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José Miguel Boquinhas
Presidente do Conselho de Administração

Editorial

N

o dia 31 de Dezembro de 2005 nascia formalmente o Centro Hospitalar
de Lisboa Ocidental, fruto da junção de três hospitais com provas dadas
no panorama hospitalar português: o Hospital de Santa Cruz, o de S.
Francisco Xavier e o de Egas Moniz.
Esta junção teve como objectivos não só criar dimensão suficiente para
poder melhorar a qualidade dos cuidados de saúde em determinados
especialidades, já que uma maior experiência e casuística são hoje essenciais na medicina
moderna, mas também para aumentar a eficiência, adquirindo uma maior capacidade de
negociação com a indústria e de uma forma geral com as empresas fornecedoras de bens e
serviços. A dimensão assim adquirida, a par da concentração de serviços e da redução de
horas extraordinárias, prevenções e horários acrescidos, viria a revelar-se determinante nos
resultados económico-financeiros já conseguidos, mas também em matéria de produção
que não tem parado de crescer, sem perda de qualidade. As poupanças assim conseguidas,
têm sido canalizadas para levar a efeito importantes obras de modernização dos serviços
mais degradados de modo a melhorar o conforto dos utentes e o ambiente de trabalho dos
colaboradores, para a modernização e expansão da rede informática e aquisição de novos
sistemas de informação essenciais a uma gestão moderna e eficiente, e para a aquisição de
novos equipamentos para melhorar a qualidade do diagnóstico e tratamento aos nossos
doentes. Mas também tem sido preocupação do conselho de administração adquirir novas
ferramentas de comunicação interna e externa, como é o caso da concentração das centrais
telefónicas com a possibilidade de comunicação através de extensões entre os serviços
como se de um único hospital se tratasse, e da intranet, instrumento fundamental para
se conseguir uma melhor comunicação interna e transferência de documentos em tempo
real. Dentro de aproximadamente dois a três anos será ainda possível estarmos perante
um centro hospitalar praticamente sem papel já que irá brevemente ser implementado
o processo clínico electrónico, instrumento de importância determinante para a
modernização hospitalar.
Neste número especial do Jornal do Centro e a propósito da Saúde Portugal Expo &
Conferências 2007, não quisemos deixar de prestar o nosso contributo para dar a conhecer
ao grande público um pouco da realidade hospitalar pública, por vezes injustamente
tratada, em especial, por aqueles que não a conhecem, como aliás ficou expresso num
estudo feito pelo Prof. Vilaverde Cabral há poucos anos atrás. Solicitámos, por isso, a
alguns dos nossos colaboradores que expressassem em pequenos artigos numa linguagem
menos técnica, aquilo que porventura de mais diferenciador e relevante se passa no Centro
Hospitalar de Lisboa Ocidental em matéria de cuidados de saúde, sem esquecer outros
aspectos importantes que fazem parte de qualquer hospital moderno como sejam os novos
instrumentos informáticos, a investigação e a formação. O resultado foi a publicação de
um conjunto de textos que pretendem tão somente dar a conhecer a realidade do nosso
hospital em áreas consideradas da maior relevância, muitas delas já centros de excelência
ombreando com o que de melhor se faz na Europa e nos Estados Unidos, ou em áreas
menos conhecidas do grande público. O critério muito estreito por razões de espaço, deixa
naturalmente de fora muitas outras áreas de grande qualidade, como sejam a transplantação
renal e cardíaca, a medicina intensiva, a oncologia, a infecciologia, a obstetrícia ou as
doenças ortopédicas e do foro reumatismal, conhecidas do público em geral e consolidadas
como áreas de referência no centro hospitalar.
Neste número especialmente dirigido ao grande público, o conselho de administração não
pode deixar de aproveitar esta oportunidade para agradecer a todos os seus colaboradores,
sem excepção, que ao longo destes anos têm contribuído para a melhoria da qualidade dos
cuidados prestados aos nossos doentes, reconhecendo o seu esforço, a sua dedicação e o
seu mérito. Bem hajam. n
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O Centro Hospitalar
e a Formação Pré e Pós-graduada
Prof. Doutor Pedro Abecasis
Director Clínico

U

ma das áreas de actividade
prioritárias para o Centro
Hospitalar e em que este
empenha os seus recursos
humanos e logísticos é a área da formação.
No que diz respeito à formação
pré-graduada tem em funcionamento
dezenas de protocolos com Universidades e Institutos Politécnicos de todo
o país nas áreas de ensino médico, de
enfermagem e de técnicos de saúde
nas suas diversas especialidades.
Merece particular destaque a colaboração com a Faculdade de Ciências
Médicas da Universidade Nova de Lisboa,
no que diz respeito ao ensino do ciclo
clínico. Cerca de metade dos serviços
clínicos do Centro Hospitalar de Lisboa
Ocidental são Serviços Universitários onde
são ministradas as respectivas disciplinas
do curso de Medicina. Estes serviços têm
também desenvolvido trabalho na área
de investigação – investigação clínica ou
ligada aos laboratórios das disciplinas do
ciclo básico.
O ensino pós-graduado do Centro
Hospitalar tem atraído os jovens
internos sendo as vagas do Centro todos
os anos objecto das primeiras escolhas
após o concurso nacional de seriação.
Cerca de 170 internos das várias especialidades médicas encontram-se neste
momento em formação.
O Centro Hospitalar de Lisboa
Ocidental dispõe ainda de um Centro
de Formação que promove anualmente mais de uma centena de cursos
para os vários grupos profissionais.
Para toda esta actividade na área
da formação, as instalações, nomeadamente, anfiteatros e salas de aulas
são manifestamente insuficientes,
estando projectada a construção,
pela Faculdade de Ciências Médicas,
na área do Hospital de Egas Moniz e
do Hospital de São Francisco Xavier,
de dois edifícios escolares que virão
colmatar esta lacuna. n

«O ensino pós-graduado
do Centro Hospitalar tem atraído
os jovens internos»
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Serviço de Cardiologia Pediátrica
Director: Prof. Doutor Fernando Maymone Martins

Cardiologia Pediátrica – Excelência no Tratamento
Percutâneo das Cardiopatias Congénitas

O

Serviço de Cardiologia
Pediátrica do Hospital
de Santa Cruz/Centro
Hospitalar de Lisboa
Ocidental (HSC/CHLO) ocupa
uma posição de ponta no âmbito da
Cardiologia Nacional. Neste serviço
são tratados doentes com todas as
formas de patologia cardíaca em
idade pediátrica e na realidade a
sua actividade estende-se desde a
vida pré-natal até aos adultos com
cardiopatia congénita.
Em colaboração com elementos
especializados dos Serviços de Cirurgia
Cardíaca e de Anestesia
realizam-se intervenções Figura
da maior sofisticação
em doentes de qualquer
idade e peso, desde
recém-nascidos com
Transposição dos Grandes
Vasos a adolescentes com
cardiopatias complexas e
adultos com sequelas de
intervenções anteriores.
O serviço cobre todas as modalidades
de cardiologia invasiva e não invasiva
mas tem-se afirmado principalmente
na área invasiva, ou seja, na área do
cateterismo de intervenção, com uma
posição de liderança a nível nacional.
Na área do cateterismo de intervenção a sofisticação das técnicas tem
permitido aos nossos doentes beneficiar de tratamentos menos invasivos
e com um tempo de internamento
muito reduzido (na maioria dos procedimentos o internamento é de
24 horas) e que efectivamente
substituem intervenções
cirúrgicas mais agressivas e
que requerem frequentemente
circulação extra-corporal e
com um internamento mais
longo.
O Serviço de Cardiologia
Pediátrica do HSC/CHLO
recebe doentes de Norte a Sul
do País, incluindo doentes das
Regiões Autónomas dos Açores

e da Madeira e ainda dos PALOPs.
Dado que a nossa base de referência
de doentes tem vindo a aumentar, o
número de doentes tratados por cateterismo de intervenção tem também
subido ao longo dos anos, sem que se
verifique diminuição concomitante do
número de doentes tratados cirurgicamente (Quadro I). Assim, o número
de doentes tratados, quer por cirurgia
quer por cateterismo de intervenção,
tem crescido regularmente.
A percentagem de doentes cateterizados que são submetidos a cateterismo de intervenção atingiu em 2007

passando pelo encerramento de
Comunicações Inter-Auriculares e
mais recentemente comunicações
Inter-Ventriculares, o serviço realiza
todas as técnicas estabelecidas para o
tratamento não invasivo desta complexa
especialidade. Vale a pena destacar,
entre outros, o tratamento conjugado
pela Cardiologia Pediátrica e pela
Cirurgia Cardiotorácica de lactentes
com comunicação Inter-Ventricular
CIV, mediante banding dilatável da
artéria pulmonar, uma inovação a nível
mundial. Estes doentes podem em fase
ulterior, ser tratados exclusivamente
Adolescente com Coartação
da Aorta com estenose a nível
do istmo aórtico (seta larga).
Foi realizada dilatação
e implantação de stent
de grandes dimensões,
com excelente resultado final
(setas menores).

os 80%, um dos melhores índices
mesmo a nível internacional. Apenas
20% dos cateterismos são realizados
exclusivamente para fins diagnósticos
o que se deve também ao aperfeiçoamento das técnicas de diagnóstico não
invasivo, que tem permitido conduzir
um número crescente de doentes para
cirurgia cardíaca, sem recurso a cateterismo de diagnóstico prévio.
Desde as dilatações valvulares, às
oclusões de canal arterial persistente,
Quadro I

por via percutânea, com dilatação do
banding e encerramento da CIV sem
cirurgia.
A imagem deste artigo (figura) ilustra
uma outra técnica: a dilatação percutânea de Coartação e Recoartação da
Aorta, sendo o HSC a única instituição
do país que trata estes doentes com
implantação de stents. Estes são malhas
metálicas muito finas que asseguram a
manutenção da dilatação obtida para
prevenir recidivas. No caso dos stents
cobertos, eles permitem ainda fazer
a exclusão de aneurismas por vezes
associados a esta patologia, designadamente após intervenções anteriores.
É uma técnica que deve ser reservada
para crianças maiores, adolescentes e
adultos afim de dispensar a necessidade
de redilatação com o crescimento, mas
que permite restabelecer a normalidade
do fluxo sanguíneo na Aorta com
grande sucesso. n
dr. rui anjos
Assistente Graduado de Cardiologia Pediátrica
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Serviço de Pediatria
Director: Dr. José Guimarães

Cuidados Neonatais

V

inte anos de cuidados intensivos neonatais conduziram
a um aumento da sobrevivência de recém-nascidos
de muito baixo peso. A prevenção de
défices neurosensoriais, associada ao
parto prematuro, constitui hoje em
dia um dos principais objectivos dos
cuidados perinatais.
A Unidade de Neonatologia do
Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental
(CHLO) é constituída pela Unidade
de Cuidados Intensivos Neonatais
(UCIN), pela Unidade de Puerpério e
pelas Consultas de Desenvolvimento,
Neonatologia, Transmissão Vertical e de
Diagnóstico Pré-Natal. É uma Unidade
de apoio perinatal diferenciado, apta
a prestar cuidados especializados ao
recém-nascido gravemente doente e ao
prematuro de muito baixo peso.
A Unidade de Neonatologia funciona
no Hospital de São Francisco Xavier
(HSFX) desde 1987, tendo mudado
de instalações em 2006, para o novo
edifico materno-infantil. Não só os
equipamentos foram renovados, como
o espaço aumentou consideravelmente
revolucionando completamente as
nossas condições de atendimento
quer no internamento, consulta ou
urgência.
A humanização do ambiente físico
da UCIN, tão importante na diminuição do impacto agressivo
hospitalar, foi conseguida
com a intervenção artística do
Projecto “Dar Cor à Vida” e o
patrocínio da Missão Sorriso e
do Banco Espírito Santo.
A UCIN tem uma capacidade
instalada de 21 camas das quais
só 14 estão activas com 5 postos
de cuidados intensivos. Dispõe
de uma equipa experiente que
assegura a assistência 24 horas
por dia a todos os recém-nascidos da maternidade, os provenientes da urgência pediátrica e
de outros hospitais, transferidos
pelo “INEM de Recém-Nascidos”
e também crianças do foro
neurocirúrgico e cardíaco.

A Unidade de Neonatologia está
equipada com tecnologia de ponta,
o que permite o mais elevado nível
de cuidados, desde ventilação de alta
frequência, ventilação com volume
garantido, ventilação não invasiva, administração terapêutica de óxido nítrico,
alimentação parentérica total, monitorização contínua dos vários parâmetros
hemodinâmicos e cerebrais. Conta com
o apoio de médicos consultores de oftalmologia, cirurgia, ortopedia e genética
médica. Tem ainda o apoio permanente
das várias especialidades existentes nos
hospitais do CHLO, nomeadamente
cardiologia, neurologia, neurofisiologia,
neurocirurgia, audiologia, otorrinolaringologia, cirurgia plástica, medicina física
e reabilitação, pedopsiquiatria, patologia
clínica, imagiologia, anatomia patológica
e fetopatologia.
Fazem também parte desta equipa
multidisciplinar o Serviço Social e o
Serviço de Nutrição e Dietética.
Estão disponíveis na Unidade de
Neonatologia os seguintes meios auxiliares de diagnóstico: ecografia cerebral
com fluxometria doppler; ecografia
do canal medular; ecografia da anca;
rastreio auditivo neonatal universal
(RANU); potenciais evocados auditivos
automáticos do tronco cerebral; rastreio
de retinopatia da prematuridade; equipamento para determinação de pH e
gases, ionograma, lactato,
bilirrubina, hemoglobina,
cálcio; electroencefalografia
e rastreio de doenças metabólicas (teste do pezinho).
Os pais são vistos como
os melhores prestadores

de cuidados ao recém-nascido, a sua
participação implica uma relação de
parceria com os técnicos de saúde,
desenvolvendo-se acções conjuntas que
visam o bem-estar do recém-nascido e
da sua família podendo permanecer 24
horas junto do recém-nascido.
A promoção do aleitamento
materno é também uma das nossas
prioridades.

Unidade de Puerpério
Os recém-nascidos saudáveis ficam
sempre junto das mães, desde o nascimento na Enfermaria do Serviço de
Obstetrícia.
Diariamente a equipa médica e de
enfermagem, para além da observação
do recém-nascido, preocupa-se com
o ensino às mães e com a promoção
do aleitamento materno. São administradas as primeiras vacinas BCG e
hepatite B e são efectuados o Rastreio
Auditivo Neonatal Universal e o
Rastreio de Doenças Metabólicas (teste
do pezinho).
Desde o passado dia 1 de Junho é
possível registar o nascimento dos
recém-nascidos durante o internamento no Serviço de Obstetrícia
através do projecto Nascer Cidadão.

Consultas
• Diagnóstico pré-natal (Serviço
de Obstetrícia), onde se observam
mulheres com gravidez de risco: em
idade materna superior ou igual a 35
anos, doenças familiares transmissíveis
e com suspeita de patologia fetal, detectadas durante a gravidez;
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Actividades relevantes:
• A Unidade de Neonatologia colabora com a Secção de Neonatologia
da Sociedade Portuguesa de Pediatria
em todos os estudos multicêntricos e
com algumas unidades de neonatologia
do país. Participa no estudo sobre a
aplicação da vacina contra a infecção
por Rotavirus em recém-nascido
prematuro;
• Recentemente, em colaboração com
o Serviço de Otorrinolaringologia do
Hospital de Egas Moniz, implementou
o Rastreio Auditivo Neonatal Universal
(RANU);
•Está em fase final a adaptação do
programa PICIS de informatização
total da actividade, tornando-se a
primeira Unidade de Cuidados Intensivos Neonatais no país a dispor desta
tecnologia;
•Foi implementado pela equipa da
Cirurgia Plástica o seguimento multidisciplinar dos recém-nascidos com
fenda do palato e/ou labial.

Parceiros:

• Neonatologia, onde se observam
bebés nascidos no hospital, com
necessidades de vigilância clínica e
laboratorial nos primeiros meses de
vida;
• Transmissão Vertical, para recémnascidos em risco de contrair doença
infecciosa intra-uterina;
• Desenvolvimento:
– acompanhamento de crianças
nascidas no hospital com risco de perturbações do desenvolvimento (prematuros,
baixo peso, asfixia peri-natal, cromossomapatias, entre outras);

– avaliação, diagnóstico e seguimento de crianças nascidas no hospital
e enviadas do exterior com risco de
perturbações do desenvolvimento,
atraso do desenvolvimento psicomotor, défice cognitivo, perturbação
da linguagem, alteração de comportamento, da relação/comunicação,
dificuldades de aprendizagem, hiperactividade com défice de atenção e
outras situações que condicionem o
seu desenvolvimento.

Associação “OS FRANCISQUINHOS”, Associação de Pais
e Amigos das Crianças do HSFX
Tem como objectivo contribuir para a inclusão social destas
crianças, através de iniciativas de: intervenção precoce, em tempo
útil; intervenção comunitária; formação profissional; coordenação
de acções/serviços de apoio; sensibilização dos órgãos do poder;
solidariedade da comunidade; convívios de carácter lúdico; e
defesa dos direitos da criança.

“… os mais frágeis entre os mais pequenos”
“crescer com qualidade de vida e integrados na comunidade”
Contactos: Rua Gonçalves Zarco, nº 15, 1400-190 LISBOA
Tel.: 213 623 020/33 • Fax: 213 620 995 • Email: osfrancisquinhos@clix.pt

As crianças com internamento em
cuidados intensivos neonatais vão
necessitar nos primeiros anos de vida
de vigilância especial por equipas de
saúde multidisciplinares. Neste sentido a
Unidade de Neonatologia mantém uma
estreita relação de colaboração com:
– Centros de Saúde da Unidade C
(UCF): Santo Condestável, Alcântara,
Ajuda, Oeiras e Carnaxide;
– Associação “Os Francisquinhos”
(IPSS), associação de pais e amigos das
crianças que nascem e são atendidas
no HSFX, colabora com a Unidade
Neonatologia no apoio pós-alta dos
recém-nascidos e famílias. Esta associação tem fisioterapeutas, técnicos
de psicomotricidade, terapeutas da
fala, psicólogas, educadoras de ensino
especial, entre outros profissionais,
permitindo dar apoio em tempo útil
e no domicílio às crianças em risco
nascidas no HSFX;
– Fundação Liga, Associação Portuguesa para as Perturbações do Desenvolvimento e do Autismo (APPDA),
Fundação Nossa Senhora do Bom
Sucesso e Faculdade de Motricidade
Humana. n
Dra. Maria dos Anjos Bispo
Chefe de Serviço de Neonatologia
Coordenadora da Unidade de Neonatologia
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Departamento de Cirurgia
Director: Dr. Humberto Messias

Cirurgia Ambulatória
Breves notas sobre conceito, história e realidade nacional e internacional

O

conceito de Cirurgia Ambulatória
pretende promover e executar
intervenções cirúrgicas em que
o doente tem alta hospitalar para
a residência no mesmo dia da operação.
Deseja-se resolver o problema cirúrgico do
doente de modo eficaz, minimamente doloroso e incapacitante, e permitir ao doente
regressar rapidamente ao seu ambiente habitual. Espera-se por outro lado reduzir custos
hospitalares por não haver internamento.
O desenvolvimento da Cirurgia Ambulatória permitiu aperfeiçoar atitudes e técnicas
anestésicas, cirúrgicas e de enfermagem, para
atingir os seus objectivos de forma mais segura
e o menos limitadora possível.
As intervenções cirúrgicas em ambulatório
efectuavam-se desde o inicio da humanidade em que se tentava aliviar o paciente
de uma forma artesanal e no local onde se
encontrava. Na Idade Média os curandeiros
e cirurgiões-barbeiros montavam tenda nas
feiras e mercados onde recebiam os doentes
que depois regressavam às suas residências.

Intervenções Cirúrgicas Ano de 2005
Hospitais Públicos Portugueses
Centro Hospitalar Lisboa Ocidental

Total
450.174
13.826

C. Ambulatória %
75.935
16,9
3.786
27,4
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No século dezanove com a descoberta dos efeitos anestésicos do
éter e os primeiros conhecimentos
sobre infecção e desinfecção
deu-se início à Cirurgia Moderna.
Construíram-se hospitais ou
adaptaram-se locais pré-existentes
(conventos e abadias) de modo a
tentar respeitar princípios racionais de tratamento dos doentes
e das doenças. O internamento
hospitalar passou a ser considerado fundamental para garantir
boas condições para qualquer acto
cirúrgico.
A pernoita hospitalar após a
cirurgia foi considerada uma forma de
garantir segurança ao doente mesmo
após pequenos procedimentos.
Em 1909 Nicoll publica um artigo
sobre a sua experiência em 9000
intervenções cirúrgicas pediátricas
efectuadas em ambulatório com
sucesso.
Dez anos depois Ralph Waters
demonstrou segurança na administração da anestesia geral em diversos
procedimentos electivos e urgentes
em que o doente, após respeitar um
período de recobro de algumas horas,
regressava à sua residência.
Na década de 70 Wallace Reed
e John Ford abrem o primeiro
Centro de Cirurgia Ambulatória
em Phoenix, Arizona, nos Estados
Unidos da América.
Nos últimos trinta anos a cirurgia
ambulatória tem sido efectuada em
boas instalações com técnicas anestésicas e
cirúrgicas continua-mente aperfeiçoadas para
essa finalidade.
Nos Estados Unidos da América e nos países
do Norte da Europa as intervenções cirúrgicas
efectuadas em ambulatório representam cerca
de 70% de todas as operações realizadas.
Em Portugal, e, segundo a última estatística
oficial publicada (referente ao ano de 2005),
as intervenções cirúrgicas em ambulatório
realizadas nos hospitais públicos representam
16,9% do número total.
No Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental
e no mesmo ano a percentagem foi de
27,4%, valor claramente acima da média
nacional. n
Dr. António Freitas
Assistente Graduado de Cirurgiua

«Resolver o problema cirúrgico do doente
de modo eficaz, minimamente doloroso
e incapacitante, permitindo-lhe regressar
rapidamente ao seu ambiente habitual.»
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Serviço de Neurorradiologia
Directora: Dra. Constança Jordão

Neuroangiografia
Terapêutica Endovascular

O

Hospital de Egas Moniz
(HEM) recentemente
integrado no Grupo
Hospitalar da Região
Ocidental de Lisboa tem uma antiga
e prestigiosa tradição no âmbito
das neuro-ciências e em particular
na neurointervenção vascular, mais
conhecida como “embolização”.
Já no início dos anos setenta,
pela mão do Prof. Jaime da Cruz
Maurício, foram efectuados os
primeiros tratamentos por cateterismo e embolização de malformações artério-venosas (MAV)
raquidianas e cerebrais, o que revela
que o HEM estava na primeira linha
destas técnicas a nível europeu (e
por extensão a nível mundial). Ou
seja, a nossa instituição fez parte
da fase pioneira desta actividade,
cujas potencialidades o futuro veio
amplamente confirmar.
De facto, desde as décadas de
sessenta e setenta muito evoluíram
as técnicas e os equipamentos ligados
a esta actividade, mas será bom não
esquecer o trabalho pioneiro que criou
as bases para os actuais sucessos.
O HEM foi o centro em Portugal
onde foi efectuado pela primeira
vez o tratamento da estenose carotídea sintomática com colocação de
“stent” (Abril de 1997) e a advogar
o tratamento das fístulas carótido-oftálmicas por embolização venosa
trans-petrosa.

rais do corpo, sem a necessidade do
recurso à dissecção cirúrgica.
Para o acesso vascular é apenas
necessário uma punção local, geralmente de uma artéria femural, na
região inguinal (da “virilha”) com
ou sem uma incisão de aproximadamente 5mm na pele. Depois o

A neurointervenção consiste no
tratamento por via endovascular,
ou seja através das artérias do corpo
humano, de doenças dos próprios
vasos, que representam um grande
risco para a qualidade de vida ou
mesmo para a sobrevivência do indivíduo. Nalguns casos a melhor via de
abordagem é a venosa, ou seja através
das veias, mas o princípio é o mesmo:
tratar as lesões utilizando as vias natu-

A neurointervenção vascular
permite vários tipos de tratamento
através dos catéteres:
• Embolização: que significa a
oclusão de um território vascular
anómalo através da injecção de
materiais líquidos, viscosos ou
sólidos. A oclusão obtida pode ser
permanente ou temporária, de
acordo com a natureza do agente
embolígeno e da própria lesão;

«O Hospital de Egas
Moniz fez parte da
fase pioneira desta
actividade, cujas
potencialidades o
futuro veio amplamente
confirmar.»
cateterismo – ou seja a progressão
do catéter – segue por vias naturais e
é monitorizada por radioscopia, que
torna o corpo humano “transparente”.
Um catéter não é mais que um tubo
oco, de calibre variável, se necessário,
o catéter feito de material radiopaco
é utilizado para injectar um produto
líquido de contrate, que ao entrar
em circulação permite a visualização
do mapa vascular durante alguns
segundos, algo que pode também ser
registado digitalmente. Estas são as
bases da angiografia, que permitem a
neurointervenção.

• Vasoplastia: que consiste na
abertura de estenoses arteriais por
vasodilatação mecânica, geralmente com um balão expansível.
Actualmente muitos dos casos de
angioplastia são complementados
com a aplicação de um prótese
endovascular, geralmente denominada como “stent”, que reforça a
parede arterial e corrige eventuais
dissecções do revestimento interno
(camada íntima);
• Acção química: injecção de
agentes químicos em estado líquido
que podem agir sobre a parede
arterial (vasodilatação química)
ou substâncias esclerosantes, a fim
de obter o encerramento de vasos
malformativos ou tumurais (neoplásicos);
• Colheitas hormonais: cateterismo selectivo de determinados
territórios para obtenção de amostras
de sangue para efectuar doseamentos
hormonais, geralmente por via
venosa.
Estas técnicas são utilizadas no
tratamento de lesões e doenças
diversas, quer como forma principal
do tratamento, quer como adjuvante
ou em preparação de outras técnicas
terapêuticas.
Por vezes a terapêutica endovascular pode ser uma alternativa às
técnicas cirúrgicas, como no caso
dos aneurismas arteriais ou estenoses
carotídeas. Nos casos em que duas
técnicas muito diferentes podem
ser utilizadas para o tratamento da
mesma lesão, é fundamental a análise
multi-disciplinar para decidir qual
será o melhor tratamento caso-acaso, a fim de ser obtido o melhor
resultado possível, minimizando os
riscos, nunca negligenciáveis. Assim
devem ser constituídas equipas vasculares multi-disciplinares, incluindo a
Neurorradiologia, Neurocirurgia,
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Figura 1
Aneurisma carótido oftálmico
(seta).

Neurologia e Anestesiologia. Mais
recentemente contamos com a
presença da Cirurgia Vascular no
Centro Hospitalar, que vem reforçar
as valências disponíveis. Também é
importante a diferenciação do pessoal
de enfermagem nas rotinas de uma
sala de angiografia, devendo os seus
elementos integrar em pleno o Grupo
Vascular. É neste sentido que estamos
a tentar evoluir, nomeadamente pela
elaboração de um protocolo de
procedimentos entre os serviços de
Neurocirurgia e Neurorradiologia,
orientado pelo Dr. Manuel Dominguez, com o apoio do Dr. Martins
Campos, director de serviço.
Assim passam a especificar-se, de
forma não exaustiva, as principais
situações tratadas no nosso centro
vascular, utilizando as técnicas acima
referidas:
• Tratamento de aneurismas
intra-cranianos: correspondem
a 5% dos acidentes vasculares cerebrais
(AVC) e são a causa mais frequente do
AVC hemorrágico tratável. Provocam 10
a 15% de mortalidade antes da entrada
nos serviços de urgência e a sobrevida
aos 6 meses é de apenas 50%.
A técnica mais comum é a oclusão
dos aneurismas com fios-de-platina
de destacamento controlado, quer por
electrólise quer por forças hidráulicas.
Pode ser precedido pela colocação de
um “stent” intra-craniano. É uma
alternativa à cirurgia;
•Embolização de MAV cerebrais: consiste na oclusão de

Figura 2
Figura 3
Embolização com colocação de
Resultado final com exclusão
“stent”, fios-de-platina (seta grande) circulatória do aneurisma.
e catéter (setas pequenas) na
proximidade do aneurisma.

ninhos vasculares anómalos com
materiais adesivos, com resultados
permanentes. É mais frequentemente
utilizada como preparação da cirurgia
ou radioterapia;
• Vasoplastia dos vasos cervicais: os AVC são uma das principais
causas de morte em Portugal. O diagnóstico destas doenças destina-se à
prevenção dos AVC e as estenoses
vasculares são as mais comuns das
causas tratáveis.
O tratamento mais frequente incide
sobre as estenoses carotídeas. Consiste
na dilatação da estenose geralmente
após colocação de “stent”, com utilização de um balão de pressão controlada. É uma alternativa à cirurgia;
• Tratamento das epistaxis
agudas: esta é uma doença com
diversos graus de gravidade, mas
sempre acompanhada de um grande
grau de ansiedade. A embolização
selectiva é transitória, pois permite a
revascularização mais tarde, mas tem
na maior parte dos casos resultados
permanentes. É utilizada quando as
técnicas medicamentosas e tópicas
falham;
• Tratamento de fístulas e
malformações durais: são
doenças vasculares que comportam
risco neurológico ou de vida, relativamente pouco frequentes, onde a
embolização selectiva é o tratamento
de primeira escolha (excepto em casos
particulares, sobretudo na população
pediátrica);
• Embolização de tumores: é
uma técnica que apenas permite uma

embolização temporária, utilizada
fundamentalmente para reduzir a
hemorragia, antes de uma intervenção
cirúrgica. Pode ser utilizada em certos
casos para retardar a evolução neoplásica (tumural).
O desenvolvimento das técnicas de
neurointervenção está actualmente
dependente de uma permanente
actualização técnico-científica dos
profissionais e também da actualização tecnológica. Os equipamentos
de angiografia evoluem rapidamente
com os progressos da física e informática, relembrando nesta circunstância
a directiva Europeia EURATON,
que determina um “tempo de vida”
máximo de 7 anos para os aparelhos
de electro-medicina.
É necessário não esquecer que no
âmbito da neurointervenção cabem
casos em que o riso de vida ou a
perda significativa de capacidades
estão frequentemente presentes, com
todos os custos sociais, económicos e
humanos daí decorrentes.
É neste momento um desafio para
o Grupo Hospitalar a renovação dos
equipamentos e uma articulação
mais formal de um verdadeiro Grupo
Vascular, com o único fim de oferecer
aos nossos utentes o melhor tratamento possível, uma solução para o
seu problema, nas condições de rigor
técnico e segurança que consideramos
indispensáveis. n
Dr. Gabriel Branco
Assistente Graduado de Neurorradiologia
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Serviço de Cardiologia
Director: Dr. Aniceto Silva

Arritmologia: a revolução
do ritmo cardíaco
O coração é um órgão com características excepcionais.

O

coração tem o seu
próprio sistema
eléctrico e bate
(contr ai) em
média 100.000 vezes por dia...
3 milhões de vezes por mês...
36 milhões de vezes por ano.
As perturbações da actividade eléctrica do coração têm
implicações determinantes
na sobrevida do ser humano.
Elas podem ser mínimas, sem
significado clínico (extra-sístole), ou serem graves pondo
em risco a vida de forma
imediata (morte súbita), ou
ainda terem repercussões
prolongadas que levam à
insuficiência cardíaca ou ao
aparecimento de acidentes
vasculares embólicos.
A morte súbita cardíaca é a
primeira causa de morte nos
países desenvolvidos (mais
de 300 mortes por milhão
de habitantes/ano), sendo
responsável por mais mortes que a totalidade
dos principais cancros (pulmão, mama, tubo
digestivo) e a Sida no seu conjunto. A grande
maioria das pessoas que morre subitamente
(em menos de uma hora desde o início dos
sintomas), morre devido a uma arritmia
(fibrilhação ventricular). A fibrilhação
ventricular só tem um tratamento eficaz
que é a desfibrilhação por choque eléctrico
efectuado imediatamente após o início do
episódio (primeiros minutos). Nos doentes
com cardiopatia isquémica e sobretudo
nos que têm má contracção ventricular,
o risco de morte súbita é muito elevado.
Nestes doentes está indicada a implantação
de cardioversores-desfibrilhadores (CDI).
Os CDI são implantados como um vulgar
pacemaker, mas no caso de aparecimento
de uma fibrilhação ventricular, conseguem

«O Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental
tem a maior Unidade de Arritmologia
de Intervenção do país.»
terminá-la de imediato por desfibrilhação
eléctrica automática.
A insuficiência cardíaca é o estadio final
das diferentes patologias cardíacas. A sua
incidência (3 novos casos por mil habitantes/
ano) e prevalência (0,2 a 2%) tem aumentado
nas últimas décadas. Hoje existe uma nova
alternativa terapêutica para os doentes com
insuficiência cardíaca e dessincronia ventricular. A implantação de sistemas de ressincronização com pacing biventricular melhora a
contracção ventricular reduzindo os sintomas,
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«Os acidentes
vasculares
cerebrais são
responsáveis por
aproximadamente
vinte mil mortes
por ano.»

o número de internamentos hospitalares e
aumentando a sobrevida.
Os acidentes vasculares cerebrais são outra
causa de morte muito frequente em Portugal,
sendo responsáveis por aproximadamente
vinte mil mortes por ano. Estima-se que
20% são devidas a embolias em doentes com
fibrilhação auricular (FA). A FA é a arritmia
mantida mais frequente e que motiva maior
número de internamentos hospitalares. O
tratamento farmacológico é muitas vezes
ineficaz. Hoje é possível tratar muitos destes
doentes por um simples cateterismo com
estudo electrofisiológico (registo da actividade
eléctrica intracardíaca) e ablação (eliminação
selectiva de focos arrítmicos). Este tratamento
foi inicialmente concebido no Hospital de
Santa Cruz (1996), pelo Prof Dr. Queiroz e
Melo como um tratamento cirúrgico (isolamento das veias pulmonares), foi duplicado
em 1997 por cateterismo no laboratório de
electrofisiologia, sem necessidade de incisão
cirúrgica. Hoje é regularmente efectuado em
centenas de outros laboratórios de electrofisiologia espalhados por todo o mundo. A
ablação da FA está recomendada sempre que
o tratamento farmacológico não é eficaz.
Por todos estes motivos a Arritmologia de
Intervenção foi a área da Cardiologia que mais
cresceu nos últimos 20 anos, sendo uma das
suas valências mais ecléticas e diferenciadas.
Inicialmente vocacionada para tratar doentes
com episódios súbitos de taquicardia (ablação
de vias anómalas), é hoje determinante no
tratamento das patologias cardiovasculares com

maior impacto epidémiológico (prevenção da
morte súbita cardíaca, controlo da insuficiência
cardíaca e tratamento da fibrilhação auricular),
Os seus tratamentos são efectuadas por cardiologistas com uma formação suplementar de dois
anos credenciada pela Ordem dos Médicos (sub-especialidade de Electrofisiologia Cardíaca).
O Centro Hospitalar Lisboa Ocidental tem a
maior Unidade de Arritmologia de Intervenção
do país.
Esta Unidade sedeada no Hospital de Santa
Cruz (HSC) iniciou em Portugal a ablação por
cateter em Novembro de 1990 e a implantação
de CDI em Fevereiro de 1992. Desde então, a
Unidade tem sido pioneira na introdução das
novas técnicas de mapeamento e tratamento
invasivo das arritmias cardíacas. A actividade
assistencial tem sido marcante, tendo realizado
cerca de um terço de todos os tratamentos
efectuados em Portugal (CDI e ablações). Só
no ano de 2006 no HSC implantaram-se mais
de 190 CDI, e foram realizadas mais de 510
ablações, num total de mais de 1000 intervenções. A par desta actividade terapêutica
efectuaram-se 6400 consultas de arritmologia,
incluindo 1300 primeiras consultas. É por
isso uma das Unidades Europeias com maior
número de tratamentos realizados, sendo a
sua actividade científica reconhecida, muito
especialmente devido ao contributo que
tem tido no desenvolvimento da ablação da
fibrilhação auricular. n
prof. doutor Pedro Adragão
Assistente Graduado de Cardiologia
Responsável da Unidade de Arritmologia
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Serviço de Nefrologia
Directora: Dra. Maria João Pais

Unidade de LDL-Aferese

A

LDL-Aferese é uma técnica de
depuração extracorporal que
permite a remoção selectiva das
ß lipoproteínas nomeadamente
LDLc (63% a 77% por sessão), IDLc, VLDLc
(60 a 62% por sessão), e a Lp(a), mantendo
os níveis de HDLc. Tem ainda outros
efeitos benéficos no tratamento da doença
aterosclerótica, a citar: redução da oxidação
das LDLc, melhoria da função endotelial,
redução do fibrinogénio entre outros.
Em 1985 Yokoyama e em 1987 Mabuchi
descreveram a técnica de aferese selectiva
utilizando a adsorção química com dextrano
sulfato (Liposorber KaneKa) que combina a
plasmaferese, que separa o plasma do sangue
seguida da hemoperfusão do plasma que
adsorve selectivamente as ß lipoproteinas de
baixa, intermédia e muito baixa densidade
(fig. 1).
Em 1996 foi criado o Sistema DALI (direct
absorption lipoprotein), pela Fresenius, que
permitiu simplificar o processo de remoção
selectiva das ß lipoproteinas utilizando
apenas a hemoperfusão com poliacrilato
do sangue total.
Nos anos 90, a FDA estabeleceu os critérios para a LDL-Aferese no tratamento da
Hipercolesterolémia Familiar (HF) baseando-se no padrão genético, níveis de LDLc
e presença de doença coronária. Existem
ainda outras hipercolesterolémias refractárias à terapêutica médica que também têm
indicação para esta técnica.
Esta técnica é segura e bem tolerada,
quando realizada em unidades com
experiência em técnicas extracorporais,
e por técnicos de saúde treinados, pois é
fundamental, para além da monitorização
hemodinâmica da sessão, o conhecimento
do funcionamento do monitor, a técnica de
punção do acesso vascular, o manejo dos
anticoagulantes e das complicações que
podem ocorrer durante a sessão.
Em 1996 foi criada na Unidade de Hemodiálise (HD) do Serviço de Nefrologia do
Hospital de Santa Cruz (HSC), a única
Unidade de LDL-Aferese do País, com o
sistema Liposorber KaneKa e posteriormente, em 2003, também com o novo
Sistema DALI. A equipa da Unidade é

Esquema do circuito de ldl aferese
(figura 1)

constituída, desde o ínicio, por duas nefrologistas que receberam formação específica na
Unidade de LDL-Aferese do H. Policlínico
em Roma, assim como por uma enfermeira
da unidade de HD, que posteriormente deu
formação aos outros elementos da equipa
de enfermagem.
Durante estes 11 anos de funcionamento
foram tratados 9 doentes, estando activos
em 2007, 5 doentes (3 M e 2 H). Dos
restantes 4 doentes, 3 saíram por deixarem
de ter critérios para LDL-Aferese e 1 por
abandono da técnica.
A referenciação de doentes para LDLAferese tem sido feita na consulta de
Lípidos do HSC feita pelos nefrologistas
da unidade. n
Dra Margarida Bruges
Assistente Graduada de Nefrologia
Dra Teresa Adragão
Assistente Graduada de Nefrologia
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Serviço de Cirurgia Cardiotorácica
Director: Prof. Doutor J. Queiroz e Melo

Tratar a fibrilhação auricular e evitar AVC´s
por cirurgia mini-invasiva e toracoscópica

A

fibrilhação auricular (FA) das cicatrizes que se formam, quer das causa dos AVC. A experiência inicial
é a arritmia mantida mais energias para as efectuar.
nesta abordagem inovadora é excefrequente e aumenta o risco
Inicialmente foram operados lente. Esta parece a melhor forma de
de morte e incapacidade. apenas doentes submetidos a cirurgia reduzir a incidência de AVC naqueles
A FA aumenta também o risco de cardíaca que tinham simultaneamente doentes que já tiveram um, e que nos
acidentes cerebrovasculares (AVC). fibrilhação auricular. Posteriormente exames subsequentes se determinou
Em doentes específicos nomeada- também passou a ser utilizada em ser o apêndice auricular o ponto de
mente nos doentes de válvula mitral doentes com fibrilhação auricular formação dos coágulos que estiveram
esta prevalência ainda é maior. A isolada, isto é, sem doença cardíaca na origem do AVC.
causa destes AVC é a formação dos concomitante. Como os resultados
Estamos a trabalhar, em ligação com
coágulos que se originam no coração. foram promissores, passámos a tratar numerosas unidades de todo o país,
A fibrilhação auricular é a causa mais estes doentes com técnicas cirúrgicas para esclarecer de forma científica
frequente dos embolos com origem miniinvasivas. Esta abordagem tem definitiva que nestes doentes é possível
no coração, porque condiciona fluxo vindo a ter um enorme crescimento evitar os AVC, ou a sua repetição. Esta
de sangue lento dentro do apêndice por permitir tratar a fibrilhação auri- é uma janela de oportunidade e espeauricular esquerdo o que facilita a cular e remover o apêndice auricular rança para um problema que afecta
formação dos coágulos no seu interior. esquerdo. Como na fibrilhação auri- por ano cerca de 7500 portugueses,
Nestes doentes o risco de AVC varia cular os coágulos formam-se dentro dos quais cerca de 2000 são candidatos
entre 5 e 18 % por ano. É assim fácil do apêndice auricular esquerdo temos a este novo tratamento. n
concluir que a fibrilhação auricular é vindo a tratar por toracoscopia os
uma doença maligna, nestes doentes doentes em que esse apêndice é a
Prof. Doutor J. Queiroz e Melo
Director do Serviço
de risco, com enorme
impacto nos cuidados
hospitalares e com «uma janela de oportunidade
BIBLIOGRAFIA:
custos sociais e finanMelo JQ, Adragao P, Neves J, Ferreira
e esperança para um problema
ceiros incalculáveis.
M, Calquinha C, Santos A, Rebocho
O t r atamento que afecta por ano cerca de 7500
MJ. Surgery for atrial fibrillation using
médico destas situaintra-operative radiofrequency ablation.
ções tem resulta- portugueses»
Rev Port cardiol. 1998; 17: 377-379.
dos insatisfatórios.
Surgiram por isso os tratamentos
não farmacológicos. Todas as técnicas
curativas para tratar a fibrilhação
auricular consistem em criar cicatrizes
no tecido das aurículas. Em 1991 Cox
descreveu uma operação muito difícil
e complexa que nunca teve grande
divulgação. Como alternativa, o nosso
grupo descreveu há 9 anos outra
técnica, muito mais simples que todas
as anteriores, o isolamento bilateral
das veias pulmonares. Acresce que
na nossa proposta, a forma de criar
as cicatrizes utiliza aquecimento dos
tecidos com energia de radiofrequência
como alternativa a incisões cirúrgicas. Esta técnica revelou-se como
um procedimento rápido e seguro,
pelo que teve enorme divulgação. É
presentemente efectuada em todo o
Torax de doente submetido a cirurgia da FA
mundo, com enormes variações, quer
com remoção de apêndice auricular
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Obesidade Mórbida
Experiência do grupo multidisciplinar
Serviços de Endocrinologia, Cirurgia Geral,
Gastrenterologia, Pneumologia, Cirurgia
Plástica, Reconstrutiva e Estética e Maxilo Facial,
Otorrinolaringologia, Psicologia e Nutrição e Dietética

A

Organização Mundial de
Saúde (OMS) define a obesidade como uma doença, na
qual o excesso de gordura
corporal acumulada pode atingir graus
elevados, podendo assim afectar a saúde
dos indivíduos atingidos.
A etiopatogenia deste processo é
habitualmente complexa, incluindo
factores metabólicos, comportamentais, ambientais, culturais, hormonais
e genéticos, mas tem sempre por base
sucessivos balanços energéticos positivos, em que a quantidade de energia
ingerida é superior à quantidade de
energia dispendida pelo organismo.
Parece importante o papel dos factores
genéticos na génese da obesidade.
Considera-se que os genes envolvidos
no ganho ponderal aumentam a
susceptibilidade ao risco para desenvolver obesidade, quando o indivíduo
é exposto a condições ambientais
favorecedoras. A obesidade tem, assim,
tendência familiar, verificando-se com
frequência crianças obesas filhas de
pais obesos.
Estima-se que mais de 50% da
população mundial será obesa em
2025 e a obesidade é por isso, muito
justamente, considerada pela OMS
como a epidemia global do século
XXI. Isto deve-se seguramente aos
hábitos de vida actuais: comportamento alimentar caracterizado por
elevado consumo de calorias (açucares
e gorduras) e dietas cada vez menos
ricas em cereais completos, hortaliças
e frutos, para além de reduzidos níveis
de actividade física.
Assim a obesidade é uma doença
crónica, com enorme prevalência
nos países desenvolvidos, atingindo
homens e mulheres de todas as raças
e de todas as idades, representando
os seus custos económicos 2 a 7 %
dos custos totais da saúde. Estima-se
que em Portugal, os custos directos

da obesidade representam 3,5% das
despesas de saúde.
Depois do tabagismo, a obesidade é
considerada, hoje, a 2ª causa de morte
passível de prevenção.
Em 1999, no 9º Congresso Europeu
de Obesidade foi apresentada pelo
Professor Phillip James, Presidente
da International Obesity Task Force e
preparada em conjunto com a European Association for the Study of Obesity,
assinada por 24 países a designada
“Declaração de Milão” refere no preâmbulo: (...) há uma grande preocupação
pelos graves problemas de saúde, sociais
e económicos da sobrecarga ponderal
e da obesidade em indivíduos de
comunidades da Europa e do resto do
Mundo.
Na maioria dos países da Europa
a obesidade é a epidemia em maior
crescimento, afectando actualmente
10 a 40% da população adulta.
Estimativas recentes indicam que a
prevalência da obesidade na Europa é
de 15 a 20 % na maioria dos países, e
em Portugal atinge 14,4%, dos quais 0,8
% com obesidade mórbida.
A prevalência da obesidade em
Portugal tem sido avaliada através
do Índice de Massa Corporal (IMC
– kg/m2). Este índice permite a classificação da obesidade em 3 graus (grau
I se IMC 30,0-34,9; grau II se IMC
35,0-39,9; grau III se IMC >40, e mais
recentemente grau IV para as situações
de superobesidade com IMC >50).
A obesidade faz parte de um conjunto
de doenças de elevada prevalência
e incidência na comunidade a que
estão associadas a Diabetes Mellitus,
a Hipertensão Arterial, a Dislipidémia,
a Doença Cardiovascular, a Doença
Osteoarticular, a Síndroma de Apneia
Obstrutiva do Sono (SAOS), as
Doenças Psicológicas como Depressão
e/ou Alterações do Comportamento
Alimentar, Disfunções Genito-Urinárias

(Sindroma do Ovário Poliquístico,
Incontinência Urinária) e Neoplasias
Hormonodependentes.
Quando a obesidade atinge grandes
proporções (IMC >40) designa-se por
obesidade mórbida, que pela sua gravidade está associada a um maior risco de
co-morbilidades e condiciona elevadas
taxas de mortalidade (que aumentam
proporcionalmente ao IMC). A taxa
de mortalidade de doentes obesos com
50% de excesso de peso é o dobro do
das pessoas com peso normal, subindo
para oito vezes mais se coexistir Diabetes
Mellitus.
É uma doença grave que condiciona
o aparecimento de outras doenças
crónicas, debilitantes e potencialmente
fatais, que implica elevadíssimos custos
nos sistemas de saúde, quer directos
quer indirectos, resultantes da perda de
produtividade e do absentismo.
A obesidade mórbida é a principal
responsável pelo aumento das taxas de
mortalidade, diminuição da expectativa e deficiente qualidade de vida dos
doentes.
A consulta multidisciplinar de Obesidade Mórbida do Hospital de Egas
Moniz iniciou-se em 1998, abrangendo
as seguintes especialidades: Endocrinologia, Cirurgia Geral, Gastrenterologia,
Pneumologia (suspeita de SAOS para
diagnóstico e tratamento desta patologia), Cirurgia Plástica, Reconstrutiva
e Estética e Maxilo Facial, Otorrinolaringologia, Psiquiatria (2005-2006),
Psicologia e Nutrição e Dietética.
A consulta apoia-se num protocolo
de actuação de todos os intervenientes
tendo como objectivo centralizar toda
a informação do doente (avaliação
clínica, laboratorial, imagiológica, perfil
psicológico e comportamento alimentar,
registo das especialidades médicas
de acordo com as co-morbilidades, e
avaliação pré e pós-operatória).
Todos os doentes enviados à consulta
são numa primeira fase observados
na Consulta de Endocrinologia, que
estuda o doente, avalia o impacto
das co-morbilidades associadas à
obesidade, e sempre que coexistem
patologias é solicitada, na maioria das
vezes, a observação e colaboração de
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do Hospital de Egas Moniz
bariátrica (“lap-band”) 260 doentes,
5 doentes fizeram bypass gástrico,
2 doentes colocaram pacemaker e estão
em avaliação 379 doentes. Aguardam
a consulta de “grupo“ 86 doentes, e a
intervenção cirúrgica 98 doentes.
Após a intervenção todos os doentes
são observados com periodicidade
mensal, semestral ou anual nas
consultas de Endocrinologia e Cirurgia,
de acordo com protocolo de actuação.
Aos 2 anos de Follow-up e/ou após
a obtenção do “peso ideal” os doentes
são observados em Cirurgia Plástica,
sendo posteriormente submetidos em
vários tempos às cirurgias reconstru-

Saúde 2004-2010 foram propostas
várias Estratégias de Intervenção em
relação à Obesidade Mórbida, que
passo a citar:
E5- ..Produzir e divulgar critérios
de qualidade e funcionamento das
consultas hospitalares de obesidade,
produzir e divulgar critérios de referenciação dos doentes com obesidade
grau II com co-morbilidades e com
obesidade grau III, para as consultas
hospitalares de obesidade;
E6-…Planear, criar e desenvolver
serviços hospitalares de cirurgia bariátrica;
E7-… Produzir e divulgar critérios
de qualidade e de funcionamento de serviços
Prevalência da obesidade na Europa
hospitalares de cirurgia de
obesidade;
E8-… Propor uma
comissão nacional para
avaliação da terapêutica
cirúrgica da obesidade,
dos casos propostos para
cirurgia e seu seguimento;
E9-…Divulgar periodicamente, junto dos profissionais de saúde a localização
das consultas hospitalares
de obesidade e dos serviços
hospitalares de cirurgia
bariátrica.
Tanto quanto sabemos
o Hospital de Egas Moniz
tivas (abdominoplastias, lipectomias foi o primeiro no país a organizar uma
ou outras).
consulta multidisciplinar e o segundo a
O grupo multidisciplinar reúne-se efectuar cirurgia bariátrica.
O Serviço de Gastrenterologia foi a
mensalmente, tendo como objectivo a
discussão de casos clínicos, a apresen- nível nacional o pioneiro na colocação
tação de situações mais complexas, a de BIG.
definição de estratégias e a interligação
Até à data os vários serviços da
dos vários serviços, nem sempre fácil.
consulta multidisciplinar do Hospital
A elevada prevalência da obesidade de Egas Moniz/CHLO, têm desde
em Portugal e a sua taxa de crescimento 1998 procurado optimizar a resposta
anual, a morbilidade e mortalidade às “Estratégias de Intervenção”.
muito altas, a diminuição da qualiDevido ao crescente acesso de doentes
dade de vida e os elevados custos que à nossa consulta, as listas de espera são
determina, constituem a preocupação inevitáveis. Temos, apesar das dificulque fundamentou a necessidade de dades, uma casuística significativa com
constituir o “Programa Nacional de bons resultados. n
Combate à Obesidade”.
No âmbito do Programa Nacional
Dra. Maria Manuela Oliveira
Assistente Graduada de Endocrinologia
de Combate à Obesidade da Direcção-Geral da Saúde - Plano Nacional de Grupo Multidisciplinar de Obesidade Mórbida
(Adaptada de International Obesity Task Force)

outras especialidades, nomeadamente
Pneumologia, Cardiologia e Otorrinolaringologia, de forma a resolver a
morbilidade existente. Todos os doentes
são avaliados nas consultas de Psicologia
e de Nutrição e Dietética.
Por vezes, dada a grande dificuldade
de mobilização destes doentes, é necessário o seu internamento para realização
da investigação clínico-diagnóstica
e/ou preparação pré-operatória para
optimização do controlo metabólico
dos doentes.
Dada a gravidade das situações e
na maioria dos doentes a falência da
terapêutica convencional (regime
alimentar, exercício físico,
mudança do estilo de vida),
sempre associada a múltiplas
terapêuticas farmacológicas, é
proposta uma técnica restritiva
para redução do peso. Estas
medidas, perante a gravidade
da patologia são sempre insuficientes, ineficazes e frustrantes
pela elevada taxa de recidivas,
com recuperação do peso
a breve prazo, tornando-se
quase sempre necessária uma
intervenção cirúrgica ou outra,
de carácter restritivo.
Mensalmente é realizada
uma consulta de “Grupo”
(Endocrinologia, Psicologia e
Dietética) para decisão terapêutica individualizada, baseada nas
características clínicas, co-morbilidades,
e principalmente no perfil psicológico
e do comportamento alimentar do
doente, a terapêutica cirúrgica/restritiva
mais adequada.
Têm indicação para colocação de
BIG (Balão Intra-Gástrico) todos os
doentes com IMC >30<40 sempre que
exista morbilidade associada, desejo de
gravidez, necessidade de perda de peso
pré-operatório para redução do risco
cirúrgico, e nos doentes com IMC >40
prévio a gastroplastia se coexiste morbilidade grave e em doentes com IMC
>50 para redução do risco cirúrgico.
Desde 1998 foram avaliados 851
doentes, dos quais colocaram BIG 203
doentes (28 pré - banda).
Foram submetidos a cirurgia
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Serviço de Cardiologia
Director: Dr. Aniceto Silva

Cardiologia de Intervenção

O

diagnóstico e tratamento
da doença cardíaca
mudaram radicalmente
nas últimas décadas. O
desenvolvimento de técnicas invasivas
de diagnóstico levaram à explosão,
nos anos 70 e 80, da cirurgia cardíaca,
e posteriormente, ao início de uma
nova valência terapêutica, hoje denominada Cardiologia de Intervenção,
que engloba o conjunto de técnicas
terapêuticas percutâneas alternativas
ou complementares às terapêuticas
médico-cirúrgicas.
Ao cardiologista de intervenção é
exigido treino exaustivo, experiência
com a multiplicidade dos sistemas
hoje usados nesta subespecialidade,
bom senso na sua utilização, sólidos
conhecimentos médicos, biológicos e
radiológicos e capacidade de avaliação
das possibilidades da terapêutica
médico-cirúrgica das várias patologias cardiovasculares.
O trabalho não é só desta geração.
Recordo alguns marcos históricos:
1844
Bernard – Cateterização do coração
do cavalo pela jugular e carótida
1895
Roentgen – Descoberta do Rx
1929
R. dos Santos – Angiografia de
contraste
1929
Forssmann – Cateterização do
coração direito do homem com
controlo fluoroscópico
1959
Sones – Coronariografia selectiva
1964
Dotter – Angioplastia coronária
periférica
1977
Gruentzig – Angioplastia coronária
com balão
1984
Hartzler – Angioplastia primária no
enfarto agudo do miocárdio
1984
Inoue – Valvulotomia mitral
percutânea.

Criado em 1980, o Hospital de
Santa Cruz (HSC) tem como uma das
suas principais valências e prioridades
a Cardiologia e a Cirurgia Cardíaca.
A 1ª Sala de Hemodinâmica polivalente ali instalada iniciou a sua
actividade em Maio de 1981. Com
profissionais devotados (liderados,
na altura, pelo Prof. Seabra Gomes)
espírito de equipa, colaboração interdisciplinar e uma vivência hospitalar
contínua, foi possível iniciar a realização destas técnicas diagnósticas
e terapêuticas e acompanhar os
enormes progressos verificados, neste
domínio, nos últimos anos.
Assim no HSC fizemos em:
1984
1ªAngioplastia Coronária
1985
1ª Valvulotomia pulmonar
1ª Valvulotomia aórtica
1987
1ª Valvulotomia mitral

«Ao cardiologista
de intervenção
é exigido
treino exaustivo.»
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1989
1ª Angioplastia das artérias renais
1990
1º Stent intracoronário
1ª Fulguração das vias anómalas
1991
1ª Aterectomia direccional
1ª Ablação por radiofrequência
1992
1º Cardioversor desfibrilhador
1993
1ª Aterectomia rotacional
1994
1ª Angioscopia intracoronária
1ª Angioplastia com “laser”
1ª Ecografia intracoronária
1996
1ª Valvulotomia mitral associada a
isolamento das veias pulmonares
com radiofrequência para a
fibrilhação auricular
2000
1ª Implantação de Pacemaker
biventricular para tratamento da
insuficiência cardíaca
2004
1º Encerramento percutâneo de

rotura do septo interventricular no
enfarto do miocárdio.
1ª Assistência ventricular esquerda
percutânea na angioplastia de alto
risco
2005
1º Tratamento percutâneo da
dissecção aórtica crónica com
colocação de endoprótese revestida
Até ao presente foram feitas no
HSC, para além das dezenas de milhar
de cateterismos de diagnóstico, cerca
de 14 000 angioplastias coronárias,
muitas das quais, no contexto de
EAM, 400 valvulotomias mitrais, 200
angioplastias periféricas, 1200 cateterismos de intervenção pediátricos,
etc..
O futuro passará, certamente, pelo
desenvolvimento de novas técnicas,
como a implantação valvular percutânea, valvuloplastia percutânea,
implantação transendocárdica (ou
outra) de células estaminais para
restauração da função ventricular e
angiogénese. n

Dr. Francisco Pereira Machado
Assistente Graduado de Cardiologia
Responsável pela Unidade de Intervenção
Cardiovascular (UNICARV)
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Serviço de Neurocirurgia
Director: Martins campos

Serviço de Neurologia
Director: Dr. Pedro Cabral

Cirurgia da Epilepsia

A

epilepsia é uma doença
muito incapacitante, pois
para além dos problemas
associados à doença em
si, tem também uma carga mística,
doença de Deuses e de Demónios.
Já no século III a.c. Hipócrates reconheceu a Epilepsia como uma doença
do cérebro, mas por 23 séculos predominou a origem mística da doença. E
embora saibamos inequivocamente
que a Epilepsia é uma doença do
cérebro, 23 séculos é muito tempo
e ainda nos dias de hoje as pessoas
escondem o facto (têm vergonha)
de terem a doença. Mesmo as mães
escondem que os filhos têm epilepsia,
tem um forte estigma social, ninguém
esconde que o seu filho tem asma, por
exemplo.

e que o impossibilita de levar uma
vida normal, tentar descobrir se
existe uma zona do cérebro que esteja
lesionada, se essa zona é a responsável
pela epilepsia, e caso seja, se é possível
com uma cirurgia remover essa lesão
do cérebro sem deixar alguma incapacidade e curando a epilepsia.
Este trabalho exige uma equipa
multidisciplinar que envolve a Neurologia, Neurofisiologia, Neuropsicologia,
Psiquiatria, Neurorradiologia, Neurocirurgia e Neuropatologia, que se reúnem
mensalmente para discutir os casos que

Segundo estudos recentes aceita-se
que em Portugal existem cerca de
60.000 pessoas com epilepsia. A
grande maioria é controlada com
medicamentos. Aqueles que são
candidatos a tratamento com cirurgia
são os que não são controlados com
medicamentos, que são cerca de 4000
doentes, sendo que todos os anos
aparecem cerca de 300 novos candidatos a Cirurgia da Epilepsia (CE).
A primeira CE foi
realizada em 1866 por «somos o único centro nacional
Sir Victor Horseley, em
Londres, desde essa altura a operar com regularidade
tem havido uma grande crianças com Epilepsia»
evolução e hoje em dia
existem inúmeros centros
de CE em todo o mundo. No Hospital
são estudados no Centro Hospitalar
Egas Moniz a equipa de CE foi criada
de Lisboa Ocidental (CHLO) e candidatos a cirurgia. Caso se decida operar
em 1995, tendo como seu coordeo doente, numa nova fase o doente é
nador e grande impulsionador o Dr.
discutido com a Anestesia e Pediatria,
Orlando Leitão, que como referência
nacional nas Ciências Neurológicas
pois normalmente são doentes que
exigem técnicas diferenciadas e o
trouxe grande prestigio à equipa.
O que a equipa de CE faz é, em
sucesso depende muito do apoio da
face a um doente com epilepsia que
Anestesia e dos cuidados pediátricos,
em especial no pós-operatório.
não é controlada com medicamentos

O mais difícil e a grande mais-valia
desta equipa de CE do CHLO foi ter
conseguido coordenar e motivar um
número tão grande de especialidades,
que com grande altruísmo se apercebem dos benefícios imensos que
advêm de um doente ficar curado da
sua Epilepsia. Tal foi conseguido com
o apoio constante da Administração e
com o grande carisma do Dr. Orlando
Leitão e do Director do Departamento
de Neuriciências, Dr. Pedro Cabral.
A equipa já operou cerca de 160
doentes (que são os doentes com
Epilepsias mais incapacitantes),
sendo que um terço (mais de 50)
são crianças, sendo o único centro
nacional a operar com regularidade
crianças com Epilepsia. Destes doentes
a grande maioria são doentes com
epilepsia no lobo temporal (cerca de
110) e nestes temos uma taxa de cura
da epilepsia de 80%, sendo que mais
15% têm uma melhoria acentuada,
ou seja, apenas 5% dos doentes não
beneficiaram da cirurgia. Uma taxa
de sucesso ao nível do que se faz nos
grandes centros internacionais. n
Dr. Joaquim Pedro
Assistente Hospitalar de Neurocirurgia
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Direcção do Internato Médico

O Centro Hospitalar de Lisboa
Ocidental e o Ensino Pós-graduado

A

criação do Centro Hospitalar
de Lisboa Ocidental (CHLO)
representou uma importante
realização no que respeita
à formação médica, quer no ensino
pré-graduado, devido à sua ligação
à Faculdade de Ciências Médicas da
Universidade Nova de Lisboa, quer no
ensino pós-graduado, e em particular
a nível dos Internatos Médicos.
A partir da união no mesmo centro
hospitalar dos Hospitais de Egas Moniz,
de São Francisco Xavier e de Santa Cruz,
o espectro de valências do conjunto
das especialidades médicas tornou-se
mais abrangente, os estágios a as capacidades formativas mais diversificados
e completos, sublinhando o valor da
instituição como elemento participante
activamente no desenvolvimento da
qualidade científica, técnica e humana
dos médicos que aqui realizam a sua
formação pós-graduada na especialidade, ou parte dela.
É importante mencionar que as três
estruturas hospitalares constituintes do
CHLO já incluíam, na sua história e no
seu passado, um empenhamento efectivo
e duradouro na formação dos médicos
internos. Só com este background foi e
é possível uma actividade – a formação
e o treino médicos - que impõe a
participação de todos os clínicos e dos
outros profissionais a nível da estrutura
hospitalar. É sobretudo o espírito da
missão de ensinar, presente em todos e
portanto inerente à própria instituição,
que concretiza esse propósito.
Actualmente, escolheram realizar a
sua formação nos Internatos Médicos
do CHLO cerca de 170 médicos, sendo
que para alcançarem essa posição
tiveram que obter as mais elevadas classificações em provas de seriação que são
altamente competitivas. Além do mais,
os serviços clínicos que integram o
CHLO têm tido, desde há muitos anos,
a preferência de muitos dos internos
que vão iniciar essa importante fase da
sua carreira e vida profissionais. Ou,
por outras palavras, o CHLO está no
topo das preferências dos internos.

Muitos internos pertencentes a outras
instituições hospitalares de vários
pontos do país ou provenientes da área
dos cuidados de saúde primários: medicina geral e familiar e saúde pública,
optam também por realizar estágios

«a formação e o treino
médicos impõem a
participação de todos
os clínicos e dos outros
profissionais a nível da
estrutura hospitalar»
parcelares em serviços hospitalares
do CHLO, considerados centros de
referência, chegando a haver uma lista
de espera de vários anos para marcação
desses estágios, em alguns serviços.
Como é evidente, os internos do
CHLO também realizam, no decorrer
dos seus programas de formação,
estágios diversos em outros serviços

de grande qualidade, em Portugal e no
estrangeiro. Esta actividade enriquece a
formação dos internos mas também os
seus serviços, pois trazem para a instituição os conhecimentos e a inovação
adquiridos com essas experiências.
A existência no CHLO de um Departamento de Investigação Clínica,
recentemente criado, e de uma revista
médica de publicação periódica com
peer review, na qual os internos e os
restantes médicos são estimulados a
publicarem artigos que descrevem as
suas observações clínicas ou as suas
investigações, é também uma manifestação da vontade da instituição de aliar
os aspectos formativos da assistência
aos doentes aos aspectos formativos da
investigação e da publicação científica,
imprescindíveis à ambição de tornar
o Centro Hospitalar num centro de
excelência pela forma como trata os
doentes, participa na investigação
médica e forma os profissionais. n
Dr. Pedro Escada
Director do Internato Médico

Arquivos Egas Moniz
A revista “Arquivos Egas Moniz” é a revista científica do Centro Hospitalar de Lisboa
Ocidental (CHLO). Teve início no 1º semestre de 2005, obedece às normas internacionais
de publicação e tem “peer review”. É uma publicação semestral regular, encontrando-se
actualmente no seu quinto número. Inicialmente tinha o nome “Arquivos Clínicos do Hospital
de Egas Moniz” e após a criação do Centro Hospitalar passou a ser a revista científica do
Centro com o nome de “Arquivos Egas Moniz”. Tem como editor principal o Dr. Pedro
Escada sendo o Conselho Científico constituído pelos Directores de Serviço do CHLO.
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Serviço de Gestão Estratégica de Recursos Humanos
Director: Dr. Pedro Alexandre

Formação
Um momento de viragem

N

os últimos 20 anos
assistiu-se a uma explosão
generalizada da Formação
Profissional em Portugal,
mercê dos financiamentos do Fundo
Social Europeu (FSE) destinados a
aumentar a qualificação dos trabalhadores portugueses, procurando-se,
desta forma, combater a fraca produtividade e competitividade do país.
Infelizmente, o diagnóstico do país
parece não ter sofrido grandes alterações, continuando Portugal a ser visto
como um país de baixa produtividade
e fraca competitividade.
O aparente insucesso no aproveitamento dos financiamentos do
FSE tem sido explicado quer pela
assimetria no acesso à formação, com
os trabalhadores menos qualificados
a terem maior dificuldade em aceder
à formação, quer pela forma como a
formação foi, muitas vezes, concebida
e organizada, guiando-se mais por
critérios e regras de financiamento do
que pelas necessidades de qualificação
dos seus activos.
O sector da saúde não foi excepção.
As micro estruturas destinadas a
promover o ensino e actualização
de conhecimentos de determinados
grupos profissionais, até então existentes, deram lugar ao aparecimento
de Centros de Formação multiprofissionais e multidisciplinares, passando
a formação a ser vista como um direito
de todos os profissionais.
Também aqui, não obstante o
notável caminho até hoje percorrido
e a excelência do trabalho realizado, se
constata que os efectivos menos qualificados são os que menos beneficiaram
da formação, sendo voz corrente as
críticas à excessiva dependência da
formação das regras e critérios dos
subsídios concedidos e de que, nem
sempre, a formação ministrada tem
sido a mais adequada.

«as políticas de recursos
humanos e de formação
devem caminhar em
uníssono»
Independentemente do caminho
percorrido, que se considera
bastante válido, encontramo-nos
num momento de viragem na área
da Formação Profissional, desde logo
provocado pela alteração da política
da Formação Profissional com o
terminus dos QCA’s1 e a aprovação
do QREN 2007/20132, que inclui o
Programa Operacional Temático
Potencial Humano, no qual se insere
a área da formação profissional.
A nível interno, as alterações no
sector da formação, começaram
um pouco antes com a criação
do Centro Hospitalar de Lisboa

Ocidental (CHLO) e a sua agregação
à área de Recursos Humanos, que
originou a extinção dos três Centros
de Formação autónomos, como até
então existiam.
Passada que foi a primeira fase
em que as prioridades foram as de
junção, articulação, assimilação, estabelecimento de um modus operandi,
procurando sempre respeitar a individualidade de cada uma das realidades
locais, desde que tal não colidisse com
o emergir da realidade comum, e de
estabilização da equipa de profissionais afecta à formação3, é chegada a
hora de conferir nova roupagem ao
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sempre presente que a competência
colectiva é mais que o mero somatório
das competências individuais.
Para tanto a área da formação
terá de se adaptar à nova realidade
emergente, apontando-se como
iniciativas prioritárias a empreender,
entre outras, as seguintes:

«a formação
profissional deve
facultar a aquisição de
saberes-fazer»
Sector da Formação do CHLO.
Entendo esta viragem como uma
mudança na continuidade. Estamos
cientes da nossa responsabilidade
em prosseguir o legado que nos foi
deixado e que nos merece o máximo
respeito. Não se pretende operar
rupturas, mas tão só imprimir uma
forma diferente de olhar a Formação
Profissional no CHLO.
Considero correctíssima a inserção
da Formação na área de Recursos
Humanos, no caso concreto no
Serviço de Gestão Estratégica de
Recursos Humanos, uma vez que
as políticas de recursos humanos e
de formação devem caminhar em
uníssono.
Na verdade, a formação profissional
deve fazer a convergência entre as
necessidades de enriquecimento e
desenvolvimento dos profissionais
e as necessidades de melhoria da
eficácia e eficiência das instituições.
Mais do que um processo de aquisição de conhecimentos pelo método
expositivo, a formação profissional
deve ser um campo privilegiado de

aquisição de competências, ou seja,
mais do que se limitar a transmitir
saberes, a formação profissional deve
facultar a aquisição de saberes-fazer.
O grande desafio é, por isso,
promover o incremento das competências individuais dos trabalhadores
como forma de corresponder à forte
aposta do aumento da qualificação
dos portugueses que, de novo, surge
como uma das mais importantes
tarefas a empreender.
Para além da adopção de um processo
credível e suficientemente atractivo para
os destinatários da formação de reconhecimento e qualificação das competências obtidas através da formação,
torna-se absolutamente necessário que
haja vontade de aprender, que em cada
um de nós se faça sentir a necessidade
de conhecimento e a motivação para
a colmatar.
A aposta da formação será, por
conseguinte, prioritariamente centrada
na necessidade individual de cada colaborador, facultando-lhe a possibilidade de
enriquecimento das respectivas competências individuais, tendo, no entanto,

• Aposta forte no RVCC (Reconhecimento, validação e certificação
de competências), estabelecendo,
sempre que necessário, protocolos de
colaboração com outras instituições
(de ensino ou outras) que estrategicamente se mostrem importantes
para o reconhecimento da formação
ministrada;
• Diversificação das fontes de financiamento da formação de modo a
diminuir o elevado grau de dependência da atribuição de subsídios;
• Priorização das iniciativas formativas
inovadoras e/ou que visem colmatar
reais necessidades institucionais;
• Implementação de mecanismos
de avaliação e monitorização do
impacto, individual e institucional,
das competências adquiridas na
formação;
Para além das tarefas consideradas
prioritárias, estaremos sempre
prontos para acolher e colaborar de
forma entusiástica todas as iniciativas
de formação que nos sejam presentes,
pois essa é a nossa missão. n
Dr. Pedro Alexandre

1

Quadros Comunitários de Apoio
Quadro de Referência Estratégico Nacional
3
O mais sincero agradecimento a todos os que
deixaram a área da formação pela excelência
do trabalho que nos foi legado. Um particular
agradecimento à Sra Enfª Chefe Cristina Duarte
Paulino pelo entusiasmo contagiante com que
nos brindou durante a sua breve passagem pela
formação.
2
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Departamento de Investigação Clínica
Directora: Prof a. Doutora Ana Aleixo

Investigação Clínica

A

investigação clínica teve um
enorme impacto a seguir
à 2ª Grande Guerra, pela
possibilidade de utilização
de tecnologias até aí, apenas conhecidas e usadas para a resolução do
conflito.
As mudanças que surgiram no
mundo ocidental, nas últimas décadas
do século passado, e as que se avizinham neste século, originadas pelo
aumento da longevidade das populações do mundo ocidental, a transmigração e multinacionalidade, as novas
tecnologias na área da comunicação
com enorme impacto no quotidiano
dos povos e no desenvolvimento das
técnicas de imagem que, sem dúvida,
tornaram o corpo humano mais transparente, alteraram substancialmente os
objectivos da investigação clínica.

Do investigador solitário passámos
aos grupos de trabalho obrigados
a regras que possam tornar os seus
objectivos reais e úteis pelos seus
custos; da mono à multidisciplinaridade para que fosse possível a
utilização de todas as metodologias e
tecnologias; do corpo humano e seus

«Os cidadãos são
os grandes beneficiados
destes projectos (…)
em seu nome e para
o seu benefício são
angariados fundos
para a investigação.»

órgãos saltámos, em poucos anos
para os tecidos, as células, moléculas,
mediadores químicos, transmissores
neuronais e complexidade genética
que tentamos, hoje em dia, alterar
com o apoio rigoroso de tecnologias
inicialmente desenvolvidas com outras
finalidades. Por último, o Mundo
tornou-se Planeta e começou a sofrer
transformações sobre as quais temos
conhecimento no momento, mesmo
que nos antípodas.
O custo real da investigação clínica
e básica aumentou obrigando as
instituições a avaliar o dispêndio na
base da racionalidade e da aplicação
na resolução dos problemas reais das
populações, tanto as dos países desenvolvidos como nos países em via de
desenvolvimento, porque é certo que
as patologias também ultrapassam
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fronteiras com rapidez e perigosidade.
Para colmatar estes custos,
os parceiros que podem financiar estes projectos são os da
indústria farmacêutica, os do
desenvolvimento de equipamentos, da informática, das
telecomunicações para outros
continentes. Estes parceiros
querem saber quais são os
problemas que necessitam
ser estudados e de que modo
podem investir as suas capacidades tecnológicas no seu
desenvolvimento.
Assim, a Investigação
Clínica é fundamental para
a sociedade em que vivemos
porque: pode minimizar os
custos de uma alteração dos
parâmetros da vida humana,
alertar para os riscos inerentes
a uma sociedade aberta sendo
possível que os povos mais
evoluídos (por definição os
ocidentais) possam perecer
vítimas de pandemias já
controladas, mas que agora
aparecem sob novas formas
e talvez mais virulentas;
pode definir prioridades
na prevenção e tratamento
de novas doenças próprias
dos países ricos; pode aliar
a tecnologia existente e até
moldá-la para contribuir para
diagnósticos mais rápidos,
menos invasivos acessíveis a
todos; pode, em equipa com
os biólogos, patologistas,
geneticistas descobrir as novas
etiologias e formas de tratamento de doenças, que até
agora tem evoluído segundo
a sua história natural.
A Investigação Clínica associada à básica e com o apoio
das tecnologias pode, de facto, fazer
com que tudo isto aconteça. Mas,
como em qualquer sistema e, neste
caso e especialmente no que diz
respeito à saúde, algumas premissas
são importantes, no sentido de serem
cumpridas como verdadeiras regras
de ouro:

1

ª Os clínicos não podem estar
afastados desta actividade de

várias competências necessárias
à solução dos problemas, manter
uma máquina organizada do
ponto de vista da logística e,
talvez o ponto mais importante,
motivar as mais jovens gerações
para a tarefa da descoberta das
soluções que interessam ao bemestar dos cidadãos;

3ª

As intuições, públicas ou
privadas, têm que ajudar a
criar “massa crítica” para esta
tarefa que, no seu início é quase
sempre pouco notória, apesar do
rigor que este trabalho implica e
manter estas organizações estruturadas em carreiras de investigação, a trabalhar em projectos
definidos, sem sobressaltos de
falta de verbas ou de condições
para a sua execução e capacidade
de atingir os objectivos;

4ª

Os governos, que hoje
devem olhar com atenção
para esta mais-valia, porque
pode, ao valorizar as áreas do
conhecimento, contribuir para
a competitividade e crescimento
dos países. Os grupos de investigação e os projectos devem ser
escolhidos pelas suas competências científicas, obrigados a
apresentar resultados e avaliados
por estes através de comissões
de avaliação e de acompanhamento;

5ª

Finalmente os cidadãos.
Eles devem ser os grandes
beneficiados destes projectos,
já que estes devem ser programados, pagos e efectuados em
proveito do seu bem-estar. Em
seu nome e para o seu benefício
são angariados fundos para a
investigação;
investigação e devem acompanhar
a sua transformação como reais
protagonistas, tendo como objectivo tratar melhor os seus doentes
e tentando solucionar os problemas
que a vivência da clínica diária lhes
apresentou;

2ª

Os universitários tem uma
responsabilidade acrescida nesta
tarefa, pois compete-lhes associar as

6ª

Como o Mundo de hoje não
tem fronteiras tecnológicas, os
povos mais ricos podem ajudar os
mais pobres, sendo certo que nesta
forma de cooperação ganhamos
todos: de todas as raças, de qualquer
classe social, de qualquer profissão,
de qualquer idade, de qualquer parte
do Globo. n
Prof a. Doutora Ana Aleixo
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Departamento da Qualidade
Director: Dr. João Faro Viana

Então e a Qualidade?

D

ois factores vêm relançar a problemática da Qualidade na área da saúde.
Por um lado a contenção orçamental, que é provavelmente a maior
preocupação actual da administração pública e
por outro os novos modelos de financiamento
dos hospitais com base na produção, ou seja na
“quantidade”.
Estes dois factores têm como potencial “efeito
colateral” uma menor preocupação com a Qualidade, efeito esse que embora não sendo sempre
uma realidade, é frequentemente expresso nas
vozes críticas pela frase “eles (os chefes) só
pensam em números”.
Para evitar esse potencial efeito perverso,
tem-se vindo a recorrer às metodologias da
Qualidade, já com excelentes provas de sucesso
dadas quer noutras áreas de actividade, quer na
área da saúde.
As razões do sucesso dessas metodologias são
variadas, mas as seguintes características têm um
impacto particularmente importante:
1. A Qualidade tem de ser medida
Seja qual for a dimensão da Qualidade (a
Técnica, a percebida ou a organizacional)
é obrigatório criar medidas objectivas que
permitam quantificá-la. Essas medições
utilizam parâmetros que se costumam designar
por “indicadores”, que têm de atingir determinadas metas, consideradas como “padrões
mínimos de desempenho” e que na prática
correspondem ao que se costuma designar
como”boas práticas”.
São estas medições, nem sempre fáceis de fazer,
que permitem comprovar a existência ou não do
“efeito colateral” de que se falou acima.
2. A Qualidade tem como alvo
principal a satisfação do “cliente”
Em saúde, o “cliente” final é sempre a pessoa
que procura os serviços de saúde e, no caso
dos hospitais, é normalmente o doente, não
sendo sempre possível dar-lhe a saúde que
procura. No entanto, os aspectos relacionais
são extremamente valorizados pelos doentes e
é obrigatório medi-los e tentar melhorá-los.

existentes, torna-se necessário desencadear um
conjunto de actividades que incluem o planeamento, a implementação, a verificação da eficácia
das acções implementadas e eventualmente o
retomar de todo este ciclo caso não se tenha
atingido os objectivos previstos.
A Qualidade preconiza que todas estas
acções sejam feitas de forma estruturada e
documentada, única maneira de garantir o
seu controlo. Preconiza ainda que se faça uma
abordagem sistémica aos problemas, ou seja
que se olhe para todas as actividades envolvidas
e para o seu encadeamento e controlo1, para
evitar tarefas que não acrescentem valor.
Neste aspecto, e estamos a falar tipicamente
de Qualidade organizacional, estas metodologias assumem até um papel com impacto
directo na diminuição dos gastos desnecessários e no controlo dos desperdícios, por via da
melhoria da eficiência dos processos.
O Centro Hospitalar
de Lisboa Ocidental,
«os aspectos relacionais são
E.P.E., consciente
desta problemática
extremamente valorizados
e para melhor
pelos doentes e é obrigatório
operacionalizar estas
medi-los e tentar melhorá-los» metodologias, criou
na sua estrutura o
Departamento da
Qualidade, que funciona na dependência directa
do Conselho de Administração.
Para garantir a Qualidade técnica tem vindo
a negociar com os vários Serviços Clínicos, a
par dos objectivos de produção, objectivos de
Qualidade (indicadores, auditorias clínicas), está
a apoiar a implementação de sistemas formais
de Gestão da Qualidade segundo as NP EN
ISO 9001, com a consequente Certificação e já
aprovou um plano de formação específico para
a área da Qualidade.
Irá ainda a curto prazo, aproveitar as
potencialidades da Intranet recém criada para
disponibilizar a informação e as ferramentas da
Qualidade e respectivos formulários (notificação
de eventos, check-list para auditorias, etc.) n
Dr. João Faro Viana

3. A Qualidade utiliza
“ferramentas de melhoria”
Sempre que haja incumprimento de padrões
de Qualidade ou que se deseje melhorar os já

1

O conjunto de actividades, seu encadeamento e controlo,
com o objectivo de criar um produto ou de fornecer um
serviço designa-se por “processo”
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Gabinete de Comunicação e Imagem

A

necessidade emergente
de comunicar é cada vez
mais evidente em qualquer
instituição. Definir os alvos
comunicacionais, a melhor estratégia a
adoptar, esboçar o canal mais adequado,
filtrar a informação pertinente de
forma clara e adequada ao público em
questão, caracteriza-se num processo
chave e habitual para os profissionais
na área. A par, não devemos descurar
os objectivos de comunicação, que
devem ir ao encontro da estratégia
geral da empresa.
Mas que tipo de comunicação
devemos adoptar? Será assim tão linear
definir a sua forma? A resposta está
no tipo de informação com que nos
deparamos, no público-alvo a quem
nos dirigimos, na política da organização, nas oportunidades e pertinência
de difusão da mensagem. Dominar,
conhecer as reais necessidades, interpretar, adaptarmo-nos e difundirmos
da melhor forma a mensagem sobre as
demais realidades é fundamental para
o sucesso comunicacional.

A comunicação em saúde tem um
processo crítico e estratégico. Deve
ser isenta de influências ou decisões.
Deparamo-nos muitas vezes com
mensagens pouco incisivas, mal orientadas e pouco eficazes. É necessário
planificar para comunicar. Focalizar
as reais necessidades do público-alvo
e orientar a mensagem para o maior
número de pessoas, com responsabilidade, qualidade, humanidade, promovendo e educando para a saúde.
O Gabinete de Comunicação
e Imagem do Centro Hospitalar
de Lisboa Ocidental, E.P.E. é uma
unidade funcional integrada na
Secretaria-Geral. Tem como missão
garantir a gestão dos mecanismos
de comunicação interna e externa e
de carácter institucional, promover
a comunicação interna e externa,
contribuindo para a consolidação da
imagem do Centro Hospitalar, mediar
a relação institucional com os órgãos
de comunicação social, garantir e
promover os mecanismos de participação e informação aos utentes no

respeito pelos seus direitos e deveres.
Salientamos o mais recente trabalho
desenvolvido na área da comunicação
interna:
Intranet
Esta ferramenta comunicacional
interna, foi criada com o principal objectivo de fomentar a partilha de informação entre os colaboradores e agilizar
os demais processos de trabalho.
De fácil navegação, prática e
intuitiva, reúne toda a informação
relevante que suporta a actividade
do Centro Hospitalar, potenciando o
trabalho em equipa, cria espaços de
trabalho colaborativos virtuais.
A etapa seguinte do nosso plano
fixa-se na reorganização dos circuitos
de sinalética interna e externa, facilitando a acessibilidade dos utentes e
profissionais de saúde. A sua implementação está prevista até ao final do
último trimestre do presente ano. n
Dra. nádia rodrigues
Técnica Superior
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Serviço de Sistemas de Tecnologias de Informação
Director : Dr. Abílio Casaleiro

O contributo dos Sistemas de Informação
para a consolidação do CHLO
O passado, o presente e o futuro...

N

as organizações a
informação é um factor
estruturante no seu
funcionamento e, no dia-a-dia, servindo de suporte à decisão,
determina o desempenho (permite
optimizar o que está bem e rectificar
o que está mal), induz a mudança,
promove a melhoria contínua e facilita
a promoção das boas práticas.
Tendo como base este referencial,
os antecedentes da criação do Centro
Hospitalar de Lisboa Ocidental
(CHLO) passaram por uma reflexão
sobre os Sistemas de Informação (SI)
existentes em cada um dos hospitais
(HSC - Hospital de Santa Cruz, HEM
- Egas Moniz e HSFX - São Francisco
Xavier) e a forma de os integrar sem
provocar roturas. Por outro lado, foi,
ainda, avaliado o futuro impacto dos
SI sobre a estrutura organizacional e
possíveis interacções sobre os actores.
Num contexto dinâmico, procurou-se
um modelo conceptual que servisse
de base teórica a um projecto que, à
partida, era limitado pelo tempo (seis
meses - segundo semestre de 2005) e
provido de realidades organizacionais
e culturais divergentes.
Na figura 1 apresenta-se um
referencial de arquitectura em que
na formulação estratégica, definida
pelos Conselhos de Administração
dos três hospitais e de acordo com
o Programa do XVII Governo Constitucional, o resultado esperado se
consubstanciava num adequado
funcionamento do conjunto das
três instituições, maximizando a
qualidade dos cuidados de saúde
prestados, promovendo a criação de
centros de excelência, impulsionando
a qualidade da gestão quer ao nível
operacional quer ao nível da racionalidade económica, como nas decisões
de investimento.

Fig. 1 – Arquitectura Organizacional

Em termos práticos a concentração de
recursos permitiria rentabilizar melhor
os existentes, quer humanos, quer
materiais, quer assistenciais, enquanto
a dispersão, pelo contrário, não admitiria
a dimensão suficiente para produzir o
efeito de economias de escala.
É neste âmbito que se define o papel
dos Sistemas e Tecnologias de Informação (SI/TI), assente em quatro pilares
(Arquitectura de Negócio, Informação,
das Aplicações e Tecnológica) e se inicia
o processo de alinhamento estratégico
criando as condições mínimas ao
processo de consolidação.
Após um levantamento exaustivo
dos sistemas de informação e das
tecnologias existentes, iniciaram-se
reuniões com os diversos grupos de
trabalho constituídos nas áreas da
gestão de doentes, financeira, logística,

Fig. 2 – Integração dos processos dos doentes

farmácia e recursos humanos, sendo
avaliadas as necessidades específicas,
pelo que foi definido, para cada área,
o requisito mínimo de informação e
fixada a componente aplicacional.
Paralelamente, foi determinada a
infra-estrutura tecnológica de suporte
ao projecto e definido o modelo de
interligação entre os três hospitais para
suportar, de forma eficiente e eficaz, a
comunicação de dados necessária ao
bom desempenho dos sistemas.
Após análise dos processos associados
às aplicações, identificou-se como
crítica a aplicação de gestão de doentes
– SONHO, que serve de suporte aos
processos administrativos dos utentes,
controla a produção hospitalar e, consequentemente, a facturação e estatística.
Na inventariação e avaliação dos
processos clínicos dos doentes, figura 2,
foi definido que, de entre os
568.702 processos registados
nas aplicações dos três hospitais, seria atribuído apenas
um nº de processo único e
que este seria diferente dos
existentes.
Como resultado da
depuração obtiveram-se
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465.438 registos que serviram de base
aos novos processos clínicos do Centro
Hospitalar.
No levantamento dos recursos
tecnológicos existentes, verificou-se que
a infra-estrutura de base era deficiente.
No entanto, apesar de inadequada aos
requisitos de uma solução de suporte ao
projecto de integração, ela seria ainda
necessária para suportar os sistemas
aplicacionais existentes na data da
migração parcial e, no futuro, teria de
suportar o histórico das aplicações.
O papel da infra-estrutura tecnológica, apesar da sua face pouco visível nos
processos de integração, é determinante
no sucesso das operações, porquanto,
sem sistemas fiáveis, com redundância
e alta disponibilidade, os sistemas aplicacionais são vulneráveis ao ponto de
comprometer o seu desempenho.
Assim, foi construído, instalado e
entrou em produção um DataCenter
no HSFX, cuja imagem se apresenta
na figura 3, apetrechado da tecnologia
necessária à satisfação dos requisitos atrás
definidos e dotado, ainda, de elevada

Fig. 3 – DataCenter instalado
no Hsfx

capacidade de armazenamento e de um
sistema de salvaguarda de dados.
Outra componente crítica identificada foi o sistema de comunicações.
Das três redes existentes, com soluções
tecnológicas e configurações completamente díspares, procurou-se um
modelo consistente, fiável e de alto
débito e disponibilidade.
Para interligar os hospitais do CHLO
utilizou-se uma linha dedicada de
100 Mbps, conforme figura 4, com
redundância em anel, tendo sido feito,
recentemente, um upgrade para 1 Gbps,
para suportar o tráfego das comunicações de voz, cujas centrais telefónicas
se encontram ligadas por IP (Internet
Protocol).

Fig. 4 – Arranque dos sistemas integrados
em 2 de Janeiro de 2006

O arranque dos sistemas integrados
e interligados, ocorreu, conforme
o previsto, em 2 de Janeiro de 2006
cumprindo-se, assim, integralmente os
objectivos previamente definidos.
A renovação tecnológica teve em
atenção, também, a substituição e
instalação de novos postos de trabalho e
impressoras, expansão e modernização
da rede de dados, com investimentos
significativos mas limitados pelas
restrições orçamentais.
A par da consolidação dos sistemas de
informação foi alargado o seu âmbito,
com especial relevância para a prescrição electrónica de medicamentos da
farmácia hospitalar, o Sistema de Apoio
ao Médico (SAM), Sistema de Apoio
à Prática de Enfermagem (SAPE),
Sistema de Classificação de Doentes
em Enfermagem (SCD-E) e outras
aplicações departamentais.
A implementação destes sistemas
veio revelar algumas deficiências e
insuficiências e determinar a necessidade de aperfeiçoar a Arquitectura de
Informação do modelo conceptual,
atrás referido, numa perspectiva sistémica e com o objectivo de optimizar
os procedimentos e processos. É neste
ambiente que começa a germinar a
ideia de um efectivo Processo Clínico
Electrónico (PCE).

Fig. 5 – Processo Clínico Electrónico

Hoje a ideia materializou-se e, seleccionado o fornecedor, estão agora a
iniciar-se os trabalhos para executar um
projecto, a dois anos, de implementação
do Processo Clínico Electrónico, que se
prevê ser desenvolvido nas seguintes
fases:
Fase 1 - Gestão do fluxo de doentes e de
informação no sector das Urgências;
Fase 2 - Consultas Externas, Hospital
de Dia, Internamento e Bloco Operatório;
Fase 3 - Configuração das restantes
necessidades funcionais, tendo em
vista a transferência, por completo,
das funcionalidades administrativas
do SONHO.
Com este modelo de PCE apresentado na figura 5, pretende-se, entre
outros:
• Aumentar a qualidade do serviço
prestado ao utente;
• Reduzir o risco de erro clínico;
• Harmonizar/normalizar práticas e
procedimentos correntes, realizados
pelos diversos intervenientes do
processo clínico (médicos, enfermeiros, técnicos, auxiliares, administrativos), como garante da qualidade
dos serviços prestados;
• Facilitar as tarefas de admissão de
utentes, internamento, referenciação,
codificação, alta e a sua coordenação,
ao longo da cadeia de valor do Centro
Hospitalar;
• Promover a eliminação do papel nas
comunicações entre os diferentes
perfis envolvidos na prestação de
cuidados aos utentes e assegurar a
coordenação e encadeamento automático das tarefas administrativas e
de cuidado assistencial.
Assim, num contexto de profunda
reforma dos serviços públicos, marcada
pela adopção de medidas e instrumentos
que visam assegurar
uma gestão pública
mais eficiente, eficaz
e efectiva, o Serviço
de Sistemas e Tecnologias de Informação
adoptou a seguinte
visão:
Serviço facilitador da dinâmica
de modernização
e inovação do
CHLO. n
Dr. Abílio Casaleiro
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Serviço de Planeamento, Análise e Controlo de Gestão
Director: Dr. Mahomed Tayob

Rumo ao equilíbrio
económico-financeiro

O

Centro Hospitalar de Lisboa
Ocidental, E.P.E. (CHLO)
nasceu da união, a 31 de
Dezembro de 2005, de três
unidades hospitalares, designadamente,
Hospital São Francisco Xavier (HSFX),
Hospital de Egas Moniz e Hospital de
Santa Cruz (que assumiam anteriormente a forma jurídica de S.A.).
A sua criação inseriu-se numa
política de reestruturação do Serviço
Nacional de Saúde (SNS), com o
intuito de dotar as instituições prestadoras de cuidados de saúde, de um
modelo organizativo e económico-financeiro orientado para a satisfação das necessidades do utente,
promovendo, simultaneamente, o
equilíbrio económico-financeiro
assente na eficiência de gestão.
Destaque, ainda, para a entrada
em funcionamento do edifício novo
do HSFX, em Janeiro de 2006, que
permitiu alargar e reorganizar o
espaço disponível para os serviços
do CHLO.
É neste contexto que, no final do seu
primeiro ano de actividade, o CHLO
apresenta já uma significativa melhoria
de resultados, quando comparados com
os resultados consolidados de 2005
das três instituições que o compõem
(excluindo o efeito do encontro de
contas SNS efectuado em 2005 e 2006).
Esta melhoria registou-se tanto a nível
de custos como de proveitos, comprovando que as medidas implementadas
no decorrer do ano, com o objectivo
de rentabilizar os recursos humanos e
materiais disponíveis, apresentaram no
curto prazo os seus primeiros resultados

«no final do seu
primeiro ano de
actividade, o CHLO
apresenta já uma
significativa melhoria
de resultados»
visíveis. Os custos operacionais apresentaram um acréscimo residual de apenas
0,2%, onde se destaca a redução de mais
de 18% dos Fornecimentos e Serviços
Externos, fruto, principalmente, da
diminuição de exames realizados no
exterior e de custos associados ao
serviço de urgência. Outro factor decisivo foi o rigoroso controlo de custos
com pessoal que registou um aumento
inferior a 1%. Paralelamente, a evolução
positiva da actividade em todas as
linhas de produção, com destaque
para o acréscimo de 16,5% na cirurgia
do ambulatório, 33,5% na urgência

Resultados s/ Encontro de Contas SNS
Res. Operacional Cash (EBITDA)
Resultado Operacional
Resultado Líquido
Fonte: Relatório de Gestão e Contas 2006

2006
358.557
-10.301.763
-9.116.215

2005
-12.048.978
-20.057.912
-22.889.398

inid: euros
%
-103,0%
-48,6%
-60,2%

pediátrica e 14,1% no hospital
de dia, permitiu aumentar
em aproximadamente 6% os
proveitos relativos a prestação
de serviços. A conjugação dos
factores supracitados permitiu
melhorar, como se pode constatar pela análise do quadro
seguinte, em cerca de 60% os
resultados líquidos do exercício
e, inclusivamente, apresentar já
em 2006 um EBITDA positivo.
Para 2007, em consequência
das medidas implementadas
ainda em 2006 e a implementar
no decorrer do ano e, do
efeito das economias de escala
alcançadas com a junção das
três unidades hospitalares, está
orçamentado um Resultado
Liquido do Exercício de cerca de
5,1 milhões de euros negativos, o
que representa um melhoria, face
a 2006, de 43,9%. No entanto, à
luz dos resultados apresentados
no 1º semestre, é expectável que
o desempenho económico do CHLO,
no corrente ano, supere positivamente
o valor inicialmente previsto.
Em continuidade com o que tem
vindo a ser desenvolvido até à data,
numa perspectiva de médio prazo é
esperado que o fim da utilização de
recursos instalados no exterior, nomeadamente a nível do internamento, assim
como a concentração de laboratórios,
a reestruturação da política de recursos
humanos e a (possível) parceria com
uma entidade externa ao nível dos meios
complementares de diagnóstico e terapêutica, permita que, apesar do elevado
esforço de investimento previsto com a
melhoria das infra-estruturas e remodelação de diversos serviços, o CHLO crie
os alicerces para uma melhoria contínua
dos resultados... rumo ao equilíbrio
económico-financeiro. n
Dr. Filipe Ramos
Técnico Superior
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O Utente
Linhas de Emergência

Linhas de Apoio

Linha Vida – SOS Droga
Número Europeu
de Emergência

112

O 112 é o Número Europeu de
Emergência, sendo comum, para
além da saúde, a outras situações,
tais como incêndios, assaltos, etc.
A chamada é gratuita e está acessível de qualquer ponto do país a
qualquer hora do dia. A chamada
será atendida por um operador da
Central de Emergência, que enviará
os meios de socorro apropriados.

800 26 66 66
Informação, encaminhamento
e apoio na área da SIDA.
Entidade Responsável:

Coordenação Nacional
da Infecção VIH/SIDA – Alto
Comissariado da Saúde.
Horário: Segunda a Sábado
das 14:00 às 20:00 horas

Linha do Medicamento

800 20 28 44
Saúde 2 4

808 24 24 24

Serviço de atendimento telefónico
de triagem, aconselhamento e encaminhamento, assistência em Saúde
Pública e informação geral de saúde
para todos os utentes do SNS.

Informação aos profissionais
de saúde, público no geral
e agentes do sector sobre
medicamentos, produtos de saúde
e actividades conexas.
Entidade Responsável: Infarmed
Horário: 0000

808
208 888
É uma linha de apoio,
aconselhamento e informação a
quem quer deixar de fumar.
Entidade responsável:

Instituto Nacional de Cardiologia
Preventiva, Prof. Fernando de Pádua
Horário: Dias úteis: 13h00 às 21h00

808 20 11 39
Entidade Responsável:

Linha Verde de
Medicamentos e Gravidez

800 20 28 44

Antivenenos do INEM) é um centro
médico de informação toxicológica.
Presta informação referente ao
diagnóstico, toxicidade, terapêutica
e prognóstico da exposição a
tóxicos – humanos e animais – e de
intoxicações agudas ou crónicas
Entidade Responsável: INEM
Horário: Permanente

Instituto da Droga e da
Toxicodependência
Horário: Dias úteis: 10h00 às 20h00

Informação, apoio e assistência
a grávidas

Linda de Cuidados de Saúde e
Direcção-Geral da Saúde
Horário: 24 horas/dia

808 250 143
O CIAVC (Centro de Informação

Entidade responsável:

Linha SOS Grávida

Entidade responsável:

Intoxicações INEM

Pretende criar um acesso rápido
à informação e proporcionar
aconselhamento e encaminhamento
na área da toxicodependência.

Linha SOS – Deixar
de Fumar

Entidade Responsável:

Ministério da Administração
Interna
Horário: 24 horas/dia

14 14

Linha SIDA

Está integrada no Serviço de
Informação sobre Medicamentos e
Gravidez. O SIM e G é um serviço
do Ministério da Saúde que tem
como objectivo a disponibilização
e divulgação de informação quanto
às questões da utilização de medicamentos e meios de diagnóstico, em
função da gravidez e aleitamento.
Entidade Responsável:

Maternidade Bissaia Barreto
Horário: Das 9:00 às 13:30
e das 14:30 às 18:00 horas

Ajuda de Mãe (IPSS)
Horário: Dias úteis
das 10:00 às 18:00 horas
		

Linha SOS SIDA

800
20 10 40
Serviço de aconselhamento
telefónico gratuito que funciona
a nível nacional. O atendimento
é realizado por técnicos com
formação específica na área VIH/Sida
e do aconselhamento telefónico.
Entidade Responsável: Liga
Portuguesa contra a SIDA
Horário: Das 17:30 às 21:30 horas

Informação retirada do novo Site do Ministério da Saúde: www.portaldasaude.pt
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Hospital de São
Francisco Xavier

9\cd

Hospital de
Egas Moniz

Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, E.P.E.
Estrada do Forte do Alto do Duque – 1449-005 Lisboa
Tel.: 21 043 10 00 • Fax: 21 043 15 89
http://www.chlo.min-saude.pt

