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MAIS CUSTOS TEM 

PARA O ESTADO”

EDITORIAL
A SAÚDE NÃO 
É UM CUSTO!
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um país em que os recursos são 
sempre finitos, a elaboração de cada 
Orçamento de Estado é um exercício 
de grande responsabilidade que 
implica definir objectivos, traçar 
prioridades e definir a questão de 

verbas de forma rigorosa e adequada.
Quando nos aproximamos da altura da 

preparação, discussão e aprovação deste 
incontornável documento, são muitas as  
vozes que dão opinião sobre o mesmo, sendo 
a Saúde uma das áreas a merecer mais 
entrevistas, artigos e comentários.

Pela transversalidade e impacto que tem na 
nossa sociedade, o Serviço Nacional de Saúde 
(SNS) recebe, todos os anos, uma boa fatia 
do Orçamento de Estado, independentemente 
da eterna discussão sobre se o SNS devia 
representar uma maior ou menor percentagem 
do PIB. Também se conclui, quase sempre por 
esta altura do ano, que afinal Portugal é dos 
países que menos investe na Saúde e, segundo 
alguns, que mais custos tem para o Estado.

Apesar destas afirmações poderem dar muito 
“pano para mangas”, tenho repetidamente 
defendido, em intervenções públicas e 
entrevistas, que a Saúde é um investimento 
e não um custo. E se olharmos para os 
orçamentos nesta perspectiva, teremos um 
SNS mais bem preparado e sustentado para 
os desafios do Século XXII, onde é preciso 
dar, urgentemente, resposta a uma população 
cada vez idosa, a sofrer de co-morbilidades, 
e carenciada de cuidados continuados e 
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paliativos, ou seja de maior integração de 
cuidados e de maior eficiência no uso dos 
recursos que lhe sejam afectos.

Os Hospitais têm sido o último “abrigo” 
destes portugueses que encontram aqui 
resposta imediata e um tratamento 
profissional e humanitário. Por isso, 
quando se fala da Saúde unicamente pelo 
prisma do custo, as contas saiem enviesadas 
pois a visão é “tacanha”, e em minha 
opinião, sem futuro. Ademais desde que 
estou no SNS, há 25 anos, que ouço falar 
da Saúde como um custo insustentável, 
ouço falar de um sub-financiamento 
crónico, entre tantas outras questões 
recorrentes, e de necessidade de reformas  
e de mudanças de paradigma.

Desde que iniciei mais esta missão pública, 
em 2013, que, juntamente com os meus 
colegas do Conselho de Administração, 
desenvolvi uma visão que me parece mais 
consentânea com o que todos os dias 
nos deparamos no terreno e com o que 
sempre defendi, ou seja, implementarmos 
mudanças e inovarmos com nova visão, 
marcadamente económica que não com uma 
visão estritamente financeira, e olharmos 
a despesa não como um custo a fundo 
perdido, mas sim como um investimento 
para mais ganhos na saúde e como um 
claro contributo para a produtividade e 
para o desenvolvimento sócio-económico 
do País. E este contributo é seguramente 
muito maior que o déficit económico, pelo 
que parte do que o SNS contribui para a 
arrecadação de novas e mais receitas fiscais 
podia, e bem, ser o reforço necessário em 
sede de Orçamento de Estado para que a 
sustentabilidade seja uma realidade, entre 
outros objectivos de interesse público.

Para as instituições que compõem o 
SNS, o Orçamento de Estado é pois um 
instrumento decisivo e, por isso, urge 
pugnar por uma visão inovadora, e mais 
correspondente com a realidade da Saúde e 
seus desafios do futuro. Esta é a verdadeira 
mudança de paradigma para mais ganhos 
de saúde e melhor sustentabilidade! 
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OE/2019  
RECONHECE 
MISSÃO  
DO CHULN
> O Orçamento de Estado para 
2019, no que diz respeito ao 
Centro Hospitalar Universitário 
Lisboa Norte (CHULN), demonstra 
o reconhecimento do Governo em 
relação ao crescimento da nossa 
actividade nos últimos anos, e ao 
desenvolvimento da complexidade 
intrínseca de um primus inter 
pares. Assim, está consignado 
no projecto de OE, para o próximo 
ano, um valor de 411,1 milhões  
de euros para o CHULN, o que  
que significa +14,1% em relação 
ao valor inscrito no OE do 
corrente ano (360,3 milhões de 
euros. Recorde-se que este ano 
tivemos +7,3% em relação a 2017 
(335,7 milhões). 
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Curso de Nutrição
> Arrancou, finalmente, 
o 1º ano da nova 
Licenciatura em 
Ciências da Nutrição 
da nossa Faculdade 
de Medicina. Do 
sonho à realidade foi 
uma caminho bem 

sucedido e acarinhado, 
desde o início, quer 
pelo Conselho de 
Administração do 
CHULN, quer pelo órgão 
directivo da Faculdade 
de Medicina da 
Universidade de Lisboa. 

O peso e o papel que a 
nutrição tem assumido 
e desempenhado, nos 
últimos anos, quer  
na promoção da saúde 
quer no combate à 
doença justificam a 
realização deste curso 
e confirmam a forte 
adesão ao mesmo. 

acumulado do ano de 2018 até 
ao mês de Setembro. Destaque 
para os números significativos 
de doentes atendidos em Serviço 
de Urgência, um total de 185.223, 
das sessões em hospital de 
dia, um total de 60.837, das 
consultas externas médicas, um 
total de 540.858  e das cirurgias 
programadas, um total de 15.236. 

NÚMEROS MOSTRAM 
CRESCIMENTO DA PROCURA
> A vida e a qualidade de um Centro 
Hospitalar, onde a componente 
humana é primordial, não podem 
nem devem  medir-se apenas 
em números, mas a estatística é 
extremamente importante para 
nos dar um retrato da imensidão 
de serviços que todos os dias são 
prestados no CHULN como revelam 
estas infografias relativas ao 

numa coletânea todo o tipo 
de informação relevante 
nesta área.  Assim surgiu 
a ideia da elaboração de 
um livro e uma App com 
os Protocolos de Urgência 
do CHLN. Pretende-se, 
com estas ferramentas 
inovadoras, criar um 
conjunto de instrumentos 
de consulta fácil e 

Protocolos de Urgência
> Os cuidados prestados 
no Serviço de Urgência do 
CHULN são uma referência 
no Serviço Nacional de 
Saúde. Tendo em conta 
a grande diversidade e 
abrangência do tipo de 
situações com que os 
profissionais se deparam, 
há muito que se sente a 
necessidade de se reunir 

rápida, com informação 
atualizada, relevante e 
fidedigna, que apoie os 
médicos no momento da 
tomada de uma decisão 
clínica. Os autores 
acreditam que estas 
normas de atuação serão 
uma mais valia a todos os 
que praticam medicina 
nas condições, tantas 
vezes difíceis, do serviço 
de urgência, com especial 
destaque para os mais 

novos.  Os Protocolos 
de Urgência resultaram 
de um desafio lançado 
pela Dra. Anabela 
Oliveira, diretora do 
Serviço de Urgência 
Central, aos internos do 
CHULN no sentido de 
produzirem protocolos 
referentes à sua área 
de especialização. 
Os mesmos foram, 
posteriormente, revistos 
e validados por peritos. 

Para o êxito deste projeto 
foi decisiva a coordenação 
da Drª Anabela Oliveira 
juntamente com o Dr. 
Nuno Gaibino (Interno de 
Medicina Interna), da Drª 
Catarina Reis de Carvalho 
(Interna de Ginecologia  
e Obstetrícia), do Dr. 
Miguel Bigotte Vieira 
(Interno de Nefrologia) 
e da Drª Mariana Alves 
(Interna de Medicina 
Interna).

apresentação pública e  
debate deste projecto 
inovador. O Santa Maria Green 
Hospital foi uma conferência 
que na sua abertura contou 
com o estímulo e apoio político 
do Secretário de Estado do 
Ambiente, Eng. Carlos Martins  
e no encerramento com o  
apoio e presença da Secretária 
de Estado da Saúde, Drª Rosa 
Valente Matos. Iniciamos  
agora a segunda fase deste 
projecto, com o objectivo 
de termos a acreditação 
internacional em 2021. 

SANTA MARIA, HOSPITAL MAIS VERDE
> O Santa Maria Green Hospital 
faz parte do novo desafio do 
eixo da estratégia de inovação 
organizacional do actual 
Conselho de Administração 
do CHULN. Trata-se de um 
projecto inovador no âmbito 
da eficiência energética e 
sustentabilidade ambiental. 
Recentemente o CHULN 
organizou, em conjunto  
com a Associação Portuguesa 
de Administradores 
Hospitalares (APAH), a 2ª 
Conferência Rumo ao Norte 
Hospitalar onde se fez a 
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contratou o dobro de Médicos. 
Relativamente ao número de 

Enfermeiros contratou-se, em 
média, 112 novos profissionais por 
ano e este ano regista-se  
o dobro de novos contratados, o 
que demonstra o investimento 
do Conselho de Administração 
no rejuvenescimento, captação e 
reforço dos melhores quadros.

Desde que assumiu funções o 
atual Conselho de Administração 
contratou 781 novos Enfermeiros, 
28% dos quais este ano, 
cumprindo, assim, a aposta que 
faz nesta carreira. Quanto aos 
Assistentes Operacionais, entre 
2013 e 2017 foram contratados 
413. Este ano já se contrataram 99, 
o que dá uma média de 83 novos 
profissionais por ano e um total de 
512, até ao momento.

CHULN CONTRATA 
44 NOVOS PROFISSIONAIS  
DE SAÚDE
> Trinta e três novos Médicos 
Especialistas e onze Enfermeiros 
assinaram, recentemente,contrato 
com o Centro Hospitalar 
Universitário Lisboa Norte (CHULN) 
para garantir a continuidade da 
prestação de cuidados de saúde 
com qualidade e segurança aos 
cidadãos que crescentemente 
têm procurado as nossas duas 
unidades hospitalares. 

Desde o início do ano e incluindo 
já estes novos profissionais de 
saúde, o CHULN contratou 61 
médicos, 220 enfermeiros e 99 
assistentes operacionais. Recorde-
se que de 2013 a 2017 foram 
contratados 153 novos Médicos, 
o que representa uma média de 
30 novos Especialistas por ano. 
Comparativamente aos anos 
anteriores, este ano o CHULN já 

o mundo. O facto do 
Simpósio se ter realizado 
em Portugal resulta 
de um reconhecimento 
pelo nosso país, e mais 
concretamente o CHULN, 
na liderança internacional 
do combate a esta doença 
quer no acesso universal 
a fármacos inovadores, 
quer no domínio do 
conhecimento clínico, uma 
vez que temos dos melhores 
clínicos especializados, 

Hospital de Santa Maria na Linha da Frente

> Cascais foi o palco 
para a realização do 7th 
International Symposium on 
Hepatitis Care in Substance 
Users (INHSU), que este ano 
bateu o recorde de inscrições. 
O evento acolheu decisores 
políticos, profissionais de 
saúde, associações de doentes, 
entre outros stakeholders 
que desempenham um papel 
decisivo na abordagem e 
tratamento da Hepatite 
C, provenientes de todo 

publicação do nosso Serviço 
data de 1991, chamando, 
já nessa altura, a atenção 
para os níveis epidémicos 
da infeção pelo VHC nos 
consumidores de drogas 
(83%). De acordo com dados 
da Organização Mundial de 
Saúde, existem em todo o 
Mundo cerca de 13 milhões 
de pessoas que injectam 
drogas. A prevalência 
estimada da infeção pelo 
vírus da Hepatite C é de 
67%. Terão existido no 
passado, em Portugal, cerca 
de 100.000 consumidores de 

drogas de forma injectada. 
O Congresso em causa, 
realizado em finais de 
Setembro, foi um excelente 
palco para se divulgar as boas 
práticas de vários países, 
incluindo Portugal e, em 
particular, do nosso Centro 
Hospitalar Universitário, 
tendo sido uma excelente 
oportunidade para network 
entre os vários stakeholders 
envolvidos nesta 
problemática, incluindo os 
próprios consumidores. No 
próximo ano, este encontro 
realiza-se no Canadá.

a nível mundial. Destaque 
nesta Conferência 
para a  intervenção do 
Prof. Doutor Rui Tato 
Marinho, reconhecido 
internacionalmente como 
uma grande referência nesta 
área. Já foram incluídos em 
Portugal para tratamento da 
Hepatite C mais de 21.000 
Portugueses, dos quais 
45% com formas avançadas 
(fibrose intensa/cirrose). A 
eficácia na eliminação do 
vírus é de 97% com múltiplos 
benefícios, incluindo a 
redução do risco de morte 

a nova responsável da EAP, “fui 
aprendendo muito com os meus 
colegas e amigos, compartilhando 
tantas preocupações comuns, 
tantos problemas, mas também 
soluções”.

O convite para esta candidatura 
surgiu na sequência da 
organização, em Portugal, do 
Spring Meeting da EAP que 
decorreu de forma muito produtiva 
e organizada. “Candidatei-me a 
Vice-presidente da EAP-UEMS 
de Pediatria, em setembro de 
2017 sendo minha intenção ouvir, 
representar, honrar e defender os 
Pediatras na defesa do superior 
interesse da Criança. É isso 
que considero meu principal 
objectivo”, confessa a Professora 
Doutora Ana Margarida Neves. 

A EAP tem vindo a desenvolver 
com notável dinâmica um trabalho 
estruturante para os pediatras 
na Europa, nomeadamente na 
definição da especialidade de 
Pediatria e das sub-especialidades 
pediátricas.

O facto da EAP- UEMS (European 

> Ana Margarida Neves, Pediatra, 
Coordenadora da Unidade 
de Alergologia Pediátrica do 
Departamento de Pediatria do 
Centro Hospitalar Universitário 
Lisboa Norte e Professora 
Associada Convidada da Clínica 
Universitária de Pediatria da 
Faculdade de Medicina de Lisboa, é 
a nova Vice-presidente da Academia 
Europeia de Pediatras (European 
Academy Pediatrics – EAP).

Pediatra há mais de 25 anos, 
esteve envolvida em diversas 
atividades de formação académica, 
clínica, científica e pediátrica, 
em hospitais regionais, centrais e 
universitários, a nível nacional e 
internacional. Parte da sua Sub-
especialização em Alergologia 
Pediátrica foi realizada em Paris 
e uma importante parte da sua 
investigação de Doutoramento 
foi feita na Universidade de 
Cornell, nos Estados Unidos. Além 
disso, participou das atividades 
da EAP como representante do 
Colégio de Pediatria da Ordem dos 
Médicos, desde 2009. Aqui, diz 

Academy Pediatrics e Union of 
European Medical Specialists of 
Paediatrics) ser uma respeitada 
instituição da União Europeia, 
permite desenvolver um trabalho 
com maior impacto a nível 
europeu. Esta candidatura reveste-
se, assim, de um espírito de 
missão na qual, em equipa, se 
poderá fazer mais pela saúde e 
bem-estar das crianças. A EAP-
UEMS de Pediatria tem um  
papel de harmonização da 
educação médica, científica 
e social da Pediatria na União 
Europeia, tendo como prioridades 
para os próximos anos: harmonizar 
a formação em diferentes países, 
dignificando salários e horas de 
trabalho de Pediatras (internos e 
jovens Pediatras), o lançamento 
do Exame Europeu de Pediatria 
bem como apoiar projetos 
de investigação e a nível da 
European Medicine Agency/EMA 
dinamizar os estudos, a aprovação 
e disponibilização de novos 
medicamentos para crianças, 
nomeadamente na área oncológica. 

PEDIATRA  
DO CHULN  
NA ACADEMIA 
EUROPEIA

e de evolução para formas 
graves como seja o carcinoma 
hepatocelular.

O Hospital de Santa Maria 
é o Hospital que em Portugal 
mais doentes tratou e curou 
(cerca de 2000). A primeira 
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O SERVIÇO DE 
NEUROLOGIA É UM DOS 

MAIORES PÓLOS DE 
EXCELÊNCIA DO CHULN. 
TODOS OS DIAS, CERCA 
DE 100 PROFISSIONAIS 

DEDICAM-SE A ESTUDAR 
E A TRATAR O MAIS 
MISTERIOSO DOS 

ÓRGÃOS DO CORPO 
HUMANO, O SEU 

DIRECTOR CONTA COMO 
TUDO FUNCIONA

NEUROLOGIA: UMA DISCIPLINA 
QUE PROCURA DESVENDAR 

OS “MISTÉRIOS DO CÉREBRO”
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PROF. DOUTOR JOSÉ 
MANUEL FERRO
DIRECTOR DO 

DEPARTAMENTO DE 
NEUROCIÊNCIAS E SAÚDE 

MENTAL DO CHULN
PROFESSOR 

CATEDRÁTICO DE 
NEUROLOGIA, FACULDADE 

DE MEDICINA 
DA UNIVERSIDADE 

DE LISBOA
PRESIDENTE DO 

CONSELHO DE ESCOLA DA 
FACULDADE DE MEDICINA 

DA UNIVERSIDADE 
DE LISBOA



e de neuro imagem sofisticadas 
para tratamentos cirúrgicos ou 
de estimulação, visando a cura 
definitiva da epilepsia

O SERVIÇO colabora noutros 
Centros de Referência do CHULN, 
nomeadamente no do Tratamento 
Endovascular do AVC liderado 
pelo Serviço de Neurorradiologia. 
Participa na Urgência 
Metropolitana de Lisboa para o 
AVC, sendo responsável pela Via 
Verde do AVC e pela organização 
e selecção dos candidatos a 
tratamento por trombectomia, 
permitindo que o CHULN seja um 
dos 3 centros hospitalares a sul de 
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Serviço de Neurologia 
do Centro Hospitalar 
Universitário Lisboa Norte 
(CHULN) está integrado 
no Departamento de 

Neurociência e Saúde Mental, 
conjuntamente com os Serviços 
de Neurocirurgia e Psiquiatria, 
com os quais tem uma intensa 
colaboração e, no caso da 
Neurocirurgia, partilha de espaços.

A Missão deste Serviço é oferecer 
serviços de saúde diferenciados da 
especialidade de Neurologia para 
os doentes com afecções do Sistema 
Nervoso Central e Periférico e ser 
um centro de referência para o ensino 
e a investigação em Neurociências 
Clínicas. A nossa Visão é de que 
o Serviço de Neurologia seja uma 
unidade de excelência no CHULN, 
Centro de Referência para várias 
patologias neurológicas complexas, 
cooperante em soluções integradas 
no CHULN e no SNS e competitiva 
internacionalmente em várias 
áreas de investigação clínica e 
neurofisiológica.

O Serviço desenvolve a sua 
actividade no internamento, 
que inclui a Unidade de 
Cuidados Cerebro-Vasculares 
(vulgo Unidade de AVC), em 
funcionamento desde 2001, que 
trata cerca de 400 doentes com 
AVC por ano, no ambulatório 
– consulta e hospital de dia, 
e nos laboratórios de exames 
complementares (EEG/sono, EMG/
potencias evocados, Hemodinâmica 
cerebral, Laboratório de 
Linguagem, Neuropatologia)

No Serviço trabalham cerca de 
100 profissionais entre Médicos 
Especialistas e Internos de 
formação específica, Enfermeiros, 

do sono, até as doenças ditas 
degenerativas como o Parkinson, 
o Alzheimer ou a esclerose lateral 
amiotrófica (ELA). Integra 
dois Centros de Referência: 1) 
paramiloidose familiar (PAF, 
vulgo doença dos pezinhos) no 
qual às pessoas afectadas por esta 
doença é oferecido diagnóstico, 
tratamento multidisciplinar, acesso 
a transplante e a terapêuticas 
inovadoras, que revolucionaram 
o tratamento desta doença; 2) 
epilepsia refractária que atende 
pessoas com epilepsia grave não 
controlada com medicamentos, 
seleccionando-as através de 
metodologias neurofisiológicas 

Técnicos de Diagnóstico e 
Terapêutica, Assistentes Técnicos e 
Operacionais. 

A qualidade técnica, empenho 
e dedicação de todos estes 
profissionais permitiu tratar cerca 
de 900 doentes no internamento, 
realizar mais de 1100 consultas 
internas e mais de 26 000 consultas 
externas, 5000 sessões de hospital 
de dia a 880 doentes, e milhares de 
exames complementares a doentes 
internados e em ambulatório

O Serviço oferece, de uma 
forma impar a nível nacional, 
cuidados diferenciados em todas 
as áreas da Neurologia, desde 
as cefaleias e as perturbações 

O
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Coimbra que oferece o tratamento 
hiperagudo actual, que já permitiu 
evitar a incapacidade a centenas de 
doentes vítimas de AVC

Exemplos de outras áreas de 
grande diferenciação do Serviço 
são os tratamentos com toxina 
botulínica aplicados a doentes 
com movimentos anormais, 
na qual possuímos uma larga 
experiência, e agora também a 
cefaleias resistentes a outros 
tratamentos; O tratamento para 
as formas avançadas de Doença 
de Parkinson e distonias, como a 
estimulação cerebral profunda, a 
colocação de sondas intestinais ou 
subcutâneas para administração 
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de novos fármacos, a consulta 
multidisciplinar de ELA, única 
no país, bem como a consulta de 
doenças desmielinizantes, onde 
são seguidas mais de 800 pessoas 
com esclerose múltipla, que aí 
têm acesso a todas as terapêuticas 
inovadoras e a realização de 
biópsias de nervo e músculo, para o 
diagnóstico de formas complexas de 
doenças neuromusculares.

Além de superar a actividade 
prevista e garantir o acesso, 
recebendo pessoas de todas as 
proveniências, o Serviço e os 
seus colaboradores têm como 
preocupação fundamental centrar os 
cuidados que prestam nos interesses, 

objectivos e bem-estar da pessoa 
doente que nos procura. Por isso, 
foi nossa aposta a formação em 
Qualidade e na Segurança  
do doente e dos profissionais.  
Todos os laboratórios de  
exames complementares e o hospital 
de dia estão certificados e a 
totalidade do serviço de Neurologia, 
incluindo os Centros de Referência 
estão acreditados pela Direção-
Geral da Saúde.

O SERVIÇO de Neurologia 
participa na formação de alunos de 
enfermagem, Enfermeiros, alunos 
das escolas de tecnologias de saúde, 
alunos de Medicina da Universidade 

de Lisboa, mas também da do 
Algarve, internos do Ano Comum 
e Internos de formação específica, 
não só do CHLN, mas de múltiplas 
outras unidades do SNS, incluindo 
os outros Centros Hospitalares  
da região de Lisboa. Recebe  
também diversos pedidos de estágios 
de Internos e Médicos estrangeiros, 
com destaque para os oriundos 
do Brasil e de outros PALOP’S. 
Beneficia, para esse efeito, de 
protocolos de colaboração  
com Centros brasileiros e com  
o Hospital de Maputo.

Desde há vários anos, que a 
Neurologia Clínica ocupa o 
top no número de publicações 
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científicas dentro do nosso Centro 
Académico de Medicina de Lisboa 
(CAML). Subsiste uma tradição 
de investigação nas disciplinas 
do Sistema Nervoso com décadas 
de experiência. Vale a pena, a 
este respeito, visitar o pequeno 
Museu dedicado a Egas Moniz 
e à angiografia cerebral, no piso 
6, ou o Laboratório de Estudos 
de Linguagem, no piso 8, que foi 
fundado por António Damásio, 
com quem tive o privilégio de 
trabalhar, ainda aluno da Fculdade 
de Medicina de Lisboa, entre 1972 
e 1975. A maioria dos neurologistas 
do Serviço são doutorados, o 
que permite que aqui exista no 

Serviço uma cultura científica e 
uma dimensão de investigação na 
prática clínica. A Neurologia tem 
três unidades de investigação no 
IMM dedicadas respetivamente 
ao Sistema Nervoso Periférico, 
às Doenças do Movimento e às 
Doenças Vasculares Cerebrais e 
Cognitivas. A Direção do Serviço de 
Neurologia preocupou-se em criar 
uma infraestrutura que permita  
realizar investigação clínica e 
atribuir tempo protegido aos 
colaboradores que demonstrem 
capacidade de inovação, competência 
e produtividade científica.

Além do seu mérito pessoal, 
o sucesso dos projetos e 

candidaturas de jovens Médicos 
como o Prof. Miguel Coelho e 
o Dr. Pedro Alves, reflete um 
longo interesse em desvendar 
os “mistérios do cérebro” e a 
estrutura organizacional favorável 
à investigação clínica, provando 
que esta pode ser realizada com 
sucesso em Unidades do SNS.

NÃO DEVEMOS esquecer 
a atenção e o apoio que o 
Serviço e o Departamento tem 
merecido da parte do Conselho 
de Administração do CHULN, 
nomeadamente na renovação 
de equipamentos, reabilitação 
de instalações e contratação de 

recursos humanos qualificados. 
Em 2017 entraram em atividade as 
novas instalações do Hospital de 
Dia de Neurologia (piso 1). Estão 
atualmente em fase de conclusão 
as obras que vão permitir ampliar 
o Laboratório de EEG/sono, 
dotando-o de uma Unidade de 
Monitorização Neurofisiológica, 
que irá, nomeadamente, triplicar 
a capacidade atual de selecionar 
doentes para cirurgia de epilepsias 
refratárias. Estão também em curso 
os procedimentos necessários para 
que em 2019 se possa iniciar a 
intervenção de reabilitação da zona 
de consulta externa, que transitará 
do piso 2 para o piso 1.



ECP. É uma doença degenerativa do 
sistema nervoso que está associada 
à perda de células produtoras do 
neurotransmissor cerebral dopamina. 
O medicamento mais potente para 
tratar os síntomas motores da DP 
é a levodopa. Apesar de ser um 
medicamento extremamente eficaz 
e que quase todos os doentes terão 
de tomar em alguma fase da sua 
doença, a terapêutica prolongada 
com levodopa leva ao surgimento, 
numa grande maioria dos doentes, das 
chamadas complicações motoras (as 
flutuações motoras com alternância 
entre períodos ON e OFF; e as 
discinésias, que são movimentos 
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ESPERANÇA 
PARA A DOENÇA 
DE PARKINSON

cirurgia funcional das 
doenças do movimento tem 
por objectivo melhorar 
as queixas dos doentes 
através da modificação do 
funcionamento dos circuitos 

neuronais cerebrais pela colocação 
cirúrgica de eléctrodos em estruturas 
específicas do cérebro. No passado, 
e hoje em dia ocasionalmente, a 
modificação terapêutica dos circuitos 
cerebrais era conseguida através de 
uma pequena lesão estratégica nas 
mesmas estruturas em que actualmente 
se colocam os modernos eléctrodos 
cerebrais. São esses circuitos 
neuronais que funcionando de forma 
patológica em diversas doenças são 
responsáveis, pelo menos em parte, 
pelas queixas principais dos doentes. A 
estimulação cerebral profunda (ECP) 
tem aprovação para o tratamento das 
seguintes doenças do movimento: 
doença de Parkinson (DP), tremor 

A
essencial (TE) e distonia idiopática.    

A cirurgia consta da colocação de 
um eléctrodo em cada hemisfério do 
cérebro, num núcleo de dimensões 
muito reduzidas. Estes 2 eléctrodos 
saem do crânio e depois caminham 
por debaixo do couro cabeludo e da 
pele do pescoço até se ligarem a um 
estimulador (bateria) que se coloca 
habitualmente debaixo da pele da 
região mamária. Os impulsos eléctricos 
gerados por este neuroestimulador 
modificam os circuitos cerebrais 
patológicos que passam pelo núcleo em 
questão, e desta forma melhoram os 
síntomas do doente. Os estimuladores 
mais frequentemente usados têm 
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uma duração média de 3 a 5 anos, 
ao fim dos quais é necessária a sua 
substituição. Excepcionalmente, 
pode ser usado um neuroestimulador 
recarregável que permite uma duração 
média até 15 anos, mas com um preço 
mais elevado e reservado para doentes 
parkinsónicos muito novos ou para 
outras doenças como a distonia. A 
duração média da cirurgia é de 10 a 12 
horas. Vários estudos económicos na DP 
mostram que a longo prazo a cirurgia 
funcional é rentável pela poupança 
que permite em medicação, consultas 
médicas e outros recursos de saúde.

A DP é a doença do movimento em 
que mais frequentemente se usa a 

O PROF. DOUTOR MIGUEL COELHO,  
DO SERVIÇO DE NEUROLOGIA  
DO CENTRO HOSPITALAR 
UNIVERSITÁRIO LISBOA NORTE, 
EXPLICA A NATUREZA E OS 
BENEFÍCIOS DA CIRURGIA 
FUNCIONAL DAS DOENÇAS  
DO MOVIMENTO

  Novembro de 2018



involuntários). Cerca de 5 a 10% dos 
doentes com DP, em cujo tratamento 
destas complicações motoras é muito 
difícil e complexo usando os fármacos 
disponíveis, têm indicação cirúrgica.  
Com a ECP consegue-se uma redução 
substancial do período OFF  e 
aumento do período ON, e redução 
marcada das discinésias, permitindo 
uma redução, em média, para metade 
da medicação. Estas modificações 
melhoram a qualidade de vida dos 
doentes e dos cuidadores. Felizmente, 
já existem estudos que avaliaram os 
doentes até 15 anos após a cirurgia, 
mostrando que os períodos ON\OFF e 
as discinésias, a lentidão, o tremor e a 
rigidez continuam a responder muito 
bem à cirurgia, e que a quantidade 
de medicação mantém-se inferior 
comparada com antes da cirurgia. No 
entanto, a cirurgia não cura nem pára 
a progressão da doença.

A ECP no CHULN inicou-se em 2006, 
sob a liderança do Professor Doutor 
Gonçalves Ferreira, Neurocirurgião 
responsável pela Equipa de Cirurgia 
Funcional do Serviço de Neurocirurgia. 
O programa de cirurgia funcional das 
doenças do movimento é constituído 
por uma equipa multidisciplinar, 
cujo excelente entendimento é 
uma das razões do seu sucesso. Os 
neurocirurgiões encarregues são os Drs. 
Begona Cattoni e Herculano Carvalho, 
enquanto os neurologistas são os Prof. 
Drs. Miguel Coelho, Mário Rosa, 
Leonor Correia Guedes e a Dr.ª Patrícia 
Pita Lobo. No Serviço de Neurologia 
existe uma consulta dedicada à cirurgia 
funcional das doenças do movimento, 
realizada por cada um dos especialistas 
mencionados. A Neurologista Dr.ª 
Luísa Albuquerque e a Psicóloga Dr.ª 
Vanda Freitas realizam as avaliações 
do estado mental dos candidatos 

a cirurgia. Ainda no Serviço de 
Neurologia, a Sr.ª Enfermeira Adelaide 
Teixeira de Sousa desempenha várias 
tarefas muito importantes no apoio 
aos doentes operados, como por 
exemplo o ensino do funcionamento 
dos neuroestimuladores recarregáveis. 
No Serviço de Psiquiatria e Saúde 
Mental, a Dr.ª Inês Chendo e o 
Dr. João Miguel Pereira avaliam 
os doentes candidatos antes da 
cirurgia, e nos pós-operatório 
sempre que necessário. A Prof.ª Dr.ª 
Sofia Reimão, do Departmento de 
Imagiologia Neurológica, realiza a 
avaliação imagiológica pré-operatória 
dos doentes, e nos pós-operatório 
sempre que se justifique. A equipa de 
neuro-anestesistas que regularmente 
anestesiam as cirurgias funcionais é 
também fundamental.

São realizadas no CHULN em média 
por ano 30 a 36 cirurgias funcionais 

das doenças do movimento. A este 
número de novos implantes adicionam- 
-se as cirurgias para substituição dos 
neuroestimuladores, que actualmente 
representam um encargo assistencial 
elevado pelo número de doentes já 
operados em 12 anos.

Paralelamente à actividade 
assistencial, o grupo de doenças 

do movimento do Serviço de 
Neurologia desenvolve investigação 
clínica na ECP integrados na 

Unidade de Farmacologia Clínica 
do IMM sob a liderança do Prof. 
Dr. Joaquim Ferreira.

  Novembro de 2018
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PROFESSOR DR. MIGUEL COELHO
SERVIÇO DE NEUROLOGIA, 
DEPARTAMENTO DE NEUROCIÊNCIAS, 
HOSPITAL DE SANTA MARIA,  
CENTRO HOSPITALAR  
UNIVERSITÁRIO LISBOA NORTE
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 DR. PEDRO 
NASCIMENTO ALVES

“ORIENTAÇÃO 
ESPACIAL  

É ESSENCIAL 
PARA A VIDA 

DIÁRIA”

  Novembro de 2017

edro Nascimento Alves, de 
29 anos, foi premiado pelo 
trabalho sobre orientação 
(consiste em saber em que 
local estamos) e navegação 
espaciais (saber como nos 

podemos deslocar de um sítio para o 
outro) em doentes que sofreram um 
Acidente Vascular Cerebral (AVC). 
O AVC pode causar alterações na 
fala, na força muscular, mas também 
na percepção das direcções que se 
escolhe. Foram estas duas capacidades, 
essenciais no quotidiano de toda a 
gente, que despertaram o interesse do 
Médico Interno (também doutorando na 
Faculdade de Medicina da Universidade 
de Lisboa) que quer perceber se essas 
dificuldades de navegação no espaço 
são muito frequentes após o AVC e 
investigar quais os mecanismos cerebrais 
que levam ao seu aparecimento.

O que o motivou a fazer este trabalho?
 Fi-lo porque há perguntas que ainda não 
estão respondidas na literatura científica, 
nomeadamente qual é a percentagem de 
doentes com AVC que têm uma disfunção de 
orientação e navegação espacial, que zonas 
ou estruturas do cérebro é que dão origem 
a esta disfunção ou que tipos de AVC é que 
podem dar origem a estes sintomas.

A orientação espacial é uma função 
cerebral essencial para a vida diária?
Sim, porque permite-nos saber onde 
estamos e como nos podemos deslocar 
de um local para outro. O Acidente 
Vascular Cerebral é uma das doenças 
que mais incapacidade provoca 
atualmente. Existem mais de 25 milhões 
de pessoas no mundo que já́ sofreram 
um AVC. Nesta doença, uma zona do 
cérebro deixa de funcionar, devido a 
falta de sangue ou a uma hemorragia.

P

EM ENTREVISTA À LISBOA NORTE,  
O MÉDICO INTERNO DO SERVIÇO DE 

NEUROLOGIA DO HOSPITAL DE SANTA 
MARIA - DISTINGUIDO, ESTE ANO, 
COM O PRÉMIO PROFESSOR JOÃO 
LOBO ANTUNES, ATRIBUÍDO PELA  
SANTA CASA DA MISERICÓRDIA  

DE LISBOA E DESTINADO A MÉDICOS 
QUE ESTEJAM A FAZER O INTERNATO 
EM NEUROCIÊNCIAS – FALA SOBRE 

COMO AS SUAS INVESTIGAÇÕES 
PODERÃO A PRAZO MUDAR  

A VIDA DOS DOENTES.
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Como surgiu a ideia de estudar a 
orientação e navegação espacial em 
doentes com AVC?
Por um lado, tivemos alguns casos de 
doentes que, mesmo depois de um AVC 
de pequena dimensão, ficaram com 
grandes dificuldades de se orientar no 
espaço quando regressaram à sua vida 
diária. Embora não tivessem alterações 
da força muscular ou da coordenação, 
ficaram com limitações importantes no 
seu dia-a-dia porque não conseguiam 
ir de forma autónoma para os locais 
pretendidos. Chegavam, inclusive, a 
perder-se em locais familiares. Por outro 
lado, constatámos que existem muitos 
dados na literatura científica sobre 
os mecanismo de orientação espacial 
em modelos animais ou em estudos 
funcionais em pessoas sem doenças 
cerebrais. Por exemplo, o prémio Nobel 
da Medicina e Fisiologia em 2014 foi 
atribuído a John O’Keefe, May-Britt 
Moser and Edvard I. Moser, pela 
descoberta dos sistemas de orientação 
espacial em modelos animais. Contudo, 
os dados científicos existentes sobre este 
tema em estudos clínicos era escassa. 
Não sabe, portanto, se os modelos 
cognitivos existentes são aplicáveis a 
doentes com patologia neurológica.

Qual é o objectivo final do seu estudo?
O objectivo deste estudo é assim 
perceber se as dificuldades de navegação 
no espaço são frequentes após o AVC e 
investigar quais os mecanismos cerebrais 
que levam ao seu aparecimento. Serão 
analisados os sintomas dos doentes 
através de questionários sobre orientação 
e navegação espacial. Estamos ainda a 
construir um ambiente virtual, como se 
fosse um pequeno jogo computador de 
fácil utilização, para aplicar aos doentes 
e podermos quantificar estes sintomas. 
Através de técnicas de Ressonância 
Magnética cerebral, iremos depois 
correlacionar as alterações com as 
características da lesão provocada pelo 
AVC. Estudaremos não só a localização 
da lesão, como também que ligações 
neuronais são quebradas pela mesma. 

Prevemos que a destruição destas 
ligações seja um determinante mais 
importante para o surgimento destes 
sintomas do que a região do cérebro onde 
se localiza a lesão.

Usando uma analogia prática, estamos 
a estudar que tipos de AVC provocam  
o mal-funcionamento do “GPS” 
cerebral, ou seja, dos mecanismos  
que nos permitem saber onde estamos 
e que caminhos ou direcções devemos 
tomar para nos deslocarmos num 
determinado ambiente.

Onde será realizado o estudo?
Será realizado no Serviço de Neurologia 
do Hospital de Santa Maria e no 
Laboratório de Estudos de Linguagem.
O Prémio Professor João Lobo  
Antunes foi um estímulo importante  
para este projecto?

Já tínhamos iniciado o estudo com 
a bolsa de investigação em doenças 
vasculares cerebrais atribuída pela 
Sociedade Portuguesa do Acidente 
Vascular Cerebral. O valor atribuído 
pelo Prémio Professor João Lobo 
Antunes, de 40.000 euros, permite-
nos aumentar o número de doentes 
que poderemos estudar e com isto, 
esperamos amplificar o impacto que as 
conclusões do estudo terão.

Em última análise, o que se espera 
é contribuir para uma melhor 
identificacção dos doentes que sofrem 
de desorientação espacial após o AVC, 
compreender os mecanismos cerebrais 
que levam ao seu aparecimento e, 
assim, permitir o desenvolvimento de 
técnicas de reabilitação que melhorem a 
qualidade de vida dos doentes e aliviem 
o seu sofrimento.”

  Novembro de 2018

DR. PEDRO NASCIMENTO ALVES
MÉDICO INTERNO NO SERVIÇO  
DE NEUROLOGIA DO HOSPITAL  
DE SANTA MARIA,
DOUTORANDO NA FACULDADE  
DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE  
DE LISBOA

  Novembro de 2017
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A MENINA QUE ESTAVA FADADA 
PARA SER MÉDICA

  Novembro de 2018  Novembro de 2018

NASCIDA NA GUINÉ-BISSAU, VEIO AINDA JOVEM PARA A METRÓPOLE. ALUNA BRILHANTE, QUANDO CHEGOU A HORA DE ESCOLHER  
O QUE ESTUDAR, NÃO HESITOU. HOJE, A DRª ARIELLE TURPIN É ESPECIALISTA EM CIRURGIA PLÁSTICA E NÃO SE ARREPENDE POR UM INSTANTE  

DA SUA OPÇÃO. QUANTO AO FUTURO, SABE BEM O QUE QUER: QUE A VIDA A LEVE ÀS SUAS RAÍZES, ONDE TUDO COMEÇOU



27

ontaram-me que quando nasci, 
os meus pais não conseguiram 
entrar em acordo sobre como 
me chamar. Ambos teimosos, 
não quiseram ceder e assim, 
ao longo dos primeiros dias, 

fui somando nomes: o da minha mãe, 
Paula, jovem mulher, impetuosa, tenaz, 
rasgando, já na altura, muitos dos 
pressupostos do que se considerava 
o papel tradicional feminino na 
sociedade bissau-guineense; o do 
meu pai, Elisé, homem experiente, 
singular, inconformado com o status 
quo e uma das pedras basilares da 
luta de libertação do meu país natal, 
a Guiné-Bissau; e um terceiro nome, 
Arielle, porque Elisé não queria deixar 
de ter a última palavra. A obstinação 
que me acompanha desde então é, por 
conseguinte, herança partilhada!

Seguir Medicina foi uma decisão tão 
precoce que não me lembro sequer 
de a ter tomado. Só me recordo da 
resposta à tão típica pergunta “o 
que é que queres ser quando fores 
grande?”  “Médica!”, respondia eu, 
que não contemplava alternativas. O 
meu percurso académico teve esse fim 
sempre em vista e fui, como muitos 
dos meus pares, a típica aluna dos 5 
e dos 20, já em território português, 
porque o golpe de Estado que se 
seguiu ao período áureo inicial do 
pós-colonialismo empurrou por razões 
várias muitos bissau-guineenses à 
chamada Metrópole, entre eles a minha 
avó e, anos mais tarde, a minha mãe. 

Sob a alçada de ambas me formei. 
Bebi-lhes a determinação e a garra, 
transitando por várias escolas públicas 
sobretudo, mas não só, da Grande 
Lisboa, ao sabor das conquistas 
crescentes que se impõem a tantos 
emigrantes!

Lembro-me de, já na adolescência, 
dado o gosto pelas artes, pelo desenho, 
pelo cálculo e geometria, pela escrita, 
cogitar em alternativas à Medicina - 
Matemática, Arquitectura, Literatura 
pensava eu - mas o primeiro amor 
nunca se desvaneceu e o caminho a 
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seguir não poderia ser outro se não 
casar todas as minhas paixões.  
Elas encontraram-se na Cirurgia 
Plástica. E foi algo tão natural que, 
mais uma vez, não posso precisar 
exactamente o dia em que aconteceu. 
Sei apenas que, quando entrei para 
o curso de Medicina, à pergunta 
“Que especialidade queres seguir?” 
respondia: “Cirurgia Plástica” - e 
mais uma vez não considerei outras 
hipóteses!

E assim foi. 
Volvidos 6 anos de curso na 

Faculdade de Ciências Médicas da 
Universidade Nova de Lisboa e o 
Ano Comum no Centro Hospitalar 
de Lisboa Central, escolhi a vaga 
que fechou o panorama nacional 
da especialidade naquele ano. E saí 
daquela que tinha sido a minha casa 
durante 7 anos, o Campo de Santana 
e os hospitais contíguos, para uma 
nova morada , o Centro Hospitalar 
Universitário de Lisboa Norte, 
desconhecendo na altura o Serviço 
de Cirurgia Plástica do Hospital 
de Santa Maria. Foi, porventura, a 
decisão fortuita mais acertada que 
fiz, pois em nenhum outro serviço, 
apesar das muitas adversidades com 
que foi desafiado, me sentiria tão 
acarinhada, enquadrada e, porque 
não, necessária?

O tecido do Serviço mudou durante 
os meus anos de especialidade: de 
um corpo de especialistas com vários 
anos de experiência transformou-se 
porventura no Serviço de Cirurgia 
Plástica mais jovem do país com a 
saída de grande parte dos primeiros, 
vicissitudes talvez de um momento 
menos bom. Mas desenganou-
se quem pensou que juventude 
equivaleria a inexperiência; ao corpo 
sólido de conhecimentos prévios, 
não esquecendo a contribuição dos 
elementos mais experientes que 
permaneceram, somou-se inovação, 
frescura e terapêutica gold-standard 
ao nível de centros com muito mais 
recursos físicos e humanos como pude 

C
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comprovar a posteriori. Tudo isto sob 
a maestria de um novo Director, o Dr. 
Vitor Fernandes, que com o corpo clínico 
que encontrou ajudou a tornar possível o 
improvável: de nacionalmente preteridos 
passámos a preferidos. Eu, como peixe 
na água, me movi: mudança, desafio 
e inquietude não me eram territórios 
desconhecidos!

Não imaginava eu que muitas das 
competências que naturalmente me 
tinham conduzido à Cirurgia Plástica 
eram, afinal, dela inalienáveis. Que 
eram multiplicadas e somadas a 
outras, algumas não académicas, para 
transformar o possível dos caminhos 
que se cruzaram com o meu. Cirurgia 
Plástica, a especialidade que regenera, 
que devolve qualidade de vida e que por 
vezes dá vida! Assim, escrevi páginas 
na vivência de muitos e eles, em troca, 
escreveram na minha!

Volvidos outros sete anos de 
especialidade, eis que me encontro 
Especialista na casa que me formou. 
Sete em vez dos habituais seis porque 
no interregno escrevi o meu primeiro 
capítulo de maternidade e agora, recém-
especialista, redijo o presente texto em 
pausa para o meu segundo!

Não posso deixar de referir na recta 
final da especialidade, o estágio de 
Microcirurgia que fiz no Queen Victoria’s 
Hospital no Reino Unido: se dúvidas 
restavam sobre a solidez e qualidade da 
minha formação, elas dissiparam-se. A 
troca de conhecimentos foi bidireccional, 
ambas as partes notaram e isso fez-me 
sentir vaidosa!

Onde me vai levar a Cirurgia Plástica no 
futuro, desconheço. Sei por onde quero 
que o caminho passe: onde tudo começou. 
Foram várias as vezes durante a minha 
especialidade em que contactei com 
doentes evacuados dos PALOP (Países 
Africanos de Língua Oficial Portuguesa), 
em particular os da minha terra natal. 
São, quiçá, os casos mais complexos com 
que me deparei, fruto da morosidade 
da burocracia que traz os doentes 
a Portugal, a gravidade e avançada 
deterioração dos quadros clínicos, a 

ausência de recursos físicos e humanos 
para realizar tal tipologia de cirurgia 
em território africano. A conjugação 
destes factores impossibilita, por vezes, 
a reconstrução ou torna-a de qualidade 
inferior à desejada. Como tal e porque 
há uma herança histórica inegável 
entre Portugal e as ex-colónias (e a 
minha história pessoal está a ambos 
ligada) urge conceber um protocolo 
de cooperação mais estreito e eficaz 
que aja mais cedo e, porventura, in 
loco. Seria interessante o Hospital de 
Santa Maria como maior hospital do 
país para onde são drenados vários 
destes casos, com o Serviço de Cirurgia 
Plástica mais completo em termos 
de valências da especialidade a nível 
nacional, ser o motor desta mudança. 
A este respeito, em outras valências 
médicas e cirúrgicas (que não a 
Cirurgia Plástica, de momento) devo 
referir o trabalho notável e que merece 
o meu apoio e respeito da ONG “Saúde 
Sabi Tene”, que sob a direcção do 
Dr. Fortunato Barros leva em missão, 
especialistas não só nacionais, mas 
também (e este constitui o seu aspecto 
diferencial) profissionais da diáspora 
africana, com exercício de funções em 
Portugal, aos PALOP, rompendo com 
eventuais constrangimentos culturais 
e/ou linguísticos, estreitando a relação 
médico/doente e acrescentando valor 
ao conjunto de vantagens que traz o 
tratamento local. 

O Leitmotiv da Cirurgia Plástica é 
afinal regenerar, devolver qualidade de 
vida e, por vezes, dar vida e isso não 
deve ser levianamente comprometido 
ou negado por aspectos que são 
modificáveis desde que se reúnam os 
esforços necessários!

Para terminar e pese embora  
o tempo roubado à família devo dizer 
que podendo escolher de novo,  
mesmo que muitas vezes me tente 
convencer do contrário, escolheria 
novamente o mesmo caminho. Estava 
fadada a encontrar a Cirurgia Plástica 
e gosto de pensar que o contrário 
também se aplica…


