
* rc - rita castanheira | ej - elsa justino | fa - fernando alves | pm - paula marques | ja - júlio azevedo

s. psicologia clínica
- u. neuropsicologia
paulo pimentel

s. hematologia clínica
manuel cunha

s. oncologia médica
marta sousa

s. radioncologia
amparo moutinho

s. cirurgia plástica
águeda carvalho

s. cirurgia geral
- u. patologia 
mamária
- u. angiologia e
cirurgia vascular
pinto sousa

centro de gestão 
de emergência e 
cuidados intensivos
nelson barros
josé eduardo martins
fausto ramos

ca

centro de gestão 
de cirurgia
pinto sousa
josé lameirão
telma correia

centro de gestão 
de medicina
ana loureiro
antonieta alves
sara mota

centro de gestão   
de psiquiatria 
e saúde mental
dulce maia
josé faceira
hugo moreiras

centro de gestão 
oncológico
anabela morais
henrique dias
helena rodrigues

centro de gestão 
de mcdt’s
eliana costa
isabel samões
célia rodrigues

centro de gestão 
de ambulatório
herculano moreira
josé guerreiro
maria josé sobral

centro de gestão 
da mulher e criança
osvaldo moutinho
paulo santos
maria josé sobral

s. medicina intensiva
francisco esteves

s. urgência
fernando próspero

s. pedopsiquiatria
justino gonçalves

s. psiquiatria
dulce maia

s. patologia clínica
eliana costa

s. endocrinologia
claúdia nogueira

s. reumatologia
lígia silva

s. nefrologia
teresa morgado

s. medicina interna
- u. hepatologia
- u. diabetes
- u. isolamento de
doenças infecciosas
- u. doenças 
autoimunes
- u. vírus da
imunodeficiência
humana
- u. clínica de 
ambulatório médico
- u. insuficiência car-
díaca pluripatologia
fernando salvador

s. urologia
filipe rodrigues

s. otorrinolaringologia
antónio castanheira

s. oftalmologia
nuno ferreira

s. ortopedia
carlos pintado

s. pneumologia
- u. reabilitação
respiratória
ana fernandes

s. imunoalergologia
rui silva

s. neurologia
- u. avc
- u. neurofisiologia
mário rui

s. gastrenterologia
laura carvalho

s. dermatologia
carlos marques

s. cardiologia
- u. coronária
- u. reabilitação 
cardíaca
ilídio moreira

s. ginecologia e 
obstetrícia
- u. genética médica
osvaldo moutinho

s. pediatria e 
neonatologia
eurico gaspar

s. medicina física e
reabilitação
lúcia dias

s. imagiologia
catarina oliveira

s. imunohemoterapia
josé costa

s. anatomia 
patológica
maria josé del rio

centro integrado
de cirurgia de 
ambulatório
lúcia marinho

comissões de apoio técnico
- comissão de ética para a saúde
- comissão de qualidade e segurança do doente
- grupo de coordenação local do programa de prevenção e controlo de infeções e de resistência a antimicrobianos
- comissão de farmácia e terapêutica
- comissão técnica de certificação da conformidade da interrupção voluntária da gravidez
- comissão de coordenação oncológica
- comissão médica
- direção de enfermagem
- comissão de informatização clínica
- comissão de normalização de consumos e equipamentos clínicos
- internato médico
- responsável do acesso à informação
- comité para a igualdade de género
- equipa de prevenção de violência no adultos
- equipa médica para transporte do doente crítico

s. anestesiologia
- u. dor
rosário abrunhosa

s. bloco operatório
pedro pinheiro

s. cuidados paliativos
anabela morais

s. consulta externa
romeu pires

u. serviços 
domiciliários
rui carvalho

comissões de apoio técnico
- comissão de medicina transfusional
- conselho técnico dos técnicos de diagnóstico e terapêutica
- comissão de proteção radiológica
- comissão de promoção do aleitamento materno
- comissão para a humanização
- núcleo hospitalar de apoio à criança e jovem em perigo
- coordenador hospitalar de doação
- equipa de gestão de altas
- conselho coordenador de avalição

CRI
centro de diálise
teresa morgado
pedro rodrigues
helena rodrigues

s. aprovisionamento e logística
ej | maria joão menezes

s. humanização
serviço social -

gabinete do cidadão -
assistência espiritual e religiosa -

ja | isabel ermida

s. gestão da qualidade
rc | clara branco

s. organização
gestão de risco geral e segurança no trabalho -

gestão documental e arquivo -
fa | célia rodrigues

s. operações hoteleiras
ja | rui minhava

s. gestão de recursos humanos
formação -

ej | miguel maravilha

s. planeamento e controlo de gestão
fa | higino moreira

s. gestão financeira
fa | maria joão araújo

s. gestão de informação
ej | vitor costa

s. farmacêuticos
pm | almerinda alves

s. instalações e equipamentos
fa | carlos faria

s. auditoria interna
rc | isidro pereira

s. esterilização
ja | maria joão azevedo

s. auditoria e codificação clínica
pm | maria das dores pinheiro

s. comunicação e imagem
rc

serviços de apoio centros de gestão

s. jurídico
rc | olímpia vinhas

s. investigação, epidemiologia clínica
e de saúde pública

centro de investigação -
medicina no trabalho -

pm

s. gestão de doentes
u. transportes e mcdt’s ao exterior -

u. secretariado clínico -
u. centro de contactos -

rc | margarida rodrigues

s. nutrição
pm | clara matos

cirurgia pediatria
neurocirurgia


