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Caros colegas,

Bem-vindos ao open-day do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte!

Este evento pretende abrir as portas de cada serviço deste centro hospitalar 
e facilitar o vosso contacto com colegas de diferentes especialidades que 
vos podem mostrar porque faz sentido escolherem esta instituição para 
fazerem a vossa formação nos próximos anos da vossa vida!

Esperamos que este evento e este manual vos seja útil e facilitador deste 
processo

complexo que é a escolha de uma especialidade e de uma instituição.

Estamos disponíveis para vos ajudar e sugerimos que nos desafiem com as 
vossas dúvidas e inquietações, pois só assim poderão ter uma verdadeira 
perceção da realidade do internato no CHULN!

Comissão de Internos do CHULN

NOTA DE BOAS VINDAS – COMISSÃO DE INTERNOS



Caracterização do serviço 

Valências disponíveis 

Nº de Assistentes hospitalares 

Nº de orientadores de formação 

Nº de internos de formação específica 

Localização do serviço 

Contactos do serviço

Nome e contacto do assistente responsável pela 
formação dos internos

Nome e contacto do representante dos internos

Porquê escolher fazer a especialidade neste serviço?

O Serviço de Anatomia Patológica (SAP) do CHULN, integrado 
num Centro Hospitalar de Grupo E na Rede de Referenciação 
Hospitalar, tem todas as valências necessárias para a 
realização da especialidade, com nível de complexidade e 
variedade de patologias inerente às características da 
Instituição, o que lhe permite ter idoneidade formativa total. 
Tem 2 polos de atividade, no HSM e no HPV, apetrechados com 
laboratórios de macroscopia, de processamento de tecidos, 
técnicas de histoquímica e, no polo HSM, laboratórios de 
Imunohistoquímica, Imunofluorescência e Biologia Molecular, 
bem como sala de autópsias. A par da actividade diagnóstica, 
versando todas as especialidades médicas e cirúrgicas, o 
Serviço participa em inúmeras reuniões multidisciplinares de 
decisão terapêutica, na área da patologia oncológica e não 
oncológica, em reuniões anátomo-clínicas de índole formativa 
com vários serviços clínicos e integra várias equipas de 
investigação, não só da Instituição mas também do Centro 
Académico de Medicina de Lisboa (CAML).

Histopatologia, Citopatologia, Autópsias Clínicas; Técnicas 
especiais de histoquímica, Imunohistoquímica, 
Imunofluorescência e Biologia Molecular.

10

7

5

Piso 1 e 2 no HSM e Laboratório em edifício independente no 
HPV

HSM: 217805166
HPV: 217548485
Email: anatomia.patologica@chln.min-saude.pt

Nome: Cristina Ferreira (Diretora do Serviço)
Contacto: 217805083

Nome: Mafalda Pinto
Contacto: 27934@chln.min-saude.pt

O SAP do CHULN tem uma grande variedade e quantidade de 
exames anátomo-patológicos necessárias para a FE, sendo 
também estimulada a realização de estágios noutros serviços, 
nacionais ou internacionais, para maior valorização 
profissional, bem como para diferenciação em áreas de 
patologia da sua preferência. Para além da prática assistencial, 
sob supervisão de especialista, o interno é integrado nas 
diversas actividades do Serviço: reuniões científicas do SAP, 
anátomo-clínicas da Instituição e reunião nacional 
interserviços, em projetos de investigação, é incentivada a 
frequência em Cursos e Congressos, nacionais e 
internacionais, bem como a realização de trabalhos científicos 
para apresentação pública. Fazendo o CHULN parte do CAML, o 
interno pode beneficiar das estreitas relações existentes entre 
o CHULN, a Faculdade de Medicina e o Instituto de Medicina
Molecular. A carência de patologistas neste serviço é muito
acentuada, o que permite perspetivar maior facilidade de saída
profissional com possibilidade de o interno ser integrado na
própria Instituição.

SERVIÇO DE ANATOMIA PATOLÓGICA



Caracterização do serviço 

Valências disponíveis 

Nº de Assistentes hospitalares 

Nº de orientadores de formação 

Nº de internos de formação específica 

Localização do serviço 

Contactos do serviço

Nome e contacto do assistente responsável pela 
formação dos internos

Nome e contacto do representante dos internos

Porquê escolher fazer a especialidade neste serviço?

O Serviço de Anestesiologia do CHULN é dirigido pelo Prof. Dr. 
Lucindo Ormonde, desde 2009. É um Serviço de excelência que 
dá apoio transversal a todas as especialidades médicas e 
cirúrgicas do centro hospitalar, assumindo com eficiência 
todas as áreas onde a Anestesiologia é perita. Os 
anestesiologistas dedicam-se maioritariamente a áreas 
específicas, adquirindo competências extremas na gestão dos 
doentes mais complexos e participando ativamente na 
formação dos mais novos, nessas mesmas áreas, bem como na 
investigação clínica, com participação em estudos 
multicêntricos nacionais e internacionais.

O Serviço oferece formação pós-graduada não apenas aos IFE 
do CHULN, mas também a muitos internos de outras 
instituições e de outros países. Desempenha igualmente um 
papel relevante nas áreas da formação pré-graduada, através 
da Disciplina de Anestesiologia da FMUL.

Medicina peri-operatória em todas as valências cirúrgicas e 
ECDT; Dor aguda, peri-parto, crónica; Emergência 
intra-hospitalar e gestão do doente crítico; Unidade de 
Cuidados Pós-Anestésicos e Cuidados Intensivos do Doente 
Queimado.
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48 potenciais
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Piso 5 e piso 6 (Direção e Secretariado)

Tlf: 21 780 5193
Email: anestesiologiachuln@gmail.com

Nome: Filipa Lança
Contacto: filipalanca@hotmail.com

Nome: Raquel Saraiva (5º ano); Gerson Cruz (4º ano); Tomás 
d`Elvas Leitão (3º ano); Luciana Guariento (2º ano); Rita 
Tavares de Pina (1º ano)
Contacto: luciana.guariento@gmail.com

Somos uma equipa com especialistas de diferentes valências e 
faixas etárias, aliando intimamente a experiência e a inovação 
ao serviço dos doentes. Dispomos das condições necessárias 
para a realização da totalidade da formação especializada 
nesta especialidade. A ligação à FMUL é uma mais-valia, 
possibilitando a participação ativa no ensino pré-graduado, 
uma maior facilidade no acesso a programas de doutoramento 
e a outras oportunidades de investigação. Atuamos num 
hospital terciário, com um Serviço de Urgência polivalente e 
possibilidade de realização de procedimentos altamente 
diferenciados, onde a abordagem de doentes críticos e com 
numerosas comorbilidades permite a aquisição das 
competências técnicas e não técnicas necessárias para a 
gestão peri-operatória dos casos mais complexos, desde o 
início do período de formação. A presença periódica na sala de 
partos e a abordagem frequente de doentes pediátricos, 
durante todo o internato, assumem um papel fulcral na 
aquisição e manutenção de competências nessas áreas. O 
Serviço proporciona um ambiente de entreajuda, propício à 
aprendizagem e à aquisição de autonomia, donde se salienta a 
cooperação e o relacionamento saudável entre os internos dos 
vários anos de formação.

SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA



Caracterização do serviço 

Valências disponíveis 

Nº de Assistentes hospitalares 

Nº de orientadores de formação 

Nº de internos de formação específica 

Localização do serviço 

Contactos do serviço

Nome e contacto do assistente responsável pela 
formação dos internos

Nome e contacto do representante dos internos

Porquê escolher fazer a especialidade neste serviço?

Em 2007, na sequência da criação do Centro Hospitalar Lisboa 
Norte, o Serviço de Cardiologia do Hospital Pulido Valente, foi 
fundido com o Serviço de Cardiologia do Hospital de Santa 
Maria, sendo neste momento um Serviço único, com dois polos, 
constituído por várias unidades funcionais com uma excelente 
articulação entre si. É ainda de realçar a importância que a 
formação (pré e pós graduada), o ensino e a investigação têm 
assumido desde sempre no Serviço. Em 2012 foi criado o 
Gabinete de Apoio à Investigação Cardiovascular (GAIC) com o 
intuito de profissionalizar e fomentar a investigação clínica no 
Serviço.

-   Unidade de Internamento Geral de Cardiologia 
-   Unidade de  Tratamento Intensivo Coronário
-   Consulta Externa de Cardiologia
-   Hospital de Dia de Insuficiência Cardíaca
-   Unidade de Técnicas de Cardiologia Não Invasivas 
-   Unidade Cardiologia de Intervenção 
-   Unidade de Eletrofisiologia e Pacing 
-   Centro de Diagnóstico e Tratamento de Hipertensão Arterial  
 Pulmonar 
-   Unidade de Reabilitação Cardíaca - Unidade Mais Sentido
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Dois polos: um localizado no Hospital de Santa Maria e outro no 
Hospital Pulido Valente.

Tlf: 217805356
Email: carla.p.rodrigues@chln.min-saude.pt

Nome: Profª. Doutora Ana Almeida e Dra. Mónica Mendes 
Pedro
Contacto: 217805356

Nome: Dr. Diogo Ferreira
Contacto: 217805356

O Hospital de Santa Maria é o maior hospital de Portugal. 
Apresenta, consequentemente, um volume de doentes 
assinalável, com as mais variadas patologias, o que exige uma 
integração clínica complexa e desafiante. O serviço de 
Cardiologia, em particular, é um serviço de renome nacional, 
com profissionais de excelência e vasta experiência formativa. 
Apresenta ainda todas as valências clínicas da Cardiologia, o 
que permite uma visão integrada do doente com patologia 
cardiovascular. O serviço presta apoio directo ao serviço de 
urgência do Hospital de Santa Maria, permitindo o treino 
integrado da gestão do doente urgente. O internato de 
cardiologia no CHLN representa um percurso profissional 
caracterizado por um contacto prolongado com as diversas 
sub-especialidades da cardiologia e que possibilita aos 
internos superar largamente os pressupostos curriculares. O 
serviço apresenta ainda uma forte componente de investigação 
clínica, com diversos estudos clínicos a decorrer, nos quais os 
internos são parte integrante activa e fundamental. Para além 
disso, o serviço está em estreita relação com a Faculdade de 
Medicina da Universidade de Lisboa e participa ativamente na 
educação médica dos alunos da Faculdade. Por último e mais 
importante, apresenta uma equipa multidisciplinar de 
profissionais motivados e que trabalham diariamente num 
clima de companheirismo e camaradagem para oferecer os 
melhores cuidados de saúde cardiovascular aos seus utentes, 
de acordo com a mais recente evidência científica. Escolher o 
Hospital de Santa Maria para realizar o internato de Cardiologia 
é uma aposta segura e que garante todas as perspectivas de 
realização pessoal e profissional.

SERVIÇO DE CARDIOLOGIA



Caracterização do serviço 

Valências disponíveis 

Nº de Assistentes hospitalares 

Nº de orientadores de formação 

Nº de internos de formação específica 

Localização do serviço 

Contactos do serviço

Nome e contacto do assistente responsável pela 
formação dos internos

Nome e contacto do representante dos internos

Porquê escolher fazer a especialidade neste serviço?

O serviço de cirurgia cardiotorácica é composto 12 camas de 
UCI e 20 camas de enfermaria. É responsável pelo tratamento 
cirúrgico de patologia cardíaca do adulto e por cirurgia torácica, 
nomeadamente: Cirurgia coronária, Cirurgia valvular, Cirurgia 
da aorta, Cirurgia combinada, Cirurgia de Tumores 
Cardiacos/Mediastinicos, Cirurgia da FA/HVE, Cirurgia de 
Correção de Cardiopatias congénitas em adultos, Cirurgia 
iatrogénica/ trauma, Cirurgia ortopédica torácica, Cirurgia 
Oncológica Torácica, Cirurgia da Hiperhidrose, entre outras.

- Cirurgia Cardíaca de Adultos 
- Cirurgia Torácica
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Piso 8

Email: cristina.fonseca@chln.min-saude.pt

Nome: Ricardo Ferreira
Contacto: rmferreirast@gmail.com

Nome: João Moreira Gonçalves
Contacto: joaog@campus.ul.pt

- Serviço especializado em cirurgia minimamente invasiva com  
ou sem videotoracoscopia. 
- Serviço especialidado em reparação valvular e utilização de 
prótese de nova geração rapid-deployment. 
- Serviço especializado em cirurgia coronária “Off-Pump” com 
o coração a bater. 
- Serviço especializado em patologia complexa da aorta 
torácica, nomeadamente cirurgia da raiz da aorta, arco aórtico 
e aorta tóraco-abdominal. 
- Relação próxima com a FMUL o que permite facilidade em 
estudos, doutoramentos e carreira académica concomitante. 
- Hospital de referência em Trauma com urgência de cirurgia 
cardiotorácica aberta.

SERVIÇO DE CIRURGIA CARDIOTORÁCICA



Caracterização do serviço 

 

Nº de Assistentes hospitalares 

Nº de orientadores de formação 

Nº de internos de formação específica 

Localização do serviço 

Contactos do serviço

Nome e contacto do assistente responsável pela 
formação dos internos

Nome e contacto do representante dos internos

Porquê escolher fazer a especialidade neste serviço?

O Departamento de Cirurgia do CHULN integra-se no CAML e 
resulta da fusão dos Serviços de Cirurgia I e Transplantação e 
Cirurgia II do Hospital de Santa Maria e a Unidade de Cirurgia 
Geral do Hospital Pulido Valente. Apresenta-se como um 
serviço de Cirurgia Geral com valências diferenciadas que dão 
resposta tanto à sua área de influência direta como a uma área 
de referenciação alargada tendo em conta as 3 unidades de 
referência atualmente existentes no serviço: cancro 
hepatobilio-pancreático, do esófago e reto. O serviço conta 
atualmente com nove Unidades Funcionais: Cirurgia Endócrina, 
Cirurgia Esófago-gástrica, Cirurgia Colo-retal, Cirurgia 
Hepatobilio-pancreática, Cirurgia da Obesidade e Endoluminal, 
Cirurgia da Mama, Cirurgia Geral, Transplantação Renal e 
Equipa Multidisciplinar de Medicina Peri-operatória. 
Adicionalmente juntam-se duas Unidades Funcionais 
Especiais: Unidade de Cirurgia de Ambulatório e Unidade de 
Cirurgia Experimental. A Unidade de Cirurgia Experimental é 
uma mais valia para a realização do internato médico neste 
serviço, uma vez que possibilita o contacto ex-vivo com 
materiais de simulação em cirurgia aberta e laparoscópica. 
Atualmente, encontram-se em conclusão as novas instalações 
desta Unidade no Edifício Reynaldo dos Santos. Nas novas 
instalações estarão disponíveis dispositivos de simulação 
inovadores que serão um contributo à formação de novos 
internos.
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Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte – Hospital de 
Santa Maria Departamento de Cirurgia Geral Piso 5 Elevadores 
9,10, 18 e 19

Tlf: 217805280
Email: luis.miranda@chln.min-saude.pt
catia.martinho@chln.min-saude.pt | 
ana.m.leitao@chln.min-saude.pt

Nome: Olavo Costa Gomes
Contacto: olavo.gomes@chln.min-saude.pt
95454 / 913470128
Nome: Bernardo Conde Maria
Contacto: bmaria_4@hotmail.com
91604/ 916110814

Nome: Teresa Causí
Contacto: 95470 | 926171867

A Cirurgia Geral do CHULN proporciona contacto com as mais 
diversas patologias, contando com várias unidades funcionais 
de alta diferenciação, com vários centros de referência a 
funcionar no serviço. Adicionalmente, contacta-se com um dos 
maiores Serviços de Urgência do país, com uma área de 
referenciação alargada, o que permite desde cedo o contacto 
com patologia de urgência complexa e com doentes com 
necessidades multidisciplinares avançadas. A proximidade 
com a FMUL permite o contacto com alunos e a colaboração na 
sua formação com troca de conhecimentos entre pares desde 
cedo. A dinâmica entre internos do serviço e de estágios de 
outras especialidades do foro cirúrgico é uma mais-valia, com 
a cooperação e companheirismo a marcar o conjunto atual de 
futuros cirurgiões.

SERVIÇO DE CIRURGIA GERAL



Caracterização do serviço 

 

Valências disponíveis

Nº de Assistentes hospitalares 

Nº de orientadores de formação 

Nº de internos de formação específica 

Localização do serviço 

Contactos do serviço

Nome e contacto do assistente responsável pela 
formação dos internos

Nome e contacto do representante dos internos

Porquê escolher fazer a especialidade neste serviço?

Serviço de Cirurgia Pediatrica, integrado no Departamento de 
Pediatria do CHULN Serviço, Acreditado em Saúde pela ACSA 
desde 2011 e mantem. Integrado num centro Hospitalar 
terciário com todas as especialidades que permite receber e 
apoiar as várias especialidades hospitalares Integra a equipe 
de Transplantação renal e recolha de órgãos, do Hospital de 
Santa Maria, com a responsabilidade da coordenação da área 
infantil Adicionalmente tem um componente diferencial, sendo 
Centro de referência da zona Sul de poli trauma infantil que 
engloba crianças dos 0 aos 18 anos de idade Nas situações 
delicadas, tem uma equipa Infantil de cuidados paliativos que 
orienta os pais e as crianças, em fim de vida Em situações 
complexas de dor exuberante, tem uma equipa de anestesia 
dedicada a esta patologia grave que trata e orienta estas 
situações durante o internamento e em ambulatório. Integra a 
equipa de diagnóstico pré-natal do serviço de Obstetrícia, 
orientando os fetos com patologia cirúrgica, e esclarecendo os 
pais, sobre a evolução esperada e as suas dúvidas.

Todas as valências que integram a especialidade de Cirurgia 
Pediátrica, mais a Transplantação Renal e Trauma Infantil que 
não é valência obrigatória na formação do interno
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Piso 8

Tlf: 99366 99477
217805220/1
Fax 217805686

Nome: Miroslava Gonçalves
Contacto: 99477 TM 917572550
EMail: miroslavag2hotmail.com

Nome: Rodrigo Roquette
Contacto:99366

Serviço acreditado para a segurança do doente, com formação 
total para as diversas valências da especialidade Integrado no 
Departamento de Pediatria, com vários centros de referência 
nos quais colabora ativamente. Único serviço do País que 
integra a área de transplantação renal infantil e Centro de 
referência conjunta com a Nefrologia Pediatrica a nível 
Nacional e Europeu Enfermaria autónomo, com equipa 
anestésica dedicada á patologia infantil Possibilidade dos 
internos da especialidade, realizarem estágios de formação, no 
País e no estrangeiro Sendo um Centro Universitário é dada a 
oportunidade aos seus colaboradores de participarem 
diretamente no ensino dos alunos do 5º e 6º ano Temos como 
lema no serviço “… não somos operadores, somos cirurgiões, 
médicos, que também sabem operar”.

SERVIÇO DE CIRURGIA PEDIÁTRICA 



Caracterização do serviço 

Valências disponíveis

Nº de Assistentes hospitalares 

Nº de orientadores de formação 

Nº de internos de formação específica 

Localização do serviço 

Contactos do serviço

Nome e contacto do assistente responsável pela 
formação dos internos

Nome e contacto do representante dos internos

Porquê escolher fazer a especialidade neste serviço?

O Serviço de Cirurgia Plástica é do CHLUN é o único serviço 
assistencial do pais que engloba a atividade clinica de todas as 
áreas da Cirurgia Plástica e Reconstrutiva, com idoneidade 
formativa total, dispondo de espaço físico próprio, incluído 
bloco operatório (duas salas), um corpo clinico diferenciado e 
uma Unidade de Queimados.

Cirurgia Plástica Geral, Reconstrução Mamária, Cirurgia 
Craniofacial, Cirurgia da Mão, Plexo e Nervo Periférico, Cirurgia 
Maxilo-facial, Cirurgia de tumores Cutâneos, Cirurgia de 
Remodelação Corporal pós cirurgia Bariátrica, Cirurgia de 
patologia Labio-alveolo-palatina, Unidade de Queimados, 
Reconstrução cervico-facial, Consulta de sequelas de 
queimados.
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Piso 8

O Serviço de internamento, Bloco Operatório próprio e Unidade 
de Queimados localiza-se no piso 7 ; a Consulta Externa 
(instalações próprias) localiza-se no Piso -1 e o Serviço de 
Urgência é prestado nas instalações físicas do Serviço de 
Urgência e Piso 5.

Tlf: 55208

Nome: Prof. José Paulo Guimarães-Ferreira
Contacto: 919 319 730

Nome: Dr. André Lacerda
Contacto: 964 233 967

Quer fazer a especialidade num Serviço de um hospital central, 
organizado, com diferenciação em todas as áreas desta 
especialidade? Não pense duas vezes. Escolha o Serviço de 
Cirurgia Plástica do CHULN.

SERVIÇO DE CIRURGIA PLÁSTICA



Caracterização do serviço 

Valências disponíveis

Nº de Assistentes hospitalares 

Nº de orientadores de formação 

Nº de internos de formação específica 

Localização do serviço 

Contactos do serviço

Nome e contacto do assistente responsável pela 
formação dos internos

Nome e contacto do representante dos internos

Porquê escolher fazer a especialidade neste serviço?

O Serviço de Cirurgia Torácica do HPV, CHULN, é um serviço de 
cirurgia torácica mais diferenciado, dedicado à patologia 
pulmonar, pleural, mediastínica, da parede torácica e da via 
aérea superior. O Serviço faz parte do Departamento do Tórax 
do CHULN em conjunto com o Serviço de Pneumologia, tendo 
com esta especialidade uma relação preferencial de 
colaboração e trabalho, envolvendo as áreas da intervenção, 
oncologia, reabilitação, e patologia do intersticio, entre outras. 
Conta com uma equipa base muito experiente, e um legado de 
novos especialistas formados na "escola" do serviço. A 
formação faz-se ainda além disso, contribuindo para a 
formação complementar dos internos das especialidades de 
Cirurgia Geral e Pneumolgia. Estruturalmente dispõe de uma 
enfermaria com equipa de enfermagem e fisioterapeutas 
dedicados ao acompanhamento e reabilitação dos doentes, 
optimizando os cuidados nesta area especifica - e reconhecido 
publicamente pelos nossos utentes.

Oncologia Pulmonar, Oncologia Pleural e do Mediastino, 
Cirurgia da via aérea superior, Cirurgia da doença infeciosa 
pulmonar e pleural, Cirurgia das deformidades e trauma 
torácico, Cirurgia do pneumotórax, Cirurgia da hiperhidrose.
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Edifício D. Carlos, Hospital Pulido Valente

Tlf: 21 7548135 
Email: secretariado.cirurgia.toracica@chln.min-saude.pt

Dra. Magda Alvoeiro 
Contacto: 966369211
Email: magda_alvoeiro@hotmail.com

Dra. Agata Nawojowska 
Contacto: 913359822

SERVIÇO DE CIRURGIA TORÁCICA

Conhecendo a realidade de muitos serviços tenho que admitir, 
que é bastante difícil encontrar serviço tao agradável para 
trabalhar ao mesmo tempo oferecendo tantas oportunidades de 
crescimento, acesso ao bloco operatório e experiência 
cirúrgica dos colegas sénior e permitindo aprender de forma 
tao complexa e bem organizada. Temos apoio em todo 
percurso – desde os procedimentos muito básicos como 
remoção de drenos torácicos, gestão de período pós-operatório 
até as primeiras cirurgias feitas por mim. Qualquer dúvida foi 
sempre esclarecida com calma e de forma meritória, nunca 
somos deixados sozinha com um problema demasiado 
complexo para o interno. Sinto que o serviço investe na minha 
formação. Temos sempre oportunidades de participar nos 
cursos, congressos ou formações. Como internos somos 
tratados como parte da equipa que tem o objetivo comum – o 
bem do nosso doente. Estamos ao longo de internado a 
trabalhar ao lado dos profissionais excecionais, não só pelo 
conhecimento e habilidades que possuem, mas também pela 
atitude e vontade de fazer sempre mais e melhor para o bem 
dos doentes. A prioridade é sempre dada à participação no 
bloco operatório e podemos contar com várias oportunidades 
de operar ou assistir as cirurgias mais diferenciadas. A 
variedade das patologias que são tratadas no nosso serviço é 
vasta: começando por a principal que é a cirurgia oncológica 
pulmonar, pela cirurgia de patologias pleurais como 
pneumotórax, empiemas ou mesoteliomas, cirurgia de timo, 
tiroidea (bócio mergulhante) e ate cirurgia reconstrutiva de 
parede torácica e traumas. 

Em vários casos operamos junto com Cirurgia Plástica ou 
Otorrinolaringologia. Somos o centro de referência ao nível 
nacional. Somos também pioneiros em cirurgia em doente 
acordado que não necessita da intubação, os tumores de 
Pancoast ou reconstrução de parede torácica com uso de 
próteses inovadoras impressas em 3D. A ótima atmosfera e as 
relações entre as colegas que estão cheias de simpatia, apoio e 
cooperação facilitam de forma imensurável o dia a dia e 
aumentam muito a satisfação da vida profissional. Apesar de 
todos termos incontáveis horas extra, acho a carga de trabalho 
mais adequada em comparação com outros serviços 
cirúrgicos. Entre colegas existe esta compreensão de 
necessidade de equilíbrio entre a vida privada e profissional. 
Reassumindo estou muito satisfeita com a escolha que fiz há 
três anos atras. Não podia ter escolhido melhor lugar para 
aprender e crescer como cirurgiã.



Caracterização do serviço 

Valências disponíveis

Nº de Assistentes hospitalares 

Nº de orientadores de formação 

Nº de internos de formação específica 

Localização do serviço 

Contactos do serviço

Nome e contacto do assistente responsável pela 
formação dos internos

Nome e contacto do representante dos internos

Porquê escolher fazer a especialidade neste serviço?

O serviço de Cirurgia Vascular do CHULN é um serviço terciário 
de referência nacional no tratamento da doença aórtica 
complexa (aneurismas e disseção da aorta), tanto pelo 
tratamento cirúrgico convencional como pelo endovascular. 
Para além disso, sendo um serviço de referenciação dispõe de 
um elevado volume cirúrgico em todas as valências da 
especialidade (eletivas e urgentes) nomeadamente doença 
arterial visceral, doença carotídea, isquémia dos membros, 
patologia venosa, doença renal crónica (acessos de 
hemodiálise e transplantação renal) malformações vasculares 
e traumatismos vasculares.

Bloco Operatório, Angio-radiologia, Pequena Cirurgia, 
Internamento, Consulta Externa, Laboratório de Eco-Doppler.
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Hospital Santa Maria – Piso 4

Tlf: 217805269
Email: cristina.pires@chln.min-saude.pt

Nome: Alice Lopes
Contacto: 919271166

Nome: Marta Rodrigues
Contacto: 930548622

Trata-se de um serviço terciário com um elevado volume 
cirúrgico e com todas as condições logísticas necessárias para 
uma boa formação tanto em cirurgia aberta como 
endovascular. A existência de um bloco eletivo diário, bloco de 
ambulatório e de pequena cirurgia, assim como um bom ratio 
de internos/assistentes hospitalares torna-o um local de 
formação de eleição no qual a formação científica também é 
apoiada e incentivada.

SERVIÇO DE CIRURGIA VASCULAR



Caracterização do serviço 

Valências disponíveis

Nº de Assistentes hospitalares 

Nº de orientadores de formação 

Nº de internos de formação específica 

Localização do serviço 

Contactos do serviço

Nome e contacto do assistente responsável pela 
formação dos internos

Nome e contacto do representante dos internos

A missão clínica do Serviço de Dermatologia traduz-se num 
perfil assistencial único, reconhecendo as fragilidades do 
acesso aos cuidados de saúde em Portugal. Os valores 
basilares do nosso serviço são: A excelência dos cuidados de 
saúde a prestar à população; Proximidade dos utentes e dos 
cuidados de saúde primários; Visão integrada e holística do 
doente com patologia dermatológica, com resposta 
multidisciplinar eficaz e eficiente; Humanismo e supremo 
respeito pela dignidade e autonomia do doente, reconhecendo 
o impacto bio-psico-social da doença dermatológica na vida do 
utente e da sua família; Pedagogia e Ensino, permitindo a 
formação das vindouras; Investigação. A visão estratégica do 
serviço envolve a projeção nacional e internacional da 
qualidade clínica, técnica, científica e pedagógica que é 
reconhecida a este serviço, com o intuito de assegurar os 
meios necessários à atividade desenvolvida. Partilhamos uma 
visão de proximidade, eficácia, humanismo e inovação, pelo 
bem maior dos utentes e pela expansão do conhecimento 
técnico e científico.

Dermatologia geral; Dermatologia Pediátrica; Infeções 
Sexualmente Transmissíveis; Alergologia Cutânea e 
Dermatoses Profissionais; Fotodermatologia; Cirurgia 
Dermatológica; Micologia; Dermatoscopia Digital; Artrite 
Psoriática; Patologia Vulvar; Patologia Oral; Unidade de Lesões 
Melanocíticas de Dermatologia; Decisão de Biológicos; 
Urticária Crónica; Genodermatoses; Dermite Atópica; 
Dermatologia Especial; Dermatologia Oncológica; Lesões 
Vasculares; Teledermatologia; Hiperhidrose; Transplantados; 
Patologia dos Anexos; Dermatoses Ocupacionais.
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Piso 5 – elevador 2

217805196 / 217805561
Email: ana.marques@chln.min-saude.pt 
liliana.ribeiro@chln.min-saude.pt

Prof. Paulo Filipe 
932648278
paulo.filipe@chln.min-saude.pt

Prof. Soares de Almeida – 965633609
soaresdealmeida@chln.min-saude.pt 

Dr. Miguel Reis – 965782635
miguel.reis@chln.min-saude.pt

Prof Borges da Costa – 966589957 
joao.b.costa@chln.min-saude.pt

Dra. Rita Travassos – 962341475 
rita.travassos@chln.min-saude.pt

Dra. Isabel Correia – 917966133 
Isabel.c.fonseca@chln.min-saude.pt
Dra. Joana Antunes – 931198848 
joana.antunes@chln.min-saude.pt

Dra. Ana Fraga – 965122963
ana.fraga@chln.min-saude.p

Dra. Sónia Fernandes – 966312787 
sonia.f.fernandes@chln.min-saude.pt

Dra. Maria Sanches – 912778958 
maria.sanches@chln.min-saude.pt

SERVIÇO DE DERMATOLOGIA



Caracterização do serviço

Valências disponíveis 

Nº de Assistentes hospitalares 

Nº de orientadores de formação 

Nº de internos de formação específica 

Localização do serviço 

Contactos do serviço

Nome e contacto do assistente responsável pela 
formação dos internos

Nome e contacto do representante dos internos

Porquê escolher fazer a especialidade neste serviço?

O Serviço de Doenças Infeciosas (SDI) presta serviços 
assistenciais, no âmbito da Infeciologia, procurando a 
valorização científica continuada dos seus prestadores de 
saúde e respeitando os padrões de qualidade científica e ética 
que contribuam para a segurança e bem-estar dos utentes. O 
SDI procura maximizar a ligação à MGF e outras 
especialidades, a estruturas nacionais e internacionais e a 
organizações de âmbito comunitário que permitam a adoção de 
políticas integradas. Desenvolve uma atividade de investigação 
clínica e de formação pré e pós-graduada em colaboração com 
a Faculdade de Medicina de Lisboa e de formação especifica de 
internos de Doenças Infeciosas e de outras especialidades bem 
como de médicos de outros países, sobretudo de expressão 
oficial de língua portuguesa. O SDI possui uma área de 
internamento (23 camas), uma Unidade de Isolamento 
respiratório (5 camas) e uma zona própria para ambulatório (9 
gabinetes). É um standard de referência nacional na 
Infeciologia.

· Infeção por VIH/SIDA 
· Hepatites 
· Mycobacterioses 
· Doenças infeciosas “clássicas” 
· Doenças tropicais 
· Infeções em imunocomprometidos 
· Doenças infeciosas emergentes 
· Infeções associadas aos cuidados de saúde e por                        
  microrganismos multirresistentes 
· Stewardship de antibioterapia 
· Prevenção e controlo das Infeções 
· Medicina do Viajante
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Piso 4, 5 e 6, elevador 14 e 15

Tlf: 217805264/74
Email: sdi@chln.min-saude.pt

Nome: Dr. Robert Badura 
Email: robert.badura@chln.min-saude.pt
Tm: 91421

Nome: Gonçalo Jantarada Domingos
Contacto: gonçalo.domingos@chln.min-saude.pt

Instituição de referencia nacional Papel transversal de 
intervenção com todas as especialidades no maior hospital 
nacional, bem como com outras instituições nacionais, 
estrangeiras ou de base comunitária. Atuação nos diversos 
campos da infeciologia, com corpo de profissionais dedicados 
e representantes dessas múltiplas áreas do saber. Bom 
ambiente de trabalho e interajuda profissional. Oportunidades 
únicas de contato com doenças infeciosas de diferente 
expressão. Ligação à FML com capacidade de ensino 
privilegiada. Interligação com outros centros académicos de 
formação e investigação e capacidade de se desenharem linhas 
de doutoramento ou investigação num serviço com tradição 
nesta área.

SERVIÇO DE DOENÇAS INFECIOSAS



Caracterização do serviço 

Diretora do Serviço

Valências disponíveis

Nº de Assistentes hospitalares 

Nº de orientadores de formação 

Nº de internos de formação específica 

Localização do serviço 

Contactos do serviço

Nome e contacto do assistente responsável pela 
formação dos internos

Nome e contacto do representante dos internos

Porquê escolher fazer a especialidade neste serviço?

O Serviço existe desde 2003 tendo sofrido, ao longo dos anos, 
alterações de organização com vista à adaptação aos avanços 
técnico-científicos, ao nº crescente de doentes com patologia 
endócrina e às expectativas dos utentes. A nossa missão é 
tratar doenças endócrinas com a máxima eficácia e segurança, 
mantendo a humanização da atividade assistencial, bem como 
contribuir para o ensino pré e pós-graduado na área de 
Endocrinologia e promover a atividade de investigação, básica 
e clínica, visando a melhoria dos cuidados de saúde em 
Endocrinologia. Defendemos a excelência profissional; o 
respeito pela dignidade humana, diversidade cultural e 
religiosa; o respeito pela autonomia do doente e promoção da 
sua capacitação; a cultura da abordagem multidisciplinar; a 
valorização, motivação e envolvimento dos colaboradores; a 
promoção da melhoria contínua de qualidade; a gestão 
responsável dos recursos e o reconhecimento do mérito.

Profª Doutora Maria João Bugalho

· Endocrinologia Geral
· Diabetes Geral
· Diabetes tipo 1 e SICIS 
· Endocrinologia Obstétrica 
· Neuroendocrinologia 
· Endocrinologia Oncológica 
· Osteoporose Fraturária
· Disforia de Género 
· Obesidade
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9 (3 do 5º ano, 1 do 4º ano, 1 do 3º ano, 2 do 2º ano, 2 do
1º ano)

6º Piso

Telef: 210 405 832
e-mail: endocrinologia@chln.min-saude.pt

Dr.ª Ema Nobre 
e-mail: ema.nobre@chln.min-saude.pt

Dr.ª Maria Inês Alexandre 
e-mail: mariaines.f.alexandre@gmail.com 

Pondera escolher a especialidade de Endocrinologia?

Apresentamos-lhe algumas razões para escolher o Serviço de 
Endocrinologia do CHULN: 
· Serviço integrado no maior hospital do país; 
· Diferentes consultas de subespecialidade; 
· Centro de Tratamento para Perfusão Subcutânea Contínua de 
Insulina; 
· Centro Europeu de Referência para Tumores Hipofisários; · 
Ligação à Faculdade de Medicina; 
· Unidade própria de investigação translacional; 
· Centro de Especial Interesse pela Sociedade Europeia de 
Endocrinologia; 

O que esperamos dos novos internos?

Vontade de aprender, gosto pelo trabalho clínico e de 
investigação, ambição e resiliência.

SERVIÇO DE ENDOCRINOLOGIA, DIABETES E METABOLISMO



Caracterização do serviço 

A Estomatologia é responsável pelo diagnóstico e tratamento 
da patologia oral e maxilofacial:
Área Médica: dor orofacial, patologia óssea maxilar (p.ex. 
Doença de Paget, osteomielite, osteonecrose), glândulas 
salivares (p.ex. xerostomia, Síndrome de Sjogren, sialoadenite), 
sistema vascular e linfático (p.ex. angiomas, linfoangiomas) e 
da mucosa oral (lesões como manifestação de doenças 
sistémicas).
Área Cirúrgica: cirurgia dos maxilares (p.ex. malformações 
craniofaciais, fendas labiopalatinas), traumatismos 
oromaxilares, cancro oral e patologia dos órgãos anexos (p.ex 
tumores glândulas salivares), articulação temporomandibular 
(artroscopia e cirurgia aberta), cirurgia de tumores benignos, 
quistos e dentes inclusos.

Valências disponíveis

- Consulta de Patologia Médica e Cirúrgica do território oral e 
maxilofacial local ou como manifestação de doença ou 
terapêutica sistémica; 
- Consulta de Cirurgia Oral (p.ex. traumatismos oro faciais, 
quistos, tumores benignos dos tecidos moles, glândulas 
salivares);
- Consulta Patologia da Articulação Temporo Mandibular 
(ATM); 
- Consulta de Malformações congénitas e alterações do 
desenvolvimento da face (p.ex. fendas, prognatismos, 
retrognatismos); 
- Consulta multidisciplinar de Síndrome de Sjogren; 

Nº de Assistentes hospitalares 

Nº de orientadores de formação 

Nº de internos de formação específica 

Localização do serviço 

Hospital de Santa Maria: Piso 01, virando à direita no final do 
corredor da entrada principal da Faculdade de Medicina da 
Universidade de Lisboa (consultas e bloco de anestesia local);

Contactos do serviço

Nome e contacto do assistente responsável pela 
formação dos internos

Nome e contacto do representante dos internos

Porquê escolher fazer a especialidade neste serviço?

Área Médica: dor orofacial, patologia óssea maxilar (p.ex. 
Doença de Paget, osteomielite, osteonecrose), glândulas 
salivares (p.ex. xerostomia, Síndrome de Sjogren, 
sialoadenite), sistema vascular e linfático (p.ex. angiomas, 
linfoangiomas) e da mucosa oral (lesões como manifestação 
de doenças sistémicas).
Área Cirúrgica: cirurgia dos maxilares (p.ex. malformações 
craniofaciais, fendas labiopalatinas), traumatismos 
oromaxilares, cancro oral e patologia dos órgãos anexos (p.ex 
tumores glândulas salivares), articulação temporomandibular 
(artroscopia e cirurgia aberta), cirurgia de tumores benignos, 
quistos e dentes inclusos.

- Consulta de Patologia Médica e Cirúrgica do território oral e 
maxilofacial local ou como manifestação de doença ou 
terapêutica sistémica; 
- Consulta de Cirurgia Oral (p.ex. traumatismos oro faciais, 
quistos, tumores benignos dos tecidos moles, glândulas 
salivares);
- Consulta Patologia da Articulação Temporo Mandibular 
(ATM); 
- Consulta de Malformações congénitas e alterações do 
desenvolvimento da face (p.ex. fendas, prognatismos, 
retrognatismos); 
- Consulta multidisciplinar de Síndrome de Sjogren; 

15 Assistentes Hospitalares

9 Orientadores de Formação

9 Internos de Formação Específica: 
- 3 Internos de 1º ano; 
- 1 Interno de 2º ano; 
- 3 Internos de 3º ano; 
- 2 Internos de 4º ano.

O Serviço tem dois Pólos:

 Hospital de Pulido Valente: Piso 1, na área da consulta externa 
e bloco de cirurgia de ambulatório – Unidade de Cirurgia de 
Ambulatório)

Telefone: 217805105/6 
Email: sofia.viegas@chln.min-saude.pt

Nome: Dr. Paulo Palmela 
Contacto: pauloalexandre.palmela@gmail.com

Nome: Dr. José Coutinho e Dra. Filipa Contente
Contacto: 918 769 026

Possuímos idoneidade formativa total, com vasto número de 
valências formativas. Estimulamos o intercâmbio entre várias 
unidades hospitalares nacionais e internacionais (protocolos 
com Madrid, Barcelona, Munique), proporcionando novas 
experiências e aprendizagens aos nossos Internos. O nosso 
Serviço é dos primeiros a ser escolhido pelos internos que 
entram em estomatologia. Os internos formados pelo nosso 
serviço estão entre os melhores classificados sendo os mais 
procurados. Somos o Serviço que mais participa em eventos 
científicos nacionais e internacionais. Possuímos atividade de 
Urgência diurna, 365 dias do ano, cumprindo de apoio à doença 
aguda. Apoiamos o desenvolvimento das competências 
médicas, académicas e de desenvolvimento pessoal dos 
nossos Internos e Especialistas.

SERVIÇO DE ESTOMATOLOGIA



Caracterização do serviço 

Valências disponíveis

Nº de Assistentes hospitalares 

Nº de orientadores de formação 

Nº de internos de formação específica 

Localização do serviço 

Contactos do serviço

Nome e contacto do assistente responsável pela 
formação dos internos

Nome e contacto do representante dos internos

Porquê escolher fazer a especialidade neste serviço?

O Laboratório de Farmacologia Clínica e Terapêutica é um 
Laboratório da Faculdade de Medicina da Universidade de 
Lisboa (FMUL). É responsável por vários ramos da formação 
pré-graduada e pós-graduada, incluindo vários programas de 
mestrado e doutorais. O CHULN, juntamente com a FMUL e o 
IMM (Centro Académico de Medicina de Lisboa) congregam a 
capacidade formativa clínica da especialidade. Quando em 
2015 foi iniciado o programa de Formação da área de 
especialização de Farmacologia Clínica (Portaria n.º 
258-B/2014 de 12 de dezembro), o único centro hospitalar 
capaz de iniciar e cumprir o internato foi o CHULN, e assim tem 
formado ininterruptamente pelo menos um interno de 
Farmacologia clínica anualmente. Os especialistas em 
farmacologia clínica colaboradores do Laboratório 
desempenham actividade de investigação e regulamentar em 
diversos organismos, pelo que a articulação com o INFARMED, 
a FFUL, outros centros de Ensaios, outros centros 
regulamentares ou de investigação europeus é naturalmente 
assegurada.

O CHULN e a FMUL possuem as valências de Medicina / 
Pediatria (12 meses), Cuidados Intensivos (3 meses), e os 
estágios de Farmacologia Clínica que compreendem 
Assessoria terapêutica, ensaios clínicos e Investigação, 
Farmacovigilância e estágios clínicos opcionais nas diferentes 
especialidades clínicas. A Universidade de Lisboa (através da 
Fac Farmácia) proporciona as valências de Farmacologia 
básica e Farmacocinética (2+2 meses).
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Laboratório de Farmacologia Clínica e Terapêutica, Piso 3 (por 
cima da Imagiologia)

Tlf: +351217802120 
Email: lab.farm.terapeutica@medicina.ulisboa.pt

Nome: Mário Miguel Rosa 
Contacto: mrosa@medcina.ulisboa.pt

Nome: Luísa Prada
Contacto: luisarussoprada@gmail.com

O internato médico no CHULN permite flexibilidade aos 
internos na escolha dos estágios quer dentro quer fora do 
CAML, que facilitando a personalização do percurso curricular, 
indo de encontro os objetivos individuais de cada interno.
No CHULN, os internos podem colaborar nas atividades de 
ensino da FMUL e do IMM. Além disso, têm a possibilidade de 
participar nos diversos projetos de investigação clínica a 
decorrer no Laboratório de Farmacologia Clínica e Terapêutica. 
É de realçar a proximidade física com várias instituições de 
renome, nas quais podemos realizar estágios durante a nossa 
formação médica, nomeadamente o INFARMED e o IMM. 
Acresce também o ambiente de companheirismo, amizade e 
ajuda entre os internos de Farmacologia Clínica, que são fonte 
de dinamismo para todo o grupo.

SERVIÇO DE FARMACOLOGIA CLÍNICA E TERAPÊUTICA



Caracterização do serviço 

Valências disponíveis 

Nº de Assistentes hospitalares 

Nº de orientadores de formação 

Nº de internos de formação específica 

Localização do serviço 

Contactos do serviço
Diretor de serviço

Secretariado

Nome e contacto do assistente responsável pela 
formação dos internos

Nome e contacto do representante dos internos

Porquê escolher fazer a especialidade neste serviço?

Unidades Funcionais: Enfermaria de Gastrenterologia, Unidade 
de Hepatologia, Unidade de Técnicas de Gastrenterologia no 
Hospital Santa Maria e Hospital Pulido Valente; Hospital de Dia 
de Gastrenterologia e Hepatologia; Urgência em 
Gastrenterologia; Oncologia Digestiva. 

Investigação: hepatites virais, fígado gordo, cancro do fígado, 
doença de Crohn, Colite Ulcerosa, técnicas inovadoras em 
gastrenetrologia 

Factos e Números num ano: 800 doentes internados por ano, 29 
000 consultas externas, 25 000 técnicas em Gastrenterologia, 
365 dias de urgência com presença física, 800 doentes tratados 
em Hospital de Dia. 

Recursos Humanos: mais de 100 profissionais de saúde dos 
quais 35 médicos, sendo sete internos. 

Actividade do Gastrenterologista: execução de técnicas 
diferenciadas, 1/3 de todos os cancros, 3 causas de morte no 
Top Ten em Portugal (fígado, estômago, cólon), doenças muito 
frequentes: intestino irritável (1 milhão), obstipação (2 
milhões), refluxo (3 milhões) 

Treino: Ordem dos Médicos com idoneidade para a 
especialidade de Gastrenterologia, subespecialidade de 
Hepatologia. Considerado Clinical Visiting Center da United 
European of Gastroenterology.

Enfermaria de Gastrenterologia, Unidade de Hepatologia, 
Unidade de Técnicas de Gastrenterologia, Hospital de Dia, 
Consulta Externa (Gastrenterologia, Hepatologia, Pâncreas, 
Doença Inflamatória Intestinal, Nutrição, Psicologia, Hepatites 
Víricas, Fígado Gordo, Consulta de Urgência.

25

13

7

Arquivo (piso 2) Enfermaria (piso 4) 
Consulta Externa (piso 1, Centro Ambulatório

Tlf: 916 984 040 
Email: rui.marinho@chln.min-saude.pt
Paula Guerreiro

Nome: Pedro Costa pedroavmcosta@gmail.com

Nome: Ricardo Crespo 
rr.crespo91@gmail.com 
Juliana Serrazina 
julianaserrazina@gmail.com

O serviço de Gastrenterologia e Hepatologia do CHLN, ao 
integrar um hospital terciário, admite uma grande diversidade 
de patologias e com graus variáveis de complexidade que 
permitem uma importante e ampla aquisição de experiência 
clínica na gestão destes doentes. A articulação com a 
Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa possibilita 
um contacto periódico com os alunos da faculdade, facilitando 
o desempenho da atividade pedagógica. A Gastrenterologia do 
CHLN inclui múltiplas valências tornando-se uma especialidade 
muito completa e interventiva. Desde a realização de técnicas 
endoscópicas, urgência, à gestão de doentes na consulta 
externa ou enfermaria, a atividade médica do interno torna-se 
muito enriquecedora e proporciona uma oportunidade de 
crescimento contínuo nestas vertentes.

SERVIÇO DE GASTRENTEROLOGIA E HEPATOLOGIA



Caracterização do serviço 

Valências disponíveis 

Nº de Assistentes hospitalares 

Nº de orientadores de formação 

Nº de internos de formação específica 

Localização do serviço 

Contactos do serviço
Diretor de serviço

Secretariado

Nome e contacto do assistente responsável pela 
formação dos internos

Nome e contacto do representante dos internos

Porquê escolher fazer a especialidade neste serviço?

O Serviço de Genética Médica está integrado no Departamento 
de Pediatria do CHULN-HSM, EPE. Desenvolve a sua atividade 
assistencial na área da Genética Médica dando resposta às 
necessidades de diagnóstico e aconselhamento genéticos de 
indivíduos com doença genética confirmada ou suspeitada 
assim como dos seus familiares. O Serviço é constituído por 
duas áreas funcionais: área Clínica e área Laboratorial. Exerce 
a sua atividade de forma multidisciplinar, colaborando com 
diversas especialidades pertencentes ao Departamento de 
Pediatria, mas também fora deste, nomeadamente com o 
Serviço de Obstetrícia (diagnóstico pré-natal), o Serviço de 
Oncologia (risco familiar de cancro), o Serviço de Neurologia 
(genética preditiva) e o Serviço de Anatomia Patológica 
(fetopatologia). O espaço físico é composto pelo laboratório e 
os gabinetes de trabalho clínico. As consultas externas de 
Genética Médica têm lugar em gabinetes de consulta 
localizados no espaço físico de outros serviços e áreas 
funcionais do Hospital de Santa Maria e do Hospital Pulido 
Valente.

Atividade clínica e assistencial: As atividades da equipa médica 
do Serviço são, essencialmente, a preparação e a realização de 
consultas, a elaboração de relatórios, o estudo e a discussão de 
casos, a participação nas sessões e reuniões do Serviço de 
Genética Médica e do Departamento de Pediatria, a formação 
pedagógica e a produção científica. As consultas de genética 
médica estão organizadas nas seguintes tipologias: 
Genética-Dismorfologia, Aconselhamento Genético, 
Oncogenética, Cardiogenética, Genética Preditiva, Genética 
Pré-Natal, Fetopatologia, Displasias Ósseas e Consulta Interna 
de Genética.
Atividade laboratorial: Execução de técnicas de citogenética 
(clássica e molecular) e de biologia molecular no âmbito do 
diagnóstico.

7
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Piso 1, elevadores 4/5

Tlf: 217805340 
Email: genetica@chln.min-saude.pt

Nome: Ana Berta Sousa 
Contacto: 217805340 / ext. 53305 / 
anaalmeida@chln.min-saude.pt

Nome: Raquel Gouveia Silva 
Contacto: 217805339 / 924049764 / 
ana.g.f.silva@chln.min-saude.pt

A dedicação das pessoas que o constituem é o principal motivo 
que nos levaria a escolhê-lo novamente. O empenho no estudo 
dos casos, a comunicação dos diagnósticos, a interligação com 
o laboratório e as discussões multidisciplinares tornam este 
local, pequeno em espaço, grande em compromisso. Outro 
fator positivo é a aposta deste serviço no modelo de formação 
dos internos, apoiando a sua aprendizagem e avaliação 
contínuas. À primeira vista, questionamos a necessidade de 
ampliação do espaço e a sua localização tão recôndita. E 
quando conhecemos os seus profissionais, interrogamos o 
“porquê” do brilho dos seus olhos. Sabemos agora a razão 
desse brilho que consolida esta escolha: um grupo de pessoas 
com elevadas capacidades científicas, de trabalho e entreaju-
da, mas acima de tudo com uma vertente humana única e 

SERVIÇO DE GENÉTICA MÉDICA

Caracterização do serviço 

Valências disponíveis 

Nº de Assistentes hospitalares 

Nº de orientadores de formação 

Nº de internos de formação específica 

Localização do serviço 

Contactos do serviço

Nome e contacto do assistente responsável pela 
formação dos internos

Nome e contacto do representante dos internos

Porquê escolher fazer a especialidade neste serviço?

O Serviço de Hematologia e Transplantação de Medula, do 
HSM, contempla as diversas vertentes da especialidade - 
Enfermaria, Consulta Externa, Hospital de Dia e Transplante de 
Medula Óssea, existindo um contacto próximo entre internos e 
assistentes hospitalares, alguns deles reconhecidos, nacional e 
internacionalmente, como especialistas em determinadas 
patologias hematológicas.

UTMO/Hematologia Enfermaria/HD/CE
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Piso 7 e Piso 1

Tlf: 217 805 539 
Email: 13555@chln.min-saude.pt

Nome: Dr.ª Fernanda Lourenço
Contacto: 90403

Nome: Dr.ª Margarida Duarte
Contacto: 52729

O Serviço de Hematologia e Transplantação de Medula, do 
HSM, contempla as diversas vertentes da especialidade - 
Enfermaria, Consulta Externa, Hospital de Dia e Transplante de 
Medula Óssea, existindo um contacto próximo entre internos e 
assistentes hospitalares, alguns deles reconhecidos, nacional e 
internacionalmente, como especialistas em determinadas 
patologias hematológicas. Os internos têm ainda a possibili-
dade de executar, com frequência, várias técnicas médicas 
(mielograma, biópsia osteomedular, punção lombar com 
administração de quimioterapia intratecal e colocação de 
cateteres venosos centrais), assim como o privilégio de 
trabalhar com terapia celular e novos fármacos, e participar em 
ensaios clínicos.

SERVIÇO DE HEMATOLOGIA E TRANSPLANTAÇÃO DE MEDULA



Caracterização do serviço

O Serviço de Imagiologia Geral (SIG) encontra-se integrado em 
ambas as unidades hospitalares do Centro Hospitalar 
Universitário Lisboa Norte (CHULN) e presta uma multifacetada 
assistência ao doente nos seus vários níveis, internamento, 
ambulatório e urgência, tanto no Hospital de Santa Maria 
(HSM), como no Hospital Pulido Valente (HPV). 
Outra faceta importante da atividade do SIG traduz-se na 
formação pré e pós-graduada, de diferentes ramos de atividade 
da saúde, no âmbito da Radiologia. É desde longa data um 
importante centro na formação em Imagiologia no Internato de 
Formação Específica de Radiologia, mas também nos de outras 
especialidades. Coopera com a Faculdade de Medicina da 
Universidade de Lisboa (FMUL), com o Centro Académico de 
Medicina de Lisboa (CAML) e com o Centro de Investigação 
Clínica (CIC) do CHULN. 
O SIG foi desde sempre submetido a grande exigência técnica 
por pertencer a uma grande unidade hospitalar, universitária e

Valências disponíveis 

Nº de Assistentes hospitalares 

Nº de orientadores de formação 

Nº de internos de formação específica 

Localização do serviço 

Contactos do serviço

Nome e contacto do assistente responsável pela 
formação dos internos

Nome e contacto do representante dos internos

Porquê escolher fazer a especialidade neste serviço?

com todas as especialidades. A existência desta  
multidisciplinaridade hospitalar, associada ao processo de 
evolução da especialização da imagiologia médica das últimas 
décadas, potenciou uma organização interna do serviço nas 
diversas áreas de diferenciação imagiológica. Destaca-se 
também o abraçar de novos desenvolvimentos terapêuticos, 
particularmente em técnicas de intervenção, o espírito de 
colaboração com outras especialidades, bem como a sua 
participação ativa no seguimento de doentes abordados em 
múltiplas reuniões multidisciplinares. 
É um dos primeiros serviços de radiologia a constituir-se como 
Centro de Responsabilidade Integrada (CRI; desde 2021). 
O SIG encontra-se em pleno processo de renovação 
generalizada de equipamentos, de radiologia convencional, de 
tomografia computorizada e de ressonância magnética, o que 
lhe permitirá situar-se num patamar de qualidade atual para as 
suas atividades quotidianas, mas também de investigação.

· IMAGIOLOGIA PEDIÁTRICA 
· IMAGIOLOGIA DE CABEÇA E PESCOÇO 
· IMAGIOLOGIA TORÁCICA 
· IMAGIOLOGIA CARDÍACA 
· IMAGIOLOGIA MAMÁRIA 
· IMAGIOLOGIA ABDOMINAL (HEPÁTICA, GASTROENTEROLÓGICA, ...) 
· IMAGIOLOGIA GENITOURINÁRIA 
· IMAGIOLOGIA MUSCULOESQUELÉTICA / OSTEOARTICULAR 
· IMAGIOLOGIA VASCULAR 
· RADIOLOGIA DE INTERVENÇÃO (VASCULAR E NÃO                
VASCULAR
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PISO 1(RX Urgência), PISO 2 (Serviço propriamente dito; onde 
estão instalados a maioria dos equipamentos) e PISO 3 
(Gabinetes Médicos/ Salas de Relatórios e de Formação e 
Gabinetes de Gestão do Serviço); POSTOS AVANÇADOS

Tlf: 21 780 5104 / 21 780 5085 
Email: imagiologia.secr@chln.min-saude.pt 
joao.leitao@chln.min-saude.pt 
carla.j.gomes@chln.min-saude.pt

Nome: Dr. LUÍS VÍTOR 
Contacto: 99190; luis.vitor@chln.min-saude.pt

Nome: Dr.ª SARA PEIXOTO 
Contacto: sara.peixoto@chln.min-saude.pt

O SIG do CHULN reúne um conjunto de vantagens no que diz 
respeito à formação do médico interno em Radiologia. O facto 
do CHULN possuir a grande maioria das especialidades confere 
ao médico radiologista em formação a possibilidade de se 
familiarizar com uma panóplia de patologias das mais variadas 
áreas, incluindo em contexto de urgência. No SIG existe ainda a 
facilidade em colaborar com as outras especialidades para a 
discussão de casos clínicos, no planeamento de procedimentos 
diagnósticos e/ou terapêuticos e na participação em várias 
reuniões multidisciplinares. A possibilidade de participar nas 
atividades letivas da disciplina de Imagiologia da FMUL e em 
atividades científicas promovidas pelo CAML e pelo CIC acaba 
por ser mais um aspeto muito enriquecedor em termos curricu-
lares.

SERVIÇO DE IMAGIOLOGIA GERAL



Caracterização do serviço

Valências disponíveis

Nº de Assistentes hospitalares 

Nº de orientadores de formação 

Nº de internos de formação específica 

Localização do serviço 

Contactos do serviço

Nome e contacto do assistente responsável pela 
formação dos internos

Nome e contacto do representante dos internos

Porquê escolher fazer a especialidade neste serviço?

O Serviço Imagiologia Neurológica (SIN) integra o 
Departamento de Meios Complementares de Diagnóstico e 
Terapêutica (MCDT) do CHULN. O SIN realiza exames de 
neurorradiologia diagnóstica e procedimentos terapêuticos a 
doentes com origem nas urgências do CHULN, aos doentes 
internados nos Hospitais de Santa Maria e Pulido Valente e aos 
pedidos dos Hospitais de Dia e das diversas consultas 
externas. As funções do SIN baseiam-se em três eixos 
fundamentais: atividade assistencial, ensino e investigação. 

O SIN partilha todos os valores gerais do CHULN, 
entendendo-se contudo como mais específicos para a sua 
função os seguintes: 
a) Centralização da sua atuação no doente, com elevados 
padrões de humanização; 
b) Competência técnica e científica e ética profissional; 
c) Trabalho em equipa; 
d) Melhoria contínua da qualidade

Realização de exames diagnósticos de tomografia 
computorizada, ressonância magnética (incluindo técnicas 
avançadas), angiografia, radiologia convencional, 
cisternografias, mielografias, dacriocistografias e estudos 
ecoDoppler dos vasos do pescoço, bem como por 
procedimentos de terapêutica endovascular e do ráquis. O SIN 
exerce funções de ensino tanto na formação pré-graduada 
como em formação pós-graduada. Na formação pré-graduada 
tem papel fundamental no ensino da Imagiologia e 
Neuroimagiologia em cursos de mestrado da Faculdade de 
Medicina de Lisboa. Na formação pós-graduada, para além da 
formação específica do Internato Complementar de 
neurorradiologia, também colabora como centro de estágio de 
Neurorradiologia de médicos de outras especialidades. Como 
centro de investigação clínica, o SIN encontra-se envolvido em 
projetos de investigação em pareceria com outros serviços do 
CHULN, nomeadamente a Neurologia, a Neurocirurgia, a 
Psiquiatria e a Pediatria.

11
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CHULN – HSM – Pisos 2 e 3

Tlf: 21 780 51 54 
Email: secretariado.imagiologia@chln.min-saude.pt

Nome: Drª Graça Sá 
Contacto: 91082

Nome: Drª Inês Carneiro 
Contacto: 918137325

O facto de o CHULN ser um hospital de referência nas áreas 
neurológicas e neurocirúrgicas permite um contacto constante 
com uma multiplicidade de patologias durante o internato de 
Neurorradiologia. Uma mais valia é a existência diária de todas 
as valências, não só de tomografia e ressonância magnética, 
mas também na área da angiografia diagnóstica e terapêutica. 
O Serviço de Imagiologia Neurológica é composto por uma 
equipa diversa de profissionais, sendo fomentada a realização 
de exames e a participação em reuniões multidisciplinares. 
Existe oportunidade de realizar atividades formativas e de 
estágios de diferenciação nas áreas de maior interesse, 
incluindo no estrangeiro.

SERVIÇO DE IMAGIOLOGIA NEUROLÓGICA



Caracterização do serviço

Valências disponíveis 

Nº de Assistentes hospitalares 

Nº de orientadores de formação 

Nº de internos de formação específica 

Localização do serviço 

Contactos do serviço

Nome e contacto do assistente responsável pela 
formação dos internos

Nome e contacto do representante dos internos

Porquê escolher fazer a especialidade neste serviço?

O   Serviço   de   Imunoalergologia   do CHULN teve um papel 
estruturante   na   história   da   Imunoalergologia,   foi aqui que 
nasceu  a especialidade  com o primeiro programa  de  internato 
da especialidade de Imunoalergologia em 1987. A missão é  
prestar uma assistência de elevada qualidade, com 
acessibilidade e alta diferenciação na prestação de cuidados 
aos doentes; colaborar no ensino e formação pré e  
pós-graduada e no desenvolvimento de projetos 
deinvestigação. Os valores são a  defesa  dos  mais  elevados  
padrões éticos e científicos,  das boas práticas clínicas para 
uma assistência de qualidade, rigor e responsabilidade. O   
Serviço integra a World Allergy Organization Centers of 
Excellence; European Reference Network Rare 
Immunodeficiency, Autoinflammatory and Autoimune  
Diseases (ERN-RITA); GA2LEN Urticaria  Center of Reference    
and Excellence; GA2LEN Angioedema Center of Reference and 
Excellence; Centro de Imunodeficiências Primárias do CAML; 
Centro de Dessensibilização a Antineoplásicos; Centro de 
Alergia a Veneno de Himenópteros. Atividades desenvolvidas:   
AssistencialnaConsulta   Externa, Hospital de Dia e Urgência de 
Imunoalergologia; Formativa, pré e pós graduada – Clínica  
Universitária de Imunoalergologia FMUL; Investigação em 
colaboração com o iMM/FMUL.

Imunoalergologia geral, Imunoalergologia do adulto e 
Imunoalergologia dos grupos etáriospediátricos, Urgência de 
Imunoalergologia. Com as seguintes valências: Alergia 
Alimentar, Alergia a Insetos, Alergia Medicamentosa, Alergia 
na Gravidez, Angioedema Hereditário, Asma Grave, 
Dessensibilização Oncológica, Eczema Grave, 
Imunodeficiências Primárias, Imunoterapia com Alergénios, 
Polipose Nasal, Urticária.
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Direção do Serviço e Secretariado: HSM piso 7 (elevador 7, 18 e 
19)
Consulta Externa: Centro Ambulatório HSM piso 1 e HPV piso 1 
Hospital de Dia Imunoalergologia: HSM piso1

Tlf: 217805427
Email:imunoalergologia@chln.min-saude.pt

Nome: Marisa Paulino; Tlf: 936135399
Email: marisapaulino.90@gmail.com

Nome: Rita Limão; Tlf: 918155313
Email: ritalimaooliveira@gmail.come
Nome:Leonor Caldeira; Tlf: 914439705
Email: Leonor-caldeira@hotmail.com

O Serviço de Imunoalergologia do CHULN é altamente 
diferenciado no seguimento das doenças imunoalérgicas nas 
diferentes faixas etárias (desde a idade pediátrica até à idade 
adulta). Tem consultas dedicadas nas diversas valências da 
Imunoalergologia, com experiência empatologias graves   
erecurso a terapêuticas biológicas. É um Centro de Excelência 
da WAO. Tem Centros de Excelência em Imunodeficiências    
Primárias, Angioedema, Urticária e Dessensibilização a 
Antineoplásicos. Aspatologias de fronteira com outras    
especialidades, possibilitam a colaboração com vários serviços 
do CHULN. Possibilidade de investigação científica e 
realização de trabalhos em articulação com o laboratório de  
Imunologia Clínica do iMM/FMUL. Possibilidade de    
participação em reuniões e formações científicas. Bom   
ambiente de trabalho e interajuda entre todos os elementos do 
serviço. 

SERVIÇO DE IMUNOALERGOLOGIA



Caracterização do serviço

Diretor de Serviço

Valências disponíveis 

Nº de Assistentes hospitalares 

Nº de orientadores de formação 

Nº de internos de formação específica 

Localização do serviço 

Contactos do serviço

Nome e contacto do assistente responsável pela 
formação dos internos

Nome e contacto do representante dos internos

Porquê escolher fazer a especialidade neste serviço?

Especialidade desafiante, em constante evolução, que permite 
conciliar trabalho e vida pessoal. Aberta para a sociedade civil 
com forte cariz solidário, uma vez que é responsável pela 
promoção, colheita, segurança e administração de sangue e 
seus derivados. Tem fundamentalmente 3 componentes, 
clínico, laboratorial e realização de técnicas. Aborda doenças 
oncológicas, patologias hematológicas benignas e alterações 
da coagulação (hemorrágicas e tromboticas). Faz

Organização Open-day

SERVIÇO DE IMUNO-HEMOTERAPIA

O Serviço de Imuno-Hemoterapia está vocacionado para a 
implementação de metodologias técnico-científicas para, 
segundo as Normas de Boas Práticas Clínicas e Laboratoriais e 
dando cumprimento a Legislação em vigor, assegurar a 
qualidade e segurança transfusional e promover o adequado 
tratamento do doente otimizando o consumo de componentes 
e derivados do sangue, assim como intervir no diagnóstico e 
terapêutica de situações clínicas definidas como do âmbito da 
especialidade de Imuno-Hemoterapia. Para além da atividade 
assistencial, o Serviço possui um grande compromisso com o 
ensino e garante formação médica, pré e pós graduada, e 
estágios a outras categorias profissionais como enfermeiros e 
técnicos superiores. O Serviço de Imuno-Hemoterapia 
localiza-se no Hospital de Santa Maria e Hospital Pulido 
Valente, onde desenvolve a sua atividade em diversas valências 
da Medicina Transfusional (ver abaixo).

Prof. Dr. Álvaro Beleza

- Unidade de Dadores de Sangue e Medula óssea 
- Consulta de Hospital de Dia 
- Consulta de Tromofilias e Anticoagulação 
- Centro de Referência de Coagulopatias Congénitas (Consulta 
 e Hospital de Hemofilia) 
- Unidade de colheitas por técnicas aferéticas 
- Laboratório de Crio-biologia e Terapia Celular 
- Laboratório de testes viscoelásticos 
- Laboratório de imuno-hematologia 
- Banco de Sangue

13 Médicos especialistas de imuno-hemoterapia

5 orientadores de formação

9 internos de formação especifica

O Serviço tem 2 polos: 
- CHULN: 
Piso 1- Hospital de Dia de Imuno-Hemoterapia; 
Piso 2 – Unidade de Dadores de Sangue; 
Piso 4 – Centro de Referência de Coagulopatias Congénitas; 
Consulta de Trombofilia e Consulta de Anticoagulação; Banco 
de Sangue; Unidade de Técnicas Aferéticas (Laboratório de 
Criobiologia e Terapia Celular; Unidade de Colheita de Células 
Progenitoras Hematopioéticas); Laboratório de 
Imuno-hematologia e Banco de Sangue 
- HPV (Hospital de dia, Consulta Externa, Laboratório de 
Imuno-hematologia e Banco de Sangue)

Serviço de Imuno-Hemoterapia (HSM): 217805184
Serviço de Imuno-Hemoterapia (HPV): 217548143 
Email:info.imuno-hemoterapia@chln.min-saude.pt

Nome: Prof. Dr. Miguel Galvão Contacto: 
miguel.galvao@chln.min-saude.pt

Nome: Dr. Jorge Felix
Contacto: 26448@chln.min-saude.pt
 

consultadoria na sua área de especialidade colaborando com 
todos os serviços hospitalares, nomeadamente os Serviços de 
Urgência, colaborando na gestão do doente critico, 
nomeadamente no grande trauma, queimados e hemorragias 
maciças.É uma especialidade que se encontra na vanguarda da 
medicina, com potencial de desenvolvimento em áreas como a 
Medicina Regenerativa.

Dra. Maria Manuel Deveza



Caracterização do serviço

O Serviço de Medicina II, em estreita articulação com a Clínica 
Universitária de Medicina II (FMUL), rege-se pela prestação de 
cuidados com grande profissionalismo a um considerável 
número de doentes de elevada complexidade através de um 
desempenho assistencial de excelência em internamento e 
ambulatório. Contribui também para a formação pré- 
(Disciplina de Medicina II da FMUL) e pós-graduada, através da 
aprendizagem dinâmica na ação e de sessões temáticas 
pedagógicas, moldando a prática da medicina das próximas 
gerações. Procura ainda incrementar uma atividade de 
investigação de superior qualidade e com projeção nacional e 
internacional no âmbito da Ciência Médica. Integra 5

Nº de Assistentes hospitalares 

Nº de orientadores de formação 

Nº de internos de formação específica 

Localização do serviço 

Contactos do serviço

Nome e contacto do assistente responsável pela 
formação dos internos

Nome e contacto do representante dos internos

Porquê escolher fazer a especialidade neste serviço?

O Sector de Medicina I A e o Sector de Medicina I B -piso 6; 
(Elevador 12, 20, 21) 

O Sector de Medicina I C e o Sector de Medicina I D -piso 5; 
(Elevador 12, 20, 21) 

O Sector de Medicina IF -piso 7 (Elevadores 9,10,17) 

O Arquivo no piso 2- Ana Paula Silva 

Elevador 12, 20, 21 

Consultas 
Medicina Interna 

Temáticas 
Hipertensão e risco vascular 
Autoimunes (doenças imunomediadas) 
Doenças Hereditárias do Metabolismo-CRe de 
Doenças Hereditárias do Metabolismo 
Dislipidemias 
Drepanocitose 
Disautonomias 
Insuficiência Cardíaca 

Hospital de Dia 
1-2 Cadeirões 
Laboratório Arsénio Cordeiro – Unidade de electro e 
ecocardiografia, MAPA, avaliação de onda de pulso-Piso 2 
Laboratório de provas do Sistema Nervoso 
Autónomo- Piso 5 
Apoio a vários Serviços médicos e cirúrgicos 
Responsável: Dr. Tiago Santos com rotação pelos internos de 
Medicina Interna

21 (AGS-2, AG-11, AH-8)

13

28

Vide caracterização do Serviço

Tlf: 44460 Email:medicina1@medicina.ulisboa.pt

Nome: Anabela Oliveira e Patrício Aguiar 
Contacto:99987/90382

Nome: Filipa Gonçalves Contacto: 962737868

“…a Medicina Interna é a especialidade que avalia o doente de 
uma forma holística; tem por missão o diagnóstico e o 
tratamento das doenças mais frequentes até às doenças raras 
ou mais complexas que põem desafios e dificuldades de 
diagnóstico”. O internista é o gestor do doente em várias áreas: 
o doente complexo, geriátrico, o doente com ortotrauma 
internado nas enfermarias de Ortopedia, o doente agudo em 
Unidades de Cuidados Intermédios… Porquê a Medicina I 
Diversidade de patologias no internamento com uma forte 
aposta no envolvimento da investigação do doente complexo e 
com pluripatologia; diversidade de consultas temáticas; 
investigação clínica, envolvimento no ensino; espaço e 
motivação para a inovação e o empreendedorismo.

SERVIÇO DE MEDICINA I



Caracterização do serviço

O Serviço de Medicina II, em estreita articulação com a Clínica 
Universitária de Medicina II (FMUL), rege-se pela prestação de 
cuidados com grande profissionalismo a um considerável 
número de doentes de elevada complexidade através de um 
desempenho assistencial de excelência em internamento e 
ambulatório. Contribui também para a formação pré- 
(Disciplina de Medicina II da FMUL) e pós-graduada, através da 
aprendizagem dinâmica na ação e de sessões temáticas 
pedagógicas, moldando a prática da medicina das próximas 
gerações. Procura ainda incrementar uma atividade de 
investigação de superior qualidade e com projeção nacional e 
internacional no âmbito da Ciência Médica. Integra 5

Valências disponíveis

Nº de Assistentes hospitalares 

Nº de orientadores de formação 

Nº de internos de formação específica 

Localização do serviço 

Contactos do serviço

Nome e contacto do assistente responsável pela 
formação dos internos

Nome e contacto do representante dos internos

Porquê escolher fazer a especialidade neste serviço?

enfermarias, cada uma (21 camas) dirigida por um Chefe de 
Sector, médico especialista, e por uma Enfermeira Chefe. Os 
doentes distribuem-se por 3 equipas médicas orientadas por 
um especialista de Medicina Interna, incorporando internos de 
formação geral e específica (não só de Medicina Interna como 
de outras especialidades) e alunos do estágio clínico (6º ano) 
do Curso de Medicina – Mestrado Integrado da FMUL, bem 
como alunos oriundos de outros países ao abrigo do programa 
ERASMUS.

• Enfermaria - Seguimento do doente internado e resolução de      
  urgências 
• Consulta externa de Medicina Interna 
• Consulta externa de doenças auto-imunes (e GDAI) 
• Consulta externa de reavaliação de episódio de Urgência 
• Consulta de Hospital de Dia 
• Unidade de Estudos de fenómenos trombo-embólicos 
• Unidade de Estudos em Medicina Paliativa 
• Unidade de Estudos COVID-19 
• Unidade de Estudos do Género em Medicina 
• Apoio a outros serviços hospitalares (Neurologia, 
   Dermatologia, Urologia, Cirurgia Geral) 
• Apoio a unidades de saúde familiar (UCF Parque) 
• Participação em reuniões de esclarecimento para doentes
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O Serviço de Medicina II compreende 5 sectores, 4 dos quais no 
piso 3 (A, B, C, e D) e 1 no piso 7 (F). Os sectores C e A 
encontram-se do lado direito, por cima da área da Imagiologia; 
O Sector D encontra-se na área mais central do Hospital (sobre 
a entrada principal), e os sectores B (piso 3) e F (piso 7) 
encontram-se mais à esquerda com acesso frente à consulta 
de Ortopedia (piso 1) – elevadores 7, 18 ou 19.

Número geral do Hospital – 217805000
Extensões: 2A – 55014: 2B – 55051; 2C 55056; 2D – 55450; 
2F - 91744 Arquivo: 217985169 ext. 44208
e-mail: medicina2-secretariado@chln.min-saude.pt

Dr. Nuno Carreira – e-mail: nuno.reiscarreira@gmail.com

Dr. João Victor Freitas – e-mail: victor431@me.com

No Serviço de Medicina II existe um particular desejo de 
permanente cuidado com o tratamento social e humano dos 
internos, facilitando a prossecução dos seus interesses 
próprios quer sobre temáticas para investigação, quer pela 
facilitação de formações específicas em locais de reconhecido 
mérito nacionais e internacionais, quer ainda pelas 
possibilidades de progredir em estudos para doutoramento. O 
Serviço é reconhecido por estimular a produção científica com 
a participação ativa dos internos nos congressos e em 
publicações nacionais e internacionais. É dada particular 
atenção à formação dos internos, não apenas pela orientação 
cuidadosa e experiente proporcionada pelos tutores, como 
ainda com sessões teóricas com o propósito de um 
aconselhamento sobre questões práticas do tratamento dos 
doentes. Os tutores, centralizados nas necessidades dos seus 
colegas mais jovens, são distinguidos por um sempre extenso 
número de candidatos aprendizes.

SERVIÇO DE MEDICINA II



Caracterização do serviço

O Serviço de Medicina III é um serviço de Medicina Interna que 
se localiza no Hospital Pulido Valente. É constituído por 2 
sectores com capacidade para internamento de 48 doentes. 
Tem como área de intervenção, no internamento e ambulatório, 
o tratamento de doentes com patologias do âmbito da Medicina 
Interna, com assistência diferenciada a doentes com Acidente 
Vascular Cerebral, Diabetes Mellitus, Hipertensão Arterial e 
Doenças Autoimunes, prestando consultoria de Medicina 
Interna, incluindo nestas áreas de diferenciação aos restantes 
serviços do hospital. Colabora ainda com o Centro de 
Referência de Hipertensão Pulmonar do CHULN no tratamento 
das diversas complicações e comorbilidades destes doentes, 

Valências disponíveis

Nº de Assistentes hospitalares 

Nº de orientadores de formação 

Nº de internos de formação específica 

Localização do serviço 

Contactos do serviço

Nome e contacto do assistente responsável pela 
formação dos internos

Nome e contacto do representante dos internos

Porquê escolher fazer a especialidade neste serviço?

bem como no internamento dos mesmos por complicações 
agudas e com o Serviço de Cardiologia no âmbito do programa 
de Reabilitação Cardiovascular e do Hospital de Dia de 
Insuficientes Cardíacos, incluindo avaliação sistemática dos 
doentes com Diabetes Mellitus. Existem vários Assistentes 
Convidados da FML, sendo dada formação a alunos do 3º, 4º e 
5º e 6º anos. Há ainda colaboração no ensino da Cadeira de 
Prática de Terapêutica Clínica II da Licenciatura em Ciências 
Farmacêuticas da Faculdade de Farmácia e com as Escolas 
Superiores de Enfermagem.

- Unidade de Acidentes Vasculares Cerebrais 
- Unidade de Cuidados Especiais de Medicina 
- Hospital de Dia de Medicina Interna 
- Consulta de Medicina Interna 
- Consulta de Hipertensão Arterial 
- Consulta de Diabetes Mellitus 
- Consulta de Obesidade 
- Consulta de Acidente Vascular Cerebral 
- Consulta de Doenças Autoimunes 
- Colaboração em equipa multidisciplinar com o Serviço de     
  Cardiologia no âmbito do programa de Reabilitação
  Cardiovascular e do Hospital de Dia de Insuficientes
  Cardíacos

14

12

10

CHULN – Hospital Pulido Valente

Tlf: 217548431 Email: 
departamento.medicina@chln.min-saude.pt

Assistente responsável pela formação dos internos:
Dra. Teresa Fonseca (teresa.passos@chln.min-saude.pt) 
Assistente responsável pelo evento Open Day: 
Dra. Sara Sarmento (sara.sarmento@chln.min-saude.pt)

Dra. Rita Gano (ana.gano@chln.min-saude.pt

Serviço com equipa jovem e motivada, que realiza sessões de 
“team-building” regularmente, fortalecendo o bom ambiente 
durante o internato. Profissionais com diferentes áreas de 
interesse/diferenciação clínica (diabetes, AVC, hipertensão, 
geriatria, doenças autoimunes) e importante foco no ensino 
pré, pós-graduado e investigação clínica. Possibilidade de 
realização de estágios em todo o país e no estrangeiro, de 
acordo com área de interesse do interno. Possibilidade de 
realização de mestrados e doutoramentos durante o internato. 
Trabalho de enfermaria, consulta externa, hospital dia e 
urgência interna com presença/apoio de assistente hospitalar. 
O Hospital Pulido Valente, sendo mais pequeno, tem ambiente 
familiar, com espaços verdes e acessibilidade de 
estacionamento, que tornam o dia a dia de trabalho e formação 
mais agradável. Venham conhecer-nos!

SERVIÇO DE MEDICINA III



Caracterização do serviço

Nº de Assistentes hospitalares 

Nº de orientadores de formação 

Nº de internos de formação específica 

Localização do serviço 

Contactos do serviço

Nome e contacto do assistente responsável pela 
formação dos internos

Nome e contacto do representante dos internos

Porquê escolher fazer a especialidade neste serviço?

O Serviço de Medicina Intensiva do CHULN constitui-se num 
dos serviços de referência nacional na sua área de 
especialidade. A sua missão é abrangente e permite aos seus 
profissionais o desenvolvimento técnico-científico, o 
desenvolvimento de projetos na área da formação eprojetos de 
investigação clínica. Pretendemosa  implementação  de  uma 
conceção de  gestão moderna, motivadora, associada  a 
profissionais  altamente  qualificados  na área  da  medicina  
intensiva,  exprimindo  competências  nas diversas 
componentes da especialidade. Oserviço detém uma 
estruturaqualificada noapoio à atividade clínica, dotado  
atualmente  de  42camas com  capacidade  de  intervenção 
holopotenciária, com  um excelente nível de dotação 
tecnológica e com equipamentos de últimageração. O serviço 
dirige o Centro de  Referência  para  a área  de  ECMO,  com  uma  
atividade  global  integrada  de  alto  volume, com capacidade  
de  resposta  geográfica alargada  e  larga  experiência  em  
resgateinterinstitucionalde doentes. O  Centro  de  ECMO  gere  
igualmenteum  programa  de  E-CPR  e  um  programa  de 
doação  de órgãosem paragem cardiorrespiratória refratária. 
No âmbito da medicina intensiva,o serviço tem uma carteira de 
responsabilidadese de atividade diferenciadaque proporciona 
condições mais exigentesde formação.  Sendo  umserviço com  
idoneidade  formativa  total, tem possibilidadede  facultar  
todas as valênciasformativas, ao que acresce a receçãoregular 
de médicos internos de outras instituições para realização  de  
estágios,  constituindo-se  oportunidades  de  partilha  e  
enriquecimento  profissionais.  Na área de formação, o serviço 
temuma políticade apoio e à formação que passa pelo suporte 
financeiropara determinadas áreas nucleares à medicina 
intensiva.Por último, interessa referir que o Serviço de 
Medicina Intensiva é o único serviço de ação médica com 
certificação de nível ÓTIMO atribuídapela DGS de acordo com o 
modelo ACSA.Em síntese, podemos afirmar que o serviço 
desenvolve uma atividade nuclear na assistência direta aos 
doentes,  com  resultados  clínicos  de  referência,  definindo 
benchmarking em áreas  como  controlo  de infeção,  eticismo,  
segurança  e  qualidade,  custo  e  eficácia, exercendo  particular  
suporte  na dimensão formativa  e constituindo-sepolo  de  
produção  de  conhecimento e atividadede  investigação que  se 
esperam deum Centro Académico de Medicina.

12 especialistasem medicina intensiva + 5 assistentes 
hospitalares

11

7

Hospital Santa Maria, CHULN: SMI Piso 1 + SMI Piso 9

Tlf: 217805038 - Email: jmribeiro@chln.min-saude.pt

Nome: Gustavo Jesus + Nuno Gaibino 
Contacto: VPN GJ: 99194 + VPN NG: 99247

Nome: Maria Adão SerranoContacto: 
VPN MAS: 90607

-  Serviço com Idoneidade Formativa Total
-  Atividade assistencialde alto volume - exposição clínica
    diversificada
-  Centro hospitalar com todas as valências, incluindo trauma
-  Centro de Referência Educativa para a Área Neurocrítica
-  Centro de Referência para a Área de ECMO
-  Certificação de Nível Ótimo (DGS –ACSA2022)
-  Atividade formativa regulamentada e com apoio específico
-  Atividade de investigaçãoclínica em serviço integrado num
   Centro Académico

SERVIÇO DE MEDICINA INTENSIVA



Caracterização do serviço

Unidade de Internamento de Nefrologia com capacidade para 
19 camas, assegurando mais de 600 internamentos por ano. 

Sector de Consultoria Interna, avaliando mais de 600 doentes 
por ano. 

Consulta externa de triagem, de nefrologia geral, de litíase 
renal, de acessos vasculares para hemodiálise, de eco-Doppler 
dos acessos vasculares para hemodiálise, de nefro-obstetrícia, 
de doenças renais hereditárias, de transição idade 
pediátrica-idade adulta, de polineuropatia amiloidótica familiar, 
de doenças renais autoimunes, de doenças glomerulares, de 
cuidados paliativos e tratamento conservador, de 
pré-transplante renal, de pós-transplante renal, de dador vivo 
para transplante renal, de dador vivo pós-transplante renal e, 
ainda, a consulta de esclarecimento das terapêuticas 
substitutivas renais para doentes com doença renal crónica. 

Unidade de Transplantação Renal reconhecida como Centro de 
Referência na área da Transplantação Renal pelo Ministério da 
Saúde, realizando transplante renal de dador falecido e de 
dador vivo. 

Valências disponíveis

Nº de Assistentes hospitalares 

Nº de orientadores de formação 

Nº de internos de formação específica 

Localização do serviço 

Contactos do serviço

Nome e contacto do assistente responsável pela 
formação dos internos

Nome e contacto do representante dos internos

Porquê escolher fazer a especialidade neste serviço?

Unidade de Diálise englobando: 
- Sector de Hemodiálise, dispondo de duas salas com um total 
de 18 postos para realização de técnicas depurativas com 
circuito extra-corporal (hemodiálise de baixo e alto fluxo, 
hemodiafiltração, técnicas contínuas, plasmaferese e 
hemoperfusão), prestando cerca de 10.000 sessões de 
tratamento por ano 
- Sector de Diálise Peritoneal, com realização de técnicas de 
diálise peritoneal manual e diálise peritoneal automática 

Unidade de Nefrologia de Intervenção, englobando: 
- Sala de Técnicas, para colocação e remoção de cateteres 
provisórios e tunelizados para hemodiálise, para “shaving” e 
exteriorização de cateter de DP, para realização de biópsias 
renais eco-guiadas e de eco-Doppler para 
mapeamentovascular pré-construção de acesso vascular e/ou 
deteção de complicações relacionadas com o acesso vascular 
para hemodiálise. 
- Realização de angiografia diagnóstica e terapêutica de 
acessos vasculares para hemodiálise em sala própria no 
Serviço de Imagiologia.

Unidade de Internamento de Nefrologia, englobando Sector de 
Internamento e Sector de Consultoria Interna 
Unidade de Transplantação Renal 
Unidade de Diálise, englobando Sector de Hemodiálise e Sector 
de Diálise Peritoneal 
Unidade de Nefrologia de Intervenção 
Hospital de Dia de Nefrologia 
Consulta Externa
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Hospital de Santa Maria: Sector de Internamento (piso 9, 
elevador 13) Unidade de Diálise (piso 1, elevador 13) Unidade 
de Transplantação Renal (piso 9, elevador 13) Consultas 
Externas (Centro de Ambulatório, piso 1

Tlf: 217805317 Email: nefrohsm@chln.min-saude.pt

Nome: José Agapito Fonseca Contacto: 913137104

Nome: Carolina Branco Contacto: 926551037

O Serviço de Nefrologia do CHULN possui todas as valências da 
Nefrologia (Nefrologia Clínica, Hemodiálise, Diálise Peritoneal, 
Transplantação e Acessos Vasculares) com idoneidade 
formativa total. A sua integração num Hospital terciário, o 
maior do país, que possui todas as especialidades médicas e 
cirúrgicas, permite o contacto ímpar com uma multiplicidade e 
riqueza de patologias. A sua ligação com a Faculdade de 
Medicina e com o Institutito de Medicina Molecular possibilita a 
participação no ensino universitário e o desenvolvimento de 
trabalhos de investigação científica e de doutoramento.

SERVIÇO DE NEFROLOGIA E TRANSPLANTAÇÃO RENAL



Caracterização do serviço

Valências disponíveis

Nº de Assistentes hospitalares 

Nº de orientadores de formação 

Nº de internos de formação específica 

Localização do serviço 

Contactos do serviço

Nome e contacto do assistente responsável pela 
formação dos internos

Nome e contacto do representante dos internos

Porquê escolher fazer a especialidade neste serviço?

O Serviço de Neurocirurgia é dos serviços nacionais com 
atividade mais diferenciada e que realiza mais cirurgias em 
todas as áreas de patologia NC, nomeadamente tumoral, 
funcional, pediátrica, neurovascular, raquidiana, e 
traumatologia. É Centro de Referência Nacional nas áreas 
existentes para NC: Epilepsia Refratária – também integrado na 
respetiva European Reference Network, e Tumores do Sistema 
Nervoso pediátricos. Integra ainda a ERN de Anomalias 
Craniofaciais e a ERN de Patologia Hipofisária. É também 
centro de referenciação de Neurotraumatologia Pediátrica. As 
suas atividades enquadram-se em 3 áreas: (1) Assistencial – a 
missão nuclear do Serviço (2) Docente – ensino pré-graduado 
na FMUL e pós-graduado no Internato de Formação 
Especializada em NC e em estágios para internos de outras 
especialidades e de NC de outros hospitais (3) Científica – 
Investigação clínica, básica e aplicada nas diferentes áreas da 
NC, em parcerias com o Inst. Anatomia da FMUL, o IMM e IS 
Técnico.

- Patologia Tumoral (incluindo microcirurgia de tumores 
primários e secundários, cirurgia com doente acordado) 
- Neurocirurgia Funcional e Estereotaxia (incluindo Cirurgia de 
Estimulação Cerebral Profunda e Cirurgia de Epilepsia) 
- Neurocirurgia Vascular (incluindo cirurgia de aneurismas e 
malformações vasculares) Patologia Raquidiana (incluindo 
cirurgia minimamente invasiva e endoscópica)
- Neurocirurgia Pediátrica 
- Patologia da Base do Crânio e Região Selar 
- Patologia Malformativa e da Dinâmica do Líquor 
- Patologia do Nervo Periférico 
- Traumatologia 
- Investigação clínica, básica e aplicada em Neurocirurgia
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Hospital de Santa Maria – ala nascente da fachada principal – 
acesso pelo elevador 1 
Piso 2 – Consulta externa 
Piso 6 – Direção 
Piso 8 – Enfermaria 
Piso 9 – Bloco operatório e UCI

Tel: 217 805 231 Email: 
servico.neurocirurgia@chln.min-saude.pt

Nome: Dr. Alexandre Rainha Campos Contacto: 
rainha.campos@chln.min-saude.pt

Nome: Dr. José Hipólito Reis Contacto: 
josehipolitoreis@gmail.com

O Serviço de Neurocirurgia do CHULN tem uma longa tradição 
na formação de internos. Desde o primeiro dia existe uma 
integração plena na vida do Serviço e uma participação ativa no 
Bloco Operatório, Serviço de Urgência, Consulta Externa e 
Internamento, numa cultura de promoção da autonomia clínica 
e desenvolvimento da excelência cirúrgica em procedimentos 
diferenciados, o que é uma inquestionável mais-valia do 
Serviço. O incentivo à excelência existe também na actividade 
científica, com participação regular em reuniões e trabalhos 
científicos, num contexto privilegiado pela proximidade com 
instituições científicas como a FMUL, o Instituto de Medicina 
Molecular, e o Instituto Superior Técnico.

SERVIÇO DE NEUROCIRURGIA



Caracterização do serviço

O Serviço de Neurologia do CHLN é herdeiro da tradição da 
Escola Neurológica de Lisboa dos Profs Egas Moniz e Almeida 
Lima que tem sabido honrar, cultivando a excelência e a 
inovação. Presta cuidados assistenciais do foro neurológico, 
que se pretendem altamente diferenciados a uma população 
alvo de doentes adultos. Cultiva ainda a investigação clínica, 
não apenas na área dos ensaios clínicos, mas numa grande 
quantidade de projetos só possíveis graças aos estreitos laços 
desenvolvidos com O Centro de Estudos Egas Moniz e 
Laboratório de Estudos de Linguagem da FML. Tem 2 Centros 
de Referência já aprovados: Epilepsias Refratárias e 
Para-amiloidose Familiar e está envolvido num processo de 
Acreditação de Qualidade da DGS. O Serviço Encontra-se 
dividido em vários setores: 1) Internamento 2) Laboratórios 3) 
Ambulatório (Consulta externa e Hospital de Dia).

1) Internamento. Piso 7 entre os elevadores 1 e 6. É constituído 
por 27 camas (6 salas) com 4 camas e 3 quartos com 1 cama. 
Destas, 13 camas constituem a unidade de AVC, das quais 4 
são monitorizadas. As restantes 13 pertencem à Neurologia. 

Valências disponíveis

Nº de Assistentes hospitalares 

Nº de orientadores de formação 

Nº de internos de formação específica 

Localização do serviço 

Contactos do serviço

Nome e contacto do assistente responsável pela 
formação dos internos

Nome e contacto do representante dos internos

Porquê escolher fazer a especialidade neste serviço?

Escolher o Serviço de Neurologia do CHLN para fazer o 
Internato de Neurologia é optar por um Serviço que, para além 
de pugnar por uma prática assistencial de excelência, procura 
ainda cultivar, na senda das tradições de que é herdeiro, a 
investigação clínica nas mais diferentes áreas da Neurologia. É 
optar por uma formação que garante a possibilidade de 
tirocínio em todas as áreas do saber em Neurologia. É escolher 
um local onde grande parte dos Neurologistas que aqui 
exercem são unanimemente reconhecidos pelos seus pares 
como estando entre os mais qualificados nas diferentes áreas 
que cultivam. É escolher para formação um Serviço que tem

Geral; um dos quartos é monitorizado com vídeo estando 
diretamente ligado ao laboratório de EEG. 
2) Laboratórios. A) Neurofisiologia: A1) Laboratório de EEG 
onde são feitos registos de ambulatório, monitorizações vídeo 
EEG e Estudos de Sono. A2) Laboratório de EMG e Potenciais 
Evocados, constituindo um elemento diagnóstico indispensável 
na patologia neuromuscular. B) Neuropatologia onde são 
estudados peças de biópsia e autópsia quer do Sistema 
Nervoso Central quer do músculo e nervo periférico . C) 
Neurosonologia. Realiza exames vasculares não invasivos de 
Doppler dos vasos do pescoço e transcraneano 
3) Ambulatório A) Consulta externa. Funcionando 
presentemente no piso 2 da prumada das Neurociências, 
servida pelo elevador 1. Para além da consulta de Neurologia 
Geral há consultas de subespecialidade. B) Hospital de Dia – O 
Hospital de dia, com 9 cadeirões, administra, em regime de 
ambulatório, tratamentos a doentes com Esclerose Múltipla e 
patologia Neuromuscular. Ligado á atividade do Hospital de Dia 
existem ainda os tratamentos de Toxina Botulínica que cobrem 
um largo espectro de patologias

1) Patologia Cerebrovascular 
2) Patologia Neuromuscular 
3) Doenças do Movimento 
4) Neuro-genética 
5) Epilepsia 
6) Sono 
7) Demências 
8) Cefaleias 
9) Esclerose Múltipla e doenças inflamatórias do Sistema 
Nervoso Central 
10) Encefalites auto-imunes

28 Assistentes Hospitalares

27

15

Piso 7 e parte do piso 8 (Neuropatologia) da prumada das 
Neurociências (elevador 1). O laboratório de Neurosonologia 
está no piso 6 (elevador 6)

Secretariado Marisa Costa - 51650
Email: marisa.costa@chln.min-saude.pt 
Diretor do Serviço: Prof João de Sá 
Email: joao.sa@chln.min-saude.pt

Drª Teresa Maria de Pino e Melo Pereira Marques 
Contacto: tmelo@ulisboa.pt

Dr Beatriz Helena de Sousa e Castro Nunes Vicente 
Contacto: bnunesvicente@gmail.com

reconhecimento no estrangeiro e que produz anualmente um 
avultado número de publicações. Esta escolha possibilita ao 
interno desenvolver as suas capacidades não apenas clínicas 
mas também científicas, sendo o garante de uma sólida 
formação que é um investimento inestimável para o sucesso 
profissional futuro. É com orgulho que constatamos afirmar 
que os Internos deste Serviço têm tido as mais altas 
classificações nos concursos de saída, granjeiam prémios 
relevantes em Portugal e no estrangeiro e têm sido 
calorosamente acolhidos e cobiçados por outras instituições 
dentro e fora do país

SERVIÇO DE NEUROLOGIA



Caracterização do serviço

Valências disponíveis

Nº de Assistentes hospitalares 

Nº de orientadores de formação 

Nº de internos de formação específica 

Localização do serviço 

Contactos do serviço

Nome e contacto do assistente responsável pela 
formação dos internos

Nome e contacto do representante dos internos

Porquê escolher fazer a especialidade neste serviço?

O Serviço presta cuidados de saúde na área da reabilitação em 
regime ambulatório e de internamento, aos individuos 
potencialmente incapacitados funcionalmente, adultos e 
crianças, visando a prevenção, tratamento, reabilitação e 
integração familiar, profissional e social. Os seus valores 
principais para com os doentes, a instituição e a comunidade 
assentam na competência técnica, humanização do 
atendimento e no respeito dos princípios éticos. Tem uma 
actuação multidisciplinar e multiprofissional, procurando 
promover a realização pessoal e profissional dos seus 
profissionais. Para além da vertente assistencial, assume um 
compromisso na formação médica pré e pós graduada, e de 
outras categorias profissionais como a dos técnicos.

As áreas médicas clínicas são múltiplas: reabilitação 
ortotraumatológica/musculo-esquelética, alterações da 
estática da coluna, vascular, amputados/próteses/ortóteses, 
reumatológica, neurológica, oncológica, pediátrica, queimados, 
respiratória, cardíaca, urosexual, hematológica. Na unidade de 
técnicas médicas existem técnicas diagnósticas e 
terapêuticas: ecografia das partes moles e estudos 
urodinâmicos, mesoterapia, viscosuplementação e outras 
técnicas infiltrativas, terapêutica com plasma rico em 
plaquetas, bloqueio de nervo, tratamento da espasticidade com 
toxina botulinica, repreenchimento das bombas de baclofeno, 
gessos seriados, tratamento com ondas de choque, 
electroterapia na incontinência urinária, adaptação de 
ventilação não invasiva a doentes com esclerose lateral 
amiotrófica. Existem 3 sectores técnicos : terapia ocupacional, 
fisioterapia e terapia da fala O Serviço tem a valência de 
psicologia.

12 médicos especialistas de Medicina Física e de Reabilitação

4 orientadores de formação

6 internos de formação especifica

O serviço tem 2 polos: 
HSM- localizado no piso 2 – consulta, unidade de técnicas 
médicas, sectores de tratamento (terapia ocupacional, 
fisioterapia, terapia da fala), psicologia. 
HPV – dividido entre 2 pisos: 01 e 1 – consulta, reabilitação 
cardíaca e o sector de fisioterapia.

Serviço de Medicina Física e de Reabilitação
HSM – 217805155/55155 HPV – 217548036/31036
Email: HSM -CHLN.medicinafisica.secr@chln.minsaude.pt 
HPV – Sara.IsabelPinto@chln.min-saude.pt

Nome: Teresa Mirco Contacto: 99612/91830487

Nome: Eva Alves Contacto: 
913293363/eva.alves@chln.min-saude.pt

O Serviço de Medicina Fisica e de Reabilitação está integrado 
num hospital central, e universitário, o que permite uma 
interrelação clinica/investigação diferenciada e participação na 
formação pré e pós graduada. A actividade assistencial é 
diversificada e com um grau de complexidade inerente a um 
hospital terciário, promovendo a relação entre especialidades, 
sendo exemplo disso as diferentes consultas multidisciplinares 
existentes. É um serviço co-participante em dois centros de 
referência (fibrose quistica e coagulopatias congénitas) tendo 
recentemente iniciado a sua participação no grupo de trabalho 
europeu ERN BOND( doenças raras ósseas). A unidade de 
técnicas médicas está em crescente desenvolvimento, 
integrando as técnicas de diagnóstico e tratamento mais 
relevantes da especialidade. É dada especial atenção à forma e 
conteúdo da construção curricular, permitindo sempre o 
exigido no programa da especialidade e com possibilidade de 
obter autonomia tutelada.

SERVIÇO DE MEDICINA FÍSICA E DE REABILITAÇÃO



Caracterização do serviço 

Exerce atividade assistencial nas seguintes áreas: 

Obstetrícia 
· doença materna pré-existente 
· doenças da gravidez 
· aborto e gravidez não evolutiva 
· diagnóstico pré-natal e medicina fetal 
· versão cefálica externa 
· acretismo placentário 
· emergências obstétricas 

Valências disponíveis 

Nº de Assistentes hospitalares 

Nº de orientadores de formação 

Nº de internos de formação específica 

Localização do serviço 

Contactos do serviço
Secretária da Direção

Nome e contacto do assistente responsável pela 
formação dos internos

Nome e contacto do representante dos internos

Porquê escolher fazer a especialidade neste serviço?

O DOGMR atende grávidas, mulheres não grávidas com 
doenças ginecológicas com necessidade de cuidados 
hospitalares ou casais com problemas de fertilidade. Tem um 
forte compromisso com a investigação clínica, com o ensino 
pós-graduado e com o ensino pré-graduado em Medicina e 
Enfermagem. 

Ginecologia 
· planeamento familiar 
· doenças ginecológicas benignas e malignas 
· disfunções do pavimento pélvico 
· malformações genito-urinárias congénitas ou adquiridas 
· tratamentos na área da infertilidade 
· preservação do potencial reprodutivo de homens e mulheres 
· emergências ginecológicas

Serviço de Obstetrícia 
 Internamento de Obstetrícia 
 Internamento do Puerpério 
 Consulta de Obstetrícia 
 Consulta de Medicina Fetal 
 Consulta de Interrupção Voluntária da Gravidez 
Serviço de Ginecologia 
 Internamento de Ginecologia
 Consulta de Ginecologia
 Bloco Operatório de Ginecologia
 Unidade Funcional de Ginecologia Geral
 Unidade Funcional de Ginecologia Oncológica
 Unidade Funcional de Uroginecologia
Unidade de Urgência de Obstetrícia e Ginecologia /Bloco de 
Partos 
Unidade de Ecografia
Unidade de Medicina da Reprodução
 Sector Clínico
 Laboratório
Unidade de Ensino Pós-Graduado

18 em Obstetrícia; 18 em Ginecologia

12 orientadores em funções atualmente

15

Ala poente, pisos 2 a 6

Sónia Dias
Telf: 21 780 51 80
Email: sonia.dias@chln.min-saude.pt

Nome: Alexandra Henriques
Contacto: alexandra.henriques@chln.min-saude.pt

Nome: Ana Dagge e Susana Rego 
Contactos: ana.dagge@chln.min-saude.pt 
susana.rego@chln.min-saude.pt

A organização do Departamento e do Internato, nomeadamente 
em relação aos períodos de estágios e avaliações. É um 
hospital universitário que permite desenvolver atividade clínica 
baseada na evidência científica mais atual, potenciando a 
atualização de todos os médicos. É um centro de referência em 
diversas áreas. Tem múltiplas valências, permite contactar 
com patologias diversificadas e raras. Permite trabalhar em 
equipa multidisciplinar na resolução de casos complexos e 
raros. Existe um enorme incentivo à investigação científica. É 
um serviço dinâmico com oportunidades de desenvolvimento 
formativo e que proporciona regularmente sessões clínicas, 
journal clubs e reuniões de Departamento. Tem uma equipa de 
excelência reconhecida nacional e internacionalmente. Forma 
especialistas com futuro e para o futuro.

DEPARTAMENTO DE OBSTETRÍCIA, GINECOLOGIA E MEDICINA DA REPRODUÇÃO (DOGMR)



Nº de Assistentes hospitalares 

 Nº de internos de formação específica 

Localização do serviço 

Contactos do serviço

Nome e contacto do assistente responsável pela 
formação dos internos

Nome e contacto do representante dos internos

Porquê escolher fazer a especialidade neste serviço?

24
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Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte Piso 1 e 2 do 
Hospital Santa Maria Consulta do Hospital Pulido Valente 
Unidade Cirurgia Ambulatória do Hospital Pulido Valente

Telefone:217 548 000
oftalmologia-p2@chln.min-saude.pt

Dr. Walter Rodrigues – Diretor de Serviço

reuniaooftalmologia@gmail.com

“Existiram várias razões que me fizeram escolher fazer a 
especialidade de oftalmologia neste serviço. Uma das razões é 
a próxima relação entre o serviço e a faculdade de medicina de 
Lisboa, facilitando assim o percurso académico e de 
investigação. Praticam-se quase todas as subespecializações 
no serviço, o que torna possível discutir casos com colegas 
experts na sua área. O facto de se tratar de um hospital terciário 
torna as oportunidades cirúrgicas vastas e diferenciadas. O 
ambiente entre especialistas e entre médicos internos é 
excelente, o que facilita o espírito de entreajuda do serviço.” 

“ O CHULN é um dos maiores centros hospitalares do país, 
estabelecendo-se como centro de referência nas mais variadas 
especialidades, incluindo a Oftalmologia, permitindo uma 
abordagem multidisciplinar e contacto com patologia que de 
outra forma não seria possível contactar. O que torna o serviço 
numa referência são as pessoas que nele trabalham, e poder 
trabalhar e aprender ao lado de profissionais tão qualificados é 
uma experiência única e fundamental na nossa formação! O 
ambiente que impera é de entreajuda e respeito, o que facilita 
em muito o funcionamento do serviço, mas também o processo 
de aprendizagem.”

SERVIÇO DE OFTALMOLOGIA



Caracterização do serviço

Valências disponíveis

Nº de Assistentes hospitalares 

Nº de orientadores de formação 

Nº de internos de formação específica 

Localização do serviço 

Contactos do serviço

Nome e contacto do assistente responsável pela 
formação dos internos

Nome e contacto do representante dos internos

Porquê escolher fazer a especialidade neste serviço?

O Serviço de Oncologia Médica do CHULN (SOM) 
caracteriza-se por uma prestação assistencial intensa e de 
qualidade a doentes oncológicos numa rede integrada de 
cuidados e atividades multidisciplinares. O SOM tem 
participação ativa e reconhecida no desenvolvimento de 
investigação clínica e biomédica na área do cancro, bem como 
na formação de especialistas em Oncologia Médica. 
A atividade clínica do Serviço reparte-se pelo hospital de dia, 
consulta externa e atendimento a doentes oncológicos 
urgentes no espaço físico do hospital de dia. 
O SOM presta ainda assistência a doentes internados nos 
diferentes serviços do CHULN. O SOM tem participação 
constante e ativa nas reuniões multidisciplinares para decisão 
de tratamento. 
O Serviço é caraterizado pela motivação para a realização de 
investigação clínica, translacional e básica. O incremento da 
ativação de ensaios clínicos de intervenção nas mais variadas 
patologias oncológicas tem sido contínuo. O Serviço lidera 
também uma unidade de investigação de translação no iMM, 
espaço de interação entre investigação clínica e básica. 
No âmbito do Centro Académico de Medicina de Lisboa, o 
Serviço tem a responsabilidade de formação pré-graduada e 
pós-graduada na Faculdade de Medicina e integra 
regularmente alunos de outras Universidades para estágios.

Hospital de Dia, Consulta Externa, Consulta para Atendimento 
Não Programado, Laboratório de Oncobiologia Translacional – 
Instituto de Medicina Molecular João Lobo Antunes, Centro de 
Investigação Clínica
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Piso 3 da ala poente do CHULN (elevador 14)

Tlf: 217805257 
Email: secretariado.oncologia@chln.min-saude.pt

Nome: Dra. Cecília Melo Alvim 
Contacto: cecilia.moreira@chln.min-saude.pt

Nome: Dra. Inês Soares de Pinho 
Contacto: ines.pinho@chln.min-saude.pt 
Responsável por divulgação (vídeo) 
Nome: Dr. Miguel Esperança Martins 
Contacto: miguel.e.martins@chln.min-saude.pt

O SOM estende-se pelo pólo clínico, iMM e Centro de 
Investigação Clínica (CIC). É um serviço onde a investigação se 
entrelaça com uma prática clínica intensa, porém rica e 
multidisciplinar. O debate da mais recente evidência por parte 
dos internos é estimulado com journal clubs semanais. A 
participação em congressos e o envio de trabalhos para os 
mesmos, bem como a publicação de conteúdo científico de 
excelência são encorajados e inteiramente suportados pelo 
serviço, dispondo o mesmo de Medical Writer. O serviço oferta 
apoio logístico para atividades de formação nacionais e 
internacionais. O iMM é o espaço onde poderás criar e resolver 
questões mobilizando os teus conhecimentos, em estreita 
ligação com múltiplas áreas da investigação em ciência. Há um 
mundo de oportunidades à tua espera! O CIC e o futuro Centro 
de Ensaios Clínicos de fase I possibilitar-te-ão trabalhar em 
equipa num contexto pioneiro de desenvolvimento de novos 
fármacos em Oncologia. Aqui pratica-se cutting-edge science 
oferecendo novas e promissoras alternativas de tratamento. O 
SOM é dinâmico, movido pela criatividade e pelo rigor, tendo 
como propósito maior o serviço aos doentes. Projectamo-nos 
para o futuro procurando garantir excelência de cuidados no 
presente. Vem descodificar e tratar o cancro connosco!

SERVIÇO DE ONCOLOGIA MÉDICA



O serviço de Otorrinolaringologia do CHULN forma 
especialistas de Otorrinolaringologia desde há mais de seis 
décadas. A atividade assistencial decorre em todo o Centro 
Hospitalar (HSM e HPV). No 3º piso do HSM são realizadas as 
consultas e os exames complementares de diagnóstico; neste 
piso encontra-se ainda, a urgência ORL e a Urgência 
Metropolitana de Lisboa durante o período noturno. No 4º piso 
situa-se o Bloco Operatório, composto de 2 salas, Ambulatório 
e Recobro Cirúrgico. No 5º piso encontra-se a enfermaria de 21 
camas, um quarto de isolamento e uma sala de observação. 
Neste piso localizam-se também os quartos dos médicos.

Consulta de ORL geral
Consultas de Subespecialidade: 
- Otoneurologia 
- Surdez Infantil 
- Implantes cocleares e ósteo-integrados 
- Consulta de Rinologia - Consulta de Voz e Deglutição 
- Consulta de Apneia Obstrutiva do Sono 
- Consulta de Oncologia da Cabeça e Pescoço 
- Consulta de Patologia Cervical Benigna - Consulta de Cirurgia 
Plástica Facial

21
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O Serviço distribui-se pelos 3º, 4º e 5º pisos da Torre 11 do 
edifício principal do Hospital de Santa Maria (elevador 13).

Tlf: 217 805 262
Email: secretariado.orl@chln.min-saude.pt

Nome: Tiago Eça
Email: 23374@chln.min-saude.pt

Nome: Mafalda Oliveira
Email: 25567@chln.min-saude.pt

O serviço ORL do HSM possui todas as valências das 
subespecialidades. Nomeadamente, é Centro de Referência em 
Implantes Cocleares e tem uma forte componente em Cirurgia 
da Cabeça e Pescoço. Em Portugal é não só o Serviço que mais 
cirurgias realiza como aquele que realiza procedimentos com 
maior grau de complexidade. Neste sentido é um local único de 
aprendizagem, onde se realizam desde os procedimentos mais
simples aos mais complexos e raros. O serviço dispõe de bloco 
operatório próprio, com duas salas a funcionar diariamente, 
disponibilizando as maiores oportunidades cirúrgicas aos 
internos. Mensalmente no Instituto de Anatomia da FMUL, 
realizam-se também atividades de dissecção 
anatomo-cirúrgica otológica, dos seios perinasais e/ou 
cervical, complementando a formação.

Caracterização do serviço

Valências disponíveis

Nº de Assistentes hospitalares 

Nº de orientadores de formação 

Nº de internos de formação específica 

Localização do serviço 

Contactos do serviço

Nome e contacto do assistente responsável pela 
formação dos internos

Nome e contacto do representante dos internos

Porquê escolher fazer a especialidade neste serviço?

SERVIÇO DE OTORRINOLARINGOLOGIA



O  Serviço  de  Ortopedia  do  Hospital  de  Santa  Maria iniciou  
a  sua atividade  como  serviço  autónomono  ano  de  1959 sob  
a  direção  doProfessor Dr Jorge Draper Mineiro, sendo 
dirigidodesde 2019 pelo DrSamuel Martins. Localiza-seno   piso   
6   do   Hospital   deSanta   Maria,   onde   se encontra o  Serviço  
de  direção,  oarquivo  e  a  enfermaria,organizada em  duas  
unidades  funcionais  e  comuma  lotação  de  45  camas.  As 
demaisatividades distribuem-sepelo   piso   1 (Consulta   
Externa  e Serviço   de   Urgência   Central),pelopiso   5 (Bloco   
Operatório   de Urgência  e  Bloco  Operatório  Central)epelopiso  
8 –Internamento  e Bloco  Operatório  de  Cirurgia  
Pediátrica.Atua  igualmente  noHospital Pulido Valente, onde se 
efetuam cirurgias de ambulatório. O  Serviço encontra-se 
organizado  em  seis  equipas  funcionais: equipa  da  Anca,  
equipa  da  Coluna,  equipa  do  Joelho,  equipa  do Membro  
Superior,  equipa  de  Ortopedia  Infantil  e  equipa  do  Pé  e 
Tornozelo.    As    equipas    dedicam-se    à    patologia    
ortopédica    e traumatológica de  uma área  anatómica  
específica,  abrangendo  assim todas  as  áreas  do  
aparelholocomotor  e  possibilitando  diferenciação no   
conhecimento   e   tratamento   das   diversas   entidades   
clínicas, incidindo também sobre a patologia tumoral 
músculo-esquelética.

Urgência, Bloco Operatório (convencional e ambulatório), 
Consulta Externa, Enfermaria, Apoio aos serviços.
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Piso 6 (elevadores7, 18 e 19)

Tlf: 217805201
Email:hsmortopedia@gmail.com

Nome:Joaquim Soares do Brito
Contacto:926755558

Nome:Tiago Pereira
Contacto:963635636

Trata-se  de  um  serviço  com  história  e  de  excelência,  tendo 
formado dos Ortopedistas mais conceituados do país.É nossa 
missão o  tratamento  de  toda  a  patologia osteoarticular,  
sendo  reconhecido pela competência da sua equipa 
pluridisciplinar que envolve todos os profissionais  com  um  
espírito  de  corpo  alicerçado  numa  experiência 
estruturada.Sendo  um  hospital  de  fim  de  linha,  os  doentes  
admitidos  no serviço   de   urgência   sãorepresentativos   de   
clínica   com   maior gravidade.  Épossível  contactar  com  todo  
o  tipo  de  trauma  (adulto  e infantil)ecirurgia  eletiva  de  todas  
as  áreas  anatómicas,  oferecendo aos internos de  formação  
uma preparaçãoprecoce,  contínua  e  de qualidadepara    os    
maiores    desafios    que    a    Ortopedia    e    a Traumatologia 
envolvem. 

Caracterização do serviço

Valências disponíveis

Nº de Assistentes hospitalares 

Nº de orientadores de formação 

Nº de internos de formação específica 

Localização do serviço 

Contactos do serviço

Nome e contacto do assistente responsável pela 
formação dos internos

Nome e contacto do representante dos internos

Porquê escolher fazer a especialidade neste serviço?

SERVIÇO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA



O Serviço de Patologia Clínica tem como missão: 
- Realizar exames laboratoriais necessários ao diagnóstico, 
profilaxia e terapêutica dos doentes. 
- Esclarecer os profissionais de saúde de outros Serviços sobre 
a interpretação de resultados laboratoriais. 
- Assegurar a rapidez e qualidade de resposta, de acordo com o 
conhecimento científico e tecnologia mais avançados. 
- Dar formação especializada em Patologia Clínica. 
- Fazer investigação científica no âmbito do CAML e também 
em parceria com outras entidades exteriores. 
- Colaborar com Comissões Técnicas do CHULN ou de outras 
entidades de Saúde. É constituído por 6 laboratórios: 
Laboratório de Biologia Molecular, Core Lab, Laboratório de 
Hematologia, Laboratório de Imunologia e Auto-Imunidade, 
Laboratório de Microbiologia e Laboratório de Urgência. Está 
certificado pela SGS ICS desde Janeiro de 2012. Tem 
idoneidade total para a formação médica em Patologia Clínica.

Biologia Molecular; Hematologia; Microbiologia e Química 
Clínica
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Piso 3 e 4, elevador 6

Tlf: 217805160

Nome: Carlos Manuel Ribeiro 
Contacto: 919065958 
Email: cmribeiro@netcabo.pt

Nome: Ana Catarina Barbosa Marques 
Contacto: 910274713 
Email: ana.b.marques@chln.min-saude.pt

Porquê fazer a especialidade no SPC do CHULN: 
O SPC dispõe de: 
- Tecnologia de última geração com elevada diferenciação. 
- Profissionais motivados, competentes, responsáveis e 
assíduos. 
- Grande capacidade técnica instalada com possibilidade 
acrescida de resposta. 
- Boa articulação clínico-laboratorial em todas as áreas, com 
diálogo próximo e frequente com os clínicos de todas as áreas 
médicas, em ambiente hospitalar de cuidados terciários, 
incluindo discussão diagnostica e terapêutica em situações 
particulares. 
- Tempos de resposta dentro dos limites recomendados. 
- Nível de informatização adequado. 
- Ligação a várias comissões técnicas do CHULN.

Caracterização do serviço

Valências disponíveis

Nº de Assistentes hospitalares 

Nº de orientadores de formação 

Nº de internos de formação específica 

Localização do serviço 

Contactos do serviço

Nome e contacto do assistente responsável pela 
formação dos internos

Nome e contacto do representante dos internos

Porquê escolher fazer a especialidade neste serviço?

SERVIÇO DE PATOLOGIA CLÍNICA



O Departamento de Pediatria (DdP) do CHULN, creditado pela 
Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía, presta cuidados a 
crianças e adolescentes até aos 17 anos e 364 dias. É 
constituído pelos Serviços de Pediatria Médica, Neonatologia, 
Cirurgia Pediátrica, Genética Médica, Psiquiatria e Saúde 
Mental da Infância e da Adolescência e Cardiologia Pediátrica. 
O DdP integra 8 Centros de Referência, membros de Redes 
Europeias de Referência, e Centros de 
Referenciação/Tratamento de outras patologias, e assegura a 
coordenação do Transporte Inter-Hospitalar Pediátrico da zona 
sul do país. Está integrado num Hospital Universitário de Nível 
III, facilitando a articulação com outras especialidades e a 
transição dos cuidados na vida adulta. O Serviço de Pediatria 
Médica é composto por 13 Unidades Funcionais, englobando 
todas as áreas de diferenciação e subespecialidades 
Pediátricas, e a equipa de reumatologia pediátrica. O Serviço de 
Neonatologia pertence à rede de hospitais de apoio neonatal 
diferenciado da zona sul, Centro de Tratamento de grávidas de 
risco e de Hipotermia Induzida, destacando a polivalência da 
unidade, tanto nos domínios médicos como cirúrgicos.

Internamento, Hospital de Dia, Consulta Externa (39 consultas 
diferenciadas), Urgência Pediátrica, Cuidados Intensivos 
Pediátricos, Cuidados Intensivos Neonatais, Unidade de 
Técnicas de Pediatria, Equipa Intra hospitalar de suporte em 
cuidados paliativos pediátricos (EIHSCP), UMAD (Cuidados 
continuados e cuidados paliativos)

64
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Ala Materno-infantil do Edifício principal do Hospital de Santa 
Maria, CHULN

Tlf: 217805202
Email:celeste.barreto@chln.min-saude.pt

Nome: Maria Leonor Barroso dos Reis Boto 
Contacto: leonor.boto@chln.min-saude.pt

Nome: Ana Raquel Mendes Claro 
Contacto: ana.m.claro@chln.min-saude.pt

O DdP insere-se num hospital terciário e integra vários centros 
de referência, permitindo além da formação pediátrica geral de 
qualidade, o contacto desde cedo com patologia grave e 
diferenciada, aguda ou crónica. A evolução dos cuidados de 
saúde tem determinado um aumento da prevalência de doentes 
crónicos pediátricos, tornando a sua abordagem essencial na 
formação de um pediatra geral. Além disso, a aprendizagem 
direta com médicos especializados, de todas as áreas, 
enriquece a discussão clínica diária. Destacar a extensa 
atividade formativa e científica e a colaboração com a 
Faculdade de Medicina, que proporcionam oportunidades de 
investigação de qualidade no internato, e início precoce de 
atividade docente. Por último, o bom ambiente entre os 
profissionais do DdP aumenta o interesse e ritmo de 
aprendizagem.

Caracterização do serviço

Valências disponíveis

Nº de Assistentes hospitalares 

Nº de orientadores de formação 

Nº de internos de formação específica 

Localização do serviço 

Contactos do serviço

Nome e contacto do assistente responsável pela 
formação dos internos

Nome e contacto do representante dos internos

Porquê escolher fazer a especialidade neste serviço?

SERVIÇO DE PEDIATRIA MÉDICA



O Serviço de Psiquiatria e Saúde Mental da Infância e da 
Adolescência (SPSMIA) foi constituído em Janeiro de 2014, 
dando continuidade à Unidade de Psiquiatria da Infância e da 
Adolescência, e integra o Departamento de Pediatria. 

Presta cuidados diferenciados na área da saúde mental da 
infância e adolescência. 

A Equipa é multidisciplinar, integrando médicos especialistas e 
internos, psicólogas, enfermeiras, terapeuta ocupacional, 
assistente social e educadora. 

O SPSMIA desenvolve a atividade no âmbito da Consulta 
Externa, da Consulta de Saúde Mental de Ligação (apoio ao 
internamento pediátrico e às diversas consultas do 
Departamento de Pediatria) e da Pedopsiquiatria Forense. No 
ambulatório, disponibiliza consultas de pedopsiquiatra, de 
psicologia, enfermagem, terapia familiar e terapia ocupacional. 
Também se realizam consultas de avaliação psicológica, 
neuropsicológica e de avaliação médico-forense. 

Desenvolve trabalho de articulação com as estruturas da 
comunidade, em particular os cuidados primários de saúde, as 
escolas e as estruturas da promoção e proteção de crianças e 
jovens. 

Colabora na formação pré e pós-graduada médica, de 
psicologia e de enfermagem.

Consulta de pedopsiquiatria, consulta de psicologia, consulta 
de terapia ocupacional, consulta de terapia familiar, consulta de 
Enfermagem. Avaliação psicossocial. Hospital de Dia – 
Intervenção grupal

6

4

5

Hospital Pulido Valente – Edifício em frente da consulta externa 
Hospital Santa Maria – Pavilhão da Consulta de 
Desenvolvimento

Tlf: 217548288 
Email: cepedopsiquiatria@chln.min-saude.pt

Nome: Dra. Cristina Rebordão 
Contacto: cristina.rebordão@chln.min-saude.pt

Nome: Dra. Eduarda Costa 
Contacto: eduarda.costa@chln.min-saude.pt

Se “é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança”, 
também os internos não se formam sozinhos, nem apenas em 
relação com o seu orientador. No SPSMIA existe uma equipa 
disponível para receber, ensinar e acompanhar quem inicia esta 
nova etapa, promovendo assim uma relação de proximidade e 
de partilha multidisciplinar que muito enriquece o percurso de 
um interno. Além disso, ao fazer parte de um centro hospitalar 
que presta cuidados diferenciados a uma população alvo 
extremamente diversificada, é possível contactar, numa base 
diária, com todas as faces da saúde e da doença mental. Em 
suma, no CHULN encontram-se todas as oportunidades para 
uma formação completa e de qualidade, bem como o 
reconhecimento, apoio e valorização inerentes ao trabalho em 
equipa.

Caracterização do serviço

Valências disponíveis

Nº de Assistentes hospitalares 

Nº de orientadores de formação 

Nº de internos de formação específica 

Localização do serviço 

Contactos do serviço

Nome e contacto do assistente responsável pela 
formação dos internos

Nome e contacto do representante dos internos

Porquê escolher fazer a especialidade neste serviço?

SERVIÇO DE PSIQUIATRIA E SAÚDE MENTAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA



Unidades de Diagnóstico e Terapêutica 
· Pneumologia de Intervenção 
· Sono e Ventilação não Invasiva 
· Laboratórios de Fisiopatologia Respiratória 
· Reabilitação Respiratória 

Hospitais de Dias 
· Hospital de Dia de Pneumologia Oncológica 
· Hospital de Dia Pneumológico 
· Hospital de Dia de Imunodeficiência 
· Hospital de Dia de Fibrose Quística de Adultos 

Centros de Referência e/ou Elevada Diferenciação 
· Unidade de Fibrose Quística de Adultos 
· Centro de Referência de Tratamento de Hipertensão Pulmonar 
· Centro de Elevada Diferenciação de Interstício

46
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O Serviço de Pneumologia distribui-se pelos dois Hospitais que 
constituem o CHULN, EPE
· Hospital de Santa Maria 
· Hospital Pulido Valente

217805395

Prof.ª Doutora Paula Pinto 
paula.g.pinto@chln.min-saude.pt / 217805304

Dr.ª Maria Luís Bragança
27286@chln.min-saude.pt 
Dr.ª Inês Pedro 27208@chln.min-saude.pt

A Pneumologia é a especialidade médica responsável pelo 
diagnóstico, tratamento e vigilância das patologias das vias 
aéreas, pulmão e pleura. É uma especialidade vasta, não só 
pela abrangência de patologias que observa, mas também 
pelas várias áreas de atuação, nomeadamente consulta, 
enfermaria, unidade de cuidados intensivos, hospital de dia, 
técnicas de intervenção e urgência. Pelas diversas áreas de 
atuação, percebe-se que a pneumologia é uma Especialidade 
hospitalar com uma interdisciplinaridade intrínseca. A vasta 
abrangência de patologias e das áreas de atuação tornam a 
Pneumologia um ramo muito interessante e chamativo. 
Relativamente ao internato, este é bastante dinâmico, com 
vários estágios. Outro ponto positivo é podermos ver 
rapidamente o efeito terapêutico da ação do pneumologista, 
visto que as intervenções terapêuticas melhoram bastante a 
qualidade de vida dos doentes, quer através de tratamento 
médico quer através de tratamento médico quer através de 
técnicas invasivas. O futuro é muito animador, na medida em 
que estão a ocorrer avanços importantes em diversas áreas da 
pneumologia – desde técnicas de pneumologia de intervenção 
como a criobiópsia, avanços na ventilação não invasiva/ 
oxigenoterapia de alto fluxo, transplantação, entre outros. 
Como futuro pneumologista pode-se optar pela 
Subespecialização, onde já há terapêuticas mais 
individualizadas, nomeadamente na área da Asma grave e do 
Cancro do pulmão. Como internos do CHULN, sendo este um 
hospital central, o serviço é muito abrangente, com mais 
valências que a média dos outros serviços de Pneumologia e 
permite idoneidade total. Esta mesma característica promove 
um trabalho próximo com especialistas de referência nas suas 
áreas de atuação.

Caracterização do serviço

Internamento 
· Internamento Geral/Enfermaria – 36 camas 
· Unidade de Cuidados Intensivos Médico Cirúrgicos 
Respiratórios – 4 camas 
· Unidade de Cuidados Intermédios Respiratórios de Alta 
Dependência – 12 camas 

Consultas 
· Pneumologia Geral 
· Patologia do Sono e Ventilação Não Invasiva 
· Insuficientes Respiratórios 
· Diagnóstico Rápido de Nódulos do pulmão 
· Apoio ao Fumador/Desabituação tabágica 
· Asma e Alergologia Respiratória 
· Bronquiectasias 
· Doenças do Interstício 
· Hipertensão Pulmonar 
· Micobacterioses 

Nº de Assistentes hospitalares 

Nº de orientadores de formação 

Nº de internos de formação específica 

Localização do serviço 

Contactos do serviço

Nome e contacto do assistente responsável pela 
formação dos internos

Nome e contacto do representante dos internos

Porquê escolher fazer a especialidade neste serviço?

 

SERVIÇO DE PNEUMONOLOGIA



“Serviço vocacionado para a avaliação, diagnóstico e 
tratamento de pessoas com doença mental. Serviço envolvido 
na prevenção e deteção precoce junto á comunidade. Serviço 
articulado com estreita ligação com as unidades primárias. O 
serviço dispõe de unidades de internamento para estabilização 
de doentes agudos, de quatro Hospitais de Dia, Serviço de 
Urgência/ Urgência Metropolitana de Lisboa, Psiquiatria de 
Ligação e Consulta Externa. O Serviço tem também capacidade 
formativa pós-graduada para especialidades médicas 
nomeadamente Psiquiatria, Psiquiatria da Infância e 
Adolescência, Neurologia, Medicina Geral e Familiar, bem como 
pré-graduada nas áreas da medicina e psicologia. O Serviço 
tem também atividade de investigação científica 
nomeadamente em articulação com a Faculdade de Medicina 
de Lisboa e outras instituições.

Psiquiatria Geral, Adolescência, Gerontopsiquiatria, 
Dependências (Álcool, outras dependências e Ecrãs), 
Sexologia, 1º Episódio Psicótico, Perturbações do 
Comportamento Alimentar e Luto.
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24

HSM – Elevador 1 (Piso 1, 3 e 4)

Tlf: 217805029 
Email: sec.dir.psiquiatria@chln.min-saude.pt

Nome: Dr. Paulo Martins 
Contacto: 963073633

Nome: Dra. Teresa Reynolds 
Contacto: 926599550

É um hospital geral que permite uma abordagem 
multidisciplinar e integrada dos doentes e o estabelecimento 
de pontes com outras especialidades, contribuindo para a 
desestigmatização da Psiquiatria e do doente psiquiátrico. 

É um Serviço com um elevado volume de doentes, quer em 
contexto de internamento, quer na consulta, quer ainda no 
serviço de urgência, atividade esta que decorre no período 
diurno e noturno dado que estamos incluídos na rede de 
Urgência Metropolitana de Lisboa. Tal facto representa, 
evidentemente, uma carga de trabalho acrescida, bem como o 
risco de conduzir a um maior desgaste dos seus profissionais. 
Contudo, possibilita o contacto com uma diversidade de casos 
clínicos e, por conseguinte, uma rápida aprendizagem na 
gestão dos mesmos. 

O Serviço conta com várias equipas especializadas, 
nomeadamente a equipa de comportamento alimentar, de 
primeiro episódio psicótico e hospitais de dia para 
adolescentes e adultos com competências diferenciadas em 
psicoterapia. 

A ligação entre o Serviço e a Faculdade de Medicina da 
Universidade de Lisboa (FMUL) permite ao interno atividade de 
investigação e funções de docência.

Caracterização do serviço

Valências disponíveis

Nº de Assistentes hospitalares 

Nº de orientadores de formação 

Nº de internos de formação específica 

Localização do serviço 

Contactos do serviço

Nome e contacto do assistente responsável pela 
formação dos internos

Nome e contacto do representante dos internos

Porquê escolher fazer a especialidade neste serviço?

 

SERVIÇO DE PSIQUIATRIA



expansão, no que respeita a equipamento e recursos humanos, 
de forma a acompanhar o progresso científico e tecnológico – 
contribuindo, assim, para a melhoria dos cuidados ao doente 
oncológico. 

Em junho de 2021, iniciaram a atividade clínica dois novos 
aceleradores lineares com capacidade para técnicas de 
tratamento mais diferenciadas, que se juntaram aos dois já em 
funcionamento. A rentabilização dos recursos tecnológicos do 
Serviço de Radioterapia permite, neste momento, dar resposta 
integral às necessidades do CHULN, bem como aos hospitais 
da área de referenciação do CHULN. A capacidade atual 
permite-nos igualmente manter e melhorar a nossa resposta na 
atividade científica e pedagógica.
Psiquiatria Geral, Adolescência, Gerontopsiquiatria, 
Dependências (Álcool, outras dependências e Ecrãs), 
Sexologia, 1º Episódio Psicótico, Perturbações do 
Comportamento Alimentar e Luto.

Radioterapia externa 
b. Braquiterapia 
c. Hospital de dia

11

4

5

Pavilhão dedicado, anexo à ala oeste do hospital (piso 1)

Tlf: 217805312; 
MAIL: radioterapia.secr@chln.min-saude.pt

andre.branquinho@chln.min-saude.pt

miguel.simas@chln.min-saude.pt

A Radioncologia é uma especialidade médica que atrai pessoas 
com pensamento crítico e vontade de solucionar problemas, 
que se interessam por desenvolver atividade clínica e 
académica num campo altamente complexo e de rápida 
evolução. É uma área intelectualmente muito desafiante porque 
incentiva o raciocínio lógico, a atualização médica e o 
desenvolvimento técnico, através de tecnologias em constante 
expansão. A especialização em Radioncologia proporciona não 
só a oportunidade de diferenciação científica, mas também 
privilegia a relação médico-doente e as capacidades de 
comunicação oral e escrita. A abordagem multidisciplinar da 
doença oncológica permite uma constante colaboração com 
colegas de outras áreas de especialização, tornando a 
especialidade muito dinâmica e interdisciplinar. Paralelamente, 
a comunicação clara e empática com os doentes e as suas 
famílias torna-se essencial, enriquecendo e valorizando a vida 
profissional e pessoal do Médico que decide ser 
Radioncologista. O Serviço de Radioterapia do CHULN oferece 
a oportunidade fazer parte de uma equipa jovem e dinâmica, 
com interesses e competências diversos. Dispõe de várias 
técnicas, como Braquiterapia, IMRT-VMAT, SBRT e 
Radiocirurgia, que permitem uma formação de alta qualidade. 
Se procura um ambiente inclusivo, que permita a união entre o 
desenvolvimento tecnológico e a relação médico-doente, a 
Radioncologia no CHULN é, com certeza, uma escolha de 
excelência.

Caracterização do serviço

O início de atividade do Serviço de Radioterapia do Centro 
Hospitalar Universitário Lisboa Norte remonta ao ano de 1954, 
com o tratamento de lesões cutâneas malignas e benignas, 
utilizando um equipamento de kilovoltagem. Em 1974, foi 
criada a unidade de radioterapia, com duas unidades de 
tratamento: uma de Cobalto-60 e uma de raios-X de 150 KV. 
Face ao desenvolvimento tecnológico de que a Radioncologia 
beneficiou, com o contributo da ciência de dados e de novas 
técnicas de imagem – associado ao incremento de indicações 
terapêuticas, tornou-se imperativo a criação de novas 
instalações, de acordo com as exigências proteção radiológica. 
O início de atividade deste novo edifício deu-se em 1993, 
contando com um acelerador linear, uma unidade de 
braquiterapia de alta taxa de dose, um simulador, e dois 
sistemas de planeamento. Logo em 1994, este serviço foi 
pioneiro, a nível nacional, no tratamento de tumores cerebrais 
com a técnica de radiocirurgia, num trabalho conjunto com os 
Serviços de Imagiologia Neurológica e Neurocirurgia. Em 
simultâneo, o serviço passou por vários processos de  
 

Valências disponíveis

Nº de Assistentes hospitalares 

Nº de orientadores de formação 

Nº de internos de formação específica 

Localização do serviço 

Contactos do serviço

Nome e contacto do assistente responsável pela 
formação dos internos

Nome e contacto do representante dos internos

Porquê escolher fazer a especialidade neste serviço?

 

SERVIÇO DE RADIONCOLOGIA



gestão da doença, em estreita colaboração com os cuidados de 
saúde primários. Através das múltiplas valências do serviço, é 
possível oferecer cuidados e técnicas de diagnóstico e 
terapêutica diferenciados e dirigidos para a situação clínica do 
doente. É um serviço acreditado pela DGS e membro de duas 
redes de referenciação europeia (ERNR e CONNECT e 
ERNRITA).É reconhecido como parte do EULAR network of 
imaging training centere do EULAR network of imaging 
research centerer e centemente foi-lhe atribuído o 
reconhecimento como EULAR Centre of Excellence (o único 
centro da Península Ibérica a ter este reconhecimento). Tem 
ainda uma intensa atividade formativa (pré e pósgraduada) e de 
investigação clínica e de translação.

das glândulas salivares, miniartroscopia, capilaroscopia, 
densitometriaóssea, infiltrações intra-articulares e 
peri-articulares, aspiração de bolsas, viscossuplementação, 
mesoterapia); Hospital de Dia; Unidade de Reumatologia 
Pediátrica (Consulta de Reumatologia Pediátrica, Consulta de 
Doenças Auto-Inflamatórias, Consulta de Transição de 
Reumatologia Pediátrica, Consulta de Doenças Reumáticas do 
Adulto Jovem, Multidisciplinar Reumatologia Pediátrica / 
Medicina Física e Reabilitação, Multidisciplinar Reumatologia 
Pediátrica / Oftalmologia; Hospital de dia de Reumatologia 
Pediátrica, localizado no Hospital de dia Polivalente da 
Pediatria, Técnicas dediagnóstico e terapêutica na Unidade 
deTécnicas de Pediatria); Unidade de Doenças Ósseas 
Metabólicas (Consulta de Doenças Ósseas Metabólicas, 
Consulta de Ligação à Fratura); Unidade de Doenças 
Reumáticas na Gravidez (Consulta Pré-concecional de 
Doenças Reumáticas, Consulta de Doenças Reumáticas na 
Gravidez); Unidade de Ensaios Clínicos.
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14

Piso7, ala nascente (elevadoresn º7, 18-19)

Tlf:217805139
Email: secretariado.reumatologia@chln.min-saude.pt

Nome: RaquelMarques
Contacto:raquel.campanilho@chln.min-saude.pt

Nome: RobertoPereiradaCosta
Contacto: roberto.costa@chln.min-saude.pt 

O Serviço de  Reumatologia do CHULN proporciona aos seus 
internos de formação especializada a oportunidade de 
contactar de perto com cuidados diferenciados nas diversas 
áreas da Reumatologia. Devido à sua dimensão e diferenciação, 
é possível observar um elevado número de doentes com 
patologias dos diversos campos da Reumatologia e 
desenvolver competências diferenciadoras em várias das 
valências do serviço. É promovida uma intensa atividade 
formativa (participação em reuniões e consultas 
multidisciplinares, reuniões de atualização de conhecimento, 
cursos), de investigação e de formação (colaboração em 
atividades de ensino pré e ós-graduada). O serviço tem uma 
relação próxima com o Centro de Investigação Clínica, o 
Biobanco e a Unidade de Investigação em Reumatologia do 
Instituto de Medicina Molecular.

Caracterização do serviço

O serviço de Reumatologia do Centro Hospitalar Universitário 
Lisboa Norte(CHULN)tem como objetivo garantir a maior 
acessibilidade e um tratamento de excelência aos doentes com 
patologias do aparelho músculo-esquelético.Devido à sua 
dimensão (o maior do país)e à distribuição de reumatologistas 
a nível nacional, presta atividade assistencial a um elevado de 
número de doentes. Oferece atividade assistencial focada na 
patologia reumática, nomeadamente doenças sistémicas 
inflamatórias (como as doenças difusas do tecido conjuntivo e 
vasculites), artropatias inflamatórias (como a artrite 
reumatóide e as espondilartrites), osteoartrose, osteoporose e 
patologia peri-articular. Responsável pelo acompanhamento do 
doente tanto na marcha diagnóstica como no tratamento e na 

Valências disponíveis

Consulta externa- Consulta de Triagem; de Reumatologia 
Geral; de Sub-Especialidade: Artrite Inicial, Artrite Reumatóide,  
Esclerose Sistémica, Espondilartritese Uveítes, Lúpus 
Eritematoso Sistémico, Miosites, Osteoartrosee Artrites 
Microcristalinas, Vasculites, Síndrome de Sjogren, Síndrome 
dos Anticorpos Anti-fosfolípidos; Consultas Multidisciplinares 
–Artrite Psoriática (comDermatologia), Hipertensão 
Pulmonarem Doenças Reumáticas (com Cardiologia e 
Pneumologia), Doenças Reumáticas/Interstício Pulmonar (com 
Pneumologia e Radiologia), Miosites (com Dermatologia e 
Medicina física e reabilitação), Reumatologia/Anatomia 
Patológica, Reumatologia / Nefrologia, Reumatologia / 
Imagiologia, Síndrome de Sjogren (com Estomatologia e 
Oftalmologia), Reumatologia / Dermatologia, 
Reumatologia/Oftalmologia). Unidade de Internamento; 
Unidade de Técnicas de Reumatologia (ecografia diagnóstica e 
terapêutica, biópsia sinovial e muscular ecoguiadas, biópsia 
das glândulas salivares, miniartroscopia, capilaroscopia, 

Nº de Assistentes hospitalares 

Nº de orientadores de formação 

Nº de internos de formação específica 

Localização do serviço 

Contactos do serviço

Nome e contacto do assistente responsável pela 
formação dos internos

Nome e contacto do representante dos internos

Porquê escolher fazer a especialidade neste serviço?

 

SERVIÇO DE REUMATOLOGIA



O Serviço de Saúde Ocupacional tem por missão a prevenção e 
gestão dos riscos profissionais e a proteção da saúde e da 
segurança dos profissionais do CHULN, em especial no que 
respeita ao binómio trabalho-saúde e à adaptação da atividade 
à situação de saúde dos profissionais. Para tal, tem em curso 
diversos programas de gestão de riscos profissionais que 
incluem ações em diferentes áreas de intervenção, tais como: 
· A vigilância da saúde, orientada em função dos riscos 
profissionais, e a aptidão médica que visa a adaptação da 
atividade às capacidades de trabalho dos trabalhadores; 
· A vigilância do ambiente de trabalho, designadamente através 
do controlo da exposição a fatores de risco de natureza 
profissional no local de trabalho; ·
 A formação e informação em Saúde, Higiene e Segurança do 
Trabalho; 
· A promoção da saúde e a educação para a saúde. Não menos 
importante, a sua missão também inclui, a investigação em 
Saúde Ocupacional e a formação pré e pós-graduada.

Medicina do Trabalho

5

4

7

Composto por dois polos, um no HSM e outro no HPV: 
HSM - Piso 9, escadas 9 e 10 
HPV – Edifício D. Carlos

Tlf: 55362

Nome: Gary Morales Contacto: 
gary.morales@chln.min-saude.pt

Nome: Ana Isabel Correia Contacto: 
ana.b.correia@chln.min-saude.pt

O Serviço é idóneo para a formação específica de Medicina do 
Trabalho pelo que, desde o início do internato de Medicina do 
Trabalho (2013) recebe internos desta especialidade médica. 
Formou ainda, previamente, médicos do trabalho no âmbito do 
plano transitório de formação (PTF) da Ordem dos Médicos. As 
formações pré-e pós-graduadas englobam ainda a orientação 
de estagiários noutras áreas da Saúde Ocupacional e mantém 
ligação com a Faculdade. Trata-se de um Serviço bem 
estruturado, com um sistema de gestão da qualidade 
certificado, com profissionais motivados e onde o trabalho em 
equipa é vivenciado no dia-a-dia, sendo essencial para o 
cumprimento da sua missão.

Caracterização do serviço

 

Valências disponíveis

Nº de Assistentes hospitalares 

Nº de orientadores de formação 

Nº de internos de formação específica 

Localização do serviço 

Contactos do serviço

Nome e contacto do assistente responsável pela 
formação dos internos

Nome e contacto do representante dos internos

Porquê escolher fazer a especialidade neste serviço?

 

SERVIÇO DE SAÚDE OCUPACIONAL



O Serviço de Urologia do Centro Hospitalar e Universitário 
Lisboa Norte resulta da fusão dos Serviços de Urologia do 
Hospital de Pulido Valente e do Hospital de Santa Maria, 
aquando da fusão destes Hospitais em Centro Hospitalar, pelo 
Decreto-Lei nº 23/2008 de 8 de Fevereiro. É dirigido pelo Dr. 
José Manuel Palma dos Reis, Chefe de Serviço de Urologia e 
também Diretor da Clínica Universitária de Urologia da 
Faculdade de Medicina de Lisboa e conta no seu Quadro Clínico 
com 8 Assistentes Hospitalares Graduados, 11 Assistentes 
Hospitalares e 7 Internos da Especialidade de Urologia. Tem 
vindo a desenvolver um processo de departamentação, 
seguindo as tendências internacionais, com o intuito de 
fornecer cuidados de saúde de excelência nas diversas áreas 
de intervenção e subespecialização urológicas.

- Unidade de internamento com 28 camas; 
- Unidade de Técnicas de Urologia (Endoscopia, Ecografia 
Urológica, Urodinâmica, incluindo videourodinâmica e Exames 
Andrológicos); 
- Unidade de Cirurgia de Ambulatório, localizada em bloco 
operatório periférico próprio, incluindo recobro e staff dedicado 
e especializado; 
- Utilização do Bloco Operatório Central do Hospital; 
- Unidade de Cirurgia Laparoscópica; 
- Hospital de Dia Oncológico de Urologia; 
- Serviço de Urgência; 
- Extensa participação em Investigação e Ensaios Clínicos.
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Tlf: 217805291 Secretária da Direção: 
Helena.Bilro@chln.min-saude.pt

Nome: Rodrigo Garcia 
Contacto: 964208488 ; 
rodrigommgarcia@gmail.com

Nome: Afonso Castro 
Contacto: 917440766 ; 
afonsosgcastro@gmail.com

A opção pelo Serviço de Urologia do CHULN para efetuar o 
Internato Complementar possibilita a realização da formação 
específica em Urologia num Serviço modernizado e de grande 
dimensão, de cariz universitário, com instalações e 
equipamentos de qualidade, munido dos mais recentes 
avanços tecnológicos na área. A sua departamentação e 
organização em Unidades Funcionais permite a aquisição de 
conhecimentos e o desenvolvimento de competências de 
excelência nas múltiplas áreas de atuação do âmbito da 
Urologia. Integrar o corpo clínico do Serviço de Urologia do 
CHULN, apesar do elevado nível de exigência inerente, 
implicará pertencer a uma equipa coesa e dinâmica, apostada 
em progredir em conjunto e assim poder prestar cuidados cada 
vez mais diferenciados aos seus doentes.

Caracterização do serviço

 

Valências disponíveis

Nº de Assistentes hospitalares 

Nº de orientadores de formação 

Nº de internos de formação específica 

Localização do serviço 

Contactos do serviço

Nome e contacto do assistente responsável pela 
formação dos internos

Nome e contacto do representante dos internos

Porquê escolher fazer a especialidade neste serviço?

 

SERVIÇO DE UROLOGIA


