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“VALE A PENA 
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E MANTER O RUMO  
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SOBRETUDO EM ÁREAS 
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E DE REFERÊNCIA!”

EDITORIAL
LIDERAR É DECIDIR 
NOS BONS E MAUS 
MOMENTOS
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iderar é uma escolha, não é um cargo 
e significa assumir a responsabilidade 
de tomar decisões, de definir metas, de 
traçar rumos, de cumprir compromissos 
e de honrar a história da instituição, que 
transitoriamente servimos. Mas liderar 

é também ser-se capaz de fazer ruturas, mesmo 
quando são difíceis e, sobretudo, quando só assim 
conseguimos fazer mais e melhor.

Foi esse o desafio que desde 2013 assumi, em 
sintonia com os restantes membros do Conselho de 
Administração e com o apoio da Tutela. Traçaram-
se objetivos estratégicos e estruturantes para esta 
ímpar instituição, feita de saberes e com gerações 
de grandes profissionais, reforçando o seu estatuto 
de referência que, desde sempre, ocupou na 
história do SNS e da Medicina em Portugal.

As instituições de referência como o 
Centro Hospitalar Lisboa Norte precisam de 
acompanhar as novas exigências de saúde dos 
portugueses e, consequentemente, reformar 
conceitos e modelos, inovar metodologias e 
procedimentos. E reformar é não ter medo de 
tomar decisões quando isso significa ganhos 
em saúde para os portugueses e ganhos de 
conhecimento e reconhecimento para a nossa 
instituição, que continua a ser uma referência 
nacional e internacional.

Por isso, num período de particular exigência 
do serviço público de saúde em geral e desta 
instituição em particular, é com muito orgulho que 
tenho recebido directamente algumas mensagens 
de reconhecimento pelo trabalho prestado pelos 
profissionais desta casa e que aqui partilho.

L

Reformatámos o nosso posicionamento, 
criando uma nova rede de parcerias e afiliações, 
procurando primar pela proximidade e pela 
excelência do serviço público de saúde.

O desígnio da exigência deste Centro 
Hospitalar é factual porque o CHLN é 
distinguido interna e externamente e a  
nível de inovação fazemos a diferença, 
conquanto somos um motor de inovação 
organizacional, de inovação de procedimentos  
e de inovação de mentalidades.

As revoluções são feitas de pequenos e 
grandes passos e é com grande satisfação 
que aqui damos conta do passo gigante que 
pode significar a instalação de um Centro 
START (South Texas Accelareted Research 
Therapeutics) no CHLN, para a realização 
de ensaios clínicos e desenvolvimento de 
terapêuticas inovadoras na área do cancro em 
Portugal, processo em que estamos a trabalhar, 
desde o primeiro minuto, com o Prof. Doutor 
Fausto Pinto, Director da nossa Faculdade de 
Medicina e com o Prof. Doutor Luís Costa, 
Director do Departamento de Oncologia.

Esta parceria pode traduzir-se no maior 
investimento estrangeiro realizado em Portugal 
na área dos ensaios clínicos oncológicos 
de fase 1.É mais uma etapa que reforça a 
primazia do nosso Centro Hospitalar e a 
internacionalização da nossa cadeia de valor 
em Saúde, motivos que levaram ao entusiástico 
apoio do Ministro da Saúde, Prof. Doutor 
Adalberto Campos Fernandes.

Por estas e outras razões, nesta casa que 
é nossa por adoção, temos dado o melhor 
que sabemos e podemos, nos melhores e nos 
piores momentos. A todos os profissionais 
desta instituição, que ao longo dos últimos 
anos, alguns deles especialmente difíceis, 
estiveram à altura dos desafios que se foram 
colocando, reiteramos o nosso reconhecimento 
e, paralelamente, expressamos o orgulho 
pela responsabilidade de liderar um rumo 
diferente, com mais ganhos de saúde, melhor 
sustentabilidade, mais credibilidade e eficiência.

Por estas e outras razões vale a pena 
continuar a apostar na coesão institucional 
e manter o rumo da inovação, sobretudo em 
áreas de excelência e de referência!
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tratamento a seguir. A iniciativa 
integra-se no programa “Eliminar 
a Hepatite C nos Estabelecimentos 
Prisionais até 2020” e é 
mais uma demonstração do 
compromisso do Conselho de 
Administração do CHLN com os 
desafios inovadores, bem como o 
cumprimento de uma estratégia 
que passa por incrementar a 
proximidade face aos pacientes, 
o que já sucede desde 2014  
nas Caldas da Rainha, em Angra 
do Heroísmo, no Algarve, no 
Funchal, em Santiago do Cacém  
e no Maputo. 

Lisboa Norte  Pequenas Notícias

Prof. Doutor  
Fausto Pinto 
Reeleito
> Após um primeiro mandato 
de três anos à frente da Direção 
da Faculdade de Medicina da 
Universidade de Lisboa (FMUL), o 
Prof. Doutor Fausto Pinto foi reeleito 
para o cargo de diretor da FMUL, por 
unanimidade do Conselho de Escola. 

Em declarações aos jornalistas, 
o Prof. Doutor Fausto Pinto 
sublinhou que pretende dar 
continuidade ao trabalho que tem 
vindo a desenvolver na direcão 
da FMUL. “Trata-se de uma área 
muito dinâmica, onde é possível 
desenvolver um projeto que nos 
permite implementar uma estratégia 
inovadora e moderna para o 
funcionamento de uma estrutura de 
Ensino Superior e de Investigação 
como é a FMUL”, afirmou.

O cardiologista, que é também 
Diretor do Departamento de Coração 
e Vasos do Centro Hospitalar 
Lisboa Norte (unidade que integra 
os Serviços de Cardiologia, de 
Cirurgia Vascular e de Cirurgia 
Cardiotorácica), prepara-se, agora, 
para mais quatro anos de mandato, 
durante o período compreendido 
entre 2018-2022.

CHLN TRATA RECLUSOS   
NO ESTABELECIMENTO 
PRISIONAL DE LISBOA
> Uma equipa de 10 profissionais 
de saúde do CHLN deu início ao 
programa de tratamento de reclusos 
infetados com o vírus da Hepatite 
C no Estabelecimento Prisional de 
Lisboa (EPL), uma iniciativa que 
visa eliminar a doença em meio 
prisional. Quando, no primeiro dia, 
a equipa do CHLN chegou ao EPL 
tinha à sua espera 60 doentes para 
serem observados. Durante as  
idas ao EPL, os profissionais do 
CHLN procederam a colheitas de 
sangue,  a exames para avaliar 
o estado do fígado e a uma 
consulta médica para determinar o 

>Mariana da Cruz Alves, Médica Interna  
do Hospital Pulido Valente, foi distinguida 
com um prémio “Nunes Correia Verdades 
de Faria”, atribuído pela Santa Casa  
da Misericórdia de Lisboa. Em destaque 
esteve o seu projeto de doutoramento 
sobre o risco cardiovascular da doença  
de Parkinson. Os prémios “Verdades 
de Faria” destinam-se a galardoar os 
indivíduos que, em Portugal, mais tenham 
contribuído, pelo seu esforço, trabalho ou 
investigação, nas seguintes áreas: cuidado 
a idosos, progresso na medicina geriátrica 
e tratamento das doenças do coração.
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> O estímulo ao voluntariado  
é e será sempre uma das 
traves-mestras da estratégia 
do atual Conselho de 
Administração do CHLN. 
Recentemente, realizou-se 
o 1º Workshop subordinado 
ao tema “Voluntariado 
em Formação Activa”, no 
Parque de Saúde Pulido 
Valente. A ocasião foi o 
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Como o AVC altera o GPS cerebral

> O prémio João Lobo Antunes, 
atribuído pela Santa Casa 
da Misericórdia de Lisboa 
– no valor de 40 mil euros 
–, foi este ano concedido 
ao Médico Interno Pedro 
Nascimento Alves, do 
Serviço de Neurologia 
do Hospital de Santa 
Maria, em Lisboa. Mais 

SANTA CASA DA 
MISERICÓRDIA DISTINGUE 
INTERNA DO CHLN

1º Workshop subordinado ao tema “Voluntariado em Formação Activa”

de 25 milhões de pessoas 
no mundo já sofreram um 
Acidente Vascular Cerebral 
(AVC) e Pedro Nascimento 
Alves pretende investigar 
os doentes que sofreram um 
acidente vascular cerebral 
AVC e ficaram incapacitados 
ao nível da orientação e da 
navegação espacial. “É como 

pretexto para debater temas 
como a confidencialidade 
de dados, como motivar os 
colaboradores e angariação 
de fundos e Sustentabilidade 
Financeira. No final foi 
assinado um Memorando de 
Entendimento, quadripartido, 
entre o CHLN e a Associação 
de Amigos do Hospital de 
Santa Maria, a Liga dos 

se estivéssemos a estudar o 
GPS cerebral e ver como 
é que os AVC alteram esse 
GPS”, explica o médico. Ao 
perceber-se este mecanismo 
podem desenvolver-se 
tratamentos e estratégias 
de reabilitação com vista a 
melhorar a qualidade de vida 
das pessoas com AVC. 

Amigos do Hospital Pulido 
Valente e a Associação 
Amigas do Peito. Trata-se 
de um documento inovador 
na relação entre o Centro 
Hospitalar e as suas principais 
associações de voluntários 
onde estão plasmados os 
direitos e deveres mútuos 
e definidas as áreas de 
cooperação e desenvolvimento.
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PARCERIA CHLN / CONSÓRCIO START: NA VANGUARDA E NA 
DESCOBERTA DE NOVOS FÁRMACOS PARA O TRATAMENTO DO CANCRO
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A INOVAÇÃO  
CONTINUA A SER  

UM EIXO CENTRAL  
NO CHLN.

O PROF. DOUTOR  
LUÍS COSTA ESCREVE 
SOBRE UM ACORDO 
PIONEIRO NA ÁREA  

DO CANCRO
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s descobertas científicas para 
o tratamento do cancro exigem 
um processo técnico altamente 
qualificado para que se possa 
testar, pela primeira vez em 
seres humanos, fármacos que 

podem ser considerados como novas 
alternativas terapêuticas.

Estes ensaios clínicos, designados  
de fase 1, são responsáveis por 
identificar a segurança, a posologia e 
os sinais de eficácia numa fase muito 
precoce da experimentação humana. 
Se não forem bem conduzidos, podem 
excluir, para o futuro, alternativas 
terapêuticas que seriam muito válidas 
para o progresso na cura do cancro.

A seleção de centros para investigação 
nesta fase é, por isso, extremamente 
criteriosa por parte dos detentores dos 
potenciais novos medicamentos.

Por outro lado, para os doentes que  
já não têm alternativas terapêuticas  
de acordo com o estadio da arte médica, os 
ensaios de fase 1 são uma oportunidade para 
eventualmente colherem algum benefício 
de terapêuticas completamente novas. O 
START é um consórcio internacional que 
tem centros em Santo António do Texas, 
em Michigan, em Madrid, em Shangai e em 
Taipé e que constitui o maior centro associado 
para ensaios de fase 1 a nível mundial. Alguns 
dos medicamentos que são hoje parte da 
prática clínica em Oncologia foram testados 
pela primeira vez em seres humanos nos 
centros de investigação START. É o caso, a 
título de exemplo, do Pembrolizumab como 
imunoterapia para tratamento do melanoma e 
do cancro do pulmão.

Foi através do Prof. Emiliano 
Calvo, diretor do centro START em 
Madrid, que se identificou o Serviço 
de Oncologia do CHLN como um 
parceiro a constituir-se como membro 
do consórcio START, pela qualidade da 
sua equipa de investigação em ensaios 
clínicos. Depois, feita a visita ao Campus 
(Hospital de Santa Maria; Faculdade 
de Medicina de Lisboa e Instituto de 
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Medicina Molecular) ficou claro que a 
nossa instituição tinha todo o potencial 
para acolher uma unidade de ensaios 
de fase 1 e que fosse membro do grupo 
START. 

A 28 de Junho o Centro Académico de 
Medicina de Lisboa acolheu uma delegação 
do START, composta pelo Dr. Lon Smith 
(Chairman do START), Drª Lynn Khun 
(Chief Operating Officer), Drª Amita 
Patnaik (Medical co-Director of START), 
Drª Gladys Rodríguez (senior Oncologist 
of START) e pelo Prof. Emiliano Calvo.

Esta delegação verificou, in loco, a 
capacidade do Hospital Universitário 
de Santa Maria para acolher a terceira 
unidade de ensaios clínicos para a fase 
1 e do potencial de interação com a 
Faculdade de Medicina de Lisboa e 
acordou com o Presidente do Conselho 
de Administração do CHLN a conclusão 
e assinatura de um Memorando sobre a 
cooperação entre o START e o CHLN.

Este Memorando de Entendimento 
foi assinado pelo Dr. Carlos das Neves 
Martins (Presidente do CA do CHLN) 
e pelo Dr. Lon Smith (Chairman do 
START), no Ministério da Saúde, em 
cerimónia presidida pelo Sr. Ministro da 
Saúde, Prof. Adalberto Campos Fernandes, 
consolidando a escolha de Portugal para 
acolher o centro líder na investigação sobre 
o cancro e no desenvolvimento de novas 
terapêuticas START, que ficará instalado 
no Centro Hospitalar Lisboa Norte.

De acordo com este documento,  
um Protocolo de Colaboração entre  
as partes poderá ser assinado até  
31 de dezembro de 2018, prevendo-se 
que o centro de ensaios de fase 1  
em Oncologia, o primeiro em Portugal  
e o terceiro da Europa, arranque em 2019 
e que em fase de pleno funcionamento 
possa incluir cerca de 200 doentes por 
ano em ensaios de fase 1.

Prof. Doutor Luís Costa, Diretor 
 do Departamento de Oncologia e do 
Centro de Investigação Clínica do 
Hospital de Santa Maria.

A
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Presidente do Centro 
Hospitalar Lisboa Norte 
(CHLN), Dr Carlos das 
Neves Martins, recebeu, 
recentemente, a visita de 
uma delegação norte-

americana  do START  - South 
Texas Accelerated Research 
Therapeutics - um dos líderes 
mundiais em ensaios clínicos na 
área do cancro, que escolheu o 
CHLN para o terceiro centro 
deste consórcio na Europa. Em 
que é que esta decisão se pode 
traduzir num futuro próximo?

Devo dizer que foi com enorme 
orgulho que recebi a notícia de 
que o CHLN ia ser o terceiro 
Centro START na Europa. Tal 
facto resultou, posteriormente, na 
assinatura de um Memoradum de 
Colaboração que pode vir a resultar 
no maior investimento estrangeiro 
alguma vez realizado no nosso país, 
num hospital do SNS e na área de 
ensaios clínicos oncológicos de Fase 
1. Também trará significativas mais-
valias na investigação de novas 
moléculas para a cura e tratamento 
de doentes com cancro. Estamos 
perante mais um passo considerável 
para a notoriedade da Medicina 
portuguesa, para a excelência 
do SNS, para a diferenciação 
da investigação clínica e para a 
internacionalização da nossa cadeia 
de valor em Saúde.

Como surgiu o CHLN na  
short list do START para o seu 

novo centro europeu?
O consórcio START identificou, em 

Portugal, o CHLN como a instituição 
hospitalar para receber o seu três 
Centro da Península Ibérica, pela 
sua capacidade instalada integral, 
pelas mais-valias do consórcio Centro 
Académico de Medicina de Lisboa 
(CAML e pelas suas excelentes 
condições de investigação clínica 
no campo da Oncologia. Tudo isto 
permite assegurar o trabalho conjunto 
adequado a um programa de ensaios 
clínicos de desenvolvimento de novas 
terapêuticas em Fase I (Humanos). 

O CHLN foi ainda escolhido 
pelo START pela sua excelente 
capacidade de inovação e 
investigação, não devendo ser 
esquecido que, para o Conselho de 
Administração,  a inovação constitui, 
desde 2013, o cinco pilar da sua 
estratégia de gestão e o Centro 
Hospitalar têm-se distinguido 
pelo investimento que tem feito 
na inovação clínica e assistencial 
e na inovação organizacional. The 
last but not the least: a qualidade 
técnico-científica e o prestígio dos 
nossos recursos humanos! No caso 
em apreço foi determinante para 
a decisão do Start termos como 
referência o Prof Doutor Luís Costa 
e a sua fantástica equipa um dos 
pontos fortes da nossa apresentação 
aos responsáveis máximos deste 
consórcio norte-americano.

O que ficou estabelecido no 
Memorandum com o consórcio 

internacional START, na presença 
do Ministro da Saúde?

O START é um dos líderes 
mundiais em investigação sobre 
o cancro e  desenvolvimento de 
novas terapêuticas oncológicas pelo 
que, Portugal e designadamente 
o CHLN, com o Memoradum 
assinado, vão ganhar vantagem 
no tratamento mais inovador e 
de investigação de ponta para os 
seus doentes. Evita-se, assim, o 
recurso a unidades hospitalares 
e de investigação avançada no 
estrangeiro, primando esta nova 
resposta por uma maior eficácia e 
comodidade para o doente, bem 
como atração de conhecimento e 
captação de investimento. 

Podemos dizer que, em velocidade 
de cruzeiro de funcionamento, a 
4/5 anos, este Centro poderá estar 
a tratar 400/500 doentes, atrair 
receitas na ordem de 25/30 milhões 
de euros e a libertar receita para 
reinvestimento na ordem de 10/15 
milhões de euros anuais. Estamos 
perante uma parceria win-win, que 
muita satisfação me deu assinar, 
pois trará impactos muito positivos 
no tratamento do cancro em 
Portugal e será muito vantajosa 
para o CHLN, mas também para 
o CAML e o SNS. Mais uma vez 
afirmamos a nossa excelência e 
cumprimos o desafio de sermos 
primus inter pares ao serviço do 
crescimento das políticas públicas 
de saúde e do desenvolvimento da 
Medicina portuguesa.

O

DR. CARLOS DAS NEVES MARTINS PRESIDENTE DO CHLN 
“CHLN FOI ESCOLHIDO PARA 
  RECEBER CENTRO LÍDER NA
  INVESTIGAÇÃO CONTRA O CANCRO”

PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO ANALISA ACORDO COM O START
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CHLN SEMPRE
A INOVAR!

Centro Hospitalar Lisboa Norte 
(CHLN) tem-se distinguido 
pela inovação constante, 
nomeadamente na estruturação 
e organização da atividade 
assistencial.

No que diz respeito à oferta de meios 
complementares de diagnóstico e 
terapêutica à comunidade, o Conselho de 
Administração do CHLN tem garantido 
motivação e satisfação aos profissionais e 
utentes, ainda mais agora com a criação 
do Centro de Responsabilidade Integrada 
- Centro Integrado de Diagnóstico e 
Terapêutica (CRI - CIDT). 

O CIDT do CHLN será uma unidade 
piloto, dado que se prevê a criação de 
mais dois CIDT, um na região Norte e 
outro na região Centro. Será uma unidade 
de referência da Região de Lisboa e Vale 
do Tejo, destacando-se pelo seu modelo 
de organização, eficiência e qualidade na 
prestação de serviços de diagnóstico.

Com a criação deste Centro espera-se  
reforçar a capacidade do SNS e reduzir 
os tempos de espera no acesso aos 
cuidados de saúde; alcançar elevados 
ganhos de eficiência e de satisfação 
do utente; garantir a qualidade 

O
dos cuidados de saúde prestados, 
principalmente na área do rastreio 
e internalizar os cuidados de saúde 
em instituições do SNS, fortalecendo 
a articulação entre as mesmas e 
racionalizando despesas.

O CIDT, que ficará situado no Parque 
de Saúde Pulido Valente, irá diferenciar-se 
pela qualidade e orientação para o utente, 
permitindo uma resposta diferenciada e 
altamente especializada, caracterizada pela 
excelência clínica, pelo rigor científico e 
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pela precisão no diagnóstico, potenciando 
a captação da procura. 

Será orientado para o utente, através 
de uma resposta integral e com maior 
conforto para o mesmo; disponibilização 
de exames de rastreio, acompanhamento 
e rotina através de um serviço integrado, 
mais rápido e com maior facilidade de 
encaminhamento dos doentes, quando 
necessário, para o CHLN. 

O CIDT permitirá um aumento da 
capacidade de produção, resposta às 

necessidades atualmente não respondidas 
ou com resposta insuficiente por parte das 
outras entidades da região, redução dos 
tempos médios de espera para a realização 
dos exames, cumprimento de indicadores de 
qualidade e reforço da complementaridade 
e das sinergias com outras instituições. 

Será financeiramente sustentável, 
permitindo condições para atrair e reter 
profissionais motivados e com elevados 
níveis de desempenho. Haverá uma 
rentabilização dos recursos, através da 
centralização dos exames de imagem 
a doentes com elevados ganhos de 
produtividade e da promoção de maior 
eficiência na utilização dos recursos 
disponíveis, permitindo a otimização da 
atividade e da capacidade instalada.

O modelo de funcionamento do CIDT 
assenta na cooperação entre as diferentes 
unidades do SNS e na proximidade e 
inovação no relacionamento com os 
utentes.  Um dos aspectos inovadores do 
seu funcionamento é o facto dos utentes 
poderem ser provenientes dos Cuidados 
de Saúde Primários, dos Hospitais do 
SNS e de entidades privadas.

A carteira de serviços a oferecer pelo 
CIDT tem em consideração a população 
de referência e as necessidades no CHLN, 
bem como as listas de espera para exames 
na região da grande Lisboa e no SNS, 
estimando-se uma produção de cerca de 
240 mil exames e de 380 mil análises/ano.

O CIDT do CHLN integrará seis 
serviços - Anestesiologia, cardiologia, 
imagiologia, gastroenterologia, 
ginecologia/obstetrícia e urologia e terá 
uma forte articulação com o Serviço 
de Anatomia Patológica e de Patologia 
Clínica. Funcionará das 8 às 22 horas, 7 
dias por semana, 52 semanas, com uma 
taxa de ocupação de pelo menos de 80%. 

O CENTRO INTEGRADO DE 
DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICA SERÁ 
TOTALMENTE ORIENTADO PARA O 
UTENTE, CONFERINDO MAIS RAPIDEZ 
E QUALIDADE NA PRESTAÇÃO  
DE SERVIÇOS DE SAÚDE

13

DRª VANESSA PEREIRA 
DE GOUVEIA
ADMINISTRADORA 
HOSPITALAR

Lisboa Norte  Investimento e Inovação
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Serviço de Pneumologia do 
Centro Hospitalar Lisboa 
Norte (CHLN) foi constituído, 
em 2012 mediante um processo 
de fusão entre o Serviço de 

Pneumologia do Hospital de Santa 
Maria e o do Hospital Pulido  
Valente, nasceu de um forte e valioso 
passado que muito orgulha estas duas 
escolas da Pneumologia nacional.

O Hospital de Santa Maria e o 
Hospital Pulido Valente partilham um 
passado comum, através de um grande 
Mestre, que foi determinante para o 
desenvolvimento de ambos os serviços, 

Lisboa Norte  Serviço do Mês

O

CONHEÇA O PASSADO 
E O PRESENTE DAQUELE 
QUE É O MAIOR E MAIS 
COMPLETO SERVIÇO  
DE PNEUMOLOGIA  
DO SISTEMA PÚBLICO 
DE SAÚDE

SERVIÇO DE 
PNEUMOLOGIA - 
UMA REFERÊNCIA 
NACIONAL E 
INTERNACIONAL

14 15

Professora 
Doutora Cristina 
Bárbara Caetano

Diretora do 
Serviço de 

Pneumologia do 
Centro Hospitalar 

Lisboa Norte
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o Professor Thomé Villar, considerado 
o pai da Pneumologia moderna e o 
grande impulsionador da Endoscopia 
Brônquica em Portugal.

Thomé Villar, além de dirigir o 
Serviço de Doenças Pulmonares do 
Hospital de Santa Maria entre1967 
e 1980, foi também, em 1974, o 
fundador e o primeiro Presidente da 
Sociedade Portuguesa de Pneumologia, 
denominada, nessa época, de Sociedade 
Portuguesa de Patologia Respiratória. 

Entre os seus discípulos académicos, 
destacaram-se os professores 
catedráticos Freitas e Costa e Ramiro 
Ávila, que deram continuidade aos 
alicerces pneumológicos do seu Mestre, 
mediante a direção dos dois maiores 
serviços universitários de Pneumologia 
do país, respetivamente no Hospital 
de Santa Maria e no Hospital Pulido 
Valente, que se vieram a distinguir 
como duas importantes escolas da 
Pneumologia nacional.

É assim, decorrente deste passado e do 
processo de fusão, que o atual Serviço de 
Pneumologia, que muito nos orgulhamos 
de dirigir, se apresenta hoje como o 
maior Serviço de Pneumologia nacional, 
quer quanto à capacidade instalada, quer 
quanto ao grau de diferenciação atingido 
em múltiplas áreas pneumológicas, o que 
é espelhado pelo número, especificidade 
e complexidade das patologias tratadas 
e também pelos seus resultados. Estas 
características explicam a preferência 
tanto dos nossos doentes, como de 
inúmeros profissionais do próprio 
CHLN e de outras instituições, que 
nos elegem para a sua formação. A 
componente de formação pré-graduada 
e de investigação, sendo o apanágio de 
um Centro Académico Universitário, é 
dominante e faz-se através da Clínica 
Universitária de Pneumologia da 
Faculdade de Medicina de Lisboa, 

constituindo parte integrante do Serviço 
de Pneumologia.  

Nos últimos 50 anos, a realidade 
epidemiológica da patologia respiratória 
modificou-se significativamente, 
transitando de um cenário de 
doenças infecciosas, dominado pela 
Tuberculose, para o cenário atual de 
doenças não transmissíveis, onde o 
cancro do pulmão ocupa um lugar 
altamente relevante. Estas alterações 
determinaram a presente visão do 
Serviço de Pneumologia, que ambiciona 
desenvolver-se como Centro de 
Referência nacional e internacional na 
área da Oncologia Torácica Médico-
Cirúrgica e também da globalidade 
das doenças respiratórias, desde as 
frequentes às muito raras. A principal 
estratégia de desenvolvimento futuro 
para o Serviço foi amplamente apoiada 
pelo Conselho de Administração e 
assentou num modelo inovador a nível 
nacional baseado na criação de um 
Departamento de Tórax, que integrou o 
Serviço de Pneumologia e o Serviço de 
Cirurgia Torácica.

Igualmente determinante é a elevada 
diferenciação técnica das nossas equipas, 
associada à inovação terapêutica, que faz 
com que a evolução dos pneumologistas 
modernos se processe de um modo 
distinto do passado, no sentido de uma 
maior especialização. 

Se é verdade que no passado o 
Pneumologista exercia a sua atividade 
de modo auto-suficiente, dependendo 
basicamente da sua experiência 
e competência, diagnosticando e 
tratando doentes com praticamente 
todas as patologias respiratórias, hoje 
é consensualmente aceite que não é 
expetável que um único Pneumologista 
reúna todas as competências necessárias 
para cada uma das áreas respiratórias. 
Assim, em grandes centros hospitalares 
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e universitários como o nosso, a 
tendência é para a constituição e 
organização, dentro do próprio Serviço, 
de centros altamente diferenciados para 
o diagnóstico e tratamento de situações 
complexas, através de uma abordagem 
multidisciplinar onde se incluem, 
para além de Médicos de outras 
especialidades, também outros grupos 
profissionais, com claro benefício  
para os doentes.

No nosso Serviço, orgulhamo-nos 
do grau de diferenciação atingido 
em múltiplas áreas, tanto no que se 
refere às componentes assistencial, de 
formação pré e pós-graduada, como 
na investigação.

Na área de Pneumologia de 
Intervenção, efetuamos técnicas 
invasivas pneumológicas diferenciadas, 
como ecoendoscopia, criobiopsias, 
terapia com laser e árgon plasma, 
colocação de próteses, toracoscopia 
médica e também colocação 
endobrônquica de válvulas para 
redução de volume no enfisema, sendo 
esta exclusivamente efetuada no nosso 
centro. Asseguramos nas 24 horas 
diárias, de forma autónoma, permanente 
e ininterrupta, uma escala de prevenção 
de Pneumologia de Intervenção, para 
adultos e crianças e que é a única para 
toda a região sul do país.

A nível nacional somos o único 
Serviço de Pneumologia que possui 
Cuidados Intensivos Respiratórios, 
com uma unidade de 12 camas sediada 
no Hospital de Santa Maria e outra 
Médico-Cirúrgica, de 4 camas, no 
Hospital Pulido Valente.

No campo oncológico, o CHLN tem 
o centro pneumológico nacional que 
segue o maior número de doentes com 
cancro do pulmão. Temos cerca de 350 
novos casos/ano e mais de 1000 doentes 
em seguimento.

Por outro lado, na Insuficiência 
Respiratória, atingimos uma elevada 
diferenciação na ventilação não 
invasiva de agudos com a criação de 
uma Unidade de Cuidados Intermédios 
de 13 camas. Fomos pioneiros na 
criação do primeiro Hospital de Dia 
de insuficiência respiratória, seguindo 
hoje neste regime mais de 1000 doentes 
com insuficiência respiratória  
crónica, dos quais mais de 600 com 
ventilação domiciliária.

A nível da reabilitação respiratória, 
fomos o primeiro centro de 
Reabilitação Respiratória nacional, 
tendo iniciado no país a oxigenoterapia 
de longa duração, o treino de exercício 
e o serviço de assistência domiciliária 
a insuficientes respiratórios. Mediante 
uma parceria de investigação com 
a Fundação Vodafone, iniciámos a 
telemonitorização da atividade física 
do insuficiente respiratório, que já se 
integrou na rotina do serviço. 

Outra área de diferenciação neste 
Serviço é a Patologia do Sono. 
Presentemente, seguimos e tratamos 
cerca de 5000 doentes numa abordagem 
multi e interdisciplinar.  

Já na Patologia do Interstício, mesmo 
sendo menos frequente uma patologia 
menos frequente, seguimos cerca 
de 1100 doentes, dado sermos local 
de referenciação para diagnóstico e 
terapêuticas inovadoras.

Em 2017, juntamente com o Serviço 
de Pediatria, fomos reconhecidos 
oficialmente pelo Ministério da Saúde 
como Centro de Referência na área da 
Fibrose Quística.

Por tudo isto, é uma honra termos 
recebido tão valioso legado pneumológico, 
que sendo anterior a nós, temos a certeza 
de que nos sobreviverá, sobretudo porque 
as nossas equipas estão intensamente 
comprometidas em o perpetuá-lo.
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No Verão, os  
escaparates das 

livrarias enchem-se 
de livros de figuras 
públicas com dicas 
sobre alimentação  
e nutrição. Também  

as televisões  
e as rádios dedicam 

mais horas  
de emissão ao tema. 
Agora diz-se “somos  

o que comemos”.  
Em  400 AC Hipócrates 

dizia “o teu alimento 
 é o teu medicamento” 
 e hoje não há dúvida  
que os nutricionistas  

e a nutrição fazem  
a diferença na nossa 

saúde e na nossa 
doença. No CHLN,  

o Serviço de Nutrição 
teve sempre um  

papel importante e 
nasceu  e cresceu  
em paralelo com o 
Hospital, como nos  
conta a Dra Patrícia 

Nunes, a sua diretora.

SERVIÇO DE DIETÉTICA E NUTRIÇÃO NO CHLN
UM DIÁLOGO PERMANENTE  

COM TODAS AS ESPECIALIDADES
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Técnicos, prestando apoio diário 
durante os 365 dias do ano. Somos 
dos poucos serviços a nível nacional  
que dispõe, diariamente, de um apoio 
de “nutrição de urgência”.

Também a nível de consultas 
temos vindo a aumentar o apoio a 
diversas especialidades (atualmente 
trabalhamos com mais de 64). Em 
2017, realizámos mais de 15.500 
consultas, das quais cerca de 4.000 
foram primeira vez e os casos de 
sucesso têm vindo a aumentar.

UMA HISTÓRIA FELIZ
Marta era uma doente que pesava 

quase 140kg e apresentava obesidade 
mórbida, quando foi referenciada para 
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Nutrição é atualmente 
reconhecida como um dos 
maiores determinantes 
de saúde. A Organização 
Mundial de Saúde salienta 

a sua importância na melhoria da 
saúde e na prevenção de várias 
doenças não transmissíveis, 
nomeadamente: doenças 
cardiovasculares, diabetes, síndrome 
metabólica e alguns tipos de cancro. 
É da competência do profissional 
de Nutrição a responsabilidade 
de contribuir para a promoção, 
manutenção e recuperação do estado 
de saúde por meio da alimentação, 
tornando-se um profissional que 
conquista cada vez mais destaque e 
importância em diversos segmentos 
da sociedade.

O atual Serviço de Dietética e 
Nutrição (SDN) do CHLN, foi criado 
quase em paralelo com a abertura 
do Hospital de Santa Maria. Dada a 
importância da Dietética e Nutrição 
no contexto clínico hospitalar, há mais 
de 60 anos que aqui fazemos Nutrição 
Clínica Especializada, registando 
sucessos que nos enchem de orgulho. 

Este é um Serviço de apoio clínico, 
presente nos dois pólos do CHLN 
- Hospital de Santa Maria (HSM) 
e Hospital Pulido Valente (HPV) -  
intervindo nas áreas de investigação 
constituem a sua estrutura funcional: 
Nutrição Clínica, Gestão Partilhada, 
Alimentação e Segurança Alimentar, 
Ensino e Formação, Investigação, 
Promoção da Saúde, Prevenção da 
Doença e Assessoria Científica. Em 
contexto hospitalar, os profissionais 
de Nutrição integram várias equipas 
multidisciplinares. 

Das áreas supra referidas, as 
mais conhecidas são as realizadas 
ao nível do Internamento, com a 
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mais de mil utentes e dos colaboradores 
da instituição, assegurando o 
fornecimento de uma alimentação 
adequada, com objetivos profiláticos, 
terapêuticos e de qualidade. 

O crescimento exponencial das 
áreas de abrangência da Nutrição, 
bem como a sua importância 
crescente na prevenção e tratamento 
de algumas doenças crónicas, 
levou a que nos últimos 10 anos 
o Serviço aumentasse os seus 
efetivos e investisse fortemente na 
atualização e formação contínua dos 
seus profissionais. Atualmente, o 
SDN é composto por 26 Dietistas/
Nutricionistas, 9 Assistentes 
Operacionais e 2 Assistentes  

avaliação nutricional e instituição 
de suporte nutricional adequado 
e individualizado, bem como pela 
monitorização dos utentes em 
risco de desnutrição nos vários 
serviços de internamento e ainda 
pela orientação dietética a utentes 
e/ou familiares na alta hospitalar. 
Paralelamente a este apoio de 
suporte clínico, desempenhamos 
também funções ao nível da gestão 
do Serviço de Alimentação e no 
controlo técnico e higio-sanitário  
da alimentação destinada aos 
utentes internados. 

O SDN todos os dias cumpre a sua 
missão e vocação: contribuir para a 
otimização do estado nutricional dos 

A
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a nossa consulta em dezembro de 2010 
para perda ponderal.

A sua situação clínica implicava 
uma articulação estreita com outras 
especialidades como a Endocrinologia, 
Cirurgia e Psicologia, onde a utente 
também estava a ser acompanhada

Face à condição clínica, a equipa 
multidisciplinar decidiu que a 
doente reunia as condições para ser 
submetida a cirurgia da obesidade 
e ao fim de 18 meses, a Marta 
perdeu 75kg, reaprendeu a comer 
de forma equilibrada e saudável e 
melhorou o seu estilo de vida. Hoje, 
a própria diz:  “tenho mais liberdade 
de movimentos, canso-me menos  e 
consegui voltar a ter e a dar aulas de 
dança!”. O seu Sonho!

Nos últimos anos, o nosso Serviço 
tem-se afirmado na sociedade e na 
comunidade científica, quer através 
da realização regular de simpósios 
temáticos, quer através de ações 
comunitárias junto de profissionais  
e utentes, com o objetivo de divulgar 
amplamente as questões emergentes  
da Nutrição.

O SDN pretende ser um Serviço  
de Referência e Competência  
Técnico - Científico na área da 
Dietética e Nutrição, participando 
na política de saúde, apostando nas 
áreas de investigação científica, 
com prémios e distinções a nível 
nacional e internacional e com os 
seus membros a participarem com 
a Ordem dos Nutricionistas na 
definição de “Normas de orientação 
para a prática nutrição clínica”. A 
melhoria do Serviço no seu todo 
constitui-se como pilar fundamental 
para a obtenção dos objetivos 
previstos, os quais visam contribuir 
para a Missão da instituição, seus 
desafios e dinâmicas.

Colaboração na área  
de Centro de Referência
> O Serviço de Dietética e Nutrição do 
CHLN participa em várias consultas de 
especialidade de referenciação nacional, 
como são as Doenças do Comportamento 
Alimentar, Fibrose Quística, Doenças 
Hereditárias do Metabolismo, Tratamento 
Cirúrgico da Obesidade e de Esclarecimento 
na Unidade de Hemodiálise.

As Doenças Hereditárias do Metabolismo 
(DHM) são, na sua maioria, causadas por 
uma alteração genética que codifica a 
síntese de proteínas, originando quadros 
clínicos e formas de apresentação 
complexas e variáveis.

As DHM podem ocorrer em qualquer 
idade, sendo mais frequentes no 1º ano 
de vida, com um quadro que vai desde 
sintomas agudos pré-natais, neonatais ou 
tardios, agudos, incluindo a morte súbita, 
intermitentes com ou sem recuperação 
total, crónicos e progressivos, afetando 
vários sistemas e órgãos. 

A fenilcetonúria foi a primeira DHM a ser 
tratada com dieta restritiva, permitindo 
alterar a história natural da doença, 
que se não for reconhecida e tratada, 
evolui para um quadro de deterioração 
neurológica progressiva e irreversível. O 
acompanhamento dietético e nutricional 
minucioso e exaustivo constitui um dos 
fatores mais importantes do tratamento e, em 
determinadas doenças, a única terapêutica 
a oferecer ao doente. O acompanhamento 
destes doentes no nosso Serviço é 
altamente personalizado, tendo em conta 
as necessidades de cada faixa etária, as 
restrições a aplicar em cada situação, 
respeitando as preferências e o meio familiar 
e social em que o doente se insere.

Participação  
em projeto europeu 
> O SDN é membro do projeto MyCy, 
financiado pela Comissão Europeia no 
âmbito do Programa de Investigação e 
Inovação HORIZON 2020. Fazem parte deste 
Consortium 12 organizações de 7 países 
europeus que juntaram conhecimentos 
e experiências de modo a alcançar com 
sucesso uma nova era na terapia de 
substituição enzimática, tornando-a 
acessível aos pacientes e famílias com 
Fibrose Quistica (FQ) através de uma 
aplicação móvel. Esta APP permitirá 
assim uma melhor autogestão da doença 
em pacientes com FQ, especialmente no 
que diz respeito à terapia de substituição 
enzimática e à alimentação. 
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A MARCA  
CHLN

quilíbrio orçamental” são duas 
palavras cuja conjugação tem 
sido proferida nos últimos anos 
até à exaustão, justificando todo 
um conjunto de medidas com 
implicações no Sistema  

Nacional de Saúde que modificou  
o nosso modus vivendi, provavelmente de 
uma forma irreversível.

Deparamo-nos com uma situação 
económica em que urge adquirir 
condições para a redução da despesa, 
mas com manutenção, ou se possível 
aumentando o nível de produtividade  
das instituições hospitalares. Assim,  
na atual conjuntura económica  
como se pode garantir a qualidade 
formativa dos internos? 

O sentido de uma responsabilidade 
formativa, maioritariamente centrada 
no setor público, ficou patente quando o 
nosso sistema de internatos médicos foi 
instaurado. Este processo praticamente 
pioneiro consistiu em providenciar um 
programa estruturado de formação de 
modo a que fosse atingida uma equidade 
na qualidade dos futuros especialistas. 
Após anos de experiência, este modelo 
tem dado provas de grande qualidade 
e tem suscitado cada vez mais interesse 
nos nossos parceiros europeus, tendo 

E
alguns realizado reformas no sentido 
de se aproximarem do nosso modelo em 
termos estruturais.

Confesso ser um defensor de um 
programa de formação estruturado mas 
adaptado à realidade de cada interno, 
integrando o ritmo de aquisição de 
conhecimentos e técnicas que diferem 
individualmente. Não somos todos iguais 
e nem todos adquirem o virtuosismo 
reflexo da excelência, estando no âmbito 
da esfera formativa a adaptação às 
verdadeiras capacidades de cada um. 
Este conceito não isenta o formando da 
sua própria responsabilidade, que deve 
ser reflexo de um estado de espírito 
onde a necessidade de aprender é 
uma imperiosa determinação. Mas a 
determinação nem sempre é suficiente. 
São necessárias as condições para que 
dela seja tirado o máximo proveito.

Os Hospitais Universitários, parte 
deles integrados em Centros Académicos 
,têm de continuar a ser um exemplo 
de inovação, cuidados de saúde 
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diferenciados e condições formativas. 
Durante o internato médico estas 
prerrogativas não se refletem apenas 
na exposição a diferentes tipos de 
patologia ou tecnologias. São necessárias 
condições laborais para estudar, 
investigar, publicar ou quiçá desenvolver 
projetos académicos pós-graduados que 
o regulamento dos internos doutorandos 
ajuda, mas pode não ser suficiente.

Sabemos que, mais do que o local  
de formação, são as condições que 
suscitam a procura dos Médicos Internos. 
Organização interna, oportunidades 
formativas dentro e fora das  
instituições, horas extraordinárias,  
um Serviço de Urgência como 
componente formativo e não como 
centro da formação, são fatores que 
pesam no momento da escolha. 

Em 2010 escolhi fazer Neurocirurgia no 
Centro Hospitalar Lisboa Norte (CHLN) 
porque sabia que teria condições 
formativas únicas. As expetativas foram 
superadas e perfeitamente explanadas a 

nível curricular. Continuo a contribuir 
para o desenvolvimento do nosso Centro 
Hospitalar como Neurocirurgião, com 
a plena noção que durante os 6 anos 
de formação adquiri as competências 
que me permitiriam exercer esta 
especialidade em qualquer Centro  
a nível mundial. Este deve ser o objetivo 
de todos os Serviços / Departamentos  
do nosso Centro Hospitalar. Devemos 
ser capazes de criar um legado e  
uma marca que nos transporte para  
além das fronteiras do próprio CHLN. 
Assim é que se mede a verdadeira 
dimensão de uma instituição, e deve  
ser um sinal de alarme quando deixamos 
de ser a primeira escolha. 

A transmissão do conhecimento  
médico, base para a sustentabilidade 
de todo o sistema formativo, apenas é 
realizada se existirem profissionais com 
capacidade de entrega, espírito crítico 
e uma perspetiva formativa. Não há 
discípulos se não houver mestres.  
E se queremos os melhores mestres, 
temos de dar as condições para que 
abracem um projeto de vida e não  
apenas um contrato. Temos todas as 
condições como Centro Académico para 
sermos o maior e o melhor formador  
em todas as áreas, sem exceção.

Churchill, quando foi questionado 
sobre a razão pela qual não cortou no 
orçamento da Cultura em pleno esforço 
de guerra, respondeu “then what we 
are fighting for?”.Os decisores políticos 
têm que pensar que SNS querem deixar 
às gerações futuras mas não devemos 
esquecer o nosso legado, mesmo que a 
realpolitik pressione no sentido oposto. 

DEVEMOS SER CAPAZES DE CRIAR 
UM LEGADO QUE NOS TRANSPORTE 
PARA ALÉM DAS FRONTEIRAS  
DO PRÓPRIO HOSPITAL

Lisboa Norte  Opinião
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DR. EDSON OLIVEIRA 
NEUROCIRURGIÃO
VOGAL DO CONSELHO REGIONAL 
DO SUL DA ORDEM DOS MÉDICOS,
ANTIGO COORDENADOR  
DO CONSELHO NACIONAL  
DO MÉDICO INTERNO

“
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ASSOCIAÇÃO AMIGAS DO PEITO
DEZ ANOS DE TRABALHO E MUITOS 

SONHOS PARA REALIZAR

ssociação das Amigas do  
Peito (AP), que dá apoio a 
todas as mulheres com cancro 
da mama, foi constituída em  
11 de abril de 2008 no Hospital 
de Santa Maria (HSM) por 

escritura pública, no Conselho de 
Administração deste Hospital. 

Mas a ideia da Associação nasceu 
muito antes. Nasceu com a necessidade 
manifestada por muitas mulheres, ao 
longo de anos, de terem apoio para além 
do técnico-profissional que recebiam 
no hospital. “Então não havemos de ser 
capazes de criar aqui uma associação?”, 
perguntavam. Por isso, em 2006 
metemos mãos à obra. 

Do “sonho” à realidade foram 
dois anos de trabalho e dedicação 
contínua. Tudo começou no tempo em 
que o atual Ministro da Saúde, Prof. 
Doutor Adalberto Campos Fernandes, 
era Presidente do Conselho de 
Administração do HSM. Em dezembro 
de 2007, o Prof. Doutor Adalberto anuiu 
ao projeto e colocou-o à apreciação do 
restante Conselho. O parecer foi positivo 
e em abril de 2008 nasceu “a obra”.

A

A TRABALHAR 
HÁ UMA DÉCADA, 
ESTA FANTÁSTICA 
ORGANIZAÇÃO JÁ TEM 
MUITAS HISTÓRIAS 
PARA CONTAR. ALGUMAS 
SÃO DE TRISTEZA,
MAS TODAS SÃO 
MARCADAS POR TRÊS 
PALAVRAS: AMIZADE, 
APOIO E SUPERAÇÃO

   Setembro de 2018   Setembro de 2018
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 As primeiras instalações que a Amigas 
do Peito teve foram no piso 2, perto das 
instalações dos CTT, já extintas. Depois 
passou para o piso 9, para um gabinete  
de 15 metros quadrados.

Por isso,  abril de 2016 representou um 
marco importantíssimo: inaugurámos, 
com o apoio do actual Presidente do 
Conselho de Administração, Dr. Carlos 
das Neves Martins, as novas instalações 
criadas de raíz com 90 metros quadrados 
e rodeadas de árvores onde as mulheres 
podem fazer exercício físico ao ar livre. 
Foi uma conquista significativa.

Entre os seus sócios fundadores 
a Associação conta com ilustres 
personalidades, como o atual ministro  
da Saúde Prof. Doutor Adalberto Campos 
Fernandes, o Prof. Doutor Bicha Castelo 
e o Prof. Doutor Luís Costa, entre outras.

A Amigas do Peito orgulha-se de ter 
atualmente nos seus corpos sociais, 
simultaneamente, profissionais de saúde, 

   Setembro de 2018   Setembro de 2018

30

Lisboa Norte  Histórias Inspiradoras

O nosso muito obrigado!
Sobre o nosso trabalho, os números 

falam por si e nos últimos dois anos, 
desde a inauguração da nova sede, 
passaram pela nossa Associação 1.053 
pessoas em 2017 e 1.681 no primeiro 
semestre de 2018, o que nos parece 
representativo do apoio que prestamos.

E no que se traduz o nosso apoio? 
Apoio material, desde que se prove a 
insuficiência económica, mas, também, 
no apoio onco-psicológico, no devido 
acompanhamento em consultas realizadas 
no CHLN, de químio, rádio ou 
hormonoterapia e ainda nas cirurgias. 

Em ajudas técnicas como sejam próteses 
mamárias, lenços para o cabelo, bandas, 
próteses capilares, soutiens, folhetos e 
livros informativos.

Fazemos palestras mensais acerca da 
problemática do cancro da mama em várias 
vertentes, como sejam o conhecimento da 
doença, nutrição, psicologia, cosmética, reiki 

mulheres que vivenciaram a doença, 
assim como familiares destas doentes, 
facto que a diferencia pela positiva face a 
outras associações congéneres.

Com maior ou menor constrangimento, 
motivado pelas instalações que tínhamos 
ao dispor, ajudámos e ajudamos todas as 
mulheres que a nós acorreram e acorrem. 
Até hoje foram dez anos a apoiar as mulheres 
com cancro da mama e os seus familiares.Este 
acompanhamento reflete-se em números e a 
actividade da nossa Associação pode e deve ver-
se não só em quantidade de mulheres/homens 
que vêm ao nosso encontro, mas, sobretudo, 
na qualidade do nosso apoio que, certamente, é 
testemunhado por todos os que nos procuram. 

A quantidade e a qualidade melhoraram 
substancialmente desde a abertura da 
nova sede no Campus do Hospital de 
Santa Maria.

 Cabe aqui um especial agradecimento 
a todos os mecenas que nos permitiram 
construir novas instalações, realçando-

se aqui a pessoa do Dr. Carlos das 
Neves Martins, atual Presidente do 
Conselho de Administração do CHLN 
que, desde a primeira hora, anuiu à 
nossa causa e abraçou o nosso projeto 
com entusiasmo e apoio.

Não bastaria ter novas instalações se 
não tivéssemos voluntárias e voluntários 
que colaborassem com a Amigas do Peito.

E, sendo assim, cabe aqui também 
um especial agradecimento aos 
corpos sociais da Associação, a 
todas e todos os voluntários que têm 
colaborado connosco, a todos os 
mecenas e a todas as figuras públicas 
que deram e dão a “cara” pela nossa 
causa, nela se incluindo todos os 
artistas do nosso meio musical que 
colaboraram nos nossos eventos, com 
especial destaque para a madrinha 
da nossa Associação Mila Ferreira, 
juntamente com o seu marido. Sem 
eles nada era possível!  
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e parte jurídica, entre outras, com a finalidade 
de melhorar a qualidade de vida das nossas 
mulheres, sejam elas associadas ou não da AP.

Todas estas palestras são devidamente 
publicitadas na intranet do hospital, no 
nosso site e nas redes sociais, fazendo-se 
aqui um apelo para que venham ao nosso 
encontro, assistam às nossas palestras, 
acompanhem os nossos eventos e, por que 
não?, ser voluntário da nossa Associação?

Deslocamo-nos para fora do nosso meio, 
como sejam escolas, centros de saúde, 
autarquias locais e feiras de saúde onde 
fazemos rastreios clínicos e distribuímos 
informação acerca do Cancro da Mama.

As nossas fontes de financiamento advêm 
sobretudo da quotização dos/as nossos/
as sócios, de donativos que nos são feitos e 
dos eventos criados, não havendo qualquer 
recurso a fundos públicos e estando as nossas 
contas devidamente publicitadas no nosso site. 
Finalmente, sonhamos com mais e o nosso 
mais é: “Apoiar hoje para que o amanhã seja 

possível”. “Este é o nosso lema!” Sonhamos 
em arranjar um Centro de Acolhimento 
para mulheres oriundas dos PALOP, com 
doença oncológica e que não têm o mínimo de 
condições durante o seu tratamento no CHLN.

Sonhamos com a aquisição de um 
mamógrafo em viatura motorizada de 
modo a enveredarmos pela prevenção 
do cancro da mama, para o diagnóstico 
precoce do mesmo, com a finalidade de 
se conseguir a redução do número de 
casos desta patologia que tem a maior 
incidência na região de Lisboa e Vale do 
Tejo, onde nos inserimos.

Mas como diz o poeta, “o sonho comanda 
a vida” e o sonho comanda a nossa (Amigas 
do Peito)!... Sonhos e promessas não 
nos faltam. Daqui à realidade existe uma 
grande distância mas também sabemos que 
o caminho faz-se caminhando…

Drª Maria Emília Vieira, Presidente da 
Associação Amigas do Peito



EXMO. SENHOR PRESIDENTE DO CONSELHO 
DE ADMINISTRAÇÃO DO CHLN,
DR. CARLOS DAS NEVES MARTINS 

m nome da Associação Ares do Pinhal 
– Organização Não Governamental 
para a área da inclusão social -  e em 

meu nome pessoal, venho por este meio 
manifestar os mais sinceros agradecimentos 
pela excelente colaboração que nos tem 
sido proporcionada pela instituição que 
V.Exa superiormente dirige, nomeadamente 
o Serviço de Gastrentorologia e o seu 
director Prof. Tato Marinho, no âmbito do 
projecto de micro-eliminação da Hepatite 
C nos utilizadores de drogas do programa 
de redução de danos (Programa de 
Substituição em Baixo Limiar Exigência 
- PSBLE) da cidade de Lisboa, da 
responsabilidade desta Associação.

Esta cooperação, definida na reunião de 
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RODRIGO SOUSA COUTINHO
PSIQUIATRA
CONSULTOR CLÍNICO DA ARES  
DO PINHAL – ASSOCIAÇÃO PARA  
A INCLUSÃO SOCIAL

NUM ESPAÇO DE 
SOFRIMENTO E DOR, 
ONDE TODOS OS DIAS 
SE TENTA MELHORAR  
A VIDA DAQUELES  
QUE NOS PROCURAM, 
EM SITUAÇÃO DE 
MAIOR OU MENOR 
FRAGILIDADE, PALAVRAS 
DE RECONHECIMENTO 
E ELOGIO DEVEM SER 
PARTILHADAS COM TODOS 
OS PROFISSIONAIS QUE 
COLOCAM AO SERVIÇO 
DO SEU SEMELHANTE 
O QUE DE MELHOR 
SABEM E PODEM FAZER. 
AQUI FICAM MISSIVAS 
QUE TÊM CHEGADO 
AO CHLN, ALGUMAS 
DELAS DIRECTAMENTE 
ENDEREÇADAS AO 
PRESIDENTE DO CONSELHO 
DE ADMINISTRAÇÃO, 
DR CARLOS DAS NEVES 
MARTINS.

E
trabalho de 6 de Junho no CHLN com 
o Exmo Senhor Secretário de Estado, e 
que desde logo teve o inestimável apoio 
de V.Exa, tem permitido a colocação em 
tratamento dos doentes de forma muito 
mais célere e atempada que,  a manter-se ao 
ritmo actual,  irá fazer com que o objectivo 
acordado (tratamento de 100 doentes do 
PSBLE durante o 2º semestre de 2018) seja 
seguramente alcançado. 

Com os melhores cumprimentos
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EXMOS. SRS. 
omo utente do SNS e já em idade de 
reforma, venho usufruindo dos serviços 
de saúde prestados no Hospital de 

Santa Maria. 
Devido a um problema de audição, comecei 

por ter consulta de Otorrino com a Dra 
Andrea em 2005 e a partir de 2013 fui 
seguido pela Dra Marta Marques e pelo Dr. 
Paulo Rocha, os quais me propuseram fazer 
uma cirurgia ao ouvido direito (onde tinha 
pior audição), o que aceitei de imediato.

Assim, em Setembro de 2014 e com 
72 anos, tive a minha 1ª experiência de 
internamento hospitalar.

A cirurgia durou mais de 3 horas e 
uns dias depois logo verifiquei estar a 
ouvir relativamente bem. Infelizmente, 
passado algum tempo e progressivamente a 
audição foi-se perdendo, devido ao fecho do 
diafragma do aparelho auditivo, conforme 
me foi explicado.

Passei a usar aparelhos auditivos, tendo 
continuado a ser assistido em consulta 
periódica de otorrino pela Dra Marta 
Marques.

Em Oftalmologia tive a 1ª consulta 
em 2013, com o Dr. Carlos Perpétua e 
seguidamente pela Dra Ana Cabugueira, 
a qual direcionou para Operação. Assim, 
numa inédita experiência, fiz parte de um 
grupo, onde em fim-de-semana, foram 
realizadas umas dezenas de operações a 
Cataratas.

Fiquei agradecido, pois a intervenção 
à minha vista direita, foi realizada com 
muito êxito, pelo Dr. Marco Medeiros e 
pela Dra Rita Anjos. Após a operação fui 
cuidadosamente seguido pelo Dr. Ivo Gama, 
o qual constatou o benefício alcançado e 
passou a receita para a obtenção de uma 
nova prótese com lentes alteradas. Neste 
processo também passei por exames de 
Biometria Oftálmica, onde senti existir 
muito profissionalismo e atenção prestada.

Em Dermatologia tive uma 1ª consulta 
em 2016, pelo Dr. Miguel Duarte Reis, 

tendo-me encaminhado para uma pequena 
cirurgia, onde a Dra Rita Travassos 
procedeu à remoção de duas verrugas 
seborreicas, tendo recentemente voltado a 
ser consultado pelo Dr. Miguel Duarte Reis, 
o qual verificou com agrado a eficácia das 
extrações.

Também já em 2018 e devido a uma 
hérnia umbilical, obtive uma consulta com 
o Dr. Paulo Manuel Serpa Viana, estando 
neste momento em lista de espera para me 
sujeitar a operação.

Face ao atrás exposto, achei por bem 
expressar o meu agrado pelos serviços 
de saúde recebidos no HSM, pois apesar 
das dificuldades económicas e carências 
de meios humanos, no meu caso concreto, 
sempre senti e apreciei a atenção e o 
profissionalismo com que fui atendido no 
percurso atrás descrito.

Por tudo isso, quero aqui deixar 
expresso, o meu muito obrigado a todos os 
profissionais atrás apontados, bem como 
a todos aqueles não descritos, mas que 
vão contribuindo para um melhor Serviço 
Nacional de Saúde.

Com os meus melhores cumprimentos.

José V.

EXMOS. SRS.
ontacto-os com o objetivo de vos 
transmitir a minha satisfação pela 
forma como fui atendida nas urgências 

pediátricos do Hospital de Santa Maria. 
 No passado dia 22 de Maio o meu filho 

de 1 ano de idade teve o que me pareceu ser 
uma convulsão febril, em casa. Não sendo 
médica, fiquei com o meu bebé desacordado 
e completamente roxo nos meus braços. 
Descrevo a situação para que possam 
compreender o nível de desespero em que me 
encontrava quando cheguei de ambulância 
com o meu bebé (que entretanto acordou 
mas se manteve prostrado) aos vossos 
serviços de Urgência Pediátrica, pelas 
14.39h (hora de registo da triagem).

 Tanto na triagem, com as dras. Catarina 
Salgado e Cristina Lorenzo, como depois 
ao colher sangue e urina (mais agonia e 
lágrimas) com as sras. Enfermeiras Ana 
Margarida Silva e Marta Pereira, eu e 
o meu filho fomos tratados não só com a 

expetável competência técnica mas também 
com um carinho, delicadeza e empatia 
absolutamente maravilhosos. Excecionais. 
Trouxeram, definitivamente, consolo ao 
meu desesperado coração de mãe e mimo ao 
meu filhote combalido. 

 E no que toca a trabalhar com pessoas 
quando estas estão nos seus momentos mais 
frágeis e receosos, deveria ser sempre assim.

 Fiz questão de exprimir a minha 
gratidão e abraçar estas excecionais 
senhoras quando saí, dando fim ao pior dia 
da minha vida. Mas com final feliz, com o 
meu bebé completamente recuperado.

 E faço também questão de transmitir  
a minha apreciação superiormente, pelo 
que solicito a V. Exas. que encaminhem 
este mail para os responsáveis 
hierárquicos destas senhoras e para a 
direção clínica do HSM.

Ana G.

C
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