediana foi de 63 anos
(AIQ=29), sendo superior no sexo masculino
(64anos;AIQ=26) comparativamente ao sexo oposto
(62 anos;AIQ=32). Assinala-se um ligeiro predomínio
no sexo feminino (53.75%). 

No que diz respeito ao estado civil, a maior parte dos
utentes (60.25%) são casado(a)s ou vivem em união
de facto; 17.71% são solteiro(a)s; 15.5% são viúvo(a)s
e com menor expressão os divorciado(a)s e
separado(a)s com 6.25%. No campo da literacia,
registou-se uma grande diversidade e assimetria nas
habilitações (ou na falta delas): 6.72% são
analfabetos; 4.75% não frequentaram a escola mas
sabem ler e escrever; dos 67.25% que frequentaram
o ensino básico, 16.75% têm o 3o ciclo. O ensino
profissional ou secundário esteve presente em
14.74% dos utentes, fasquia essa inferior nos
detentores de um curso superior (10.75%).
Reformados, pensionistas e aposentados
representam 57% dos utentes. Relativamente às
restantes situações perante o trabalho, 24% são
trabalhadores por conta de outrém; 5% são
trabalhadores por conta própria; estudantes e
desempregados assumem uma proporção análoga de
7%. 

No que concerne à coabitação: 86.25% vivem com a 

família, 10.5% vivem sozinhos, 3% estão
institucionalizados e apenas um utente vive com
amigos. No atendimento da CAU como primeira
consulta médica, foram registados 15.5% dos
utentes. Adicionalmente à primeira consulta: com
exames/tratamentos 42.25%; com exames e proposta
cirúrgica 12.25%; com exames e cirurgia 30%.
Verificou-se que o tempo médio na CAU e respetivo
desvio-padrão foi de 1h14m ± 41m, assumindo
valores distintos por especialidade: otorrino 1h10m ±
36m, cirurgia 1h35m ± 53m, dermatologia 1h ± 27m
e oftalmologia 1h10m ± 34m. 

O subsistema de saúde de cerca de 83% dos utentes
foi através da Segurança Social. Quando interrogados 
 
de como tiveram conhecimento da CAU, 72.25%
referiram que foi através de outras instituições de
saúde; 22.75% pelo próprio hospital; 2.5% por
familiares e amigos, sendo os restantes casos pelos
media e internet. 

Quando aos inquiridos é-lhes pedido a sua avaliação
da satisfação global com a CAU, 86% dizem-se muito
satisfeitos, 13.75% satisfeitos e apenas 0.25% (um)
declara estar pouco satisfeito. Todos os utentes
voltariam a escolher a CAU, recomendá-la-iam a
amigos/familiares e acham que deveria ser replicada
noutras instituições.

A escala de Rosenberg permitiu classificar a
autoestima numa de três tipologias, a saber: baixa
autoestima, autoestima equilibrada e elevada
autoestima. Verificou-se que 35.75% dos utentes
têm autoestima equilibrada; 64% autoestima elevada
e um com baixa autoestima. [8]” 

Apresentado o perfil sociodemográfico e a
autoestima dos utentes da CAU daremos seguimento
dos resultados da satisfação dos utentes com a
abordagem da AID. A figura 2 ilustra as medidas
discriminantes associadas ao modelo de regressão
logística que serviram para a fixação das barreiras na
AID, barreiras essas retratadas na figura 3. Da leitura
da figura 2, constata-se que: (i) o valor da área abaixo
da curva ROC (0.969) aponta para um poder
discriminante excecional do modelo (AUC≥0.9)[9]; (ii)
o valor do coeficiente de correlação de Sommers
(0.939) corresponde a um poder discriminante
perfeito [10]; (iii) o coeficiente de correlação de
Matteus [11] (0.819) indica uma elevada associação
entre os valores preditos pelo modelo e os
observados; (iii) O coeficiente de concordância k de
Cohen (0.794) apresenta um nível de concordância
forte (0.61<k<0.80) [10]. 
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“da maximização, mesmo perante um quadro de
excelência dada pela posição relativa dos atributos na
AID, é sempre dada ao decisor uma janela de
oportunidade” para a manutenção/alcance do padrão
de excelência em contraposição com as outras
barreiras fixadas  por   métodos   mais   usuais, como
sejam recorrendo ao ponto médio ou à média dos
atributos. O presente método interpela o decisor
hospitalar para uma atitude mais interventiva.
 

Figura 2: Medidas discriminantes relativas ao modelo de regressão logística adotado, utilizado como suporte à definição 
 da barreira (Maximização) no modelo AID.

 

Figura 3: Localização das barreiras no modelo AID e respetiva definição dos quadrantes de atuação da AID.

 

Em face do exposto, o modelo de regressão logística
afigura-se reunir condições robustas no suporte à
definição das barreiras na AID. Adicionalmente, na
figura 3 é possível identificar os itens que deverão
merecer maior atenção pelos decisores hospitalares
no processo de tomada de decisão, tendo em conta a
Barreira Maximização (linha pontilhada) face às
restantes barreiras que não têm como suporte a
presente abordagem. 

Verifica-se que com os limiares definidos pela
barreira 
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O presente estudo revela que a quase totalidade
dos utentes da CAU residem no distrito de
Santarém. Nesse sentido, afigura-senecessário a
definição do perfil destes utentes para que se
possam delinear estratégias que permitam não só
o aperfeiçoar deste novo método de atendimento
em ambulatório como também replicar esta
inovação como sugerido pela totalidade dos
inquiridos. 

A CAU tem enorme potencial de resolução clínica
dado que 72,25% dos inquiridos ficaram com o
seu problema de saúde resolvido no mesmo
dia/local, com a consequente redução de
deslocações, diminuição de desigualdade de
acesso e assimetrias; sinal esse de uma boa
utilização do SNS. 

Apenas um utente revelou baixa autoestima na
escala de Rosemberg. Recomenda-se prudência
na leitura da elevada autoestima: se por um lado
indicia indivíduos  bem estruturados
psicologicamente, por outro poderá corresponder
a indivíduos demasiado complacentes consigo
próprios ou com problemas de perceção.

Na AID é possível definir estratégias que visam a
maximização da satisfação dos utentes que
experenciaram a CAU com base na localização
das barreiras;

O recurso à regressão logística suportado por
medidas discriminantes presta um contributo
adicional na definição das barreiras da AID
interpelando o decisor hospitalar para uma
atitude   mais   interventiva.   À  medida  que  nos 

Conclusões

 

aproximamos da barreira maximização é mais
frequente a alteração dos atributos nos
quadrantes de decisão.

Verificou-se igualmente que mesmo num cenário
de excelência no que diz respeito ao
posicionamento dos atributos nos eixos D e I
experienciados pelos utentes da CAU, surge
sempre uma “janela de oportunidade" para um
incremento na satisfação com a presente
metodologia;

Esta abordagem tem-se traduzido numa maior
eficiência da CAU resultando numa diminuição da
lista de espera com aumentos dos níveis de
satisfação por parte dos utentes bem como na
libertação de um maior número de vagas
disponibilizado em contexto hospitalar. 

De futuro será pertinente a comparação dos
utentes da CAU com os utentes hiperutilizadores.
Tal comparação permitirá discriminar as
características associadas a um maior consumo de
cuidados de saúde;

Outra questão futura será a identificação de uma
possível associação da afluência na CAU com o
subsistema de saúde do utente;
Replicação da CAU a outras unidades de saúde e
com um maior espectro de especialidades.

Investigação futura
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RESUMO
Apresentamos um estudo primário que nos permitiu
identificar e clarificar os cuidados de enfermagem à
criança submetida à prova da Clonidina, procedimento
diagnóstico realizado a crianças com suspeita de
Deficiência da Hormona de Crescimento. 
 
Utilizámos a metodologia PI(C)O para procurar estudos
primários que nos referissem quais são os cuidados de
enfermagem á criança submetida à prova da Clonidina.
Pesquisámos em Bases de Dados em Ciencias da Saúde
e obtivemos 1 artigo para análise, apresentação e
discussão dos resultados.

Confirmámos o papel da Clonidina como um potente
estímulador para a libertação da Hormona de
Crescimento, confiável no diagnóstico de Deficiência
da Hormona do Crescimento. Obtivemos um conjunto
de dados que nos permitiram apresentar uma proposta
de intervenções de enfermagem durante a realização
da prova. Divergimos com a prática e com outros
autores nos momentos/tempos de colheita de sangue
para testes serológicos e no intervalo de monitorização
dos parâmetros vitais. Adicionámos a vigilância da
glicémia e da sedação, pelo risco de hipoglicemia e
efeito sedativo de instalação rápida e carácter
duradouro.

INTRODUÇÃO
O teste (ou prova) oral de clonidina é um
procedimento de diagnóstico realizado em crianças
com   suspeita    de   Deficiência     da     Hormona    de
Crescimento, também conhecida como somatotropina
ou apenas pela sigla GH (Growth Hormone). O teste 

está associado a efeitos indesejáveis como bradicardia,
hipotensão e sedação .  

A Deficiência da Hormona do Crescimento (GHD) é
caracterizada pela secreção insuficiente da GH. Em
crianças com GHD o crescimento da massa esquelética
e muscular é reduzido, resultando em puberdade tardia
e altura abaixo da faixa normal. O tratamento da GHD
consiste na administração de Hormona GH
recombinante (rhGH) que demonstrou promover o
crescimento destas crianças, permitindo-lhes atingir a
altura normal na idade adulta .

A Clonidina é um medicamento indicado para o
tratamento da Hipertensão Arterial. Os estudos têm
demonstrado que é também um potente estimulador
para a libertação da GH, confiável no diagnóstico de
GHD .

Os efeitos adversos do medicamento são raros, no
entanto, na realização desta prova as cefaleias, 
 tonturas, secura da boca, sedação, mal-estar, fadiga,
náuseas, vómitos, hipotensão, parestesias das
extremidades, rash cutâneo, prurido, perturbações do
sono e arritmias, são aspetos a ter em conta .

O Serviço de Pediatria Internamento do HDS realiza as
provas da Clonidina. Sustentámos a prática clínica dos
enfermeiros no conhecimento científico sobre a
Clonidina (ação, efeitos secundários), nos
procedimentos e normas de colheita de sangue em
vigor no Hospital, em documentação produzida por
outras unidades de saúde, em pesquisas não
estruturadas da literatura e no recurso a peritos como
fonte de informação. 

CUIDADOS DE ENFERMAGEM À CRIANÇA SUBMETIDA À PROVA DA CLONIDINA
Revisão Sistemática da Literatura

 

João Manuel Nunes de Oliveira Alves
Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica
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Quais são os cuidados de enfermagem(O) à
criança(P) submetida à prova da Clonidina (I)?

Considerámos ser fundamental efetuar pesquisa da
literatura metodologicamente estruturada: saber o que
nos diz a Investigação sobre a temática. Que
conhecimentos novos? Que aspetos a inovar? O que
reformular no plano assistencial. Propusemo-nos
identificar estudos que abordem de forma explicita ou
implicita pela análise, os cuidados de enfermagem à
criança submetida à prova da Clonidina.

METODOLOGIA
Utilizámos o modelo PI(C)O para obter artigos
publicados em revistas científicas, derivados de
estudos primários. Definimos como pergunta de
partida:

Selecionámos os descritores em Língua Portuguesa:
Prova da clonidina, criança, cuidados de enfermagem e
em Língua Inglesa: Clonidine Test, child, nursing care.

Efetuámos a pesquisa em Bases de Dados em  Ciências

da Saúde, tendo como critérios de inclusão: descritores
em Língua Portuguesa e Língua Inglesa, estudos que
versam a temática da criança com suspeita de GHD,
com friso temporal desde 1 janeiro de 2012 até à data
da pesquisa e com resumo e texto completo
disponíveis. Como critérios de exclusão, todos os
estudos que não se enquadram nos critérios de
inclusão.

Como fornecedor de bases de dados cientificas
utilizámos a EBSCOhost. Acedemos às seguintes bases
de dados: CINAHL, MEDLINE, Nursing and Allied
Health Collection, Cochrane Trials Register, Cochrane
Database of Systematic Reviews, Cochrane
Methodology Register, Library, Information Science &
Technology Abstracts, MedicLatina e Cochrane Clinical
Answers.

RESULTADOS
A pesquisa foi efetuada no dia 13 de julho de 2022 e
obtivemos 1 artigo que cumpre os critérios de
inclusão/exclusão. O mesmo foi submetido a análise e
discussão dos resultados.

 
  Título

  

 
  Pharmacokinetics and Pharmacodynamics of Orally Administered Clonidine: A Model-Based Approach.

  

 
  Autor (es)

  / Ano
  

 
  Klein,

  R.H. et all1 / Ano 2013
  

 
  Metodologia
  / Tipo estudo

  

 
  Quantitativa

  / Estudo exploratório
  

 
  Objetivos

  

 
   Explorar a relação entre a concentração de clonidica e os seus efeitos no pico da GH e na pressão arterial.

  

 
  Participantes

   
  

 
  40  Crianças com suspeita de Deficiência de GH de 3 Hospitais dos Paises Baixos.

  

 
  Resultados

  

Os níveis  séricos de GH foram medidos em amostras de sangue que foram retiradas, antes  da administração da clonidina
e aos 10, 20, 30, 60, 90, 120, 150 e 210  minutos após a administração;
As amostras de sangue foram guardadas a -40ºC até á análise;
As crianças permaneceram em decúbito dorsal durante todo o procedimento;
Os parâmetros vitais: pressão arterial (PA), frequência cardíaca (FC), frequência  respiratória e saturação de oxigênio
foram registrados em intervalos de 15  minutos durante o teste;
A PA sistólica baixou em média 12,8% e a PA diastólica baixou em média 19,7%  em todos os participantes do estudo;
O modelo farmacocinético ajustou-se bem aos dados obtidos e pode ser usado  para investigar a relação entre as
concentrações de clonidina e seus efeitos  na PA, FC e GH;
Os níveis de sedação foram registrados usando a escala de Sedação de Ramsay  Modificada (mRSS);
Antes da prova todos os pacientes apresentavam níveis de consciência normal,  mas após a administração da clonidina, os
efeitos sedativos surgem  rapidamente, atingem o pico entre 1 a 2 horas e persistem durante todo o   procedimento;
Dos 40 pacientes, 3 tiveram que suspender  a prova por ter apresentado hipoglicémia aos 30 minutos após o inicio;
As concentrações séricas da clonidina aumentaram rapidamente e atingem o seu  pico após 1 hora de administração,
diminuindo lentamente.

  

Quadro 1 – Apresentação dos resultados da pesquisa
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DISCUSSÃO
Os resultados reforçam o papel da Clonidina como
estimulador da produção GH, sendo usado para
investigar a produção da GH em crianças de baixa
estatura, confirmando ou excluindo deficiência de GH,
asserção também defendida por outros autores    .

Os dados encontrados sugerem que as colheitas de
sangue para realização dos testes serológicos devem
ser realizadas antes da administração da clonidina, aos
10, 20, 30, 60, 90, 120, 150 e 210 minutos após a
administração, não concordantes com o procedimento
em vigor no nosso Hospital e também referenciado
noutros estudos     que sugerem: antes da realização da
prova (0 minutos), aos 30, 60, 90 e 120 minutos.

O estudo reforça a importância da monitorização da
PA, FC, frequência respiratória e saturação de oxigénio
de 15 em 15 minutos, para despiste precoce da
hipotensão   e  bradicardia,  bem   como   alteração   do

  

estado de consciência, nomeadamente o efeito
sedativo.

O aumento da Clonidina sérica é rápido e a sua
depuração é lenta, tendo o seu pico sérico aos 60
minutos. Constatou-se a queda significativa da PA e FC
e níveis moderados de sedação durante o teste, em
concordância com outros estudos  .

A presença de hipoglicemia em 3 pacientes, levando à
interrupção da prova, é apresentada como hipótese de
suscetibilidade individual (pela presença de GHD), em
combinação com o jejum prolongado antes e durante a
realização da prova.

Os resultados obtidos, sustentados pelo estudo, mas
também por outros estudos mais afastados no tempo           
hhg, permitem-nos apresentar no quadro 2 um
conjunto de intervenções que elencam os cuidados de
enfermagem à criança submetida à prova da Clonidina.

Colocar a criança em cama que facilite a posição de Trendelenburg, para correção de hipotensão;
Descrever o procedimento à criança e à família. 
Colher dados prioritários: peso, altura, TA, FC, alergias, medicação, jejum de 8 horas.
Os restantes dados da avaliação inicial serão colhidos conforme a disponibilidade da criança/pais/enfermeiro. 
Antes de iniciar a prova incentivar a criança a ir ao WC;
Canalizar 2 veias periféricas:

Monitorizar TA, FC, frequência respiratória, saturação de oxigénio e sedação (com escala) antes de administrar o medicamento e depois de 15
em 15 minutos.
Colher sangue para os testes serológicos aos 0, 30, 60, 90 e 120 minutos.
Garantir adequada conservação do produto até ser analisado.
Monitorizar a glicemia capilar ou venosa de 30 em 30 minutos até final da prova e depois até estabilizar.
Administrar Clonidina (dose prescrita pelo médico).
Vigiar efeitos adversos: sonolência, hipotensão, bradicardia, sedação, outros.
Informar o médico sobre o decorrer da prova e aparecimento de efeitos adversos.
Reverter hipotensão/bradicardia/hipoglicemia, se necessário.
Manter a criança em jejum durante a prova.
Após a prova iniciar alimentação quando a criança estiver bem acordada, orientada e com valores tensionais a normalizarem.
Promover o repouso e conforto.
Manter a criança com monitorização dos parâmetros vitais até à completa normalização dos mesmos.
Assistir no 1.º levante.
Manter fluidoterapia e.v. conforme prescrição, normalmente até recuperação dos parâmetros vitais e boa tolerância alimentar.
Reforçar fluidoterapia oral para promover a excreção da Clonidina.
Remover cateteres ev logo que não se justifique a sua manutenção. 

             - 1.º Acesso venoso em veia de bom calibre (com cateter ev  obturado e salinizado para colheita de sangue);
             - 2.º Acesso venoso para fluidoterapia.
               Nota: Se não for possível ter 2 acessos venosos pode fazer-se o procedimento só com 1, suspendendo a fluidoterapia durante a colheita de sangue.

Quadro 2 – Intervenções de enfermagem à criança submetida à prova da Clonidina

Klein,R.H. et all. Pharmacokinetics and Pharmacodynamics of Orally Administered Clonidine: A Model-Based Approach.
Hormone research in pædiatrics. 2013. Em linha. Consultado na internet.
Gomez, Roy, et all – Treatment Adherence to injectable treatments in Pediatric Growth Hormone Deficiency compared with
injectable treatments in other Chronic Pediatric Conditions: a systematic Literature Review. Frontiers in Endocrinology. Março
2022. Em linha.  Consultado na internet.
Wacharasindhu, S., et all.Diagnosis and growth hormone (GH) therapy in children with GH deficiency: experience in King
Chulalongkorn Memorial Hospital, Thailand. Journal of the Medical Association of Thailand. 2007, outubro, vol. 90 (10). Em
linha. Consultado na internet.
Infarmed. Folheto informativo de Cloridrato de clonidina (catapresan). Em Linha. Consultado em 13 de julho de 2022,  na
internet.
Montes, Cristina Capilla, et all. Neurological manifestations following clonidine test for growth hormone reserve in children:
case report and review of the literature. Drugs Ther Perspect. 2006; Vol. 22, No. 7. Em linha. Consultado na internet.
Castells, S. et all. Hypothalamic versus pituitary dysfunction in Down's syndrome as cause of growth retardation. Joumal of
Intellectual Disability Research. Dezembro 1996; vol 40 part 6, p 509-517. Em linha. Consultado em 13/07/2022, na internet.
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HDS, único na região do Ribatejo e Médio Tejo
com serviços na área da vertigem 
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A Unidade de Vestibulogia do HDS, direcionada para
o diagnóstico da vertigem, tonturas e alterações do
equilíbrio, foi otimizada. Esta valência oferece, no
setor público, serviços únicos nesta área                                                        
na região do Ribatejo e Médio Tejo. 

A reestruturação funcional desta unidade integrada
no Serviço de Otorrinolaringologia (ORL) foi possível
com a aquisição de novos equipamentos de
diagnóstico e terapêutica, nomeadamente software
nas áreas da videonistagmografia e da posturografia
dinâmica computorizada.
 
Com a referida otimização, o Serviço de ORL está
capacitado para efetuar avaliação por
videonistagmografia, videoscopia, VHIT e
posturografia de diagnóstico, exames estes que
ficarão    disponíveis     não  só  internamente  para  o 

 

serviço, mas para outras áreas multidisciplinares.

O Serviço de ORL, dirigido por Mário Galveias, criou,
em 2017, a Consulta de Vertigem, a cargo de Ana
Margarida Simões. Segundo esta médica, “a vertigem,
tonturas e alterações do equilíbrio são manifestações
muito frequentes e transversais a várias áreas
médicas”. Na sua origem podem estar implicadas
variadas causas - centrais, periféricas,
cardiovasculares, metabólicas ou psicossomáticas. A
ORL desempenha um papel preponderante na
avaliação e diferenciação destas entidades, dado que
no ouvido interno se encontra o órgão do equilíbrio
por excelência.

Com a recente operacionalização de um local de
estimulação optocinética, a reabilitação vestibular
também está em pleno funcionamento em parceria
com o Serviço de Medicina Física e Reabilitação. 

O HDS implementou, no final do passado mês de
fevereiro, um sistema automático de envio de SMS
aos utentes que realizem teste covid-19 na
instituição, com exceção daqueles que estão
internados.

Quando o resultado do teste é negativo ou positivo,
as mensagens são enviadas automaticamente ao
utente logo após a confirmação do mesmo pelo
Serviço de Patologia Clínica.

Se o utente for proveniente da urgência e o resultado
for inconclusivo, na mensagem é sugerido “ligue para
a Saúde 24”. Aos restantes utentes - da Consulta
Externa, Hospital de Dia  e  profissionais  de  saúde -, 

quando o resultado do teste é inconclusivo, a sugestão
é “entre em contacto com o médico assistente”.

“Esta ferramenta, além de libertar os recursos humanos
para outras tarefas, torna mais célere a comunicação e,
simultaneamente, reduz a ansiedade dos utentes”,
salienta o Conselho de Administração.

Covid-19: HDS comunica resultados de testes  por  SMS



A Consulta de Diabetes do HDS fez em março 30
anos e surgiu da necessidade de seguimento do
doente diabético de forma sistematizada por uma
equipa especializada e diferenciada na área.
Atualmente são seguidos regularmente 1 300
doentes. 

Os doentes da consulta incluem predominantemente
diabéticos tipo 1 e tipo 2 insulinotratados, com
graves complicações, particularmente os que
apresentam envolvimento órgão-alvo, com
complicações oftalmológicas, nefrológicas,
cardiológicas e neurológicas. 

Recuando três décadas, a médica Cristina Esteves,
que integra a consulta desde o início, conta que tudo
começou quando durante o internato de Medicina fez
estágio de Diabetes no Hospital de Santa Maria e foi
incentivada à criação de uma consulta de diabetes no
HDS com o objetivo de descentralizar a consulta do
hospital central. 

A médica colaborou com o então diretor de Serviço,
Manuel João Gomes, na elaboração do projeto que
teve início em março de 1992, integrando uma
equipa multidisciplinar de enfermagem, medicina
interna e nutrição, com a colaboração de
oftalmologia, cirurgia, cardiologia, urologia e
neurologia.

Em 1999 a atividade foi alargada com a criação de
um hospital de dia de diabetes. Por sua vez, em 2000
foi criado o Núcleo de Diabetes, coordenado a partir
de 2010 por Cristina Esteves, que incluía uma 
equipa de quatro médicos, com vários 
períodos de consulta e um hospital de dia,
com uma enfermeira com formação 
específica dedicada a ensinos 
individuais e de grupo. 
Também nesse
mesmo
ano foi 
efetivada a
Consulta de 

 

Consulta da Diabetes do HDS 
acompanha 1 300 doentes
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Diabetes e Gravidez, consulta multidisciplinar que
inclui internista com formação em diabetologia,
obstetra e nutricionista dedicada ao seguimento de
grávidas diabéticas. Já em 2011, e com a integração de
um podologista a tempo parcial, que dá apoio ao
doente seguido na consulta de diabetes, alargaram-se
competências e diferenciação. 

No futuro, e após um período de pandemia, é objetivo
retomar a investigação com participação em ensaios
clínicos, manter a atividade formativa com cursos e
palestras dirigidas a médicos e enfermeiros,
privilegiando os dirigidos a Internos em formação, quer
do hospital, quer dos Cuidados de Saúde Primários. 

Para o futuro, Cristina Esteves destaca, ainda, dois
projetos inovadores, um dirigido a diabéticos tipo 1 e
outro dirigido a uma das complicações mais nefastas,
ambos dependentes de recursos humanos, e que,
conforme refere, “virão a constituir uma mais-valia
para o doente e para o Hospital”.

Por sua vez, a internista Cristina Santos, que faz
igualmente parte do corpo clínico inicial, realça:
“Nestes anos, e fruto das novas moléculas, quer de
antidiabéticos orais, quer de novas insulinas,
conseguimos alcançar um melhor controlo metabólico
que antes não era possível implementar. Também o
facto da nova tecnologia inovadora associada à
autovigilância da glicemia intersticial veio facilitar a
vida dos utentes e dos profissionais de saúde.”

A equipa do Núcleo  de   Diabetes   é   atualmente          
constituída    por     seis    assistentes    hospitalares    e                         
     dois     enfermeiros     dedicados    a       área,     dois 
      nutricionistas e uma podologista. Do  corpo  clínico 
       inicial além das médicas Cristina Esteves e Cristina 
                                                           Santos, mantém-se 
                                                         também em funções 
                                                                   o nutricionista        
                                                                     Santo Amaro.

 
Cristina Santos, 

Santo Amaro 
e Cristina Esteves



Serviço de Cirurgia Geral quer avançar  para a acreditação
 

Nesta edição, fomos conhecer de perto o Serviço de Cirurgia Geral do HDS e ficámos a saber que, após a conclusão do
processo de recertificação do Centro de Referência para a área de Oncologia Adultos – Cancro do Reto do HDS, em

maio de 2021, um dos maiores objetivos é avançar para a acreditação de todo o Serviço de Cirurgia Geral.
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Subimos ao 5.º piso do HDS para conhecer o Serviço
de Cirurgia Geral, dirigido por Luís Ferreira,
assistente graduado sénior. Este serviço está
integrado no Departamento de Cirurgia, cuja direção
está a cargo de José Lima, assistente graduado de
Cirurgia Geral. O Departamento integra, ainda, os
serviços de Cirurgia Vascular, Dermatologia,
Oftalmologia, Ortopedia, Otorrinolaringologia e
Urologia.

É com entusiasmo que Luís Ferreira fala sobre o
Serviço que dirige desde dezembro de 2021 e ao qual
está ligado desde 1986, enquanto interno do Ano
Comum.

Enquanto se pode assistir às rotinas dos profissionais
de saúde que constituem o Serviço, Luís Ferreira
explica que o serviço é constituído por duas unidades
– Cirurgia 1- Unidade de Homens e Cirurgia 2 –
Unidade de Mulheres que, no total, possuem 51
camas ativas. “A atual situação pandémica obrigou à
reestruturação do espaço do internamento, levando à
partilha do mesmo com a ginecologia, que
atualmente ocupa seis camas”, conta Luís Ferreira.

Fazem parte do Serviço 52 enfermeiros, sendo cada
uma das unidades dirigida por um enfermeiro
responsável, Graça Lanhoso na unidade 1 e Anabela
Silva na unidade 2. Teresa Guerreiro é a enfermeira
coordenadora do departamento cirúrgico. 

De  acordo   com  o  diretor  do  Serviço,  a  atividade

assistencial dos cirurgiões e internos da formação
específica distribui-se pelos blocos operatórios, central
e da cirurgia de ambulatório, com apoio de
anestesiologista, e em sala de pequena cirurgia no
edifício das Consultas Externas sem apoio de
anestesista. O apoio à enfermaria, consulta externa,
urgência interna e externa é prestado de forma regular
por todos.

Por sua vez, a prestação de cuidados cirúrgicos no
serviço de urgência é feita por equipas de três
elementos por períodos de 24 horas, podendo existir
um quarto elemento por mais 12 horas, geralmente um
interno de especialidade dos primeiros anos.

A organização do serviço está assente em três
unidades funcionais baseadas em três grupos de
patologias distintas, com cirurgiões dedicados: cirurgia
colorretal, que integra o Centro de Referência para
Oncologia Adultos – Cancro do reto; cirurgia de
endócrinas, dedicada ao tratamento cirúrgico da
tiroide, paratiroide e supra-renal; e cirurgia do andar
supra-mesocólico, dedicada ao tratamento da patologia
oncológica do estômago e doença do refluxo
gastroesofágico, e da qual faz parte a cirurgia bariátrica
(Centro de Tratamento Cirúrgico da Obesidade).

A patologia mamária está centralizada na Unidade de
Senologia (centro de reconhecimento europeu), na
dependência da Ginecologia com a colaboração de um
cirurgião geral do serviço.
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Em setembro de 2015 o Serviço de Cirurgia Geral
coordenou a candidatura a Centro de Referência para
Oncologia Adultos – Cancro do Reto que envolveu os
Serviços de Oncologia Médica, Gastrenterologia,
Imagiologia, Radioterapia, Anatomia Patológica,
candidatura reconhecida pela Comissão Nacional
para os centros de referência por Despacho n.º
9414/2016 de 22 de julho.

A atribuição deste Centro de Referência ao HDS
levou à criação no Serviço de Cirurgia Geral de uma
Unidade de Cirurgia Colorretal à qual estão
dedicados presentemente cinco cirurgiões. 

Segundo Luís Ferreira, que é também coordenador do
Centro de Referência, o passo que se seguiu foi a
acreditação, iniciada em 2017 segundo o modelo
nacional e oficial de acreditação em saúde (modelo
ACSA). Obteve a certificação com nível “Bom” em
junho de 2019 e a recertificação em maio de 2021 com
validade até 2024.

“O reconhecimento obtido nesta importante área de
oncologia permite, atualmente, englobar o HDS na
Rede Nacional e Europeia de Centros de Referência e,
sobretudo, garantir uma prestação de cuidados de
excelência neste âmbito, de uma forma padronizada, a
todos os doentes.”

Luís Ferreira nasceu em  Coruche,  a   6   de     
  fevereiro   de    1961.    Licenciou-se   pela  
     Faculdade   de   Ciências     Médicas    da 
       Universidade    Nova  de Lisboa,   tendo  
           realizado  o Internato Geral no   HDS   
                 entre    1986   e  1988.   No   ano  
                   seguinte    cumpriu  o     Serviço    
                           Militar    Obrigatório  como 
                           aspirante médico na Escola 
                              Prática  de  Cavalaria  em

Santarém.  Fez  a 
especialidade de  CG 

                                      no  HDS  entre 1991
e 1996, bem  como 

                           toda  a  sua  carreira
                                  hospitalar,  chegando a    
                            assistente graduado sénior     
                           da especialidade  em 2018,  
                           por concurso público. 
                                          
                         No  HDS,  além das  funções                               
                       assistenciais que tem mantido         
                      ao     longo      dos     anos,  foi 
                                            

 coordenador da Emergência Interna e adjunto para a
Direção do Departamento de Urgência para a área
cirúrgica, coordenador da VMER desde 2005 a  2017 e
integrou a comissão de infeção hospitalar. 

Desde setembro de 2016 é coordenador do Centro de
Referência para a área de Oncologia Adultos – Cancro
do Reto, integrado no Serviço de Cirurgia Geral. É
desde 1 de dezembro de 2022 diretor do Serviço de
Cirurgia Geral no HDS. 

Possui experiência cirurgia em áreas variadas, com
particular destaque para as abordagens minimamente
invasivas: laparoscopia, TAMIS, TaTME. Desde 2016,
com a criação no serviço das unidades funcionais e a
atribuição do centro de referência, a sua atividade
cirúrgica centra-se na patologia colorretal, ocupando a
oncologia o grande volume de trabalho. 

No âmbito da formação, desempenha com regularidade
funções de tutor de Cirurgia Geral de Internos do
Internato Geral/Ano Comum e participa na formação
de internos do Internato Complementar de Cirurgia
Geral.

HDS na Rede Nacional e Europeia de Centros de Referência
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Coordenado por Pedro Mesquita desde abril de
2017, o Centro de Tratamento Cirúrgico da
Obesidade iniciou o seu funcionamento em março de
2010, de acordo com o programa de tratamento
cirúrgico da obesidade.

Os objetivos deste programa passam, sobretudo pela
identificação dos casos com indicação para cirurgia
bariátrica, garantido uma prestação adequada de
serviços e um acompanhamento dos resultados das
cirurgias e das consultas multidisciplinares durante
um período mínimo de três anos.

Desde março de 2017 que o HDS integra o grupo
restrito de 14 hospitais do Serviço Nacional de Saúde 
considerados como Centro de Tratamento Cirúrgico
da Obesidade.

De acordo com Pedro Mesquita, o principal projeto
para o futuro no que respeita ao CTCO é fazer o
centro crescer de modo a que seja possível atender
mais doentes, realizar mais consultas e mais
intervenções cirúrgicas. “Felizmente, estamos
atualmente em condições de dar esse passo.
Aguardamos disponibilidade de mais tempos
operatórios para podermos cumprir o projeto. Temos
uma equipa funcional, motivada com elementos
muito competentes e empenhados em fazer um bom
trabalho. Os resultados têm sido muito bons, com um
crescimento gradual e sustentado”, aponta.

HDS entre os 14
hospitais do SNS com
Centro de Tratamento

Cirúrgico da Obesidade 
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Aposta na 
formação médica contínua

 Para Luís Ferreira, “a formação médica contínua é a
chave do correto diagnóstico e tratamento dos
doentes, já que permite ao profissional de saúde
adequar permanentemente a sua atuação aos
standars e necessidades que a sua profissão exige”.

O Serviço assume como objetivos da formação
médica continuada: garantir atualização e melhoria
de conhecimentos dos profissionais; potenciar a sua
capacidade de adequar o uso de recursos de saúde
em relação com o benefício individual, social e
coletivo; generalizar o conhecimento aos aspetos
técnicos, científicos, éticos, legais sociais e
económicos; e possibilitar a criação de instrumentos
de comunicação entre profissionais de saúde. 

O Serviço de Cirurgia Geral preconiza diversas
tipologias da formação contínua, em particular
hospitalar, extra-hospitalar presencial e online.

Segundo Luís Ferreira, a  formação  continuada  deve
 

ser quantificada e acreditada. Deve ter um
componente qualitativo (fator qualidade)
complementado por um componente quantitativo
(duração da atividade). 

No que respeita à idoneidade formativa, o diretor do
Serviço explica que atualmente é parcial (48 meses) do
tempo previsto de formação na sua área de
competência (60 meses), de acordo com o plano de
formação proposto pela Comissão Nacional do
Internato Médico e do Colégio da especialidade. É
objetivo a curto prazo readquirir a idoneidade
formativa para a totalidade do tempo de formação. 

O diretor do Serviço sublinha o rigor que existe em
todo o processo de avaliação contínua dos internos de
especialidade, da programação dos seus estágios
noutras instituições, no acompanhamento permanente,
estimulando a elaboração e apresentação de trabalhos
científicos quer no próprio serviço nas reuniões
semanais, quer em congressos e cursos fora da
instituição.
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Enfermagem 
nos cuidados ao 
doente cirúrgico 

A equipa de enfermagem do Serviço de Cirurgia Geral
é composta por 52 enfermeiros, distribuídos entre a
unidade 1 e a unidade 2. De acordo com Teresa
Guerreiro, enfermeira coordenadora do Departamento
Cirúrgico desde 2015, no âmbito da Cirurgia o trabalho
do enfermeiro abrange os cuidados de enfermagem
inerentes ao pré e pós-operatório, e com uma
incidência muito grande em cuidados paliativos. No
atual contexto sociodemográfico, estes cuidados
abrangem também a família/cuidador.

Segundo a responsável, que iniciou funções no antigo
hospital em janeiro de 1985 no Serviço de Cirurgia
Mulheres, atualmente os maiores desafios na área de
enfermagem prendem-se com a gestão de recursos de
forma a adequar os cuidados às necessidades dos
utentes.

Sobre o papel do enfermeiro, Teresa Guerreiro destaca
que, na prática, “está presente na vida do cidadão ao
longo de todo o ciclo de vida, desde o nascimento até
à sua morte”. Nas suas palavras, “o enfermeiro deve
em cada um desses momentos, encontrar a melhor
forma de ir ao encontro das necessidades dos utentes,
recolhendo dados que lhe permita efetuar um
diagnóstico de enfermagem claro e objetivo, planeando
e executando as ações adequadas aos problemas
identificados e à vontade do utente”.

Teresa Guerreiro realça ainda que os cuidados de
enfermagem se caracterizam por “estabelecer uma
relação de ajuda com o utente e podem englobar o
escutar, o acolher, o estar perto, o confortar em
diversos contextos”. “A empatia e a comunicação
assertiva devem ser uma constante no dia a dia do
enfermeiro”, afirma. 



Ana Maria Piçarra está no HDS desde que as atuais
instalações foram inauguradas, em novembro de
1985, tendo passado anteriormente pelo Arquivo,
pela Consulta Externa, Bloco Operatório e Unidade
Hospitalar de Gestão de Inscritos para Cirurgia
(UHGIC). O melhor do seu trabalho é, nas suas
palavras, “a relação humana”.

Já Fátima Matos trabalha no hospital desde 1994.
Começou por ser assistente técnica no Serviço de
Cirurgia Geral, funções que desempenhou até 2005,
ano em que foi convidada a secretaria o
Departamento de Cirurgia. O aspeto que mais gosta
no seu trabalho é sentir que está a ajudar na
resolução de vários problemas, junto daqueles que
mais necessitam, quer sejam profissionais quer sejam
utentes.
 

Manuela Afonso e Ana Maria Piçarra são as
assistentes técnicas que dão apoio permanente ao
Serviço de Cirurgia Geral. Entre as várias tarefas que
desempenham, destaca-se o secretariado no Piso 5
(internamentos, consultas, Unidade de Cirurgia
Colorretal e do Centro de Tratamento Cirúrgico de
Obesidade (CTCO). Fátima Matos, por sua vez,
secretaria o Departamento de Cirurgia, mas sempre
em interação com o Serviço de Cirurgia Geral. 

Manuela Afonso chegou ao HDS em 2004 e, desde
esse momento, desempenha funções na Cirurgia
Geral. Para a assistente técnica, o mais enriquecedor
no seu trabalho é “o relacionamento com vários
profissionais e utentes com personalidades
diferentes conseguindo interagir com todos sem
conflitos, ajudando e confortando sempre que
possível utentes ou familiares mais vulneráveis”.

Assistentes técnicas destacam
relação com profissionais e utentes

Chegou ao HDS há sete anos e desde essa altura
desenvolve atividade no Serviço de Cirurgia Geral.
Do seu dia a dia e dos restantes assistentes
operacionais, Carla de Jesus destaca como principal
preocupação “o bem-estar do doente”.

As tarefas são diversas e passam pelo apoio na
prestação de cuidados de saúde, na higiene diária e
na alimentação até à higienização da unidade do
doente e transporte de produtos.

Questionada sobre os maiores desafios, admite que
por vezes é mais difícil lidar com situações de maior
complexidade. Contudo, porque são também estes
casos que por vezes implicam mais dias de
internamento, acaba por estabelecer-se uma ligação
de maior proximidade com os doentes e  até  com  os 

O papel do assistente operacional na
 promoção de bem-estar ao doente

familiares. “No início era um mundo completamente
diferente, porque vinha de uma área completamente
diferente (era florista) e nunca tinha tido contacto
com o doente. Mas fui muito bem recebida no
Serviço e hoje gosto bastante do que faço
diariamente”, confessa.

Carla de Jesus conclui salientando o facto de os
assistentes operacionais trabalharem em estreita
articulação com os enfermeiros.
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Utentes muito satisfeitos com a
Unidade de Dor Aguda do HDS
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Os doentes tratados na Unidade de Dor Aguda (UDA)
do HDS entre junho e dezembro de 2021 revelaram
grande satisfação pela qualidade do serviço prestado
nesta instituição.  Dos inquiridos no “Questionário de
Avaliação da Satisfação do Doente”  79% indicaram
estar “muito satisfeitos” com os métodos utilizados
para o controlo da dor.

No questionário, que envolveu 356 inquiridos, 82%
disseram estar “muito satisfeitos” com a informação
fornecida relativamente à dor e 18% dos doentes
afirmaram estar “satisfeitos”. Quanto ao grau de
satisfação com os profissionais da UDA, o inquérito
concluiu que 84% dos utentes referiram estar “muito
satisfeitos” e 16% indicaram estar “satisfeitos”.

Em 2021, a UDA do HDS observou um total de 760
doentes. Destes, 738 foram submetidos a
procedimentos cirúrgicos. Os restantes 22 não foram
operados, mas necessitaram de apoio no controlo da
dor, como por exemplo doentes paliativos ou
politraumatizados.

De acordo com a anestesiologista Ana Ricardo,
coordenadora   desta    unidade,    a  equipa  da  UDA 

“avalia diariamente os doentes operados a quem foi
prescrita analgesia não convencional. Esta avaliação é
realizada aos doentes internados nos diferentes
serviços dos departamentos cirúrgico e da mulher e da
criança. Os protocolos analgésicos são válidos por 72
horas, exceto no pós-operatório de cesariana que tem
uma duração de 48 horas. É realizada uma visita diária
pelo enfermeiro da UDA, posteriormente validada pelo
anestesiologista de urgência”.

A UDA do HDS está integrada no Serviço de
Anestesiologia e Reanimação, dirigido pelo médico
Alberto Roxo, e, além da anestesiologista Ana Ricardo,
conta com as colaborações de Sara Rodrigues, médica
assessora, Carla Brás, enfermeira-responsável, e dos
enfermeiros José Touret e Joaquim Correia. A
atividade é assegurada por todos os médicos do
Serviço de Anestesiologia e pelos enfermeiros do
Bloco Operatório Central. 

O apoio médico e de enfermagem da UDA é garantido
sete dias por semana durante as 24 horas, com o
objetivo de identificar a eficácia do protocolo
constituído e potenciais complicações decorrentes
destas modalidades analgésicas.

#atualidade



Mais de dois milhares e meio de participações em 24 sessões! Este é o rescaldo da 
2ª Semana da Saúde Infantojuvenil do HDS, orientada para os "Desafios da

Adolescência", que decorreu entre os dias 31 de maio e 2 de junho e contou com
um painel de especialistas de referência na área.

#evento em destaque
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Mais de 2.500 participa
da Saúde Infantoj

 

 

A II Semana da Saúde Infantojuvenil do HDS,
organizada como apoio da Escola Superior de
Educação de Educação de Santarém (ESE), contou
com mais de 2.500 participações no total das 24
sessões que o programa integrou, mais do dobro do  
registado na primeira edição. A iniciativa teve lugar
entre 31 de maio e 2 de junho.

Centrado no tema “Crescer bem & Bem Crescer”, o
evento online e totalmente gratuito, direcionado
para profissionais da educação, pais, avós – e
demais encarregados de educação -, crianças,
adolescentes e jovens, focou-se este ano nos
desafios da adolescência. 

Ao intervir na sessão de abertura, Ana Infante,
presidente do Conselho de Administração do HDS,
salientou: “À semelhança da anterior Semana da
Saúde Infantojuvenil realizada em 2021, este evento
será um excelente contributo para que pais e
educadores encontrem novas e melhores ferramentas
para compreender e melhor educar os seus
adolescentes, criando jovens mais saudáveis, do
ponto de vista físico, social e emocional, preparados
para enfrentar uma sociedade em grandes
transformações.”

Por sua vez, Paulo Sintra, destacou que esta iniciativa
representa o que o HDS se  propõe  a  fazer:  por  um 



ações na II Semana 
juvenil do HDS

#evento em destaque
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lado, “expor o que de melhor se faz nas suas
instalações e, neste caso, para fora das suas
instalações “e, por outro lado, “participar na literacia
da sua população, ajudando a compreender melhor
as suas patologias”. O responsável expressou ainda
o desejo de que este evento possa ser o “motor”
para outros serviços do HDS fazerem algo
semelhante dentro das diferentes áreas.

Aldina Lopes, diretora do Serviço de Pediatria,
destacou que “investir na saúde da criança e
adolescente é, sem dúvida, o ganho mais eficaz na
Saúde” e que a “prevenção de muitas doenças
crónicas   faz-se    desde    a   infância”.  Segundo   a  

pediatra, “é preciso Crescer Bem em saúde e em
conhecimento, mas não menos importante é Bem
Crescer. E é nesse Bem Crescer que recai grande
preocupação dos pais, dos educadores e dos
profissionais que acompanham a evolução de uma
criança e adolescente”.

As 24 sessões, webinares e workshops, estão
disponíveis para consulta na página de youtube do
HDS.

O HDS agradece o apoio da Escola Superior de
Educação, e em particular com o Centro
Tecnológico, que foi “fundamental” para o sucesso
do evento. 

CRESCER BEM
& BEM CRESCER

DESAFIOS NA ADOLESCÊNCIA



HDS implementa novo sistema
de gestão de atendimento

Encontra-se em funcionamento no HDS um novo
sistema de gestão de atendimento, com recurso a
quiosques digitais. O objetivo desta solução, que
numa primeira fase ficou disponível no Hospital de
Dia, nos Serviços de Psiquiatria e Ginecologia /
Obstetrícia, é otimizar o atendimento clínico e
administrativo.

Este novo sistema possibilita o check-in do doente e
efetivação dos atos clínicos através da leitura do
Cartão de Cidadão.

Para facilitar a implementação deste novo sistema,
colaboradores do HDS prestam a ajuda necessária
aos utentes no esclarecimento de questões
relacionadas com o funcionamento dos quiosques e
apoiam os profissionais na chamada clínica. 

Para o Conselho de Administração do HDS, “a
gestão eficaz do atendimento é fundamental para o
bom funcionamento do hospital”.

#atualidade
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HDS distinguido pelo Município
 no Dia Mundial da Saúde

O HDS e o Agrupamento de Centros de Saúde (ACES)
Lezíria foram distinguidos pelo Município de Santarém
pelo trabalho realizado no combate à pandemia Covid-
19, no Dia Mundial da Saúde, assinalado a 7 de abril.

Ana Infante, presidente do Conselho de Administração
do HDS, foi uma das oradoras da sessão de abertura da
conferência “Saúde Regional para uma Crise Mundial”,
iniciativa organizada pelo Município no âmbito da
efeméride, que teve lugar no Salão Nobre dos Paços do
Concelho.

Ao intervir, Ana Infante assegurou que, face ao contexto
que o mundo atravessa, de “quase” fim da pandemia e
de uma guerra “improvável, “o Serviço Nacional de
Saúde, e no caso concreto o HDS, continuará a estar na
‘linha da frente’”, agora “ainda mais resiliente, mais ativo
e mais competente”.

Além dos “significativos investimentos” feitos na área da
saúde nos últimos dois anos, que resultaram em
melhorias nos serviços, a responsável destacou que
”temos profissionais empenhados, mas também
cansados com o esforço acrescido no ataque à
pandemia”.

A responsável garantiu que o HDS tudo fará para
assegurar os cuidados necessários aos refugiados, “sem
nunca colocar em risco toda a panóplia de cuidados
hospitalares que continuaremos a dar aos nossos
utentes”. À sua medida, o HDS contribuiu com o envio
de medicamentos e material de consumo clínico par a
Ucrânia.

A presidente do Conselho de Administração do HDS
concluiu citando a Organização Mundial de Saúde: “São
necessárias ações urgentes que possam manter os
humanos e o planeta saudáveis e fomentar um
movimento para criar sociedades focadas no bem-estar.”

Mais de uma centena de futuros
médicos realizam estágio no HDS

O HDS vai receber no ano letivo 2022-2023 112
alunos do 6.º ano da Faculdade de Medicina da
Universidade de Lisboa (FMUL) para a realização de
estágio, o que expressa o reconhecimento da
capacidade formativa da instituição.

Nos últimos anos, o HDS tem apostado na
diferenciação científica e na formação em diferentes
áreas de conhecimento. Esta proximidade à
sociedade académica tem sido estimulada em
diferentes sentidos, nomeadamente através da
receção de alunos do 6.º ano da FMUL.

Para o Conselho de Administração, “este esforço
contínuo faz com que o HDS seja um hospital cada
vez mais atrativo para quem quer apostar no seu
desenvolvimento profissional”.



No Dia Mundial da Higiene das Mãos, assinalado a 5
de maio, o Grupo de Coordenação Local-Programa
de Prevenção e Controlo de Infeções e de
Resistência aos Antimicrobianos (GCL-PPCIRA) do
HDS dinamizou um Ciclo de Workshops para
Prevenção e Controlo em Infeção intitulado
“Investir no Básico é a Solução”. O evento decorreu
na Escola Superior de Educação de Santarém.

A sessão de abertura contou com as intervenções
de João Formiga, enfermeiro diretor do HDS, Fausto
Roxo, coordenador do GCL-PPCIRA, e Ana Grais,
mestre em Infeção Associada aos Cuidados de
Saúde.

O programa contemplou seis workshops,
subordinados aos temas: “A Desinfeção no Pós
Covid - Menos é  mais!”;   “Solução  Segura e  Eficaz

 Anatomia Patológica do HDS entre os três 
serviços do país acreditados pela ACSA
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O Serviço de Anatomia Patológica do HDS recebeu
certificação pelo modelo adotado pela Direção-
Geral da Saúde (DGS) – ACSA -, vendo assim
reconhecido o trabalho que tem vindo a realizar.
Este é um dos três serviços da especialidade do país
a conseguir esta certificação, conquista que,
segundo Isabel Andrade, diretora do referido
serviço, enche de orgulho toda equipa.

A certificação foi atribuída em janeiro de 2020, mas
o processo de acompanhamento, obrigatório dois
anos e meio após a certificação, foi concluído em
fevereiro de 2022, após avaliação intercalar.

Para Pedro Pereira Luís, responsável da Qualidade
do Serviço  de  Anatomia  Patológica  do  HDS,  esta  

certificação “atesta o compromisso do serviço com a
qualidade, para garantir os melhores cuidados para
HDS organiza Ciclo de Workshops para Prevenção e
Controlo da Infeção o cidadão”. De acordo com o
médico, este  reconhecimento “permite não só
afirmar a fiabilidade dos resultados do laboratório,
mas também criar uma política de qualidade que é
partilhada por todos os profissionais do serviço, e
que inclui aspetos de proteção de dados,
identificação de problemas, propostas de melhorias,
otimização de circuitos, auditorias e controlos de
qualidade”. 

O Modelo ACSA baseia-se num processo que
verifica e reconhece de que forma os cuidados de
saúde prestados aos cidadãos estão de acordo com
os padrões de qualidade nacionais e internacionais,
aplicáveis às diversas tipologias de unidades de
saúde, e com os eixos prioritários da Estratégia
Nacional para a Qualidade na Saúde.

“O CA congratula-se com a certificação de mais um
dos serviços do HDS que demonstra o
reconhecimento pela excelência e qualidade dos
serviços que prestamos, mas também o
profissionalismo e dedicação com que os
funcionários do hospital trabalham diariamente”,
aponta. 

para a Descontaminação Ambiental”; “Gestão e
Tratamento de Roupa Hospitalar”; “Cateteres
Urinários – Boas Práticas”; “Tratamento de Feridas”;
e “Terapêutica de alto fluxo”. 

Houve espaço ainda para a realização de duas
sessões, uma intitulada “Precaução Básica – Higiene
das Mãos”, e a outra “Precauções Básicas – a
Solução da Prevenção da Transmissão”, ambas a
cargo de Ana Grais.

Ciclo de Workshops para Prevenção e Controlo da Infeção



#atualidade

 

O Serviço de Dermatologia do HDS promoveu,
no dia 18 de maio, uma ação de rastreio de
cancro da pele. Com esta iniciativa, o HDS
juntou-se à comemoração do Dia do
Euromelanoma, assinalado em toda a Europa.

O rastreio destinou-se exclusivamente a pessoas
com “sinais” que levantassem dúvidas e foi
sujeito a marcação prévia.

O Serviço de Dermatologia do HDS respondeu,
assim, afirmativamente, ao desafio lançado pela
Associação Portuguesa de Cancro Cutâneo e pela
Sociedade Portuguesa de Dermatologia e
Venereologia, com o apoio da Direção-Geral da
Saúde, e juntou-se mais uma vez à iniciativa
nacional.

HDS promove 
rastreio ao 

cancro da pele 
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O Serviço de Cirurgia Vascular do HDS, dirigido
pelo cirurgião vascular Pedro Martins, realizou pela
primeira vez a implantação de um filtro na veia cava
superior, procedimento habitualmente reservado
aos hospitais centrais. 

A referida intervenção ocorreu num doente de 77
anos que desenvolveu complicações após cirurgia à
vesícula e teve como objetivo evitar
tromboembolismo pulmonar (obstrução de uma das
artérias pulmonares) e potencialmente a morte do
doente que, neste momento, se encontra em
recuperação.

De acordo com o Conselho de Administração, o
HDS tem vindo a apostar numa estratégia de
diferenciação crescente, da qual o Serviço de
Cirurgia Vascular é exemplo, sendo atualmente uma
especialidade em grande desenvolvimento na
instituição.

O Serviço de Cirurgia Vascular desenvolve um papel
importante na prestação de cuidados de Angiologia
e Cirurgia Vascular, na sua vertente médica e
cirúrgica, direcionada à patologia arterial e patologia
venosa.

HDS realiza pela primeira vez  
intervenção vascular inovadora



#atualidade
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Balcão Nascer Cidadão

A equipa de Uroginecologia do Serviço de
Ginecologia e Obstetrícia do HDS iniciou, em maio,
uma nova técnica cirúrgica denominada
histerectomia vNotes. Para a realização das três
primeiras cirurgias, a equipa contou com a presença
do Professor JF Baekelandt do Departement of
Obstetrics and Gynaecology do Imelda Hospital,
situado em Bonheiden, Bélgica, e detentor de uma
vasta experiência nesta técnica.

Segundo Margarida Estrela, ginecologista
responsável pela Consulta de Uroginecologia do
HDS, a histerectomia vNotes é uma técnica
minimamente invasiva que utiliza um orifício natural
(vagina) para aceder ao órgão a operar (útero) por via
laparoscópica (sem a incisão inerente a uma cirurgia
"aberta"). De acordo com a médica, “esta técnica é
muito vantajosa para as doentes pela inexistência de
cicatrizes, pela significativa redução da dor no pós-
operatório e do tempo de internamento”. 

Segundo  a  ginecologista, esta  técnica  permite   um

Serviço de Ginecologia e Obstetrícia 
inicia nova técnica cirúrgica   

regresso célere ao domicílio, assim como uma rápida
recuperação à vida familiar, laboral e social das
utentes. Também para o cirurgião o posicionamento
durante a cirurgia é muito mais confortável e
ergonómico, comparativamente à laparoscopia
clássica.

“O contributo do Professor JF Baekelandt foi
inestimável e permitiu incentivar, aconselhar e
complementar a formação realizada (curso prático
em modelo) por dois ginecologistas em outubro de
2021, o que permitiu que as cirurgias realizadas
tivessem sido um êxito”, destaca.

Margarida Estrela faz questão de sublinhar que a
introdução e desenvolvimento desta técnica foi
possível após a apresentação do projeto à Direção
Clínica e ao Conselho de Administração do HDS,
que o apoiaram desde o início, assim como a
aprovação da aquisição do material necessário para
este tipo de cirurgia. 
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Exposição assinala 
Dia Mundial do Doente

 

#atualidade

 Hospital de Dia de Oncologia assinala 
Dia Mundial da Luta Contra o Cancro

 

Intitulada “Sol de Esperança”, foi hoje inaugurada no
dia 10 de fevereiro no Hall de entrada do HDS uma
exposição da autoria de dois artistas da Oficina -
Arte Bruta Inclusiva do Hospital de Dia de
Psiquiatria, Tomás e Edgar. 

A mostra faz parte de um conjunto de iniciativas
organizadas pela Associação Voluntária do HDS
integradas no âmbito do Dia Mundial do Doente,
assinalado a 11 de fevereiro.

“O Tomás e o Edgar assinalam este dia com uma
mensagem de esperança para quem a procura.
Desafiamos a escutarem a mensagem, imposta pelas
cores, rabiscos e no ‘plástico’ que cultivamos à nossa
volta. Uma homenagem à esperança escondida por
detrás das nuvens … “. É com esta frase que a
exposição, que esteve patente até ao final de março,
foi apresentada.

No âmbito da celebração do Dia Mundial da Luta
Contra o Cancro, que se assinalou a 4 de fevereiro, o
Hospital de Dia de Oncologia do HDS distribuiu aos
doentes em tratamento flores e laços de várias cores
assinalando a importância do acesso igualitário.

Foram ainda realizadas duas sessões de promoção da
saúde através de risoterapia, celebrando a
importância do riso na capacitação para enfrentar a
doença. Centradas no tema “Um por todos e todos
pelo Riso!”, as sessões decorreram na sala de espera
e na sala de Quimioterapia do Hospital de Dia de
Oncologia e foram dinamizadas por Célia Mestre,
enfermeira especialista em Saúde Comunitária que
exerce funções no HDS há 26 anos, atualmente no
Hospital de Dia de Oncologia, que é líder do riso pela
Universidade Internacional do Riso.

“As dinâmicas de riso promovem um sentimento de
união em grupos e equipas de trabalho, reforçam
laços de amizade e familiares, trabalham a
autoestima pelo sentimento positivo, trabalham os
quatro pilares da alegria (rir, dançar, cantar e
brincar), promovem o exercício pela dinâmica e uma
otimização da oxigenação e circulação sanguínea”,
explica Célia Mestre. 

Por outro lado, acrescenta, “são uma forma de
meditação ativa muito prazerosa, estimulam o lado
criativo, e permitem que cada pessoa aprenda a
realizar e aplicar os exercícios na gestão de alguns
fatores de stress do seu quotidiano quer a nível
pessoal, relacional, ou profissional”.



#atualidade

47HDS  magaz ine |

Em abril assinala-se o Mês da Prevenção dos Maus-
Tratos na Infância. Nesse sentido, o HDS e o Núcleo
Hospitalar de Apoio a Crianças e Jovens em Risco –
HDS (NHACJR) desenvolveram uma campanha com
o intuito de consciencializar para a importância da
prevenção dos maus-tratos na infância.

Sob o mote “NÃO pode ser …”, a campanha aborda
os mitos face aos maus-tratos na infância e
apresenta os números relativos aos casos registados
no ano de 2021. Esta iniciativa inclui diversos
suportes partilhados nas redes sociais 
do  HDS  durante  o mês  de  abril, 

dirigidos a profissionais da unidade hospitalar e à
comunidade. 

Neste sentido decorreu ainda nos dias 2 e 16 de
maio uma sessão intitulada “Maus-tratos na Infância
- Visão Multidisciplinar”, orientada para os
profissionais do HDS e para os parceiros do
NHACJR-HDS.

O NHACJR- HDS inclui o médico Marco Sanches, a
enfermeira Sandra Paulino, a psicóloga Sheila Sousa
e a assistente social Ana Marques.

Mês da Prevenção dos Maus-Tratos na Infância



#nomeações
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Sílvia Fragoso, enfermeira
Marta Sousa, enfermeira
Carlos André, enfermeiro 
Carla Cordeiro, enfermeira
Carla Nunes, enfermeira
Graça Lanhoso, enfermeira
António Mendes, enfermeiro
Sandra Marques, enfermeira
Sofia Sousa, enfermeira
Paula Lino, enfermeira
Helena Lobo, enfermeira
Teresa Massano, enfermeira

Unidade de Gestão Clínica 
José Gameiro, médico
Filomena Roque, médica
Paula Nunes, médica
Nuno Barros, enfermeira
Sandra Marques, enfermeira

Nomeação do Grupo de Trabalho da Via Verde do
Acidente Vascular Cerebral no Adulto (VVAVC) 
Manuela Grego, médica coordenadora
Célia Sousa, enfermeira
Inês Loureiro, enfermeira
Inês Prates, enfermeira
José Pedro Andrade, médico
Sara Nicolau, médica
Vasco Gaspar, médico

Nomeação Coordenador e Sub-Coordenador
Hospitalar de Doação de Órgão 
Custódio Fidalgo, médico coordenador
Paulo Costa, médico sub-coordenador 

Nomeação Diretora Departamento de Medicina 
Filomena Roque, médica 

Nomeação do Coordenador do Departamento de
Urgência
António Soares, médico

Grupo de Trabalho do Projeto “HDS+Digital+Seguro” 
Pedro Teixeira 
Marta Bacelar 
Jorge Martins 
Helena Lopes 
Pedro Marques 
Isabel Silvestre 

Nomeação do Grupo de Trabalho Hiperutilizadores 
Marta Bacelar
Marta Cerol, médica
Paula Nunes, médica
Cláudia Pereira, enfermeira
Dânia Martins, enfermeira

Nomeação Diretor do Serviço de Cirurgia Vascular 
Pedro Martins, médico

Nomeação Grupo de Trabalho para o Projeto Piloto 2.ª
Fase SER-SIGA
Paulo Sintra, diretor clínico
Pedro Teixeira 
Tatiana Silvestre
Carla Lince
Jorge Martins, enfermeira
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Grupo de Trabalho Via Verde Sepsis 
Ana Oliveira, médica coordenadora
Paula Cerqueira, médica
João Nunes, enfermeiro
Rita Pratas, enfermeira

Grupo de Trabalho para constituição da equipa de
Emergência Médica Intra-Hospitalar 
Alexandra Azinhaga, enfermeira coordenadora
Fábio Antunes, enfermeira
Márcia Pinto, médica
Sérgio Eufrásio, médico

Nomeação do Grupo de Trabalho de Via Verde
Coronário 
Sofia Mendes, médica coordenadora 
Catarina Coelho, médica
Marisa Brochado, médica
Sandra Marques, enfermeira
Cláudia Pereira, enfermeira

Grupo de Trabalho Via Verde do Trauma
Lara Madeira, médica coordenadora 
Carlos Noronha, médico
Joana Salvado, enfermeira
Ricardo Mendes, médico
Sandra Marques, enfermeira
Sónia Martins, médica
João Costa Lopes, médico

Comissão Executiva Permanente da Direção de
Enfermagem 
João Formiga, enfermeiro diretor, presidente
Paula Lino, enfermeira
Teresa Guerreiro, enfermeira
Ana Lúcia Gonçalves, enfermeira
Isabel Batalha, enfermeira
Cristina Pereira, enfermeira

Conselho Coordenador de Avaliação de
Enfermagem 
João Formiga, enfermeiro diretor, presidente
Paula Lino, enfermeira
Teresa Guerreiro, enfermeira
Ana Lúcia Gonçalves, enfermeira
Isabel Batalha, enfermeira
Cristina Pereira, enfermeira
António Mendes, enfermeiro
Helena Lobo, enfermeira
Fátima Diogo, enfermeira
Carla Cordeiro, enfermeira
Manuela Freire, enfermeira

Direção de Enfermagem 
João Formiga, enfermeiro diretor
Ilda Veiga, enfermeira
Teresa Guerreiro, enfermeira 
Manuela Freire, enfermeira
Fátima Diogo, enfermeira
Cristina Pereira, enfermeira
Clara Teixeira, enfermeira
Isabel Batalha, enfermeira
Filipe Correia, enfermeiro
Madalena Cruz, enfermeira 
Helena Batista, enfermeira 
Fátima Santos, enfermeira
Ana Lúcia Gonçalves, enfermeira

Nomeações



Com uma dezena de livros escritos, dois dos quais
publicados – “Sem abrigo” e “Sofrida Ilusão”, Maria
José Bernardino sempre gostou de ler, um “vício”
adquirido por influência da sua mãe. A ligação ao
HDS aconteceu em 1998, ano em que começou a
trabalhar como assistente operacional.

“Comecei a gostar de escrever, quando na escola, 6.º
ano, a professora nos inscreveu num concurso
literário entre escolas e eu acabei por ficar em
segundo lugar. Gostei da sensação que me causou
poder mostrar o que me ia na alma e haver quem
gostasse”, refere Maria José Bernardino, que conta
ter começado por escrever num blogue que criou.
Prefere escrever histórias de vida, na primeira
pessoa. “São pensamentos que me atravessam a
mente”, admite.

É a inspiração que dita o tempo que dedica à escrita:
“Às vezes estou dias sem escrever. Depois, 
de repente, a inspiração  vem outra  vez 
e passo dias em que todo o tempo 
que tenho é dedicado à mesma”,
 diz. 

Maria José Bernardino iniciou o seu 
percurso no Serviço de Ginecologia 
/Obstetrícia,  onde esteve 12 anos. 
Passou depois pelos serviços de 
medicina interna, de anatomia
 patológica e arquivo, onde 
permanece.

Escritora nas horas vagas
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#a nossa gente

Além de médica, artista!
Isabel Andrade, diretora do Serviço de Anatomia
Patológica do HDS, sempre gostou de atividades
manuais que desenvolvessem a imaginação e a
criatividade. Há cinco anos decidiu inscrever-se em
aulas de pintura e desenho. Desde então, já conta
com cerca de 20 obras, predominantemente a óleo,
mas também a lápis e aguarela.

“Pintar é um desafio para me superar e para trocar as
voltas ao cérebro, obrigando-o a exercitar a sua
plasticidade, essencial para um envelhecimento
saudável como nos confirma a neurociência”, conta a
médica anatomopatologista, que está ligada ao HDS
há cerca de 20 anos. E conclui citando Abel Salazar:
"o médico que só sabe de medicina nem de medicina
sabe".
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Nutricionista e astrofotógrafo
Mário Rui Abade trabalha como nutricionista no HDS
desde setembro de 2019. Mas os seus interesses não se
esgotam nest área da saúde. Desde a adolescência que é
fascinado por documentários sobre astronomia, o que
acabou por conduzi-lo à astrofotografia, hobby que iniciou
em 2015.

“Depois de aceitar um convite de um amigo para
passarmos uma noite de agosto a tentar fotografar a chuva
de meteoros das Perseidas, acabámos também a fotografar
e a observar a nossa galáxia, a Via Láctea. Nessa noite nem
aproveitámos as imagens, mas valeu a pena pela
experiência”, lembra. Por motivos pessoais e profissionais
interrompeu este passatempo e durante a pandemia
decidiu retomar, tendo realizado três cursos de
astrofotografia com o astrofotógrafo português Miguel
Claro. 

“O que mais me fascina é que os seres humanos há muito
tempo tentam perceber como funciona o universo e tudo o
que nele está envolvido, e acho que esse propósito é
genuíno”, conta Mário Rui Abade.

Nunca contou as fotografias que já fez, mas estima que
tenham sido cerca de 50, embora nem todas estejam
editadas e publicadas. Algumas destas podem ser
visualizadas no  instagram em
marioruiabade_astrophotography/.

No futuro, pretende continuar o hobby porque, segundo
refere, “ é uma boa maneira de estar em contacto com a
natureza, pois as melhores observações ou
astrofotografias conseguem-se longe da poluição luminosa
dos centros urbanos ou suburbanos”.

Mário Rui Abade conclui avançando que em breve irá
lançar cursos de astrofotografia com videoaulas de nível
iniciante, intermédio e avançado e que irão estar para
venda online.

#a nossa gente

Mário Abade, nutricionista no HDS

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fmarioruiabade_astrophotography%2F&data=05%7C01%7Csusana.mendes%40hds.min-saude.pt%7Cfefe08ba9e1543a94f5e08da634c7490%7C22c84608f01d46c5802463cc962e5f51%7C0%7C0%7C637931477262366249%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=0m1Mz6MAvaw%2F%2FrN5dbxYh54Vm2HNFintYntY%2F5W4RAI%3D&reserved=0
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Handmade by TG
Teresa Guerreiro é enfermeira no HDS há mais de três
décadas e, nos tempos livres, usa a criatividade para criar
peças únicas. Ao longo dos anos foi adquirindo
conhecimentos em diversas áreas, nomeadamente costura,
decoupage, cerâmicas perfumadas e produção de
sabonetes artesanais, embora a sua preferência recaia na
costura criativa.

“Sempre tive muito gosto em fazer trabalhos manuais,
sobretudo na área da costura criativa. Já em criança fazia
bonecos e costurava roupa para os mesmos. Contudo,
ultimamente tenho aperfeiçoado mais as técnicas”, refere a
enfermeira. 

A enfermeira coordenadora do Departamento Cirúrgico
estima ter criado mais de uma centena de peças e admite
não dedicar mais tempo porque não é possível. No
entanto, afirma, “quando começo a fazer uma peça que me
entusiasma acabo por gastar as minhas horas de descanso
a terminá-la”.

Alguns dos trabalhos de Teresa Guerreiro podem ser
consultados na página do Facebook “Hand made by TG”.

Também canta e ... encanta!
Tem o nome de uma conhecida fadista e também gosta de
cantar. No entanto, o tempo livre que dispõe é dividido
com outras grandes paixões: o crochet e os trabalhos
manuais. Ana Moura, enfermeira no HDS há 32 anos, não
sabe quantos trabalhos já fez, mas “foram muitos”.

“Iniciei com pequenos trabalhos, como roupas para 
 bonecas. O que mais me fascina é criar - de um fio/linha
contruir um objeto, brinquedo, roupa. Quase todos os dias
faço qualquer trabalho manual, crochet ou outro, porque
me relaxa e me dá gosto criar a partir de uma ideia”, conta
a enfermeira. 



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

Gestão 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/
SIRP
243 300 860 /  243 300 258 (Serviço de
Urgência, das 8h às 20h)

Serviço de Urgência (Admissão de doentes)
243 300 260


