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Lisboa Norte Editorial
“TEMOS A FUNDADA
ESPERANÇA QUE
ESTE ANO SERÁ
TEMPO DE NOVAS
E PROFÍCUAS
MUDANÇAS”

MAIS UM ANO
COM MAIS
AMBIÇÃO!
4

O

ano novo chega sempre sem
certezas, sobretudo quando se
perspetivam putativas mudanças
no órgão máximo, mas para o
Centro Hospitalar Universitário
Lisboa Norte (CHULN)
as conquistas alcançadas ao longo de
2018 dão à instituição a tranquilidade
necessária para continuar a perspetivar
os novos tempos com esperança, certos
de que novas etapas de crescimento
se concretizarão e que o rumo de
desenvolvimento perdurará no tempo.
Recordamos algumas dessas conquistas,
nomeadamente as várias parcerias
financeiras, o investimento feito em inovação
terapêutica e tecnológica e a importante
requalificação que se está a operar no Parque
de Saúde Pulido Valente, devolvendo-o
ao serviço público de proximidade e à
comunidade, mantendo a sua matriz
assistencial hospitalar, que remonta a 1910.
2018 foi mais um ano profícuo para o
nosso Centro Hospitalar através de por
exemplo, através de iniciativas inovadoras
como o Ciclo de Conferências Rumo ao
Norte Hospitalar, em parceria com a
Associação Portuguesa de Administradores
Hospitalares, em que continuámos, a
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marcar a agenda com temas de vanguarda,
intrínsecos e cruciais para uma grande
entidade hospitalar como a nossa, com a
responsabilidade que temos.
Os Desafios da Inovação e Segurança
da Informação, o Santa Maria Green
Hospital: O Futuro é Hoje e a Segurança
em Meio Hospitalar constituíram debates
enriquecedores cuja divulgação
extravasou as fronteiras do Centro
Hospitalar, permitindo que o seu debate
chegasse à sociedade civil e a outras
instituições congéneres. Também na
partilha do saber gestionário e das boas
práticas de governança demos o exemplo,
fomos inovadores e somos pioneiros.
Envolvemos dirigentes e profissionais
em múltiplas realizações desta natureza
e outras, que pontuo com o exemplo
das Comemorações do 64º Aniversário
do CHULN, este ano assinalado com
a publicação de um livro sobre o papel
de charneira que tivemos no tratamento
inovador da Hepatite C e que juntou os
principais protagonistas deste processo,
desde os doentes até aos decisores políticos.
Aqui voltámos a marcar a agenda da
reflexão, do debate e da partilha do saber.
Recordámos, como pode ler nesta edição
da Lisboa Norte, o percurso desafiante que
foi dar resposta aos doentes da Hepatite
C, numa altura em que o medicamento
que prometia a cura, ainda não estava
autorizado no Serviço Nacional de
Saúde. Nessa altura, conhecia de perto o
percurso de alguns doentes que, nesta casa,
procuraram a esperança e foi gratificante
poder ter-lhes dado um pouco de alento.
Ao longo de 2018, um ano difícil marcado
por várias lutas de classes profissionais por
melhores condições de trabalho, falámos,
reunimos e procurámos as melhores
soluções para esta grande instituição, para
os seus excelentes profissionais e para todos
os que dela necessitam e aqui procuram
resposta enquanto doentes e utentes.
Praticámos, uma política de proximidade
interna e externa que ajudou nas decisões
que tomámos, bastas vezes muito
difíceis, e permitiu a resposta devida para
melhorarmos indicadores de eficiência e
indicadores de sustentabilidade.

Fechámos o ano, com chave de ouro, com a
visita e inauguração pela Senhora Ministra da
Saúde de três equipamentos de ponta na área
da imagiologia, que não deixou de reconhecer
o papel que a nossa instituição representa no
SNS e a felicidade de ver tecnologia de ponta
numa unidade pública, com a particular nota
de que estes três equipamentos (um mamógrafo
e dois angiógrafos) são os primeiros em toda a
Península Ibérica, como pode ler nesta Revista.
Ao longo dos últimos 5 anos investimos
aproximadamente 26,1 milhões de euros em
infraestruturas, equipamento mobiliário e
sistemas de informação, procurando recuperar o
tempo perdido e começando a traçar um rumo de
investimentos inovadores estruturantes. Mas não
quero deixar de partilhar convosco os projetos
que temos para o futuro. Está programado,
mais uma vez, com novas candidaturas a fundos
comunitários, um investimento de 22,6 milhões
para o triénio 2019-2021.
São fundos que o Conselho de
Administração tem em planeamento para a
renovação do Hospital Pulido Valente, que
ficará com uma inovadora operacionalidade
multidisciplinar pública e ao serviço das
pessoas, no âmbito do modelo inovador
do Parque de Saúde e para as grandes
intervenções de reprogramação do Hospital
Santa Maria, designadamente, nas áreas
da Radioterapia, do Coração e Vasos, da
Psiquiatria e Saúde Mental, da Nefrologia,
do Tórax, dos Queimados, da Hematologia
e Transplantação de Medula, dos Cuidados
Intensivos, das Urgências, da Pediatria, da
Ginecologia, da Obstetrícia, da Medicina
Física e Reabilitação, da Estomatologia e da
Anatomia Patológica, para referir as mais
estruturantes e impactantes. Isto, sem descurar
as zonas externas dos edifícios, de onde
destacamos o projeto de duplicação dos lugares
de estacionamento, com a construção de autosilos que irão aumentar a capacidade instalada
e preparar a próxima década, face à dinâmica
da casuística diária e à ambição deste ímpar
Centro Hospitalar Universitário em continuar
a ser líder da procura dos portugueses de mais
e melhores cuidados de saúde.
A relação e a articulação de estratégias e de
objetivos com a nossa Faculdade de Medicina
é uma marca que nos orgulha, e exige de nós
um contínuo reforço. Unidos na vontade de

fazermos, sem duplicações ou omissões,
mais e melhor, conjunta e
complementarmente, em cada dia que
passa procuramos ser primus inter pares no
crescimento do SNS e no desenvolvimento
da Medicina, desafio que está pontuado de
memórias de sucesso nos últimos anos.
Não posso deixar de referir que em
tempos muito difíceis o nosso Centro
Hospitalar mostrou, em todas as linhas de
atividade e eixos de desempenho, a sua
vitalidade, o seu dinamismo e determinação
de fazer mais e melhor pela saúde dos
portugueses e pelo SNS, o que permite
encarar o novo ano com muita esperança e
renovada ambição.
Sabemos que 2019 não vai ser um ano
fácil para o SNS, nem para o nosso Centro
Hospitalar Universitário, cujas previsões
exigem comprovada experiência e impõem
capacidade de liderança acima da média,
porque em tempo de dificuldade as
oportunidades são constituídas por cada um
de nós e por todos nós.
Por último, a todos os que em 2008, todos
os 7 dias da semana, 24/24 horas, colocaram
o seu saber ao serviço do seu semelhante,
sem descurar o humanismo e a ética, quero,
aqui, expressar, em meu nome pessoal e
em nome dos meus colegas do Conselho de
Administração, um público agradecimento
e reafirmar o orgulho que sinto em estar
como vosso líder.
É com essa elevada ambição que,
seguramente, em 2019 se irá continuar
a construir um Centro Hospitalar
Universitário de excelência e de referência,
nacional e internacional, se continuará a
afirmar, com factos e indicadores, que somos
um primus inter pares do Serviço Nacional de
Saúde e da Medicina portuguesa.
Temos a fundada esperança de que
2019 será um tempo de novas e profícuas
mudanças, no rumo da inovação e de sucesso
para o qual trabalhámos neste sexénio, com
muita resiliência e grande ambição.
Podem contar connosco! Nós contamos
convosco!
Janeiro de 2019
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MINISTRA DA SAÚDE INAUGURA EQUIPAMENTOS
DE IMAGIOLOGIA NO HOSPITAL DE SANTA MARIA
6

> A Ministra da Saúde, Professora
Doutora Marta Temido, esteve
no Centro Hospitalar
Universitário Lisboa Norte

(CHULN), no Hospital de Santa
Maria, onde inaugurou três
equipamentos de imagiologia
(um mamógrafo digital com

tomossíntese e dois angiógrafos)
que permitem melhorar a
resposta com inovação.
Este investimento de três

milhões de euros veio
reforçar a acessibilidade dos
utentes a uma tecnologia
diferenciada, única na
Península Ibérica, que coloca o
CHULN na vanguarda
da prestação de cuidados a
todos os que o procuram.
O novo mamógrafo permite
diagnósticos mais precisos
e mais precoces, além de
duplicar a capacidade do hospital

para fazer mais mamografias,
uma vez que se junta ao
equipamento já existente.
Os dois novos angiógrafos
permitem também reforçar o
CHULN ao nível da Via Verde
AVC, sendo mais precisos e mais
seguros. Durante a inauguração,
a Ministra da Saúde destacou
a capacidade de inovação
do CHULN num período em que
o Ministério acredita que será

necessário investir 500
milhões de euros nos próximos
três anos em equipamentos
nos hospitais do SNS.
Para o Presidente do Conselho
de Administração do CHULN,
Dr. Carlos das Neves Martins,
com os equipamentos agora
inaugurados o CHULN “reforça
a sua capacidade de resposta
e a acessibilidade do cidadão
a tecnologia diferenciada,
aumentando também a
segurança do próprio doente”.
Antes da visita e da cerimónia
de inauguração, que decorreu
o mês passado, houve um
encontro informal com o
Conselho de Administração
onde a Ministra da Saúde teve a
oportunidade de se inteirar dos
principais desafios do CHULN
e dos seus resultados.

> O Hospital de Santa Maria
colocou a sua bandeira a
meia haste durante quatro
dias em homenagem aos
quatro profissionais que

morreram na queda do
helicóptero do INEM.
Num momento de
profunda consternação,
o Centro Hospitalar
Universitário de Lisboa
Norte (CHULN), que
integra os hospitais de
Santa Maria e Pulido
Valente, endereçou sentidas
condolências às famílias
dos dois Pilotos, do
Médico e da Enfermeira
que perderam a vida
no acidente, cumprindo
a sua missão, a salvar
uma vida, como em
tantas outras evacuações
aéreas realizadas em
circunstâncias adversas no
território nacional ou em

missões internacionais.
O CHULN manifestou
também ao INEM e a todos
os seus profissionais, sem
exceção, o seu profundo
respeito pessoal nesta hora
de dor, bem como uma forte
solidariedade institucional
pela ímpar missão que
cumprem, salvando vidas
de Norte a Sul do País e em
quaisquer circunstâncias.
A aeronave acidentada
regressava à sua base, em
Macedo de Cavaleiros,
Bragança, após ter
realizado uma missão de
emergência médica de
transporte de uma doente
grave para o Hospital de
Santo António, no Porto.

Novos internos no CHULN
> Cerca de 689 novos Médicos
Internos - 121 de formação
geral e 568 de formação
especializada - iniciaram
este mês a sua formação
médica no Centro Hospitalar
Universitário Lisboa Norte
(CHULN).
Neste momento este
Centro Hospitalar tem a seu
cargo a responsabilidade
de formar um total de 689
jovens Médicos. A sessão
de abertura do programa
de acolhimento aos novos
Médicos Internos decorreu no
Auditório João Lobo Antunes
Janeiro de 2019

FMUL/Hospital de Santa
Maria-CHULN e foi preparada
pelo Centro de Formação
do Centro Hospitalar
Universitário Lisboa Norte,
Direcção de Internato e
Comissão de Internos.
Nesta cerimónia, o
Presidente do Conselho de
Administração, Dr. Carlos
das Neves Martins, afirmou
estar convicto de que o
CHULN “terá mais uma
vez sucesso nesta
histórica responsabilidade
de formar excelentes
médicos para o SNS”.

Homenagem
ao INEM

Janeiro de 2019
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CARDIOLOGISTA DO CHULN ASSUME CARGO DE CONSELHEIRA
DA ASSOCIAÇÃO EUROPEIA DE IMAGEM CARDIOVASCULAR

Oftalmologia
do CHULN
Mais inovação
e diferenciação

8

> O Serviço de Oftalmologia
do CHULN introduziu
recentemente duas novas
técnicas de cirurgia do
glaucoma, que constituem
uma inovação no Serviço
Nacional de Saúde. A
primeira técnica cirúrgica
diz respeito ao Glaucoma
Congénito. A diferenciação
do Serviço ao nível do
Glaucoma Congénito
tem permitido tratar
crianças com patologias
que precisam de soluções
de maior complexidade.
Numa menina de 1 ano de
idade colocou-se em ambos
os olhos um dispositivo

de drenagem adaptado
a órbitas tão pequenas.
Assim, o CHULN
tornou-se o primeiro da
Península Ibérica a
realizar estas cirurgias.
O segundo procedimento
cirúrgico compreendeu a
introdução no CHULN
de um novo dispositivo de
drenagem (o tubo de Paul).
Este dispositivo representa
um avanço tecnológico
relativamente aos
dispositivos anteriores, com
melhor perfil de segurança

e potencial a longo prazo.
As parcerias que têm vindo
a ser estabelecidas com
Centros de Referência
Europeus permitiram ao
CHULN aceder a esta
tecnologia, tornando-se
o primeiro em Portugal a
disponibilizar estas soluções.
Este trabalho inovador
e com bons resultados,
desenvolvido na área do
Glaucoma pelo Prof. Doutor
Luís Abegão Pinto, eleva
o CHULN a um centro
de excelência nesta área.

> A Prof.ª Doutora Ana Almeida,
cardiologista do CHULN, foi nomeada
Conselheira da Associação Europeia
de Imagem Cardiovascular, da
Sociedade Europeia de Cardiologia
(SEC). A coordenadora da Unidade de
Imagem Cardíaca não-Invasiva

do Hospital de Santa Maria/CHULN
vê assim reconhecido, mais uma vez,
o seu mérito profissional nesta área.
A Especialista, que atualmente orienta
as teses de Mestrado e Doutoramento
em imagem cardíaca, foi das primeiras
cardiologistas portuguesas a realizar

ressonâncias magnéticas no País.
Presentemente, a Prof.ª Doutora
Ana Almeida integra também
o Grupo de Estudos de Ressonância
Magnética da SEC, bem como
da Sociedade para a Ressonância
Magnética Cardiovascular.

Professor
Gonçalves Ferreira
eleito presidente
da ESSFN

(ESSFN). Durante o XXIII
Congresso desta Associação
Europeia, que teve lugar em
Edimburgo, a Assembleia
elegeu os novos corpos
gerentes para o quadriénio
2018-2022. O Professor
Gonçalves Ferreira, que
já era Vice-Presidente
desde 2014, foi aprovado
por unanimidade para
Presidente, para os
próximos quatro anos.
A ESSFN é a sociedade

científica que congrega
os neurocirurgiões que se
dedicam a este campo da
neurocirurgia e que engloba
diferentes áreas, desde a
cirurgia das doenças do
movimento (parkinson,
distonia, tremor), da dor, da
espasticidade, da epilepsia
e a psicocirurgia. É a
maior sociedade setorial
de neurocirurgia e a que
mais se tem expandido nos
últimos anos.

> O Professor Doutor António
Gonçalves Ferreira,
Catedrático e Diretor da
Clínica Universitária de
Neurocirurgia da FMUL foi
eleito Presidente da European
Association of Stereotactic
and Functional Neurosurgery

LABORATÓRIO DO SONO
> No âmbito do plano de
investimentos estratégicos
estruturantes, o antigo espaço do
Laboratório EEG/Sono do Serviço
de Neurologia, foi alvo de uma
profunda remodelação com o
objetivo de acolher a Unidade de
Monitorização Neurofisiológica.
Esta Unidade é fundamental
para o Centro de Referência do
CHULN, para a área da Epilepsia
Refractária, reconhecido pelo
Ministério da Saúde em 2015,
e que integra a “European
Janeiro de 2019

Reference Network for Rare and
Complex Epilepsies”.
A Unidade conta com uma cama
de ambulatório e três camas de
internamento onde será possível
realizar qualquer tipo de exame
eletroencefalográfico e suas
variantes técnicas, incluindo
registos prolongados de vídeoEEG e vídeo-PSG. Estes exames
neurofisiológicos são essenciais na
avaliação de doentes neurológicos,
nomeadamente com epilepsia e
perturbações do sono.

Com este investimento, de
aproximadamente 0,6 milhões de
euros nestas áreas de diferenciação
e excelência clínica, será possível
permitir que mais utentes tenham
acesso a este serviço público e
haja menos tempo de espera para
a realização de qualquer estudo
electroencefalográfico, logo
também maior rapidez de resposta
nas consultas de seguimento
na área das neurociências e
também menos tempo de espera
para cirurgias da epilepsia.
Janeiro de 2019
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Lisboa Norte Serviço do Mês

SERVIÇO DE
ESTOMATOLOGIA
CHEGAR AO
TOPO É MAIS
FÁCIL DO QUE
PERMANECER LÁ

Autor
PROFESSOR
DOUTOR FRANCISCO
SALVADO
DIRETOR DO
SERVIÇO DE
ESTOMATOLOGIA
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FRUTO DE UMA
“CUMPLICIDADE”
ESPECIAL,
A ESTOMATOLOGIA,
NO CHULN,
DESENVOLVEU-SE
COMO NUNCA NOS
ÚLTIMOS ANOS

N

a orgânica no Centro Hospitalar
Universitário Lisboa Norte o
Serviço/ Clínica Universitária
de Estomatologia está
integrado no Departamento
de Especialidades Cirúrgicas.
Internacionalmente é reconhecido por
integrar o único Centro de Referência
português da European Reference
Network (Cranio), dando assim a sua
contribuição nacional para o tratamento
das malformações crânio-faciais
nomeadamente as fendas lábio palatinas.
Fundado em 1953 , no mesmo ano
da criação do Hospital de Santa
Maria este Serviço foi responsável pela
formação de dezenas de Especialistas
incluindo aqueles que fundaram o
Janeiro de 2019
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Lisboa Norte Serviço do Mês
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Serviço de Cirurgia Plástica e as
Faculdades Dentárias de Lisboa.
O Serviço desenvolve a sua actividade
na Consulta de Estomatologia do
Hospital de Santa Maria, na Unidade
de Estomatologia do Hospital
Pulido Valente, no Bloco Operatório
e nas Consultas Multidisciplinares de
Dor, Cirurgia Oncológica Cervico-Facial, Síndrome de Sjogren, Sono
e Cirurgia Ortognática.
Por toda esta actividade são
responsáveis cerca de 30 profissionais
entre Médicos Especialistas, Médicos
Internos em Formação Específica ,
Enfermeiras, Técnicos Auxiliares de
Diagnóstico e Terapêutica, Assistentes
técnicos e operacionais com a sua elevada
qualidade técnico-científica mas também
solidariedade para com os outros e
apaixonados pelas suas profissões.Um
Director de Serviço só pode ter orgulho
quando lidera um grupo assim.
Foram estes profissionais que
permitiram a realização, em 2018,
de mais de 17000 consultas externas,
cerca de 1500 cirurgias da área da
patologia oral e maxilo facial e mais
de 5000 atendimentos de urgência. O
Serviço de Estomatologia do CHULN
é também o único a manter aberta uma
Urgência 365 dias por ano.
A Clínica Universitária de
Estomatologia integrada no CHULN
lecciona a Disciplina de Patologia
e Cirurgia Oral e Maxilo Facial do
Curso de Medicina da Faculdade de
Medicina de Lisboa ao mesmo tempo
que acompanha os alunos de
Erasmus que nos procuram para formação
na área da Cirurgia Oral e Patologia Oral
e Maxilo Facial, bem como os alunos
de Engenharia Biomédica do Instituto
Superior Técnico (IST) de Lisboa.
Pelo nosso reconhecimento institucional ,
clínico e científico somos procurados para
Janeiro de 2019

estágios clínicos e de investigação a nível
pré e pós-graduado pelas Faculdades
com quem colaboramos : I.S.T. –
Engenharia Biomédica, Instituto
Universitário Egas Moniz e Licenciatura
em Higiene Oral da FMDUL.
Deste espírito de multidisciplinaridade
científica resulta uma actividade de
investigação evidenciada em dezenas
de comunicações em congressos, em

publicações científicas e participação
em comissões científicas e directivas de
organizações nacionais e internacionais.
Conhecendo o meio em que se insere,
a Clínica Universitária/ Serviço de
Estomatologia do CHULN participa em
múltiplas actividades na comunidade em
colaboração com o ACES Norte.
A Clinica Universitária/ Serviço
de Estomatologia quer manter a sua

liderança como referência nacional
na Oncologia Oral, Reabilitação
Oral, tratamento de utentes com
necessidades especiais (incluindo
malformações faciais) e doenças da
articulação temporo mandibular, pelo
que considera que ainda tem muito
que dar ao SNS.
Por sabermos que, muitas vezes,
chegar à crista da onda é mais fácil do
que manter essa posição, temos lutado
pela melhoria das condições logísticas
do Serviço permitindo não só uma
melhoria da actividade assistencial mas
também um maior desenvolvimento da
área da formação que nos é imposta
pela insistência daqueles que connosco
querem vir trabalhar.
Encontrámos no Conselho de
Administração não só a colaboração, mas
sobretudo a cumplicidade e o entusiasmo
para que se melhorasse a assistência
aos doentes de uma área durante tanto
tempo quase esquecida no Sistema
Nacional de Saúde. Com este espírito de
missão (que foi partilhado e acarinhado
pelo Ministério da Saúde) pudemos
concluir um plano que nos permitirá
relocalizar a Clínica Universitária/
Serviço de Estomatologia no Hospital
de Santa Maria e requalificar as nossas
instalações no Hospital Pulido Valente
até ao final de 2019.
Não poderia deixar de realçar que
todos estes projectos passaram pela
competência e dedicação da equipa do
SIE liderada pelo Eng. Nuno Jorge. No
fim foi esta equipa que transportou para
o terreno as ideias que trazíamos para
melhor tratar os nossos doentes.
Sabemos que o caminho será difícil.
Com o estímulo e empenho dos nossos
profissionais e com o entusiasmo da
Administração poderemos melhorar
os cuidados aos doentes do SNS e não
duvidamos que chegaremos a bom porto.
Janeiro de 2019
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Lisboa Norte Entrevista
ENTREVISTA ANA JORGE

“ESTA É UMA
PARCERIA FELIZ”
A EX-MINISTRA DA SAÚDE EXPLICA
À LISBOA NORTE EM QUE MEDIDA
O PROTOCOLO ENTRE A SANTA CASA
DA MISERICÓRDIA DE LISBOA E O
CHULN PODE BENEFICIAR OS DOENTES

14

E

stá em vias de conclusão e
prestes a abrir à população a
primeira Unidade de Cuidados
Continuados da Santa Casa da
Misericórdia de Lisboa, situada
no Parque de Saúde Pulido Valente.
Trata-se de uma obra integrada no Plano
Estratégico de Requalificação do Campus
do Hospital Pulido Valente (HPV), que
arrancou em Janeiro de 2017. Esta nova
Unidade irá acrescentar 44 camas à Rede
Nacional de Cuidados Continuados
Integrados já no primeiro trimestre deste
ano, como nos conta a Dra. Ana Jorge,
Coordenadora da Unidade de Missão dos
Cuidados Continuados da Santa Casa da
Misericórdia de Lisboa.
No início de 2017 foi assinado um auto de
consignação a simbolizar o arranque da
obra de instalação da primeira Unidade de
Cuidados Continuados Integrados da Santa
Casa no Parque de Saúde Pulido Valente.
Quando é que esta unidade abre portas?
Qual o ponto da situação da sua abertura?
A abertura desta unidade está prevista
para o 1º trimestre de 2019, esperando
que possa receber os primeiros doentes
em março. Trata-se de uma obra de
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reabilitação profunda de um edifício
com mais de 100 anos, que trouxe
algumas surpresas e originou atraso
no desenvolvimento da obra.
Como vai funcionar esta unidade,
a primeira da Santa Casa da
Misericórdia de Lisboa?
Esta unidade tem uma capacidade
total de 44 camas repartidas por
21 camas destinadas a doentes com
necessidade de internamento de
Longa Duração e Manutenção, 12
camas para doentes internados em
Média Duração e Reabilitação e 10
camas destinadas à convalescença,
funcionará integrada na Rede
Nacional de Cuidados Continuados.
Todos os doentes serão referenciados
através da RNCCI.
O que é que os cidadãos de Lisboa
podem esperar da futura Unidade?
Penso que podem esperar encontrar

uma Unidade de referência em
Cuidados Continuados, quer nas
instalações quer no funcionamento.
Esta Unidade receberá
preferencialmente doentes da cidade
de Lisboa, mas como serão todos
referenciados pela RNCCI, pode
acontecer que alguns doentes não
sejam residentes na cidade.
É uma unidade cujas instalações
foram preparadas de acordo com a
legislação em vigor para os cuidados
continuados, exigente nos diferentes
espaços que a compõem.
Do seu ponto de vista, qual a grande
vantagem desta unidade estar
integrada num conceito de espaço
como o do Parque de Saúde Pulido
Valente?
O Parque de Saúde Pulido Valente
é um espaço amplo com caraterísticas
óptimas para albergar este
tipo de unidades. O espaço de

jardim envolvente confere uma
tranquilidade, o contacto com a
natureza constitui uma mais-valia
para a deambulação dos doentes. A
proximidade com serviços de saúde
de outras áreas pode constituir
enriquecimento mútuo e facilitar
o acesso a algumas áreas de saúde
existentes ou em projecto.
O que significa este investimento, de
3,5 milhões de euros, para a Santa
Casa da Misericórdia?
É um investimento avultado para a
SCML mas significa a importância
do que está a fazer nos cuidados
continuados integrados. A SCML tem
na sua missão o apoio da saúde e da
acção social aos grupos populacionais
mais desprotegidos e actualmente
os mais velhos constituem um
grupo populacional em situação de
grande vulnerabilidade. Esta foi uma
oportunidade de criar um espaço de
Janeiro de 2019
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Lisboa Norte Natal nos Hospitais

NATAL NOS HOSPITAIS
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a possibilidade de haver cedência,
através de um contrato de
arrendamento, de um espaço maior
onde a SCML pudesse instalar uma
Unidade de Cuidados Continuados.
Seria uma forma de responder a
uma necessidade bem identificada
de carência de respostas na cidade
de Lisboa e também contribuir para
a dignificação do Parque de Saúde
Pulido Valente, reabilitando uma das
alas do Edifício D. Carlos.
excelência para iniciar a resposta em
Cuidados Continuados.
Como surgiu e como decorreu esta
parceria com o Centro Hospitalar
Lisboa Norte?
Inicialmente surgiu um convite
do CHLN para a SCML poder
responsabilizar-se pela ala inacabada
destinada a Cuidados Paliativos. Na
sequência deste convite estudou-se
Janeiro de 2019

Podemos dizer que se trata de um
“parceria feliz” e para repetir?
Até ao momento presente podemos
dizer que foi uma parceria feliz
porque responde ao interesse de
ambos os parceiros. Com a entrada em
funcionamento da unidade fazemos
votos que esta parceria continue, possa
encontrar outros pontos de interesse
mútuo e solidifique a relação.
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ASSOCIAÇÃO DOS
AMIGOS DO HOSPITAL
DE SANTA MARIA

C

omo já é tradição, a
Associação dos Amigos do
Hospital de Santa Maria
(AAHSM) celebra esta época
festiva de modo especial.
Cumprindo a sua missão mais nobre
de solidariedade e apoio ao Outro,
os voluntários da AAHSM estiveram
com os doentes que passaram o
Natal no Hospital, longe da família,

tentando confortar e minimizar a sua
dor e as suas angústias.
Assim, fizemos a tradicional visita
aos doentes internados nos serviços
onde há voluntariado, com entrega
de pequenas lembranças. Mas mais
importante do que marcarmos esta
data, foi fazê-lo num espírito de
união e de partilha entre voluntários,
e entre voluntários e doentes com
paz e muita solidariedade.
Este ano, além da habitual venda
de Natal, que decorreu na sede
da nossa Associação e que foi um
sucesso, realizou-se uma Assembleia
Geral, seguida de almoço de
confraternização.
Janeiro de 2019

Lisboa Norte Natal no Hospital
seu Voluntariado, esforços imensos
para, junto de cada doente que
não pôde passar o Natal com a sua
família, deixar uma palavra amiga, um
gesto de conforto e aconchego para
que a esperança e o ânimo diminuam
as suas tristezas e os seus sofrimentos
e lembrar que, como dizia o Padre
Américo Vieira, “A esperança é o
último remédio que a natureza deixou
para todos os Males”.

LIGA DOS AMIGOS DO
HOSPITAL PULIDO VALENTE

0
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Natal da Liga dos Amigos do
Hospital Pulido Valente pretende,
em primeiro lugar, iluminar, aquecer
e colorir o espaço que acolhe todos os
dias não só pessoas doentes mas também
outros que vêm tratar e cuidar deles,
como nos conta Maria Jorge Nogueira da
Rocha, Presidente da Direção da Liga:
“Foi um privilégio, nesta época de
contrastes, a Liga poder ir ao encontro de
quem sofre para que
o frio da natureza seja substituído pelo
calor humano, pelas cores e pelas luzes
que tentámos espalhar por todo o espaço.
Fazêmo-lo porque no-lo deixam fazer.
Fazêmo-lo porque estamos inseridos
num contexto de compreensão, de
respeito e de aceitação que reconhecemos
não ser fácil de encontrar. É bom
trabalhar para o doente num ambiente em
que a aceitação do nosso trabalho é total.
O nosso Natal foi:
- Passar pelos Serviços e deixar as nossas
árvores, cada uma adequada a cada espaço.
- Passar pelo doente e deixar a nossa
prenda de Natal com os desejos expressos
de rápidas melhoras.
Encontrámo-nos todos em convívio
Natalício para um chá ou um café quente
nos aqueceu a alma e ajudou a entender
melhor que o Natal é uma época de
contrastes.
No sentido de tentar amenizar
sofrimentos e angústias, desenvolveu a
Liga, nesta quadra Natalícia e através do
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ASSOCIAÇÃO AMIGAS
DO PEITO

“

a problemática do cancro da mama, uma vez
que o mês de outubro é denominado “mês
rosa” - e é o mês em que a OMS alerta para
esta patologia em todo o mundo.Tivemos um
desfile de vestidos de noiva em que as modelos
foram jovens mulheres que vivenciaram o
cancro da mama ou que colaboram com
a APP. As modelos que desfilaram deram
também o seu contributo para o calendário da
APP de 2019, à venda na nossa sede.
Este evento teve a colaboração da banda da
Armada e os seu executantes também foram
modelos, colaborando assim duplamente.
Participaram também o tenor Carlos Guilherme,
a cantora Zana e a Tuna Médica de Lisboa.
A apresentação do espectáculo esteve a cargo
de Mila Ferreira e de José Figueiras, tendo
contoado com o apoio da RTP1 e da Antena 1.

0

nosso almoço de Natal foi muito
participado. Foi o momento escolhido
pela presidente da direcção da
Associação Amigas do Peito (APP), Dr.ª
Emília Vieira, para agradecer e enaltecer o
trabalho e o espírito das voluntárias da APP.
Foi ainda ocasião para apresentar o Plano
de Actividades para 2019 com notícias
importantes e esperançosas para este ano.
A APP quer apostar na formação das suas
voluntárias e na criação de um centro de
acolhimento para doentes oncológicos. Este
objetivo ganha mais força, pois é também
partilhado pelas outras associações do
CHULN, como a Associação dos Amigos
do Hospital de Santa Maria e a Liga dos
Amigos do Hospital Pulido Valente.
O Natal e o fim de ano, para a APP,
foi o culminar de um período de grande
actividade da Associação, que comemorou
este ano o 10º aniversário da sua criação.
Para esse efeito, realizaram-se variados
eventos que culminaram com a realização
de um concerto solidário na Aula Magna
da reitoria da Universidade de Lisboa, indo
assim ao encontro do idealizado por muitas
pessoas solidárias com as Amigas do Peito.
Pretendeu-se, em simultâneo, alertar para

O NATAL NO ESPAÇO FAMILIAR
RONALD MCDONALD

Q

uando uma criança está doente e
tem que se submeter a tratamentos
médicos hospitalares, deve ser
acompanhada pela sua família, a qual pode
contribuir fortemente para o ambiente
positivo de tratamento e recuperação.
A Fundação Infantil Ronald McDonald

responde a esta necessidade através
das Casas Ronald McDonald (Lisboa
e Porto) e do Espaço Familiar Ronald
McDonald, do Hospital Santa Maria, em
Lisboa, acolhendo as famílias e cuidadores
principais durante períodos difíceis das
suas vidas, contribuindo de forma gratuita
para o seu bem-estar.
Na quadra natalícia este apoio assume
maior impacto e importância, tanto para os
pais como para as crianças.
Com a ajuda de voluntários, o Natal
chegou, este ano, muito cedo ao Espaço
Familiar Ronald McDonald! Foram muitas
as decorações e as actividades feitas a
pensar nas famílias, certamente ajudando
ainda mais a que estas - que nesta época
festiva estão longe das suas casas e da
restante família alargada - se sintam como se
estivessem em casa.
Aqui as famílias podem tomar duche,
lavar roupa, dormitar ou simplesmente
descansar, ver televisão, tomar um simples
café ou uma refeição completa, contar
ou ler uma história aos seus filhos, num
ambiente que pretende aproximar-se, o mais
possível, ao de suas casas, continuando a
acompanhar de perto as suas crianças, que
estão em tratamento neste hospital.
A Fundação Infantil Ronald McDonald
tem ainda uma colecção de presentes
solidários muito especiais, que contam
a história de duas crianças que se
conheceram numa Casa Ronald McDonald,
encontrando-se à venda, todo o ano, no
Espaço Familiar Ronald McDonald.
Desde a sua abertura, em 2017, o Espaço
Familiar Ronald McDonald já recebeu
mais de 400 famílias, oriundas de todos
os serviços de pediatria, mas com maior
incidência da Pneumologia, da Cirurgia
Pediátrica e Pediatria Geral. O Espaço
Familiar Ronald McDonald localiza-se no
piso 01 do Hospital de Santa Maria, em
Lisboa, e destina-se a todas as famílias com
crianças em tratamento no Serviço
de Pediatria do Hospital.
Janeiro de 2019
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GONÇALO DINIZ

A MINHA
VIDA DÁ
UM FILME
CHAMADO
VITÓRIA
20

“NO HOSPITAL DE SANTA MARIA,
AS HORAS QUE DEVIAM SER
DE “TERROR”, NA VERDADE
FORAM SUBSTITUÍDAS POR
“AMOR”. MUITAS COISAS
APRENDI COM ELES, QUASE
SEMPRE ELAS (RISOS)! MUITAS
GARGALHADAS, ABRAÇOS,
BEIJINHOS, TROCA DE RECEITAS,
MÚSICAS, IDEIAS...”
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T

rês anos depois de ter
percorrido o túnel mais escuro
da minha existência decidi
fazer uma curta-metragem
sobre a cura do cancro que vivi.
Resolvi partilhar este pedaço da minha
vida a pensar em todos aqueles que
precisam de uma força extra, uma luz
ou talvez uma outra forma de encarar a
doença: com olhos de guerreiro.
Aquele guerreiro que se encontra
dentro de todos nós, mas que muitas
vezes anda adormecido e quando
mais precisamos dele, ele demora a
atuar. E nessa demora muita gente se
perde, desespera e desiste!
Três anos depois do problema,
resolvi fazer uma viagem à
Indonésia e voltar ao mar. Era a

viagem da minha vida, a viagem que
sempre sonhei. Seria perfeita... se
não me tivesse deparado com uma
incapacidade física de surfar como
antes. Depois de um valente susto
dentro de água, logo no primeiro
dia, que quase perdia a chance de
vos contar esta aventura, reparei no
paralelismo que havia entre a viagem
e todo o processo de cura, de como
superar os medos, as angústias, os
receios e as noites mal dormidas, entre
tantas emoções com que nos deparamos
quando estamos numa situação limite.
Quando precisamos SOBREVIVER!
Foi quando surgiu a ideia de
fazer um filme chamado “Vitória”.
Comecei, então, a elaborar, a partir da
experiência vivida por mim ao longo de

quatro intensos meses de quimioterapia,
um filme que quero “oferecer” a todos os
que enfrentam ou venham a enfrentar,
um dia, esta “viagem”.
Mas por onde começar? Essa foi a
grande questão. Tantas coisas para
contar e algumas nem sabia que as
tinha sentido e ultrapassado. Não
foi um processo fácil, pois tive que
ir buscar todas as emoções vividas
e reproduzi-las. Algumas, confesso,
nem tinha reparado nelas na altura,
fosse por medo ou talvez estivessem
abafadas pela energia positiva que
fiz questão de arrastar comigo todo o
tempo. Não sei! Sei sim que mergulhei
profundamente em mim mesmo, sem
medos de descobrir a minha verdadeira
essência ou o que poderia advir
Janeiro de 2019
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dessa busca, pois só assim consegui
entender, perdoar e seguir em frente. A
verdadeira luta foi comigo mesmo.
Contei com várias pessoas que
passaram e passam pelo processo e
“filtrámos” o que seria o conteúdo
certo, porque falar sobre cancro é
redundar. Seria bem melhor atuar.
Logo percebi que a melhor forma
de realizar este filme seria não
redundar é dizer a verdade. Dizer o
que gostaríamos de ouvir. Contar uma
história que apesar de óbvia fosse
impactante no sentido motivacional.
A única coisa que verdadeiramente
importa é a CURA! Mas como chegar lá
quando o corpo começa a dar sinais de
cansaço? Quando esse cansaço não nos
deixa dormir, quando não temos fome,
não conseguimos ir ao ginásio pois dez
minutos de exercício funcionam como
uma grande maratona... Todas essas
questões tive em conta na composição
do guião do filme que vos vou trazer.
Na rota desta viagem houve
paragens que foram verdadeiras
âncoras e ilhas de esperança. Uma
delas foi o Hospital de Santa Maria.
Aqui fui extremamente bem tratado
em todas as salas e corredores por
onde passei. Contei com profissionais
fora de série, em todos os sentidos. As
horas que deveriam ser de “Terror”
na verdade foram substituídas por
“Amor”. Muitas coisas aprendi com
eles, quase sempre elas (risos)! Muitas
gargalhadas, abraços, beijinhos, troca
de receitas, músicas, ideias...o que
realmente nos leva á felicidade.
Talvez também por isso fui um caso
de sucesso. Até hoje! Parabéns a
todos os profissionais que ajudam a
combater esta doença e a todos os que
têm coragem e vontade de acompanhar
quem mais precisa.
Obrigado Hospital de Santa Maria
por tudo!!! Estarei sempre convosco.
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O EFEITO
LÁZARO
MELHOR QUE
A PENICILINA

Lisboa Norte Hepatite C
FOI PERCORRIDO UM
LONGO CAMINHO ATÉ
À CURA DA HEPATITE C.
O PROF. DOUTOR TATO
MARINHO NARRA COMO LÁ
CHEGÁMOS E FALA SOBRE
O PAPEL PIONEIRO DO
CHULN NA LUTA CONTRA O
PROBLEMA EM PORTUGAL

O

Centro Hospitalar Universitário
de Lisboa assinalou o seu
64º aniversário, com várias
iniciativas, entre elas o
lançamento do livro Hepatite C,
o Futuro Começou Aqui e umaCconferência
subordinada ao mesmo tema - que
juntou várias gerações de hepatologistas,
enfermeiros e outros clínicos,
doentes, utentes, bem como decisores
e associações de doentes.Todos os
stackeholders cuja ação foi decisiva para se
fazer História no processo de erradicação
da Hepatite C em Portugal, e em que o
CHULN teve um papel decisivo.
Dois dos intervenientes na conferência
que assinalou e evocou o contributo
significativo do Hospital de Santa
Maria e CHULN neste combate foram
o Professor Doutor Rui Tato Marinho,
Diretor do Serviço de Gastroenterologia
deste Centro Hospitalar, bem como
Leonor Figueiredo, a primeira jornalista
a noticiar a Hepatite C no nosso país,
que aqui nos deixam o seu testemunho.
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Professor Rui Tato Marinho
“ O testemunho em livro foi/é o
reviver de um passado que projetou
o futuro de momentos felizes para 20
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mil pessoas infetadas, suas famílias
e amigos, através da eliminação do
vírus da Hepatite C. Muitas vidas
têm sido salvas.
Mas esta história começou muito
antes.
1974 é uma data marcante na
nossa História contemporânea.
Muita coisa mudou. Em Portugal
foi a mudança do regime político.
Mas no mundo, no campo médico
o destaque vai para a referência
da existência de um vírus chamado
Hepatite C, que só 15 anos depois,
em 1989, foi identificado.
É um vírus que se pensa ter
afectado, nos últimos anos, mais
de 100 milhões de pessoas em
todo o Mundo. Agora existirão
aproximadamente 80 milhões.
É um dos poucos vírus
classificados como oncogénicos pela
Organização Mundial de Saúde.
A evolução para cirrose ocorre
em cerca de 30-40% dos casos,
de forma silenciosa e ao longo de
algumas décadas. Em quem tem
cirrose a probabilidade de surgir o
carcinoma hepatocelular é de cerca
de 10-40% ao fim de 10 anos.
É dramático ver morrer
pessoas com todo o corolário das
complicações da cirrose hepática,
ascite, rotura de varizes esofágicas,
encefalopatia, sepsis, caquexia,
etc. A doença hepática na Europa e
em Portugal é a 8ª causa de morte.
A Hepatite C é uma das causas
principais da cirrose hepática,
na Europa a causa principal, em
Portugal a segunda, a seguir ao
consumo excessivo de álcool.
O Hospital de Santa Maria e a
Faculdade de Medicina de Lisboa, por
várias ordens de razões, constituiu, ao
longo de várias décadas, um grupo,
Janeiro de 2019
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diria antes uma “Escola de Hepatites
Víricas” fundada pelo Prof. Doutor
Carneiro de Moura, que se doutorou em
1974 com uma tese sobre Hepatite B.
O principal das várias ordens
de razões foram o grupo de Médicos
e as duas instituições (com excelente
imagem de marca) que tiveram líderes
que nos permitiram crescer, trabalhar e
proporcionar aos doentes portugueses
que servimos o melhor que sempre
existiu de inovação na área da
Hepatologia no Mundo e em Portugal.
À exceção do transplante hepático, são
quase 50 anos, meio século, de serviço
público, em prol de um fígado saudável
para a população portuguesa.

A cereja no cimo do bolo foi a

participação na liderança do processo
que conduziu à disponibilização
Janeiro de 2019

dos disruptivos tratamentos para a
Hepatite C, isto é “all oral for all”.
Durante 30 anos, desde 1986 que
os tratamentos da Hepatite C se
basearam em injectáveis, múltiplos
comprimidos, 24-72 semanas de
medicação, com efeitos secundários
não raramente graves (anemia,
depressão, suicídio, alopecia, etc),
com eficácia de cerca de 50%. Em
2013, inesperadamente, surge um
grupo de fármacos antivíricos, orais,
desprovidos de efeitos secundários
significativos, administrados agora
durante 8 a 12 semanas. Eficácia?
Noventa e sete por cento (97%).
Quase 100%. Mas ainda existe um
fármaco para estes 3% que não
respondem à primeira. Ou seja,
eliminar de forma definitiva um vírus
crónico oncogénico e potencialmente

mortal, em meia dúzia de semanas.
O livro Hepatite C, o Futuro Começou
Aqui, aqui no Hospital de Santa Maria/
CHULN, acaba por homenagear os
diversos intervenientes (Ministério
da Saúde, Infarmed, Administrações
Hospitalares, Associações de Doentes,
Hospital de Santa Maria, Faculdade
de Medicina de Lisboa, Jornalistas,
Órgãos de Comunicação Social,
Ordem dos Médicos, Sociedades
Científicas, Organização Mundial
de Saúde, Indústria Farmacêutica,
os vários profissionais de saúde, os
doentes (simples e anónimos entre
outros), que se relacionaram com as
duas instituições mestras: o Centro
Hospitalar Universitário Lisboa
Norte e a Faculdade de Medicina
da Universidade de Lisboa. Foi
um prazer e uma honra reviver os

momentos desafiantes e os momentos
felizes de inovação e negociação entre
os diversos stakeholders.
A eficácia da terapêutica, quase
de 100%, rápida e certeira, em
poucas semanas, na eliminação
de um vírus crónico, que poderia
ter existido há décadas, constitui
quase um milagre: toma e curate. Levanta-te e anda, foi o que
aconteceu a Lazaro (1). Melhor que
a Penicilina de A. Fleming.
Esperemos que esta história se
repita no futuro para outras doenças.
Obrigado Hospital Santa Maria,
Obrigado Faculdade de Medicina.
(1)Lázaro é um personagem
bíblico descrito no Evangelho segundo
João como um amigo que Jesus teria
ressuscitado, depois de morto.
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Leonor Figueiredo,
antiga jornalista
do Diário de Notícias
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Fiquei incumbida de vos transmitir
o meu ponto de vista, como jornalista da
área da saúde, sobre os primórdios
da Hepatite C em Portugal.
Infelizmente, já não tenho a lista dos trabalhos
que publiquei, para vos dar a evolução precisa do
noticiário da Hepatite C, ao longo dos anos. Mas
lembro-me do contexto em que a problemática
desta hepatite se desenvolveu nos media, muito
depois do vírus HIV, vinda de arrasto com a
epidemia de heroína e outras drogas injectáveis que
assolou Portugal nos anos 80 e 90 do século XX.
Já se passaram algumas décadas. Eu trabalhava
no Diário de Notícias, na secção, a Sociedade,
onde iam calhar as notícias que não fossem de
política, desporto, economia ou internacional.
Nesta secção cobríamos tudo o resto: incêndios,
cheias, etc, e também noticiário de saúde,
ensino, tribunais. Mas, de uma forma aleatória,
sem a exigência das bases necessárias ao
desenvolvimento e acompanhamento dos
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assuntos. A chamada «especialização» (com aspas)
dos jornalistas ainda não tinha chegado à redacção do
Diário de Notícias.
Nesta altura, em meados dos anos 80, rebentou o
caso Leonor Beleza, que demorou anos na Justiça,
acusada de ter sido a responsável política pela
administração a hemofílicos, de factor 8, infectado
com o vírus da Sida. No final da década, em 1987,
abriu o Centro das Taipas, grande unidade para
tratamento de toxicodependentes, também pela mão
da então ministra da Saúde, Leonor Beleza, onde se
começaram a fazer testes aos utentes.
O problema da Sida andou na ordem do dia dos
meios de comunicação social, neste final dos anos
80 e, de forma persistente, nos anos 90 e primeira
década do séc. XXI. Era uma doença que nos colocava
perante preconceitos, e todos nos lembramos do que
foi o estigma inicial dos infectados com HIV. Quem
se esqueceu do caso dos irmãos hemofílicos de
Fronteira, no Alentejo, que, em 1993, foram expulsos
da escola e votados ao ostracismo?
Com este lastro, foi assumindo mais importância
o noticiário relacionado com problemas nas
transfusões de sangue, nos transplantes, na triagem
e testes aos dadores de sangue, na qualidade dos
derivados de sangue importado.

Dá-se, entretanto, uma revolução dos media
em Portugal. Surge o jornal Público em 1990,
com toda a sua audácia e modernidade, também
matutino, a rivalizar com o Diário de Notícias,
ainda bafiento. Pouco depois, aparecem as
televisões privadas, como a SIC, em 1992, que
veio retirar o monopólio da RTP, sempre ligada
ao poder político, proporcionando a entrada
de outras vozes e abordagens no panorama
mediático. É então que o Diário de Notícias
se moderniza, investe na especialização,
nomeadamente em noticiário de saúde. Fico
então eu, e uma outra colega encarregues da
«saúde». Ela fazia política de saúde, mas eu
gostava mais de escrever sobre as doenças e os
doentes. A nossa «especialização» era feita no
dia-a-dia, com as entrevistas, os congressos
nacionais e estrangeiros - na maioria a convite
da indústria farmacêutica - e onde muito aprendi.
Foi numa dessas viagens, a França, salvo
erro, que me deparei com uma publicação que
falava numa «epidemia silenciosa». Era sobre
a Hepatite C. Fiquei curiosa, trouxe-a para
investigar. Terá sido essa a primeira notícia
sobre Hepatite C? O Dr. Tato Marinho garante-me
que fui a primeira jornalista a falar do assunto.
Não me recordo, sinceramente. Talvez tenha
sido dessa vez. Tenho que agradecer ao Dr. Tato
Marinho, a paciência com que me aturou durante
anos, explicando, de forma a que eu entendesse
para poder transmitir aos meus leitores, todos os
meandros inerentes à Hepatite C.
Certo dia, tentei contactá-lo, aflita. Aflita
porque tinha poucos minutos para fechar uma
notícia, sobre os malefícios do Aloe Vera no fígado,
mas precisava que ele, como especialista, desse
o seu depoimento. Recordo que o Dr. Tato Marinho
ia em viagem, e perante a minha insistência, lá
encostou o carro para prestar declarações.
Foi nos anos 90 que o assunto rebentou. Um
em cada cinco hemodializados estava infectado
com Hepatite C, e as percentagens entre os

toxicodependentes situavam-se no topo. Lembrome do papel fundamental das associações dos
doentes que trouxeram os seus problemas para
as páginas dos jornais. Alguns doentes davam
entrevistas, quase sempre anonimamente,
enquanto os especialistas iam alertando para a
epidemia que estava a crescer.
Acompanhei a luta de todos, doentes e
associações, e a frustração dos médicos que
se viam cada vez com mais utentes e um
número reduzido de tratamentos ao seu dispor,
o Interferão, de má memória. Nessa altura,
os tratamentos iam pingando, à medida da
disponibilidade de orçamentos ou de vontades
políticas. A intermitência do «há ou não há verba
para medicamentos» deixava os doentes com a
vida em suspenso, com tudo o que isso implica, no
próprio, na família, no trabalho.
Do ponto de vista humano, fiquei particularmente
impressionada com as vítimas colaterais: a mulher
que herdou o vírus do marido ou vice-versa; a idosa
infectada na juventude quando abortou e levou uma
transfusão; e tantos, tantos casos. Já não eram só os
suspeitos do costume, os toxicodependentes.
Entretanto, no mundo das drogas, muito mudou.
Introduziu-se a metadona, a redução de riscos
entrou no léxico. Agora, resta saber se depois
de demolido o grande Casal Ventoso, não pairarão
por aí pequenos casais ventosos. Em Portugal,
uma década depois da legislação criada, ainda
estamos à espera das primeiras salas de chuto.
Este país é feito de muitas esperas.
E para terminar...
Felizmente, há não muito tempo, um doente
corajoso interpelou um ex-ministro da Saúde
para que não o deixasse morrer. Transmitido
pela televisão, o evento intervencionista teve
um enorme impacto público, politicamente
incontornável, e como consequência o tratamento
gratuito para milhares de doentes. E eu espero
que o acesso ao tratamento/cura da Hepatite C
continue a ser democratizado.
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possam aprender lá fora, com os
melhores do mundo da cardiologia?
Nunca é de demais realçar a
importância dos formandos, em
qualquer área, terem contacto com
outras entidades estrangeiras, pois
tal permite, desde cedo, a exposição
a outras realidades e formas de estar
em Medicina, que são fundamentais
em qualquer processo de formação.
Desde sempre que tenho pugnado para
que os nossos Internos em formação
façam estágios fora e irão, certamente,
continuar a fazê-lo.

PROFESSOR DOUTOR FAUSTO PINTO

“ACREDITO NA
EVOLUÇÃO NA
CONTINUIDADE”
O PROF. DOUTOR FAUSTO PINTO
EXPLICA COMO PENSA PROMOVER
MUNDIALMENTE A PREVENÇÃO
CARDIOVASCULAR
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D

iretor da Faculdade de
Medicina da Universidade
de Lisboa (FMUL), Diretor
do Departamento de
Coração e Vasos do Centro
Hospitalar Universitário de Lisboa
Norte (CHULN) e ex-Presidente da
Sociedade Europeia de Cardiologia
(ESC), o Prof. Doutor Fausto Pinto
é o novo Presidente eleito da World
Heart Federation (WHF), com 80% dos
votos. A eleição ocorreu no Dubai, no
dia 7 de dezembro, durante o Congresso
Mundial de Cardiologia e Saúde
Cardiovascular.
O Prof. Doutor Fausto Pinto é o
primeiro português a ser eleito para
ocupar esta posição mundial. Que
mais valias traz este seu novo cargo
para Portugal e que impacto trará
para o SNS e para o CHULN?
O facto de ter um português a
liderar qualquer instituição traz, de
imediato, uma maior visibilidade para
o País e, consequentemente, uma
maior responsabilidade. Tal aconteceu

Janeiro de 2019

E para a Faculdade e para os alunos
de Medicina da Universidade de
Lisboa, que expectativas podem ter?
Que podem continuar a contar com
um Director que tem uma perspectiva
aberta e global da Medicina.

quando fui Presidente da Sociedade
Europeia de Cardiologia e acontecerá
novamente, estou seguro.
A liderança de uma organização
como a WHF é sempre uma enorme
responsabilidade, traduzindo a
confiança dos seus membros em quem
foi eleito. É, pois, com espírito de
missão que aceitei esta candidatura
e me posicionei, como o tenho feito ao
longo da minha vida, para contribuir
para a disseminação e implementação
dos princípios e valores defendidos
pela WHF.
O novo cargo pode significar novas
oportunidades para dar maior
visibilidade ao que de melhor faz
no CHULN, nesta área?
Podemos esperar, também, a
internacionalização do projecto do

Departamento de Coração e Vasos?
Naturalmente que a eleição para
um cargo com a visibilidade de
Presidente da Federação Mundial
de Cardiologia traz sempre acoplada
a imagem da instituição a que se
pertence. Contudo, não se trata
de uma estrutura virada para uma
instituição em particular, mas sim
com uma perspetiva global, pois
trata-se da interlocutora oficial com
a Organização Mundial de Saúde
(OMS) para a área cardiovascular.
Não escondo que a minha grande
exposição e visibilidade internacional
tem contribuído para o reforço
da internacionalização da nossa
instituição.
São também novas oportunidades
para que os novos cardiologistas

Considerado por David Wood,
Presidente cessante da WHF «um
dos líderes mundiais em saúde
cardiovascular», que projeto tem
para os anos em que estiver à frente
dos destinos da Federação Mundial
do Coração?
Acredito profundamente no conceito
de evolução na continuidade, em
particular em estruturas como a World
Heart Federation (WHF).
Defendo o reforço da WHF
como a voz global da comunidade
cardiovascular, em particular
no plano da “advocacy”; colocar
a Prevenção Cardiovascular no
centro da agenda política global;
Ser o parceiro global na luta contra
as doenças cardiovasculares e na
promoção da saúde cardiovascular,
em colaboração com todas as entidades
nacionais e internacionais e,
em particular, a OMS.
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NOVOS CUIDADOS
PARA DOENTES
COM INSUFICIÊNCIA
CARDÍACA
AVANÇADA
TRANSFORMAR LIMITES
EM POSSIBILIDADES.
É ESTA A MAIOR AMBIÇÃO
DA UNIDADE MAIS SENTIDO
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ntendimento e propósito. É nestas
duas expressões que os principais
mentores deste projeto, o Dr.
Parente Martins, Cardiologista
do Departamento de Coração e
Vasos, e a Enfermeira Sara Correia, do
mesmo Departamento, enquadram o
que se pretende com a Mais Sentido - a
Unidade para tratamento de doentes
com insuficiência cardíaca avançada,
inaugurada recentemente no Hospital
Pulido Valente-Centro Hospitalar
Universitário Lisboa Norte.
A justificação para a sua criação residiu
no papel inovador que se pretende
desenvolver: trata-se de trazer para os
doentes com insuficiência cardíaca a
abordagem dos Cuidados Paliativos, com
os benefícios que lhe são inerentes.
Não se tem a presunção de conseguir
um maior controlo dos sintomas ou da
capacidade que os médicos e, sobretudo
os cardiologistas, vão assegurando numa
situação-limite como é a insuficiência
cardíaca. Trata-se, sim, de usar outro
entendimento, conforme sugerido por
Cicely Saunders, pioneira dos cuidados

paliativos, percebendo que o limite
físico que afeta o doente é só uma
parte do seu sofrimento global. A sua
limitação na capacidade de esforço
também limita o seu papel na sua
família, também ameaça o papel que
desempenha nas suas relações de
amizade, também o leva a repensar a
sua auto-estima e o seu projeto de vida.
Como é natural, a família e
os cuidadores têm um papel a
desempenhar no decurso do processo
de doença destes pacientes. Porém neste
novo entendimento, o alvo dos cuidados
será sempre o binómio pacientecuidador, conferindo a estes uma
centralidade genuína.
Naturalmente, familiares e amigos são
sempre apoiados pelos profissionais de
saúde após o falecimento do doente, em
todos os locais onde se promove a saúde.
Porém, aqui tem-se outro entendimento
resultante do vínculo que se assume pela
aliança terapêutica que se estabelece
com o binómio doente-cuidador e o
relacionamento de ajuda decorrente não
é mais do que a consequência lógica do

relacionamento construído.
Para os “pais” deste projeto, a
singularidade do processo reside ainda
no “terreno” onde se desenvolve a
unidade: no Serviço de Cardiologia
do CHULN, onde recorre a toda a
inovação técnica que é apanágio de
um centro de ponta; a simbiose entre
inovação tecnológica e premência
humanística serão um desafio constante
capaz de promover a Pessoa. O Alto
Patrocínio do Presidente da República
suporta e anima este projeto pioneiro,
no qual o Chefe de Estado vislumbrou
enormes potencialidades.
O propósito desta Unidade emerge a
cada instante como o desafio quotidiano a
que somos chamados a responder: tentar
transformar limites em possibilidades.
Eventualmente, será possível dar
uma resposta positiva porque somos
uma equipa com múltiplos saberesEnfermeiros, Fisioterapeuta, Nutricionista,
Assistente Religioso, Assistente Social,
Farmacêutico, Psicólogos e Médicos
- que entrelaçam os seus saberes para
constituírem um “manto”. Aquele “pálio”
com que os cuidados paliativos querem
cobrir as necessidades particulares de cada
um dos doentes.
A decoração deste novo espaço de
atividade comporta vários relógios na
parede, pois como nos dizem os dois
grandes mentores do projeto, “aqui
vivemos no tempo em que se corporiza no
momento presente; nele, apostamos toda
a energia e vontade de lhe dar sentido,
promovendo, a cada instante, a esperança
realista de conferir maior qualidade de
vida a cada um dos nossos utentes”.
Esta rede atuará em ambulatório, no
domicílio ou em internamento- nos três
quartos específicos que o Serviço aloca
a esta unidade. Será implementado
um programa de desenvolvimento de
competências destinado aos doentes,
familiares e profissionais de saúde.
Janeiro de 2019
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CUIDADOS
PEDIÁTRICOS:
NA LINHA
DA FRENTE
34

CADA VEZ MAIS RELEVANTE, A
ÁREA DA PEDIATRIA TEM VINDO
A AMPLIAR A SUA JÁ VASTA
PANÓPLIA DE SERVIÇOS
NO CHULN
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O

s Cuidados Paliativos
Pediátricos (CPP) são uma
área emergente e em expansão
da Pediatria, sobretudo devido
ao reconhecimento da sua
necessidade em crianças/adolescentes
com Doenças Crónicas Complexas
(DCC), limitantes ou ameaçadoras da
vida e ao aumento de sobrevida em
patologias que anteriormente eram
letais. Embora os pressupostos básicos
dos CPP, incluindo a humanização,
o acompanhamento psicossocial e
a perspetiva da qualidade de vida,
estejam presentes na prática pediátrica,
é fundamental aumentar a eficiência,
a qualidade e a integração dos
cuidados prestados nestas situações
clínicas complexas, mediante a
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complementaridade de cuidados
(e não apenas potencialmente
curativos), envolvendo os cuidadores
informais, com benefício para as
famílias, para as equipas profissionais,
para os sistemas de saúde e em última
análise para a sociedade.
Portugal tem estado na “linha da
frente” na implementação deste
modelo de cuidados, nomeadamente
com a criação em 2014 do Grupo
de Trabalho do Gabinete do
Secretário de Estado Adjunto e do
Ministro da Saúde, que permitiu a
elaboração do primeiro Relatório
Nacional de Cuidados Paliativos
Pediátricos. Quatro anos depois,
é publicada a Portaria mediante
a qual, e de acordo com a Lei de
Bases dos Cuidados Paliativos,
são formalmente criadas Equipas
Intra-Hospitalares de Suporte em
Cuidados Paliativos Pediátricos
(EIHSCP-Pediátrico) nas
instituições hospitalares integradas
no Serviço Nacional de Saúde,
com Serviço ou Departamento
de Pediatria, dimensionadas às
características e necessidades locais.
Estas EIHSCP-P deverão integrar
profissionais de diversas áreas
(médica, de enfermagem, serviço
social, psicologia, entre outras), com
competência em cuidados paliativos.
Neste contexto, Portugal tem
atualmente provisão de Cuidados
Paliativos Pediátricos de nível 4.
A EIHSCP do (HSM)/Centro
Hospitalar Universitário Lisboa
Norte (CHULN), foi nomeada pelo
Conselho de Administração em 9 de
março de 2018 e é constituída pelas
Dras. Maria João Palaré, Graça
Oliveira e pelas Enfermeiras Graça
Roldão e Emília Fradique.
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Estima-se que existam em Portugal
cerca de 8000 crianças/adolescentes
com DCC com necessidades paliativas
(400 doenças diferentes, sendo as
mais frequentes do foro neurológico,
cardiovascular, oncológico e genético/
perinatal). Por outro lado, anualmente
morrem em média 200 crianças (50%
no primeiro ano de vida), na sua
maioria no hospital.
Nos países desenvolvidos, os
cuidados pediátricos têm-se
caraterizado progressivamente
pela centralização em hospitais
terciários, com inerente ênfase
na intervenção médica, alguma
fragmentação de cuidados, escassa
integração consistente, escassez de
apoio domiciliário e psicossocial.

Assim, preconiza-se que os CPP
devam ser integrados na rede global
de prestação de cuidados de saúde
(três níveis de articulação entre os
cuidados hospitalares, os cuidados
primários e a comunidade).
O Departamento de Pediatria do
CHULN presta cuidados a crianças
e adolescentes até aos 17 anos
e 364 dias de idade em diversas
áreas clínicas /sub-especialidades.
É centro de referência de uma
grande diversidade de patologia(s)
específica(s), nomeadamente DCC,
tendo sido um dos Departamentos
pioneiros a nível nacional na
constituição de uma EIHSCP Pediátrica do Hospital de Santa
Maria, com início da sua atividade

operacional em julho de 2017
(previamente à respetiva nomeação
formal, face às necessidades
assistenciais). Esta estrutura
integra uma equipa multidisciplinar
altamente diferenciada e dedicada
de profissionais do Departamento
de Pediatria (integrando
designadamente, 2 Médicas e 2
Enfermeiras com experiência e
competência nesta área, Psicólogo,
Assistente Social, entre outros
elementos), que se articula com vários
elos de ligação do Departamento
de Pediatria e restantes serviços de
várias áreas profissionais.
Até à presente data foram
seguidos pela EIHSCP pediátrica
28 casos (17 em idade pediátrica
e 11 no período peri-neonatal).
As principais intervenções foram:
controlo sintomático, apoio na
tomada de decisão, apoio psicossocial
específico à criança/adolescente
e família, elaboração de plano
antecipado de cuidados, articulação
entre os vários níveis de cuidados
(hospital, comunidade e domicílio),
consultoria a outros profissionais,
acompanhamento na fase terminal e
luto. A equipa tem ainda realizado
ações de formação internas e
externas ao nível do ensino prégraduado e pós-graduado, atividade
científica e de investigação, incluindo
participação em reuniões nacionais
-internacionais e publicações
científicas. Futuramente impõese a consolidação dos modelos
organizativos institucionais adaptados
à realidade demográfica nacional
e sua integração com os diversos
níveis de cuidados, para uma futura
resposta ajustada às necessidades
previsivelmente crescentes.
Janeiro de 2019
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DR PEDRO
NASCIMENTO ALVES
MÉDICO INTERNO
DO SERVIÇO DE
NEUROLOGIA DO
CENTRO HOSPITALAR
UNIVERSITÁRIO
LISBOA NORTE

O MÉDICO
INTERNO
QUE QUER
CONHECER
O GPS DO
CÉREBRO
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asci a 21 de Dezembro de 1988
e sou natural do concelho de
Mafra. Entrei na da Faculdade
de Medicina da Universidade de
Lisboa em 2006 e ingressei no
Internato de formação específica,
em Neurologia, em 2013 no Hospital
de Santa Maria – Centro Hospitalar
Universitário Lisboa Norte.
A minha vida médica esteve desde o
início ligada a este hospital. Mas quando
penso neste início de vida académica,
vêem-me sempre à lembrança os tempos
da escola básica e secundária que fiz nos
concelhos de Mafra e Torres Vedras.
Para além do apoio essencial que sempre
tive da minha família, neste período tive
também a sorte de ter vários professores
que me influenciaram muito e que recordo
com muito apreço. Com eles comecei a
desenvolver o interesse e curiosidade pela
biologia, pela matemática, pela química e
pela física. Apesar de me lembrar que em
criança dizia querer ser médico, a decisão
no momento da escolha não foi imediata.
Mas tenho agora a certeza que foi a certa.
A Faculdade de Medicina da Universidade
de Lisboa foi marcante. Por um lado, pelo
trabalho árduo que exigiu, e por outro pela
quantidade de boas recordações. Lembro-me, por exemplo, os amigos de turma que
criei e que mantenho ou a equipa de futebol
da qual tanto gostei de fazer parte. Foi
também na Faculdade que o meu interesse
pela Neurologia surgiu. Foi através das
disciplinas mais básicas, que envolviam o
sistema nervoso, como neuroanatomia e a
neuro-farmacologia, que soube que queria ser
neurologista. Nunca foi uma decisão pensada
ou ponderada. Foi algo que fui sentindo e
percebendo quase automaticamente com o
decorrer do curso, tendo sido consolidada
após a disciplina de Neurologia.
Escolher Neurologia foi assim muito
claro e imediato. O mesmo se passou com
a escolha do Serviço de Neurologia do
CHULN, dirigido pelo Professor Doutor
José Ferro, um Serviço de excelência com
reconhecido mérito clínico e científico
nacional e internacional. Aqui cresci e senti
um grande apoio de todos, especialmente da
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Professora Doutora Ana Catarina Fonseca,
minha orientadora de Internato. Desde
o início que me apoiou na formação e me
impulsionou no desenvolvimento de um
gosto comum, o gosto pela investigação
clínica. Assim, comecei a integrar o
Laboratório de Estudo de Linguagem e neste
laboratório, sob a excelente orientação da
Professora Doutora Isabel Pavão Martins,
cresceu, ainda mais, o meu interesse pela
área da Neurologia, especialmente a
neurologia do comportamento e cognição.
As manifestações cognitivas diversas e por
vezes misteriosas que uma lesão cerebral
pode provocar, e que a tanta incapacidade
funcional se podem associar, fascinam-me
e fascinaram-me desde o início do Internado.

O Serviço de Neurologia tem uma história
rica no estudo da relação entre as lesões
cerebrais focais e a disfunção cognitiva.
Com isto surgiu o projeto a que me dedico
mais atualmente e que tem como objetivo
estudar as alterações de orientação e
navegação espacial em doentes com

acidente vascular cerebral. Um estudo
que já foi comparado a um GPS do
cérebro. Pretendemos compreender quais
os mecanismos fisiopatológicos que levam
a que algumas lesões cerebrais, por vezes
de reduzida dimensão, façam com que os
doentes interpretem erradamente o local
onde estão ou que provoquem dificuldades
na capacidade de um doente se orientar
no espaço e de se descolar de um local
para o outro. Estou neste momento no último
mês do meu Internado em Neurologia.
Mais uma vez, com os meus colegas Internos,
que ficam amigos para a vida.
A Neurologia é um fascínio constante.
Tornar-me Neurologista neste grande
Centro Hospitalar e servir o Serviço
Nacional de Saúde é um orgulho enorme.
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O CHULN EM NÚMEROS INDICADORES 2018

MAIS
CONSULTAS
EXTERNAS,
MAIS ATENDIMENTOS
EM SERVIÇOS
DE URGÊNCIA,
OFOI
CHULN
em
Indicadores
anuais
2018 MAIS CIRURGIAS, MAIS PARTOS, MAIS DOENTES. NO CHULN, O ANO DE 2018
MARCANTE A TODOS OS NÍVEIS COM UM DESEMPENHO QUE SUPEROU TODAS AS EXPECTATIVAS. FIQUE COM UM RETRATO DO QUE ACONTECEU

Números

1.078 Camas
Demora Média

247.542
Atendimentos em
Serviço de Urgência

38.473 Doentes
Saídos para o
Exterior

723.782 Consultas
Externas Médicas

2.895 Consultas
Médicas por Dia Útil
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1.442 Médicos
1.940 Enfermeiros

678 Atendimentos
por Dia

de 8,78 dias
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6.281 Profissionais

502 Consultas
Externas por Médico

25,3% Primeiras
Consultas

18.853 Cirurgias
Programadas

60,8% Cirurgia de
Ambulatório

75 Cirurgias
Programadas por
Dia Útil

5.011 Cirurgias
Urgentes

124.508
Consultas
Não
Médicas

Transplantes Renais: 73
- Adultos: 67
- Pediátricos: 6
Transplantes de Córnea: 75
Transplante de Medula Óssea: 75

494 TDT

15.471 Doentes em
Hospital de Dia
81.723 Sessões em
Hospital de Dia

24,6% de
Cesarianas
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7.905.026 Meios
Complementares
de Diagnóstico e
Terapêutica

2.481
Partos
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