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Tratando-se de Unidades Hospitalares de prestígio
no panorama hospitalar português e que em conjunto
constituem um elevado potencial de recursos na
Região, há uma necessidade de reforçar os recursos
humanos, nomeadamente médicos, de forma a disponibilizarmos, em todas as Unidades, os melhores
cuidados, apesar da falta de médicos no mercado
de trabalho.
Todo o potencial deste Centro cria oportunidades
de desenvolvimento, racionalização de meios e
melhoria da qualidade a prestar, que é necessário
optimizar.

01. Editorial
Com o desenvolvimento do ciclo de gestão, deu-se
continuidade a uma nova cultura organizacional,
com orientações concretas na gestão de natureza
empresarial, sem nunca perder o primado do
doente.
O Conselho de Administração defende o conceito
de “clinical governance”, necessariamente interiorizado pelas instituições, de forma a que estas
realizem uma gestão eficaz e eficiente dos recursos
sempre limitados, envolvendo todos os profissionais
que têm a primordial actividade de prestar cuidados
de saúde, de modo a atingir a qualidade total.
Porque os doentes são a razão de ser da existência
de organizações de saúde, temos de ir ao encontro
das suas expectativas, prestando cuidados de
saúde de elevada qualidade, com eficácia e
eficiência.

Embora conscientes das dificuldades, estamos
empenhados em contribuir para que todos os
objectivos estrategicamente delineados sejam
atingidos, não só optimizando os recursos existentes, como também construindo e equipando as
estruturas físicas necessárias, tendo por base um
desenvolvimento sustentado, para melhoria
contínua dos cuidados prestados, na senda da
qualidade total, só possível com uma interligação
funcional e orgânica de todas as Unidades que
constituem o Centro Hospitalar de Trás-os-Montes
e Alto Douro.
Urge aqui prestar a nossa homenagem e agradecimentos aos inúmeros profissionais do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, EPE que,
connosco, têm colaborado, com empenho e dedicação, dignificando a instituição em que se integram.
As instituições também são o que os seus profissionais querem que elas sejam!

Nos últimos 4 anos foi necessário um grande
trabalho de planeamento, reorganização e lançamento de projectos. Uns já concluídos, outros ainda
em fase de implementação.
O Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto
Douro, EPE é a instituição de saúde de referência
regional, com a classificação de central, para
efeitos de financiamento. Dispõe de Urgência
Polivalente.

Carlos Vaz
Presidente do Conselho
de Administração

O desenvolvimento acentuado do CHTMAD, dentro
das políticas nacionais de saúde, exige a continuação dos investimentos, a diferenciação e a criação
de novas áreas e novas especialidades.
Temos assim que, para o ano de 2010, continuar na
senda da modernização.
Todos estes projectos estão desenvolvidos e
adaptados para uma articulação uniforme e global
de todas as Unidades do Centro Hospitalar de
Trás-os-Montes e Alto Douro, EPE.
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“Em áreas tão complexas
como a saúde, os projectos
são dinâmicos e nunca
podemos pensar que estão
concluídos. O sentimento
do dever cumprido, não
nos passa pela ideia. O
sentimento de satisfação
pelo trabalho apresentado,
dá-nos alento para novos
projectos e para lutar por
eles.”

02. Entrevista ao Presidente do Conselho de
Administração
GCI - No ano 2005, confrontado com a realidade
CHVRPR, que medidas entendeu, à altura, serem
prioritárias?
PCA - O Conselho de Administração iniciou funções
em Julho de 2005. Altura de grandes mudanças no
Ministério da Saúde, com Empresarialização através
da transformação dos Hospitais em Empresas
Públicas do Estado (EPE) e o desenvolvimento dos
Centros Hospitalares por todo o país. As nossas
prioridades foram em primeira linha a adaptação à
nova realidade, novos conceitos de gestão, novas
formas de organização. Após este período inicial,
com o levantamento exaustivo das necessidades
existentes e ainda o desafio do alargamento do
Centro Hospitalar às Unidades Hospitalares de
Chaves e Lamego, foi necessário elaborar um
Business Plan plurianual, de modo a objectivar o
nosso desenvolvimento e criar as condições
estruturais, financeiras e humanas de um desenvolvimento sustentado, harmonioso e articulado de
modo a servir toda a população de Trás-os-Montes
e Alto Douro que nos procura e que são a razão de
ser da nossa existência, enquanto Instituição de
Saúde. Documento exigente, mas fundamental para
o desenvolvimento que temos assistido em todo o
Centro Hospitalar.
GCI - Uma das obras “emblemáticas”, no passado
recente do CHTMAD, é a criação do Centro
Oncológico. Após mais de um ano de entrada em
funcionamento do mesmo quais as principais
dificuldades sentidas?
PCA - O início do Centro Oncológico, o Primeiro
Centro do País fora dos grandes Centros, não foi
fácil. Dispondo de excelentes estruturas e melhor
equipamento e uma equipa de Recursos Humanos
de Excelência, eram e são manifestamente reduzidos esses recursos. Isto porque a procura de
cuidados oncológicos aumentou exponencialmente.
Temos hoje o apoio protocolar e presencial de
especialistas do Hospital de São João, temos já

uma boa equipa da área da Radioterapia, uma boa
equipa da área de Quimioterapia e Internamento.
No mês de Dezembro iniciarão funções, um novo
especialista de Oncologia e outro especialista da
área de Radioterapia. O caminho faz-se caminhando,
estamos certos de que iremos ultrapassar as
dificuldades iniciais.
GCI - E em termos de mais-valias pode-nos dar as
suas perspectivas?
PCA - As mais-valias são enormes para as nossas
populações. Todos nós nos lembramos de dificuldades dos nossos concidadãos se terem de
deslocar em permanência para o Porto. Hoje em
grande parte das patologias, podem ter os seus
tratamentos neste Centro.
Além de mais-valias para as nossas populações, há
também uma grande mais-valia para a Instituição,
com novos desenvolvimentos, novos Pólos de
actuação para os profissionais. Sendo uma área
que consome grandes recursos humanos e
fundamentalmente financeiros é um custo
necessário, que cria excelentes condições de
atendibilidade para as nossas gentes.
GCI - Em Março de 2007, o CHVRPR integrou os
Hospitais Distritais de Lamego e Chaves,
transformando-se no actual CHTMAD. Supomos
que tal tenha sido um processo complexo e que
exigiu um elevado planeamento. Pode indicar-nos
os principais constrangimentos com que se
deparam?
PCA - Apesar do estudo cuidado, elaborado pelo
Ministério da Saúde em primeira linha e depois
desenvolvido com a nossa apresentação do
Business Plan, é sempre um processo complexo e
com uma implantação no terreno de dificuldades
acrescidas. São realidades Hospitalares diferentes,
com históricos diferentes e “modus operandi”
diversos. Depois esta integração, foi feita numa
época conturbada com o encerramento necessário,
das maternidades, mas que exponenciou alguns
bairrismos, e eventuais sentimentos de perda,
felizmente em grande parte, já ultrapassados. Em
todas as organizações as reestruturações criaram
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Para a funcionalidade dos serviços prestados, há
uma grande articulação funcional, para melhor tratar
os nossos doentes. Possibilita o desenvolvimento
de áreas médicas diferenciadas nas várias Instituições, com um poder de resposta mais eficaz e
eficiente. Há a possibilidade de uniformização de
procedimentos de “guidelines”, de tratamentos
mais modernos, que são uma grande mais-valia
para os nossos doentes. Hoje com os Projectos da
Joint Commission International, para acreditação,
temos catorze equipas, constituídas por profissionais de todas as unidades, que têm feito um
trabalho fantástico, de articulação funcional e de
uniformização de processos das melhores práticas.
GCI - E desvantagens?
PCA - As desvantagens a nível de Gestão
prenderam-se fundamentalmente pela dispersão
geográfica das Unidades, as quais foram minimizadas com a permanência a tempo inteiro de
Membros do CA em todas as Unidades.
resistências à mudança. Tratamos com pessoas,
com as suas complexidades, com os seus
interesses próprios, os seus medos e os seus
fantasmas. Com a passagem do tempo, perante a
realidade objectiva das mais-valias obtidas, as
populações aceitaram, pois observaram que têm
melhores acessibilidades aos serviços de todo o
Centro.
GCI - E, na perspectiva de gestão, quais as
principais vantagens nessa centralização?
PCA - Na perspectiva de gestão, os Centros
Hospitalares criaram economias de escala e de
articulação funcional enormes. Em toda a Europa
há dezenas de anos que foram constituídos Centros
Hospitalares. A manutenção dos hospitais, na
estrutura funcional e orgânica existente, antes da
constituição dos Centros Hospitalares, era de difícil
continuidade. Quer pela sobrevivência económica,
quer pela dificuldade da constituição de equipas
médicas diversificadas, hoje exigidas pelo desenvolvimento da medicina e tratamento das populações.
A centralização cria dimensão e facilita as economias de escala. Quer na aquisição de produtos,
quer na centralização organizacional de Recursos
Humanos.
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GCI - O CHTMAD foi, entretanto, classificado como
hospital central. O que foi feito nesse sentido?
PCA - O trabalho desenvolvido pelo Ministério, com
a criação do CHTAMD, a sua dimensão e a área
geográfica e populacional que serve, levaria
necessariamente a um desenvolvimento técnico e
humano obrigatório. Como todas as mudanças,
que exigem grandes investimentos, não são fáceis
de alcançar! Foi um trabalho programático justificativo e envolvente de grande dimensão. O apoio da
ARS Norte foi fundamental tendo em vista a
reorganização hospitalar desenvolvida por toda a
região norte. As Unidades Hospitalares do
CHTMAD, com as suas especificidades eram já
unidades de referência. A Unidade de Vila Real
dispondo de uma Urgência Polivalente, tem de se
preparar para atingir ainda mais diferenciação.
GCI - Mas, sendo central e dotado de uma Urgência Polivalente, é correcto afirmar que o hospital
atingiu um elevado nível de diferenciação?

entrevista ao Presidente do Conselho de Administração

Pode especificar?
PCA - Temos de ser realistas. O desenvolvimento
das instituições não é estático mas dinâmico! A
consolidação leva tempo, passo a passo, pois a
não é fácil a construção de equipas altamente
diferenciadas, dada a falta de profissionais. Mas
devo dizer que temos hoje já profissionais de
grande qualidade em várias áreas, com elevado
nível de diferenciação. Com as novas estruturas em
ampliação, com os novos projectos de desenvolvimento e já com a categoria de central é um pólo de
atracção para jovens quadros médicos, que
felizmente temos contratado, não no número que
desejaríamos mas com a certeza paulatina de
constituição de novas equipas em novas especialidades de polivalência plena.
GCI - Sendo Hospital Central dotado de uma
Urgência Polivalente na unidade de Vila Real, uma
Urgência Médico-cirúrgica na unidade de Chaves e
uma Urgência Básica na unidade de Lamego como
gere os recursos de forma a manter os serviços em
pleno funcionamento? Não sente dificuldades
acrescidas por se tratar de unidades situadas no
interior do país, zona carenciada em termos de
recursos humanos? Ou tal não acontece no
CHTMAD? Pode especificar que medidas gestionárias são tomadas no sentido de colmatar tais
falhas?

existem como em todas as grandes Organizações.
GCI - Agora que o mandato se encontra na sua fase
final, passados sensivelmente quatro anos desde
que é Presidente do Conselho de Administração
desta unidade hospitalar, que balanço faz do
projecto? Se tivesse oportunidade de retroceder
quatro anos o que modificava, não implementava
ou faria de forma diferente? Onde sente que falhou
mais? Pode dizer-se que há então no Conselho de
Administração um sentimento de dever cumprido?
Porquê?
PCA - Foi e é um projecto ciclópico! É um projecto
de desenvolvimento integrado para toda uma
grande região, que teve um início, mas não pode
acabar, pois as organizações são dinâmicas, tem
de acompanhar as novas evoluções, a modernidade,
mas o desenvolvimento tem que ser sustentado.

PCA - O funcionamento das três urgências é
complexo dada a falta crónica de médicos especialistas em todo o país e por maioria de razão nos
hospitais do interior. Por outro lado, o Ministério da
Saúde ainda não conseguiu resolver a fusão dos
quadros de pessoal, existindo quadros próprios em
cada unidade. A deslocação de profissionais tem
sido possível, com a boa vontade dos profissionais
dos quadros e com as novas contratações individuais de trabalho, este sim já para todo o CHTMAD.
Ainda pagamos um grande preço pela interioridade,
mas o trabalho de excelência da direcção médica
na gestão dos recursos médicos e a colaboração
dos profissionais, tem-se conseguido com mais ou
menos dificuldade resolver os problemas que
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Criámos os novos Serviços Farmacêuticos.
É assim, um projecto em franco desenvolvimento,
com uma grande exigência, muito trabalho, que
levará alguns anos a consolidar.
Com um Conselho de Administração motivado,
composto por excelentes profissionais e equipas de
colaboradores em todas as áreas, motivados e
também excelentes profissionais, o projecto global
será levado a seu porto, pois as instituições
também são o que os profissionais querem que
sejam.
GCI - Para finalizar, como vê o CHTMAD num futuro
próximo? E, já agora, será que pode levantar uma
ponta do véu sobre o planeamento estratégico para
os próximos três anos no CHTMAD?

O trabalho até agora desenvolvido, só foi possível
com o envolvimento de uma grande equipa de
profissionais, os que já trabalhavam nas instituições
e os novos profissionais entretanto contratados,
todos com grande espírito de sacrifício, de
mudança e motivação.
Concluíram-se dezenas de obras, umas grandes,
outras menores, mas de grande interesse funcional.
Remodelou-se o velho hospital de Lamego.
Iniciou-se a construção do novo hospital da unidade
de Lamego, lançaram-se obras de melhoramento
na unidade de Chaves, umas terminadas outras em
curso e outras em projecto. Criou-se uma unidade
de Oftalmologia de excelência, com grande
produção na unidade de Peso da Régua. Iniciaramse as obras de ampliação e remodelação da
Urgência e construção da nova Unidade de Cuidados Intensivos Polivalentes da Unidade de Vila Real.
Ir-se-á iniciar a construção de mais um piso no
edifício central para a criação de uma Unidade de
Infecto-contagiosos. Instalámos a nova Hemodinâmica.
Estamos a ultimar o plano funcional para a
construção de um novo edifício para as especialidades médicas com exames especiais e outras
especialidades.
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PCA - Com o desenvolvimento e implementação de
todo o grande projecto, o futuro do CHTMAD será
de grande diferenciação e polivalência global, que
servirá de tampão a toda a nossa região e estou
certo, da atractividade de população de outras
regiões para serem tratados no nosso Centro. Com
a criação das novas acessibilidades rodoviárias, as
auto-estradas de Amarante a Bragança e Viseu a
Chaves que cruzam em Vila Real, seremos um pólo
aglutinador de referência.
Os próximos três anos serão fundamentalmente de
conclusão dos projectos estruturais iniciados, a
organização e seu funcionamento. Tarefas complexas com a criação de novas equipas de profissionais altamente diferenciados. Obviamente que não
será fácil. Mas o nosso dever é continuar a
trabalhar, para conseguir os objectivos. Em áreas
tão complexas como a saúde, os projectos são
dinâmicos e nunca podemos pensar que estão
concluídos. O sentimento do dever cumprido, não
nos passa pela ideia. O sentimento de satisfação
pelo trabalho apresentado, dá-nos alento para
novos projectos e para lutar por eles.
Estamos certos, que com o apoio das estruturas do
Ministério da Saúde, nos próximos três anos
poder-se-á consolidar todo o projecto iniciado, de
modo a possibilitar às populações que nos
procuram, mais e melhores cuidados de saúde.

CHTMAD em números

Em

2009

Realizámos mais de

65.000

215.000
Atendemos cerca de

Em cada

doentes foram atendidos na consulta externa.

539

100

primeiras consultas.

cirurgias

utentes por dia na urgência.

40

são realizadas em ambulatório.

13.300

intervenções cirúrgicas efectuadas.

27.500

doentes saídos do internamento.

2.318

é o número total de profissionais do CHTMAD.
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03. Era uma vez um hospital muito velhinho …
Iniciei funções no Hospital Distrital de Vila Real, nas
antigas instalações da Misericórdia (Hospital da
Divina Providência) nos finais do ano de 1977 e
nessas instalações me mantive até meados de
1991, ou seja durante 13 anos.
Foi o Hospital Distrital de Vila Real transferido para
novas instalações na actual Vila de Lordelo. Nestas
instalações também trabalhei 13 anos (de Setembro
de 1991 a Outubro de 2003).
Foram portanto 26 anos, que dediquei, quase
exclusivamente, ao Serviço de Cirurgia e ao
Hospital.
Relembro a minha chegada ao Hospital. Era quase
uma família, pois havia somente uma dúzia de
médicos, assim distribuídos:
Serviço de Medicina - 3 médicos:
Dr. António Agarez
Dr. António Cabral
Dr. Vicente Nicolau
Serviço de Cirurgia - 3 médicos:
Dr. António Cardoso
Dr. José Campos
Dr. Armando Miranda
Serviço de Pediatria – 2 médicos:
Dr. José Borges Rebelo
Dr. Mário Mariz
Serviço de Obstetrícia/Ginecologia – 2 médicos:
Dr. António Cruz Gomes
Dr.ª Marília Serôdio

Serviço de Oftalmologia – 1 médico:
Dr. José Manuel Serôdio
Havia a colaboração do Dr. Sebastião Pizarro,
Delegado de Saúde de Vila Real, uma vez por
semana ao Serviço de Sangue. O Dr. Arnaldo
Videira, médico anestesista do Quadro do Hospital
de Chaves, assegurava alguns tempos para rotinas
de cirurgia e em regime de chamada, alguns dias
da semana, para o Serviço de Urgência.
Passados que foram um ou dois meses da minha
estada em Vila Real, entrou um politraumatizado na
Urgência, durante uma noite de chuva e tempestade, vindo já de Vila Pouca de Aguiar. Em estado
de choque, com várias feridas extensas e profundas, interessando massas musculares. No Bloco
Operatório só tive a colaboração de um enfermeiro.
Tratei-o na maior das angústias, ou melhor dizendo,
em completo desespero. Era imperativo o
tratamento para lhe salvar a vida. Por mero acaso o
doente não faleceu, talvez porque tinha pouco mais
de vinte anos de idade.
No dia seguinte solicitei uma reunião de urgência
com os médicos que encontrei logo pela manhã,
talvez uns oito, à volta de uma mesa no Salão
Nobre do Hospital, estando presentes o Director do
Hospital, Dr. José Campos e o Director Clínico, Dr.
Armando Miranda, a quem comuniquei da minha
indisponibilidade de colaborar em semelhante farsa
(a Urgência), porque considerei que os doentes
vinham puramente ao engano.
O Sr. Director do Hospital e o Sr. Director Clínico,
decidiram deslocar-se à cidade do Porto para
colocar o problema da Urgência à Comissão
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Inter-Hospitalar. Ganhou Vila Real! A petição foi
atendida: 2 médicos anestesistas do Hospital de S.
João ou do Hospital de Santo António, foram
destacados semanalmente para Vila Real,
garantindo cobertura 24 sobre 24 horas ao Serviço
de Urgência, e uma sala de operações para rotinas
de 2.ª a 6.ª feira.
Esta colaboração foi acrescida com a vinda do Dr.
Fernando Mendo, Anestesista, que fixou a residência em Vila Real.
Passou a Cirurgia a dispor de 2 salas de Bloco
Operatório de manhã e de tarde de 2.ª a 6.ª feira.
Não demorou muito tempo por imperativo deste
novo dinamismo do Hospital, que fosse adaptado
mais um espaço para uma nova sala do Bloco
Operatório, principalmente destinada à Urgência.
A chegada de vários médicos especialistas trouxe
também a vinda de médicos Internos e Policlínicos,
que mais tarde, sendo especialistas, quase todos,
por cá ficaram.
Assim vejamos:
Em 1980, abre o Serviço de Cardiologia, sob a
responsabilidade do Dr. Saudade Vieira.
Em 1980, o Serviço de Anestesiologia Dr. Fernando Mendo.
Em 1981, o Serviço de Medicina Interna – Dr.
António Carolino.
Em 1981, o Serviço de Urologia – Dr. António
Brazão.
Em 1981, a Unidade de Hemodiálise - Dr. José
Cabral.
Em 1981, o Serviço de Gastrenterologia – Dr. José Telo.
Em 1983, o Serviço de Ortopedia – Dr. José Alves.
Em 1986, o Serviço de Patologia Clínica –
Dr. Ascensão Madail.
Em 1986, o Serviço de Otorrinolaringologia –
Dr. Carlos Sousa.
Em 1986, o Serviço de Dermatologia – Dr. Idília Sousa.
Em 1987, o Serviço de Fisiatria – Dr. António Vinagreiro.
Em 1987, o Serviço de Oftalmologia – Dr. Pinho de
Andrade.

Em 1987, o Serviço de Pediatria – Dr. José Arêlo Manso.
Em 1987, o Serviço de Unidade de Cuidados
Intensivos – Dr. Celestino Pereira.
Em 1987, o Serviço de Neurologia – Dr.ª Georgina
Neves.
Em 1989, o Serviço de Anatomia Patológica – Dr.
Pedro Roquete.
Em 1991, o Serviço de Pneumologia – Dr. Abel Afonso.
Alguns dos Serviços, atrás citados, foram instalados
na Unidade de Lordelo, em pavilhões.
Como já se referiu, em Setembro de 1991, foi encerrado o Hospital da Misericórdia em Vila Real, e
transferido para o novo bloco médico-cirúrgico de
Lordelo.
Na lista atrás exposta estão nomeados os nomes
dos médicos que exerciam funções de Direcção de
Serviço. Seria exaustiva a designação de todos os
médicos especialistas ou internos que integravam
os Serviços atrás citados.
Atenta a sua relevância, julgo ser ora necessário
tecer alguns considerandos sobre o porquê de uma
Unidade de Cuidados Intensivos em 1987, em Vila
Real.
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O número de médicos, de enfermeiros e de outros
profissionais, vinha, desde os meados dos anos 80,
crescendo em tal ritmo, que muitas vezes houve
dificuldades de relacionamento entre os Serviços e
na planificação do próprio trabalho.
Atendendo ao desempenho e qualidade de alguns
Serviços, tais como Anestesiologia, Medicina
Interna, Cardiologia, Análises Clínicas e, sobretudo,
a enorme vontade de se ver o Hospital com maior
diferenciação, pensamos estar reunidas as
condições especiais para a abertura de um Serviço
de Reanimação.
A autorização para tal aconteceu enquanto Ministra,
a Dr. Leonor Beleza, e deveu-se a favorável parecer
de um Despacho então proferido pelo Director-Geral dos Hospitais, Dr. Jacinto Magalhães.
A sua abertura, funcionamento e desenvolvimento,
funcionaram como uma alavanca para o resto do
Hospital:
As cirurgias tiveram lugar seguro para recobro de
actos cirúrgicos mais complexos. O Serviço de
Urgência teve apoio em situações de grande
melindre médico.
Não só os doentes beneficiaram com esta situação,
mas todos os profissionais de saúde de todos os
Serviços, que com ele se relacionavam.
Tudo foi posto à prova. Médicos, enfermeiros,
equipamentos, etc.. Sinto alguma satisfação na
obra feita e alguma tranquilidade na consciência
pelo contributo que julgo ter prestado à saúde nesta
Região.

Assistimos ultimamente à criação de um Centro
Hospitalar, envolvendo as cinco Unidades Hospitalares, e que hoje é Hospital Central (CHTMAD),
dispondo de mais de 300 médicos e de quase 900
enfermeiros.
Hoje em dia a responsabilidade jurídica, a ética
profissional, e a própria arte médica, (legis artis),
obriga a envolvência em simultâneo de um elevado
número de profissionais, para tratar de um só
doente. As pequenas Unidades Hospitalares
dificilmente serão auto-suficientes, porque o seu
insucesso está à vista, sobretudo se estas forem
generalistas.

Se a união faz a força, diz o povo, eu estou crente,
que ultrapassados alguns bairrismos doentios e
passadistas, os intervenientes no destino do Centro
Hospitalar, serão todos os seus trabalhadores,
desde os mais diferenciados aos menos diferenciados, e que saberão lutar para que todos os objectivos
do Centro Hospitalar sejam atingidos e o CHTMAD,
seja uma referência da Medicina Portuguesa.
Por que não?

Foi a primeira Unidade de Cuidados Intensivos a
funcionar no chamado “País profundo”.
Passados que foram mais de vinte anos os resultados estão à vista. Todo o Hospital o sabe e toda a
Região o sente.
Um pouco mais tarde foi criada uma Unidade de
Neonatologia (1994) e Unidade de Cuidados
Coronários (1995).

Otílio de Figueiredo
Director do Serviço de
Cirurgia de 1978 a 2003
e Director do Hospital
Distrital de Vila Real de
1984 a 1990

A vivência nesta nova unidade hospitalar em
Lordelo foi totalmente diferente da do velho hospital
em Vila Real.
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Pelo meio fica o complexo processo de integração,
nem sempre fácil e pacífico, com a resistência de
uns tantos e a aceitação do desafio de outros.
Neste momento, e com o impacto da recente
cerimónia de lançamento da primeira pedra do novo
hospital, penso que o grupo de cépticos diminuiu e
não julgo correr riscos se afirmar que a nova
unidade será uma realidade a curto ou médio prazo.
Sendo talvez dos colaboradores mais antigos nesta
unidade hospitalar, espero e desejo que os profissionais se voltem para este projecto com orgulho e
uma nova energia, com o objectivo deste se vir a
tornar uma unidade de referência na Cirurgia de
Ambulatório. Na minha opinião, o prestígio não é só
conseguido através da diferenciação técnica, mas
também, e sobretudo, na qualidade do serviço que
se oferece a quem dele necessita.
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Felizmente, hoje podemos acreditar que a história
do hospital novo de Lamego terá um final feliz (bem
diferente da história da construção da linha do
comboio, que se ficou por uma ponte sobre o
Douro) o que equivale a dizer, o início de uma nova
era. A provar que nem sempre “os velhos do
Restelo” têm razão.

Maria José Quintela
Enfermeira Supervisora
Unidade Hospitalar de
Lamego

cerimónia de lançamento da primeira pedra do novo hospital de lamego com a presença de
Sua Excelência o Primeiro Ministro José Sócrates

05.
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06. Um hospital com alma
Poderá um hospital morrer? Talvez. O hospital de
Todos os Santos morreu, com o terramoto de 1755.
Mas nasceu, mais pujante que antes, e ainda vive,
maior que antes, acrescido com os vizinhos civis.
Poderá o Hospital de Chaves morrer? Talvez,
poderia talvez, mas a Alma não morre e o Hospital
de Chaves tem Alma. Tem uma grande Alma, que
cresce com as almas que se lhe vão juntando, tal
como a alma de um povo. Tal como Deus, a grande
Alma a que se juntam as almas dos justos.
Nasce pequeno, o Hospital de Chaves, com as
Almas dos peregrinos a caminho de Santiago.
Almas de pessoas pelos caminhos, aqui e ali
semeados. Que um hospital era, antes de tudo, e
como o seu nome indica, um lugar de abrigo, de
acolhimento, onde os mais pobres e fracos
acabavam por ficar até morrer. As primeiras Almas.
Almas maiores, as dos condes Duques de Barcelos
Bragança (o poder e a riquezas têm alma? Não
terão, mas a Alma tem riqueza e poder) patrocinavam despesas e deram-lhe uma casa. O corpo
apareceu depois da alma.
Às Misericórdias compete cuidar dos corpos e
também das almas. A de Chaves cumpriu o seu
papel. O Hospital cresceu.
Ao poder político não cabe cuidar das almas, mas
ao cuidar do corpo e ao fazê-lo crescer, atraiu mais
almas. Após a nacionalização dos Hospitais das
Misericórdias, coube ao Estado prover os hospitais
de quadros e equipamento. O Hospital de Chaves
cresceu. Vieram médicos novos, Especialistas.
Alguns ficaram e reforçaram a alma dos que já cá
estavam.
- Um Dr. Cipriano Costa, cirurgião polivalente, que
fazia Cirurgia Geral, partos, traumatologia e até
neurocirurgia. Um Dr. Cipriano Costa, que nas férias

ia até Lisboa para o seu velhinho Santa Marta para
praticar e se manter actualizado. Um Dr. Cipriano
Costa que presidiu à Comissão Instaladora que pôs
funcionar o “Hospital Novo”, dando um novo corpo
a este Hospital a quem deixou a sua alma, por sinal
bem grande.
- Um Dr. Manuel Raimundo, por vezes tão
rabugento, mas que, não poucas vezes, ao
aperceber-se das dificuldades dos seus doentes
lhes pagou do seu bolso os medicamentos.
E com eles vieram os internos, primeiro uma
“ninhada de doze pintainhos”, permitam-me que os
trate assim. Um sentiu saudades da mãe e não
ficou.
E vieram os internos de especialidade de Medicina,
de Cirurgia, de Obstetrícia/Ginecologia, de Ortopedia. Almas com corpo vivo, ainda hoje a manterem
este Hospital.
E os enfermeiros da velha guarda: O Carvalho cuja
alma já se juntou, das maiores que posso imaginar.
O maroto do Viriato, ainda vivo, que vaso ruim custa
a quebrar. Mas que grande profissional, sabedor e
fino. Aquela noite de Agosto, bem alta que me
chamou do Banco de Urgência, para ver uma
radiografia. Um doente tivera um acidente há três
dias e magoara-se num braço. Queria por força tirar
”uma rádio”. Lá estava ela, vinha a pingar água da
revelação. Uma óptima película dos ossos do
antebraço, bem contrastada, sem o mínimo sinal de
fracturas. O braço não doía, não tinha edema,
estava funcional, o doente foi embora feliz. Já
agora, Viriato, quem fez a radiografia? Ora fui eu Dr.,
tenho aqui uns exemplares seleccionados e uns
“chassis” vazios aqui à mão. É só fazer um “flash”
com este foco cirúrgico e depois molhar uma chapa
para parecer fresca. Grande maroto, que fino era.
Garantia-me que deu uma injecção Im. através das
costas da mão de um doente que, por instinto, a
colocou entre a agulha e o traseiro. Não vi, mas foi
como se visse, até parece que estou agora a ver.
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O Sr. Dr. João, que vimos morrer no seu posto de
trabalho, tão novo. Grande camarada e grande
alma.
Os administrativos, o Sr. Adolfo que nos pagava no
fim do mês. Acho que tinha uma alma muito
grande, bem maior que os vencimentos de alguns
funcionários. Os maqueiros que nos ajudavam e
por vezes desajudavam. Olá Capitão, porque é que
estes acompanhantes estão aqui dentro? Porque é
que entraram!!! Estava-se mesmo a ver.
E aquele Sr. administrador, por respeito e consideração, não vou mencionar o nome, que gostava de
passar rondas nocturnas nos serviços de internamento e em quem “por acidente” e por minha
sugestão, verteram um tubo de água destilada no
fato, com umas veementes desculpas e a informação em “off” de que se trataria de uma amostra de
soro “daquele” doente com SIDA. Não tornou a
fazer rondas, mas tinha e tem uma grande alma.
Os nossos maqueiros, porteiros e restantes
auxiliares, que dão a cara todos os dias, na primeira
linha. Se não tivessem alma, por pequena que se
seja?
E o “Leão”, aquele “Serra da Estrela arrafeirado”,
que à noite se deitava no tapete à porta do Hospital
velho. Ladrava grosso e incutia respeito, mas não
consta que alguma vez tenha ferrado em alguém.
Que os animais têm alma. Eu sei que têm e a do
Leão já se nos juntou.
A tecnologia evolui e com esta evolução os
cuidados médicos tornam-se mais exigentes e mais
exigentes se tornam aqueles que se lhes submetem. A preocupação tende a priorizar a eficiência e
a sinonimizar a humanização. As máquinas fazem
tudo, mas não têm alma.

As almas tendem a fundir-se num só espírito e a
alma será eterna.
A alma é imortal.
O nosso Hospital tem alma.

A reorganização dos sistemas de saúde com
optimização de meios técnicos e humanos para
melhor eficiência e rentabilização, levaram à fusão
do hospital de Chaves com as restantes unidades,
originando o nosso CHTMAD.
Gil Cruz Gonçalves das
Neves
Adjunto da Direcção
Clínica para a Unidade
de Chaves

024

CHTMAD em números

3.481.085
- de Resultados Líquidos do Exercício Acumulados (2005-2008).

32.351.197
- foi o aumento do Capital Estatutário Social verificado nos últimos 4 anos.

Entre 2005 e 2008 efectuamos investimentos acumulados de -

37.836.193

.

Entre 2009 e 2011 há investimento programado na ordem de -

70.359.055

.

115.200.279
- foi o valor da prestação de serviços à população em 2008.

Até final de 2009 a prestação de serviços estimada é de -

123.900.576

.
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“Com a criação do CHTMAD em Fevereiro de 2007,
era imperioso expandir a todas as Unidades de
Saúde do CH, o Projecto de Acreditação da JCI que
já se tinha iniciado em 2005, no ainda CHVRPR. A
mais-valia deste projecto alicerça-se em 3 pilares
principais: Normalização; Uniformização; Organização.
As Normas passam por um processo de elaboração, discussão, consensualização, validação,
divulgação e implementação na Instituição,
permitindo uma maior disciplina, equidade, rigor e
segurança para os doentes e para os profissionais
de saúde. A Uniformização de procedimentos
faculta uma melhor integração dos vários colaboradores, diminuindo o risco e o erro, possibilitando a
monitorização e auditoria. A Organização favorece
uma maior celeridade nos processos, melhorando a
eficácia e a eficiência com a diminuição de custos.
Assim, a adesão ao modelo da JCI é, sem dúvida,
um projecto dispendioso mas essencial e fundamental para o desenvolvimento do CH, facilitando a
articulação entre as Unidades Hospitalares e
contribuindo para uma melhoria na actividade
assistencial. Este esforço por parte do Conselho de
Administração deverá ser entendido como uma
prioridade para todos os colaboradores do
CHTMAD.”

Fernando Próspero
Director Clínico do
CHTMAD
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“A incorporação do CHTMAD no Processo de
Acreditação da JCI é, fundamentalmente, uma
excelente oportunidade. Oportunidade de introdução de uma filosofia, de uma linguagem comum,
baseada na cultura de excelência, tendo como
pano de fundo o objectivo prioritário da melhoria de
cuidados prestados aos doentes.
Ao integrar uma das áreas do processo de acreditação – grupo COP, tenho a percepção de que se tem
desenvolvido um trabalho importante, com repercussão positiva na qualidade de cuidados aos
doentes. Importante pelo conjunto de normas de
actuação técnica e organizativa, produzidas em
ambiente multidisciplinar, extremamente importante
pela possibilidade de ter contribuído para melhorar
a comunicação / diálogo entre pares, aspecto
crucial no processo de integração de hospitais
inerente à constituição do próprio CHTMAD e,
finalmente pelo papel que desempenha o processo
na minimização de assimetrias culturais existentes
dentro do próprio Centro Hospitalar. O grupo COP
abrange um enorme espectro de actuações
empíricas ao nível dos doentes, facto que tem
constituído um desafio aliciante para todos nós.
O processo de acreditação da JCI incorpora outro
objectivo institucional crucial: a formação dos
profissionais do CHTMAD. Trata-se de outra
excelente oportunidade, que deve ser objecto de
profunda preocupação, porque é uma componente
essencial, imprescindível, no processo de acreditação. Não é possível implementar normas, muitas
delas modificadoras de comportamentos, com
novos conceitos, conteúdos, com uma nova cultura,
sem a adequada formação dos profissionais. Este
aspecto parece-me decisivo. O balanço actual do
projecto é, do meu ponto de vista, inequivocamente
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positivo. A possibilidade de implementação global
institucional de standards de actuação de acordo
com o estado de arte, a formação como desígnio
prioritário, a revisão periódica e sistemática das
normas, a possibilidade de auditorias/controle de
qualidade constituem um enorme salto qualitativo
na instituição.”

Francisco Esteves
Director do Serviço de
Cuidados Intensivos e
Cuidados Intermédios
“Acreditar que um sistema de saúde pode ser
melhor, é contribuir para uma efectiva prestação de
cuidados clínicos de qualidade, aliada a uma maior
eficiência do ponto de vista financeiro. Penso no
entanto que, actualmente, será claro para todos os
médicos que exercem a sua actividade clínica no
nosso Centro Hospitalar que, apesar do seu
empenho diário na melhoria da qualidade dos actos
clínicos praticados, se a nossa instituição hospitalar
não evoluir no sentido de se tornar uma organização
segura e fiável, não poderemos aspirar a prestar um
serviço de QUALIDADE. Assim, colaboro desde o
início no Projecto de Acreditação pela JCI por
acreditar, ainda, que este objectivo é possível.”

“Qualidade é um conceito que não tem uma
definição clara e objectiva, deve no entanto ser um
objectivo de qualquer instituição que presta
cuidados de saúde, pela responsabilidade e
nobreza das suas funções. Podendo a qualidade ter
diferentes conceitos em função de quem avalia, do
prestador de cuidados e do utente, os mecanismos
e métodos para se obter a excelência têm que ser
rigorosos, padronizados e exaustivos, pois é de
seres humanos e saúde que falamos.
Todos os processos de melhoria de qualidade, pelo
carácter dinâmico que lhes são inerentes, devem
possuir uma autoavaliação constante para identificação de desvios e sugestão de medidas correctivas. Estes processos são habitualmente geradores
de críticas e por vezes conflitos, importantes
mecanismos de participação na melhoria progressiva e obtenção da excelência, responsabilizando
tudo e todos pela concretização do projecto.
Em cuidados de saúde a melhoria da qualidade é, e
deve ser, uma preocupação de todos os profissionais
envolvidos, independentemente da classe. O
aumento da segurança no tratamento dos doentes,
centrada na saúde como condição base de
bem-estar para todo o ser humano, é das melhores
formas de expressar cidadania e humanidade e é o
principal desígnio dos processos de melhoria de
qualidade em saúde. Todos estes processos são
morosos, implicam alterações de culturas e
práticas, devem ser assumidos no dia-a-dia como
novas rotinas, que através dos efeitos gerados
tendem a aumentar a satisfação dos profissionais.”

Margarida Faria
Chefe de Serviço de
Anestesiologia
Unidade Hospitalar de
Vila Real
Eurico J. Gaspar
Director do Serviço de
Pediatria e Neonatologia

029

centro hospitalar de trás-os-montes e alto douro, epe * dezembro 2009

“O CHTMAD, EPE está globalmente empenhado no
Projecto de Acreditação pela Joint Commission
International. Os vários grupos de trabalho
existentes, as auditorias, a criação e aplicação
efectiva das várias normas são a prova desse facto.
A Unidade Hospitalar de Lamego não foge a esta
dinâmica e existe uma real motivação de todos os
funcionários para que algo de diferente aconteça.
Tenho diariamente a percepção desse empenho,
fundamentalmente por parte das chefias de
enfermagem, para que as normas sejam cumpridas
escrupulosamente.
Por personalidade e pela forma de estar na
profissão sempre fui defensor da existência de
protocolos e de normas de actuação, porque é a
única forma para que a excelência no desempenho
seja atingida. A resistência à mudança existe,
porque a classe Médica, à qual pertenço, é por
tradição conservadora, mas é minha opinião que o
caminho traçado é o correcto e deve ser continuado.”

A. Rui Couto
Assistente Hospitalar
Graduado de Medicina
Interna
Adjunto da Direcção do
Serviço de Medicina
Interna
Unidade Hospitalar de
Lamego
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"…A Acreditação é uma mais-valia para o CHTMAD,
porque estamos a fazer uma aposta na qualidade,
na uniformização de critérios entre os diferentes
hospitais do centro hospitalar, no benefício dos
doentes e na defesa dos profissionais. Ao melhorar
a qualidade melhoramos todos…"

Carlos Pintado
Assistente Graduado
Ortopedia
Adjunto da Direcção do
Serviço de Ortopedia e
da Consulta Externa
Unidade Hospitalar de
Chaves
“Com o Projecto de Acreditação pela JCI, definiram-se responsabilidades e procedimentos a seguir,
contribuindo para melhorar o funcionamento dos
serviços e consequentemente o desenvolvimento da
organização, conduzindo igualmente à reflexão das
nossas práticas. Tornou-se um agente motivador, e
de mudança, exigindo a cooperação de todos e
incrementando uma cultura de qualidade.”

Isabel Ermida
Enfermeira Chefe da
Unidade Hospitalar da
Régua
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“Se a “Acreditação é uma operação de validação
técnica e de reconhecimento da capacidade de
uma determinada entidade para intervir” na área
para que projectada, então estaremos todos de
acordo que seria bom ter todos os serviços e
estabelecimentos acreditados para melhor servir os
que deles necessitam. Saberíamos que ao recorrer
a este ou aquele local devidamente acreditado,
teríamos serviços com uma qualidade elevada e
adequada, uma melhor eficiência na organização e
nos procedimentos, já que todos os passos
estariam devidamente protocolados de forma a
evitar erros grosseiros (e humanos), e que na saúde
podem sair demasiado caros para quem os sofre.
A acreditação é bem-vinda mas teremos também
que ter em conta o país a que se destina, a
capacidade das instituições e o número de
profissionais que nelas trabalham, de forma a que
as suas obrigações (da acreditação) não se tornem
um castigo mas antes um instrumento de
segurança para profissionais e utentes.”

Alexandre Hoffmann
Castela
Chefe de Serviço de
Cirurgia Geral
Ajunto da Direcção do
Serviço de Cirurgia
Unidade Hospitalar de
Lamego

“O Projecto de Acreditação pela JCI em desenvolvimento no CHTMAD tem contribuído, de forma
decisiva, para uma melhoria qualitativa global em
termos organizacionais e da prestação qualitativa
dos cuidados de saúde prestados aos cidadãos.
Em razão das medidas de adequação de estruturas
e equipamentos que foi necessário melhorar e/ou
introduzir e da normalização dos procedimentos a
desenvolver, resultaram mudanças de comportamentos e atitudes dos profissionais da instituição,
traduzidas em melhorias significativas quer ao nível
da segurança desses procedimentos quer ao nível
da qualidade dos cuidados prestados.
O desenvolvimento deste projecto tem representado uma mais-valia qualitativa de importante
significado para os utentes, profissionais e instituição
esperando-se que a sua continuidade contribua
para que seja atingido um patamar de excelência
na prestação de cuidados e contribua para a
satisfação dos nossos clientes.”

Piedade Soares
Enfermeira Supervisora
Adjunta da Direcção de
Enfermagem
Unidade Hospitalar de
Vila Real

031

centro hospitalar de trás-os-montes e alto douro, epe * dezembro 2009

“Desde o 1º instante em que nos propuseram
participar neste imenso e difícil processo que é o
da Acreditação do CHTMAD de acordo com os
padrões de certificação da Joint Commission
Internacional (JCI), que o Serviço Social aceitou o
desafio, integrando 4 grupos de trabalho, apesar
de se debater com o problema da escassez de
recursos humanos.
Este esforço acrescido, nosso e de tantos outros
profissionais envolvidos, deve-se sem dúvida ao
facto de pretendermos ser melhores, mais experientes e empenhados num processo de melhoria
contínua que sirva da forma mais adequada os
interesses dos nossos utentes.
O Serviço Social acredita, que através do Projecto
da Acreditação, a Instituição tem a possibilidade de
realizar um diagnóstico mais objectivo relativamente ao desempenho de todos os seus serviços,
sendo possível discutir/reflectir e desenvolver
acções capazes de promover a efectiva melhoria
da qualidade da prestação dos cuidados, consolidando a cultura da qualidade integral.
Todo o esforço desenvolvido pelos profissionais,
unidos por um objectivo comum, vai contribuir
necessariamente para operar as mudanças que se
impõem. Esse reconhecimento, é o motor que nos
move e nos impele a superarmos os constrangimentos “muitos” com que nos deparamos na
nossa prática diária.”

Isabel Maria Peixoto
Directora do Serviço
Social
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“A palavra Qualidade está hoje tão vulgarizada que
corre o risco de ser desvalorizada naquilo que é a
sua essência. Ou porque as pessoas possuem
conceitos equívocos, ou porque não vêem resultados imediatos e absolutos, ou porque as expectativas são elevadas e daí advém uma natural insatisfação ou descrédito. O que importa perceber, é que
só faz sentido falar em Qualidade quando esta é
encarada como um ciclo de melhoria contínua que
nunca está terminado.
Quando se iniciou a preparação do projecto para a
Acreditação na Unidade de Lamego, também
muitos não acreditavam que, com uma cultura de
qualidade ainda incipiente, aliada a uma estrutura
física centenária, fosse possível chegar àquela
meta. Decorrido o tempo desde a auditoria inicial
pela equipa da JCI, podemos constatar que não só
a estrutura física sofreu alterações consideráveis,
mas também as pessoas, de uma maneira geral, se
apropriaram deste repto, aderindo ao projecto,
preocupando-se em corrigir as não conformidades
e adequando as suas práticas no sentido do
cumprimento das normas. Nesta altura, podemos
evidenciar já a integração desta cultura de
qualidade nas práticas quotidianas, bem como de
resultados, e qualquer melhoria conseguida neste
contexto merece, na minha opinião, o investimento
que tem sido feito. Contudo, ainda temos um
caminho longo a percorrer e, neste caminho,
parece-me fundamental dar visibilidade aos
resultados positivos, como principal argumento de
adesão e motivação.”

Maria José Quintela
Claro da Fonseca
Enfermeira Supervisora
Unidade Hospitalar de
Lamego

projecto de acreditação pela joint commission international

“O Projecto de Acreditação melhorou a resposta em
termos de procedimentos escritos permitindo que a
estrutura documental ficasse organizada de uma
forma mais clara, orientando os serviços e procedimentos efectuados, o que se traduz em eficácia
operacional e consolidação de boas práticas.
Segundo o modelo da JCI, é no utente que se
focalizam as questões de efectividade dos cuidados
prestados, sendo que, os profissionais devem estar
envolvidos no desenvolvimento das normas e
avaliação dos processos.
Assim a monitorização regular, permitiu melhorar a
vigilância em todas as áreas profissionais, pois
ajudou-nos a descobrir que não fazemos tão bem
as coisas que poderíamos facilmente fazer melhor.
E é com estas descobertas, que surgem as
oportunidades de melhoria, que de uma forma
ordenada e sistematizada nos permitirá consumir
bem as nossas forças, fazendo bem logo à
primeira, abandonando métodos de aproximação
desgastantes e ineficientes.”

“Os programas de Qualidade numa Organização e
em particular na Saúde, visam melhorar e corrigir
processos de trabalho, sedimentados na boa
prática e contribuir para a diminuição dos custos da
não Qualidade. Considero que a adesão ao
Projecto de Acreditação da JCI trouxe ganhos para
o utente, profissionais e organização ao permitir
uma maior segurança para todos, incrementando
uma cultura centrada no utente e nos resultados.
Percurso em aperfeiçoamento contínuo … porque o
objectivo da Qualidade É MISSÃO DE TODOS!”

Fernanda Queiroga
Enfermeira Supervisora
Adjunta da Direcção de
Enfermagem
Unidade Hospitalar de
Chaves
Rita Taveira
Responsável do Serviço
de Admissão de
Doentes
Unidade Hospitalar de
Lamego
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* Serviço de Cuidados
Domiciliários.
* Via Verde de AVC.
* Via Verde de Trauma.
* Via Verde de Sépsis.
* Unidade de Oftalmologia
da Régua.
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09. Uma experiência na avaliação da dor em
Unidade de Cuidados Intensivos
Introdução
“A abordagem e gestão da dor são uma prioridade
consignada na estratégia nacional de saúde, uma
vez que não deve continuar a ser encarada como
uma fatalidade, quando existem importantes meios
que a permitem controlar eficazmente, tornando-se
necessário criar instrumentos que favoreçam
melhores práticas profissionais e permitam,
também, uma melhor e mais racional organização
de serviços, de forma a contribuírem para a
melhoria da qualidade de vida das pessoas, de
todas as idades, que sofram de dor aguda ou
crónica”. 1
A dor pela sua frequência e potencial pode causar
incapacidades e é um real problema de saúde
pública, que justifica uma actuação planeada,
organizada e validada cientificamente.2 Também em
Portugal, desde 2003, existe uma Circular Normativa
emitida pela Direcção-Geral da Saúde (DGS)3, que
institui a dor como 5º sinal vital, como norma de boa
prática e como rotina altamente humanizante, para
que a dor e os efeitos da sua terapêutica sejam
valorizados, sistematicamente diagnosticados,
avaliados e registados (DGS, 2003). Por fim,
iniciaram-se programas para sensibilização e
formação dos profissionais de saúde e reorganização dos cuidados na área da dor, com orientações
estratégicas prioritárias, inseridas no Plano Nacional
de Saúde para os anos 2004 – 2010.4

consignado nas normas da Joint Commission for
the Acreditation of Health Care Organizations
(JCAHO).5 Segundo a International Association for
the Study of Pain (IASP), a dor é “uma experiência
sensorial e emocional desagradável associada com
lesão real ou potencial dos tecidos ou descrita
como tal”.6 Dor classifica-se em Dor Aguda – pode
durar alguns segundos ou até 6 meses 7, Dor
Crónica – duração superior a 6 meses. 8
Na última década surgem avanços na investigação
da importância de avaliar a intensidade da dor em
doentes adultos em Unidades de Cuidados
Intensivos (UCI), isto porque, doentes em unidades
de cuidados intensivos, por ser necessário muitas
vezes sedação e/ou curarização, têm mais probabilidade de ter tratamento inadequado da dor e
pouco se sabe, nestes doentes, da assistência e
controle da dor 9 . Tanto estes como outros autores,
por exemplo Sessler 10, sugerem que a melhor
estratégia de abordagem da dor e seu tratamento,
em doentes sedo - analgesiados nas UCI, deverá
incluir: avaliação inicial; monitorização; selecção de
terapêutica adequada; uso de protocolos adequados ao tipo de doente.
Para alcançar estes objectivos, Sessler sugere que
a utilização de ferramentas validadas melhora a
comunicação entre os clínicos, tendo papel
importante na detecção e tratamento da dor e
agitação, ao mesmo tempo, evita o uso de sedação
excessiva e prolongada.
Existem vários estudos da avaliação da dor
(intensidade, eficácia do controlo da dor com
medidas farmacológicas e não farmacológicas) em
UCI, na área da neonatologia/pediatria, como é

A dor é um parâmetro de qualidade das instituições
hospitalares. Trata-se de um dos critérios mais
importantes no processo de acreditação hospitalar,
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exemplo o estudo de Batalha 11. Os estudos
publicados destes parâmetros em adultos internados em UCI Portuguesas, são escassos, sabendo-se que a importância da correcta avaliação e
utilização da terapêutica analgésica é um importante
indicador de qualidade no doente crítico. 12
Existe evidência científica afirmando que a dor mal
controlada não é preditiva do “outcome” em
doentes críticos 13, aumentando os dias de internamento hospitalar, dependência à ventilação
mecânica e outras complicações inerentes a
internamentos prolongados em UCI.14
Por tudo isto, foi nosso propósito, determinar a
intensidade/gravidade da dor, farmacologia mais
utilizada e eficácia das medidas terapêuticas
instituídas, no Serviço de Cuidados Intensivos
Cuidados Intermédios (SCICI), do Centro Hospitalar
de Trás – os – Montes e Alto Douro (CHTMAD).
Material e métodos
No SCICI do CHTMAD, foi efectuado um estudo de
Coorte com perfil Prospectivo, sobre avaliação da
intensidade da dor. Os dados foram obtidos de
Fevereiro 2008 a Fevereiro de 2009, a todos os
doentes admitidos no serviço nesse período. A
recolha dos dados obedeceu à aplicação de um
protocolo para a avaliação da dor, através de um
instrumento de colheita de dados, que foi aplicado
após formação prévia do staff de enfermagem (22
elementos) em Fevereiro de 2008. Nessa folha de
registo foram adoptadas duas escalas de avaliação
da dor: Escala Visual Analógica modificada – EVA
(para doentes responsivos) e Escala Comportamental de Avaliação da Dor – ECAD (para doentes não
responsivos). 15
A escolha das escalas obedeceu à avaliação do
estado de consciência ou sedação do doente:
avaliação através da Escala de Coma de Glasgow
(ECG) 16 ou pela Escala de Sedação de Ramsay
(RAM) 17.
As variáveis em estudo foram: demográficas – sexo
e idade; diagnóstico etiológico; demora média no
serviço; nível de sedação; nível de consciência;
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scores de gravidade – Simplified Acute Physiology
Score II (SAPS II) e Sepsis-related Organ Failure
Assessment (SOFA) à admissão e à alta; intensidade da dor.
A avaliação foi efectuada diariamente, três vezes/dia
(turnos da manhã, tarde e noite). Os dados obtidos
de cada doente submetidos a análise, foram
agrupados em três momentos: admissão, internamento e alta do serviço.
O tratamento estatístico dos dados foi efectuado
com recurso ao programa informático Statistical
Package for the Social Sciences (SPSS) versão 15.0
para o Windows (Statistical Product Service
Solutions, Inc., Chicago, EUA), com estatísticas
descritivas uni e multivariadas (análise de componentes principais, análise de correspondências),
utilizados testes de correlação de Spearman,
Mann-Whitney, Qui-Quadrado e Regressão Logística. Os resultados apresentados em Média,
Mediana e Desvio Padrão, considerando significado
estatístico p<0,05.
Resultados
Dos 313 doentes avaliados no SCICI/CHTMAD, foi
constituída amostra com 273 doentes, excluídos 40
(12,8%) por falta de registos, parciais ou totais, no
preenchimento da folha de colheita de dados.
Na amostra analisada predominou o sexo masculino
(61,5%) – gráfico 1, a média de idades 64,27±16,26
(mínimo 15 anos e máximo 94 anos) – tabela 1, a
idade média dos doentes falecidos foi superior
(66,54±17,50) – tabela 2, a média de idades das
mulheres foi a mais elevada (67,03±16,82) –
tabela 1.
O tipo de diagnóstico dominante foi o Médico não
Coronário (57,5%) – gráfico 2. A mortalidade bruta
foi de 9,5%.
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Tabela 2 – Médias de idades falecidos vs melhorados

Gráfico 1 – % do sexo feminino e masculino
Em doentes melhorados e falecidos a demora média
de internamento e os índices de gravidade foram
maiores nos falecidos - demora média 10,04±8,14;
SAPSII 62,35±19,6; SOFA admissão (SOFA0)
11,5±3,71; SOFA alta (SOFA1) 12,08±4,7 (tabela 3).
Tabela 3 – Demora média e índices de gravidade
melhorados vs falecidos

Gráfico 2 - % das diferentes categorias diagnósticas

Tabela 1 – Médias de idades e % de falecidos e
melhorados em ambos sexos

Na correlação das escalas de consciência/dor,
verificou-se que quanto maior foi a consciência
maior foi a dor e quanto maior foi a sedação menor
foi a intensidade da dor (tabelas 4, 5 e 6).
Tabela 4 – Correlação consciência/dor admissão
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Tabela 5 – Correlação consciência/dor internamento

Tabela 7 – Tipo de terapêutica por sexo/admissão

Tabela 6 – Correlação consciência/dor alta

Tabela 8 – Tipo de terapêutica por sexo/internamento

Nos três momentos do internamento dos doentes a
terapêutica de eleição foi a opióide, tanto no sexo
feminino como no masculino (tabelas 7, 8 e 9). Os
opióides mais utilizados foram o tramadol e a
morfina, com diferença entre o tipo de opióides mais
administrados a homens e a mulheres –
administrou-se mais tramadol às mulheres e mais
morfina aos homens (tabela 10). Da terapêutica não
opióide mais utilizada, nos três momentos de
internamento, foi o paracetamol sem diferenças
significativas entre os sexos (tabela 10).
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Tabela 9 – Tipo de terapêutica por sexo/alta
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Tabela 10 – Tipo de opióide e não opióide por sexo nos três momentos do internamento

Em relação ao horário de administração da terapêutica analgésica, é significativamente maior o uso de
perfusões contínuas, em todos os momentos. No
momento da alta a administração em SOS destaca-se, em relação ao momento da admissão e internamento (tabela 11).
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Tabela 11 – Horário de prescrição terapêutica
analgésica

Tabela 12 – Horário de prescrição analgésica no
momento da alta falecidos vs melhorados

Entre doentes falecidos e melhorados, aquando da
alta, encontraram-se diferenças significativas:
perfusão contínua prevaleceu nos falecidos,
enquanto a terapêutica em SOS predominou nos
doentes melhorados (tabela 12).

A intensidade de dor avaliada não apresentou
diferenças significativas entre sexos (tabela 13),
sendo que o nível de intensidade de dor média foi
0,96±1,12, em que mínimo de dor avaliada foi 0,0 e
o máximo foi 6,0. O tipo de diagnóstico em que os
doentes apresentaram níveis de maior dor, foi os
provenientes de cirurgias urgentes (tabela 14).
Tabela 13 – Relação Dor/Sexo
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Tabela 16 – Correlação da idade vs intensidade da dor

Tabela 14 - Relação Dor/Diagnóstico

Tabela 17 – Correlação entre idade vs índices de
gravidade na admissão e alta

Foi significativa a diferença entre intensidade de dor
nos doentes falecidos e nos doentes melhorados:
os falecidos tiveram registos de níveis de dor
inferiores em relação aos melhorados (tabela 15).
Tabela 15 – Intensidade de Dor falecidos vs melhorados
Tabelas 18 – Correlação entre intensidade da dor e
índices de gravidade estudados

Existiu correlação de idade com o aumento do nível
de dor na admissão, isto é, quanto maior a idade
maior a dor (tabela 16). Houve correlação significativa entre a idade e índices de gravidade: SOFA1 e
SAPSII (às 24 horas). Isto é, foi evidente que estes
índices foram superiores em doentes mais idosos –
quanto maior a idade maior a gravidade (tabela 17).
Verificou-se que a dor não esteve correlacionada
com os índices de gravidade (tabelas 18).

Tabela 18.1 – Intensidade de dor vs SOFA 0
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Tabela 18.2 – Intensidade de dor vs SOFA

1

Tabela 18.3 – Intensidade de dor vs SAPSII

Nesta amostra, houve doentes submetidos a
analgesia contínua através de Drug Infusion Ballon
(DIB). Significativamente menos doentes (12 em 273
doentes – 4,4%, p <0,001), não apresentaram diferenças significativas na média de dor avaliada
(tabela 19).
Tabela 19 – Média de dor nos doentes com e sem DIB
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Discussão e conclusões
A analgesia e sedação são atitudes essenciais no
tratamento do doente crítico. É sabido que a
adequada analgesia e sedação facilita o tratamento
ao doente, diminui o desconforto provocado pelas
técnicas invasivas, sendo uma das armas importantes
para o prognóstico favorável. Uma adequada
analgesia e sedação diminuem os riscos de complicações pulmonares, extubações, agitação e delirio.
Analgesia e sedação não podem simplesmente ser
olhadas como um auxílio para o tratamento do
doente, mas uma real necessidade.18
A avaliação sistemática da intensidade da dor é
decisiva para o seu controlo. A escolha de escalas de
avaliação numa UCI requer uma atenção redobrada
dado que, devido ao tipo de doentes (críticos e quase
sempre sedados), são necessárias escalas adaptadas para melhor quantificar a dor (validade), tenham
maior precisão entre avaliadores e ao longo do tempo
(fiabilidade), tenham capacidade para diferenciar os
verdadeiros estados de dor (sensibilidade), promova
a concordância entre avaliadores e seja útil (custos,
tempo, aceitabilidade).19
Neste sentido foi efectuado este estudo com o intuito
de avaliar um instrumento de colheita de dados que
nos desse valores quantitativos sobre a intensidade
da dor, sentida pelos nossos doentes, e se as
medidas terapêuticas farmacológicas eram as mais
adequadas, dado que, aumento de conhecimento
documentado sobre a dor do doente crítico leva a
melhorias no seu controlo.9
Do estudo efectuado verifica-se que o nível de
analgesia é excelente, pois a intensidade média da
dor foi 0,96±1,12; a maior intensidade de dor foi
sentida por doentes submetidos a cirurgia urgente:
timing de operação urgente versus adequação do
tipo de analgesia necessária para o tipo de doente,
por vezes doentes muito críticos com várias
co-morbilidades.
Os doentes falecidos tiveram melhor controlo da sua
dor: aspecto que nos parece positivo, dado ser factor
de qualidade de cuidados.
A população avaliada foi maioritariamente masculina,
com médias de idades 64,27±16,26 (mínimo 15 anos
e máximo 94 anos), o que vai de encontro com a
tendência de envelhecimento da população. 20
A terapêutica mais utilizada foi a opióide em perfusão
contínua, mostrando-se mais eficaz, conforme é
preconizado na abordagem da dor no doente
crítico.13 Como curiosidade, constatou-se que a
terapêutica opióide mais usada em mulheres foi o

uma experiência na avaliação da dor em unidade de cuidados intensivos

tramadol e nos homens a morfina.
Existiu correlação da idade com os índices de
gravidade SOFA1 e SAPSII (às 24 horas): a idade é
um indicador preditivo da maior ou menor gravidade
no doente crítico.21 Em contraponto, a intensidade da
dor não esteve correlacionada com os índices de
gravidade. Na correlação das escalas de consciência
com a intensidade da dor avaliada, verificou-se
correlação da dor com a vigília.
A avaliação das práticas no tratamento da dor em
doentes críticos está enquadrada nos critérios de
qualidade, que uma UCI deverá proporcionar aos
seus doentes. Para além da avaliação concreta da
realidade, este estudo teve objectivos pedagógicos:
em função da sua prática clínica diária, poder
elaborar estratégias de intervenção e avaliação na dor
no doente crítico, incorporando a cultura de terapêutica da dor nas actividades habituais do serviço.
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10. Intoxicação por paraquato e terapêutica
com hemocarboperfusão
Rui Castro, Catarina Prata, Luis Oliveira, Maria João
Carvalho, Josefina Santos, Félix Carvalho, Teresa
Morgado
Serviço de Nefrologia do Centro Hospitalar de
Trás-os-Montes e Alto Douro, EPE1
REQUIMTE, Departamento de Toxicologia da
Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto.
Porto.
Resumo
A intoxicação por Paraquato é relativamente
frequente na região de Trás-os-Montes.
Foram admitidos no nosso Serviço de Urgência 31
doentes, de Abril 1997 a Junho 2004, por
presumível intoxicação com Paraquato. Em 30
casos a intenção foi suicida e todos ingeriram o
tóxico por via oral. Foi sempre efectuada descontaminação da pele, lavagem gástrica e administrado
carvão activado ou terra de Fuller. A primeira
intervenção médica foi efectuada após 1h14min em
mediana [9min-11h 26min].
Por doseamento laboratorial (n=13) e/ou observação clínica (n=11) confirmou-se a absorção
digestiva do tóxico em 24 doentes (17 sexo
masculino - 7 sexo feminino; 49 ± 17 anos). A
quantidade aproximada ingerida, foi superior nos 15
doentes que faleceram relativamente aos nove
sobreviventes (170±60 mL vs 25±10 mL;
P<0,001). O Paraquato sérico médio inicial de sete
dos doentes que faleceram era superior ao de seis
doentes que sobreviveram (8.3±6.9 mg/L vs
0.4±0.3 mg/L; P<0.01). Todos os doentes com
Paraquato sérico superior a 1.7 mg/L faleceram. Em
dez dos treze doentes com doseamento plasmático
de Paraquato, os valores urinários simultâneos
iniciais eram significativamente inferiores nos
sobreviventes (38±37 mg/L; em seis dos nove
doentes sobreviventes) relativamente aos doentes
falecidos (465±536 mg/L; em quatro dos quinze
doentes falecidos; P<0.04).
Integramos a técnica de hemocarboperfusão na
terapêutica desta intoxicação em Janeiro de 1998.
Foi efectuada em 25 doentes até Junho de 2004.
Relativamente aos 24 doentes em que se obteve
1

Artigo original publicado em
Acta Médica Portuguesa 2005, 18:423-432

confirmação da intoxicação, efectuamos hemocarboperfusão apenas em 20 casos (12/15 dos
falecidos e 8/9 dos sobreviventes; P=NS). Nos
sobreviventes, o número total de sessões foi
idêntico (2.0±1.0 vs 1.5±1.2; P=NS), o tempo total
de hemocarboperfusão foi superior (7h58min vs
5h37min; P=0.07) mas o início da primeira sessão
até foi mais tardio (7h44min vs 4h18min; P=0.04).
Avaliamos diversos sinais clínicos e laboratoriais à
entrada no Serviço de Urgência, procurando
encontrar marcadores de mau prognóstico vital. Os
doentes que não sobreviveram apresentaram mais
frequentemente hipernatremia, hipocaliemia,
hiperglicemia e insuficiência renal aguda, manifestada por elevação da creatinina ou pela instalação
de oligúria, (P<0.05). No entanto, não nos parece
correcto atribuir valor prognóstico a estas
alterações, com excepção da insuficiência renal,
tendo em conta a variabilidade temporal entre a
intoxicação e a primeira avaliação laboratorial.
A evolução rápida para choque conduziu à morte
de sete doentes no próprio dia da admissão e de
outros quatro no dia seguinte. A sobrevivência
mediana dos doentes falecidos foi de 1.2 dias
[0.1-13.2 dias]. Não foi pesquisada a eventual
evolução para fibrose pulmonar dos nove sobreviventes e sete não foram seguidos após a alta
(seguimento mediano de 14 dias [2-1053 dias]).
A intoxicação por Paraquato foi altamente letal.
Faleceram 63% dos nossos doentes em que a
intoxicação foi confirmada. Na nossa amostra a
hemocarboperfusão não permitiu reduzir a mortalidade.
Palavras-chave: Insuficiência renal aguda, intoxicação por
Paraquato, hemocarboperfusão, herbicida, Paraquato

Introdução
O Paraquato é um herbicida biperidílico muito
utilizado em Trás-os-Montes e comercializado em
Portugal como Gramoxone SYNGENTA, Paraquato
SAPEC ou Paraquato SELECTIS (teor de substância
activa de 200 g/l). É inactivado pelo solo e não
deixa resíduos tóxicos pelo que não se acumula na
cadeia alimentar1. A sua utilização na agricultura é
segura, desde que sejam respeitadas as normas de
segurança.
Um estudo forense efectuado na região centro de
Portugal, de Janeiro de 2000 a Dezembro de 2002,
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por autópsias e amostras de suspeitas de intoxicação, revelou nas 111 análises positivas 31 casos de
intoxicação por Paraquato (27.9%)2. Neste estudo
também foi possível verificar o aumento progressivo
das intoxicações por herbicidas, da década de
1950 até à década de 1990.
Os doentes intoxicados referem dor epigástrica,
mal-estar generalizado e astenia. Surgem vómitos,
diarreia e erosões ou queimaduras na mucosa
orofaríngea e no esófago.
O Paraquato é absorvido pelo aparelho gastrointestinal mas não pela superfície cutânea íntegra. Não
existe evidência de absorção significativa da sua
apresentação em aerossol1. Sendo difícil calcular a
quantidade de tóxico realmente ingerida, é considerada letal a ingestão oral de 10 a 20 ml de solução
de Paraquato a 20% (2 a 4 gramas)1,3. O contacto
cutâneo com o tóxico pode ser potencialmente
mortal, dependendo da sua integridade4,5.
A administração oral de Paraquato em ratos,
resultou na excreção de 94% nas fezes e de 6% na
urina no espaço de 48 horas1.
Os microssomas hepáticos, pulmonares e renais
são capazes de gerar radicais de Paraquato e de
produzir H2O2. Este, na presença do ião superóxido,
origina espécies reactivas de oxigénio mais tóxicos
para as células através do stress oxidativo das suas
membranas3,6.
Depois de um período de latência, o Paraquato
provoca congestão pulmonar marcada com edema
da maioria dos alvéolos e excesso de macrófagos
em outros. Este é o seu efeito tóxico major porque
se concentra nos pulmões, a área corporal com
maior concentração de oxigénio. A morte geralmente é precedida por dispneia e cianose. Podem
surgir crepitações pulmonares. A radiografia do
tórax inicialmente revela micro-infiltrados pulmonares difusos. As provas funcionais respiratórias
são, geralmente, anormais7. Na autópsia, surgem
lesões das vias respiratórias superiores e derrame
pleural. Os pulmões encontram-se sólidos, com
hemorragias (incluindo sub-pleurais) e histológicamente existe edema e infiltração alveolar progressiva por proliferação fibroblástica das paredes
alveolares8.
O Paraquato também pode provocar insuficiência
renal grave, por necrose tubular aguda com
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predomínio nos túbulos proximais, que se pode
instalar em 24 horas1,9. No entanto, a lesão renal é
menos frequente e geralmente mais tardia relativamente à lesão pulmonar. A toxicidade renal directa é
agravada pela hipovolémia desencadeada por
perdas digestivas e eventual diurese forçada3. A
excreção renal do Paraquato é bifásica, com uma
fase precoce mais rápida e uma fase tardia mais
lenta. Esta última é atribuível à redistribuição
tecidular, sendo óbviamente afectada se existir
disfunção renal significativa.
A causa de morte na intoxicação por Paraquato é a
falência múltipla de orgãos, com predomínio da
insuficiência respiratória, hepato-celular, supra-renal
e do sistema nervoso central. As intoxicações
menos graves podem conduzir apenas a lesões
cáusticas digestivas e disfunções orgânicas de
aparecimento mais lento. Os sobreviventes da fase
aguda da intoxicação podem desenvolver fibrose
pulmonar, que geralmente se revela mortal3,10.
O tratamento da intoxicação por Paraquato baseia-se fundamentalmente na descontaminação
gastrointestinal. É fundamental empregar todo o
esforço na remoção da maior parte do tóxico antes
da sua absorção digestiva e reforçar a sua eliminação renal. A lavagem gástrica deve ser efectuada
de forma a evitar lesões esofágicas. No mínimo 2
g/Kg de carvão activado ou 1 litro de terra de Fuller
deve ser introduzido no estômago, se possível nas
primeiras duas horas após a ingestão. As medidas
gerais de suporte incluem a a administração de
fluídos intra-venosos, analgésicos, cuidados da
orofaringe (alívio da ulceração e inflamação) e dieta
zero na presença ou suspeita de feridas orofaríngeas ou esofágicas. Como o Paraquato é excretado
livremente pelos glomérulos renais mas também é
reabsorvido pelos túbulos a diurese forçada poderia
ser benéfica, mas deixou de ser recomendada. A
utilização de oxigénio deve ser evitada, excepto na
insuficiência respiratória grave, porque potencia a
toxicidade do Paraquato3,11,12.
As técnicas de substituição renal, como a hemodiálise e a diálise peritoneal podem ser necessárias
nos casos de insuficiência renal grave. Este tóxico é
dialisável mas a utilização destas técnicas para a
sua remoção não é considerada eficiente.
A hemocarboperfusão é uma técnica caracterizada
pela passagem de sangue por um circuito extra-
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-corporal contendo um dispositivo com partículas
adsorventes, geralmente de carvão activado (Figura
1)13,14. Pode reduzir a mortalidade da intoxicação por
Paraquato, se utilizada nas primeiras doze horas, já
que revelou maior eficiência na sua eliminação
relativamente à hemodiálise especialmente para
concentrações séricas do tóxico de 1-2 ppm15-18.

relevantes para a intoxicação os seguintes antecedentes pessoais: neurose depressiva (n=7),
alcoolismo (n=6), tentativas prévias de suicídio
(n=3), doenças psiquiátricas (n=3), oligofrenia
(n=2) e doença neoplásica (n=1).
Sete doentes foram excluídos desta revisão por não
ter sido possível confirmar a intoxicação, por meios
clínicos ou laboratoriais.

Descrevemos 31 casos de doentes admitidos no
nosso Serviço de Urgência, de Abril 1997 a Junho
2004, por presumível intoxicação com Paraquato.
Analisamos diversas características clínicas,
laboratoriais e da terapêutica dos 24 doentes em
que se confirmou a absorção digestivado tóxico por
doseamento laboratorial (n=13) e/ou observação
clínica (n=11).
Doentes e métodos
Foram revistos os processos clínicos de 31 doentes
admitidos no nosso Serviço de Urgência, de Abril
1997 a Junho 2004, por presumível intoxicação com
Paraquato. Em 30 casos a intenção foi suicida e
todos ingeriram o tóxico por via oral.
Foi sempre efectuada descontaminação da pele,
lavagem gástrica e administrado carvão activado ou
terra de Fuller por sonda nasogástrica. A primeira
intervenção médica, no nosso Hospital (n=12) ou
em outra Unidade de Saúde (n=19), foi efectuada
após 1 hora e 14 minutos da intoxicação (mediana;
[9min-11h 26min]).
A quantidade aproximada ingerida foi descrita,
sempre que possível, pelos próprios doentes mas
em alguns casos foi inferida pelo volume em falta
no recipiente utilizado. Em onze casos não foi
possível essa determinação aproximada. Num caso
foi possível afastar completamente a ingestão do
tóxico.
Foi pesquisada a existência de vómito imediato
após a ingestão do tóxico. Esta é uma reacção
relativamente frequente, explicada pela adição de
um emético ao Gramoxone®. Foram considerados

Por doseamento laboratorial (n=13) e/ou observação clínica (n=11) confirmou-se a absorção
digestiva do tóxico em 24 doentes (17 sexo
masculino - 7 sexo feminino; 49±17 anos; [18-85
anos]). O diagnóstico clínico foi efectuado por
provas circunstanciais como a história de ingestão
(pelo doente ou observadores), provas de ingestão
(embalagem utilizada, resíduos, cheiro e cor) e
sinais clínicos (vómitos e/ou drenagem gástrica do
tóxico, inflamação ou ulceração das mucosas)12.
Existem testes qualitativos na urina (bases e
ditionito de sódio) que permitem uma análise rápida
no próprio serviço de urgência mas foram utilizados
apenas em 3 dos 24 doentes analisados e foram
sempre positivos.
A quantificação dos valores séricos e urinários do
Paraquato foi efectuada no Laboratório de Toxicologia da Faculdade de Farmácia do Porto. O soro foi
tratado com ácido 5-sulfosalicílico (5% concentração final) com o objectivo de precipitar as proteínas.
Não se procedeu a este passo na urina. As
amostras foram de seguida centrifugadas a 13.000
g a 4ºC, durante 10 minutos. As fracções sobrenadantes resultantes foram separadas e de imediato
alcalinizadas com NaOH 10 N (pH > 9). De seguida
adicionou-se ditionito de sódio (redutor) para
originar o radical do Paraquato, o qual apresenta
cor azul. A quantificação foi realizada através de um
método espectrofotométrico baseado na segunda
derivada do espectro obtido usando um espectrofotómetro modelo Shimadzu UV/Vis 16019. A determinação do Paraquato foi efectuada através da
medição da amplitude dos picos entre 396-403 nm
do espectro da segunda derivada. A recta de
calibração entre 0,2-8,0 μg/mL obedece à lei de
Lambert-Beer. O limite de quantificação do método
foi de 0,1 g/mL.
A técnica de hemocarboperfusão (Figura 1) teve o
seu início, no nosso Hospital, em Janeiro de 1998 e
foi efectuada apenas em 20 doentes. Não se
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foi mais rápida nos doentes que vieram a falecer
(medianas: 1h 03min vs 2h 24min, P<0.05).

realizou em dois casos anteriores à disponibilidade
da técnica, num caso porque o valor plasmático de
Paraquato era muito baixo e num quarto caso por
ter evoluído rapidamente para a morte. Implicou a
introdução de cateteres centrais e foi utilizado o
módulo de sangue da máquina de hemodiálise
AK10 da Gambro®, com cartuchos de carvão
activado Adsorba® 150 ou 300.
Avaliamos através dos registos clínicos, à entrada
no nosso Serviço de Urgência, os seguintes
parâmetros: tensão arterial, frequência cardíaca,
temperatura axilar, saturação de O2, diurese,
hemoglobina, contagem de leucócitos e de
plaquetas, estudo de coagulação e diversos valores
bioquímicos. Esses parâmetros foram analisados
retrospectivamente, em função da sobrevivência
dos doentes, na tentativa de determinar a existência
de marcadores de mau prognóstico.
Existem normogramas que relacionam a concentração de Paraquato no plasma e o tempo decorrido
após a intoxicação com a sobrevivência dos
doentes. O mais utilizado é o normograma de
Hart20. Foi mesmo adaptado para permitir encontrar
uma faixa de valores séricos do tóxico, em função
do tempo de intoxicação, em que seria útil efectuar
a hemocarboperfusão. Os valores superiores a essa
faixa seriam altamente letais e os valores inferiores
relativamente inócuos, em qualquer dos casos
conferindo pouco interesse à utilização desta
técnica.
As diferenças entre grupos foram analisadas pelo
teste t de Student e consideradas significativas para
valores de P<0.05. A maioria dos dados foram
apresentados com média ± DP mas para as
variáveis não contínuas optou-se, quase sempre,
pela sua apresentação em mediana e respectivos
valores máximos e mínimos. A relação entre o
tratamento com hemocarboperfusão e a mortalidade por ingestão de Paraquato foi avaliada pela
prova do x2.
Resultados
Em trinta casos a intenção da intoxicação por
Paraquato foi suicida e apenas um doente alegou
ingestão acidental. Todos ingeriram o tóxico por via
oral. A primeira intervenção médica, no nosso
Hospital (n=12) ou em outra Unidade de Saúde
(n=19), foi relativamente rápida (mediana=1 hora e
14 minutos; [9min-11h26min]). Essa intervenção até
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Dado que sete doentes foram excluídos por não ter
sido possível confirmar a intoxicação por meios
clínicos ou laboratoriais, na restante análise foram
apenas avaliados os 24 casos confirmados por
doseamento laboratorial (n=13) e/ou observação
clínica (n=11).
Na Figura 2 apresentamos a distribuição anual
destas 24 intoxicações. Verificaram-se mais casos
de intoxicação por Paraquato em 1998 (n=6) e nos
cinco meses de Março a Julho (17 vs 7 nos
restantes sete meses do ano; P<0.05).

Para estes 24 doentes foi pesquisada a existência
de vómito imediato. Sete dos nove sobreviventes
confirmaram esse vómito, enquanto que apenas
quatro dos quinze falecidos o fizeram (P<0.05).
A quantidade média ingerida foi de 120±90 mL. Foi
claramente superior nos 15 doentes que faleceram,
relativamente aos nove sobreviventes (170±60 mL
vs 25±10 mL; P<0,001). Todos os doentes que
seguramente ingeriram mais de 30 mL de
Paraquato faleceram (n=10).
O Paraquato sérico médio inicial de treze doentes
foi 4.7±6.4 mg/L [0.07-22.7 mg/L]. O valor sérico de
Paraquato de sete doentes que vieram a falecer,
dos treze em que foi possível essa determinação,
era significativamente superior ao dos restantes seis
que sobreviveram (8.3±6.9 mg/L vs 0.4±0.3 mg/L;
P<0.01). Todos os doentes com Paraquato sérico
superior a 1.7 mg/L faleceram.
Foi possível determinar uma correlação significativa
entre a quantidade ingerida e o nível sérico de
2
Paraquato (R =0.455).
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No quadro I apresentamos o volume aproximado
ingerido, o primeiro nível plasmático com o respectivo espaço de tempo decorrido relativamente à
intoxicação, o número de sessões de hemocarboperfusão, o espaço de tempo decorrido da intoxicação ao início da técnica e o número de horas que
foi efectuada, bem como a evolução destes 24
doentes. O primeiro valor sérico foi determinado,
nos doentes que efectuaram hemocarboperfusão,
no início da primeira sessão da técnica.
Das variáveis clínicas e laboratoriais avaliadas
(quadro II), destacamos a maior tendência para
hipernatremia (P=0.03), hipocaliemia (P<0.01),
hiperglicemia (P<0.01) e insuficiência renal aguda
(manifestada por elevação da creatinina; P<0.01 ou
pela instalação de oligúria; P=0.04) no grupo de
doentes que veio a falecer.

doentes falecidos (465±536 mg/L) relativamente a
seis sobreviventes (38±37 mg/L; P<0.04).
Integramos a técnica de hemocarboperfusão na
terapêutica desta intoxicação em Janeiro de 1998.
Foi efectuada em 25 doentes até Junho de 2004.
Relativamente aos 24 doentes em que se obteve
confirmação da intoxicação, foi realizada hemocarboperfusão em 20 casos (12/15 dos falecidos e 8/9
dos sobreviventes; P=NS).
As veias cateterizadas foram as jugulares internas
(n=11), as subclávias (n=7) e as femurais (n=2). O
débito de sangue utilizado foi de 100 a 150
mL/minuto e as doses de heparina para anticoagulação do circuito extra-corporal foram de 3600 ±
1400 U em bolus inicial e 2000±1800 U/hora.
O número total de sessões foi relativamente idêntico
nos oito sobreviventes relativamente aos doze
doentes que vieram a falecer (2.0 ± 1.0 vs 1.5 ±
1.2; P=NS). Sendo redundante que o tempo total
de hemocarboperfusão foi tendencialmente superior
nos sobreviventes (7h58min vs 5h37min; P=0.07), é
significativo que o início da primeira sessão tivesse
sido mais tardio relativamente aos doentes
que não sobreviveram (7h44min vs 4h18min;
P=0.04).
A adaptação do normograma de Hart20 à indicação
para hemocarboperfusão foi utilizada, apenas de
forma retrospectiva, nos nossos 13 doentes em que
foi possível a determinação sérica do Paraquato e
está representada na Figura 4. Os doentes falecidos
que efectuaram hemocarboperfusão apresentavam,
com uma excepção, valores séricos do tóxico acima
da faixa com indicação para a técnica.

O normograma de Hart com o Percentil50 de
mortalidade e o Paraquato sérico inicial dos 13
doentes em que foi determinado, encontra-se na
figura 3. Todos os doentes que vieram a falecer
apresentavam valores séricos acima do Percentil50.
Em dez dos treze doentes com doseamento
plasmático de Paraquato, os valores urinários
simultâneos iniciais foram mais elevados em quatro

Foi possível determinar o nível sérico de Paraquato
pré e pós hemocarboperfusão em seis sessões (pré
mg/L– pós mg/L-tempo da sessão h:min: 0.3-0.03:30; 0.4-0.0-3:00; 0.82-0.47-3:00; 3.1-1.4-4:00;
4.9-1.7-3:00; 22.7-8.3-1:15).
A evolução rápida para choque conduziu à morte
de sete doentes no próprio dia da admissão e de
outros quatro no dia seguinte. O tempo de vida dos
doentes que vieram a falecer foi muito reduzido
(mediana=1.2 dias; [0.1-13.2 dias]). Três faleceram
em menos de 12 horas, quatro das 12 às 24 horas,
quatro no segundo dia, dois até ao sétimo dia e
apenas dois após sete dias (total=15). A mortali-
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dade dos 24 doentes com intoxicação confirmada
foi de 63% (15/24). Não foi pesquisada a eventual
evolução para fibrose pulmonar dos nove doentes
sobreviventes. Sete deles não foram mesmo
seguidos após a alta (seguimento mediano: 14 dias
[2-1053]).
Discussão
Os efeitos herbicidas do Paraquato foram descobertos no final da década de 1950, tendo sido
lançado no mercado em 1962. Actualmente é o
segundo herbicida mais vendido em todo o mundo.
As suas utilizações permitem aumentar a produtivi-

056

dade agrícola, diminuindo as necessidades de
preparação dos solos e evitando a sua erosão3,12.
Em algumas partes do mundo, sobretudo nos
países subdesenvolvidos, os pesticidas provocam
mais mortes do que as doenças infecciosas21. Por
exemplo, a introdução do Paraquato na agricultura
na década de 1970 nas Caraíbas conduziu rapidamente à sua liderança nas intoxicações.
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Em 1982, 37 (64.9%) das 57 mortes por intoxicação
em Trinidade, foram provocadas pelo Paraquato22 e
em 1996 esses números passaram para 39/48
(81.3%)23. Na Samoa foi possível, limitando a sua
disponibilidade, diminuir de forma significativa os
suicídios com este herbicida24.
Os mecanismos de toxicidade do Paraquato
dependem da sua concentração nas células
alveolares pulmonares ou renais, através de um
sistema de transporte activo. Promove um ciclo
redox e a produção de espécies reactivas de
oxigénio, conduzindo a lesões pulmonares agudas
ou subcrónicas e a necrose tubular renal
aguda3,6,10,12,25.
A insuficiência renal aguda pode resultar desta
toxicidade tubular directa mas também de
alterações hemodinâmicas. Por outro lado, vai
condicionar maior acumulação pulmonar do tóxico
diminuindo a sua excreção renal. Assim, salienta-se
a vantagem de todas as medidas tendentes a
prevenir a insuficiência renal na intoxicação por
Paraquato12. Com função renal preservada, a
eliminação do Paraquato, por essa via, é 3 a 10
vezes mais eficiente do que por hemoperfusão3. Por
outro lado, Fairshter num estudo em três doentes
que vieram a falecer 16.5 horas, 22 dias e 23 dias
após a intoxicação, verificou que nas primeiras 8
horas foi possível remover 713 mg de Paraquato por
hemodiálise e apenas 340 mg por diurese forçada26.
Depois do primeiro dia de ingestão, a hemodiálise e
a diurese forçada perdem a eficácia de remoção.
Neste mesmo estudo, o doente que faleceu mais
rapidamente apresentava maior concentração de
Paraquato nos rins (14μg/g) e no fígado (13.2 μg/g )
do que nos pulmões (3.8 μg/g).
Os doentes intoxicados por Paraquato que desenvolvam insuficiência renal aguda podem necessitar
de hemodiálise. Esta técnica, segundo alguns
autores não é eficiente na eliminação do Paraquato
em concentrações séricas muito baixas (1-2
ppm)15,27,28 mas existem estudos contraditórios29,30.
Embora a molécula do Paraquato tenha baixo peso
molecular (256.3D) e baixa ligação às proteínas que
facilitam a sua dialisância, a sua rápida distribuição
pelos tecidos e posterior redistribuição lenta conduz
a reduzidas concentrações plasmáticas, nomeadamente após a primeira fase da intoxicação,
explicando o baixo rendimento da hemodiálise na
sua remoção12.

Na nossa revisão, a insuficiência renal aguda logo à
entrada no Serviço de Urgência, mostrou ser um
indicador negativo para a sobrevivência dos
doentes quer sob a forma de elevação da creatinina
(P<0.01) quer pela instalação de oligúria (P<0.05).
A hipernatremia, a hipocaliemia e a hiperglicemia à
entrada no Serviço de Urgência também predominaram nos doentes falecidos mas, no entanto, não
nos parece correcto atribuir valor prognóstico a
estas alterações. O tempo que decorreu entre a
ingestão do tóxico e a primeira avaliação laboratorial foi muito variável e esse espaço temporal é
determinante para as alterações metabólicas,
desencadeadas pelo tóxico ou pela terapêutica
utilizada.
A hemoperfusão tem sido defendida neste contexto
mas a sua eficácia mantém-se controversa31. Os
doentes que ingiram quantidades no limite da
letalidade ou cuja probabilidade de sobrevivência
se situe entre 20 e 70% no normograma de Hart20 e
que cumulativamente se apresentem até 12 horas
após a intoxicação, podem beneficiar desta
técnica11,12,15-18,32,33. Nestes casos o Paraquato pode
ainda não estar distribuído pelos tecidos em
quantidade tóxica e pequenas reduções dos níveis
séricos, por esta técnica, podem melhorar a
sobrevivência.
Por outro lado, os doentes que ingiram quantidades
superiores à dose letal, que geralmente apresentem
prognóstico muito reservado pelas curvas de Hart20,
não parecem beneficiar da técnica. Do ponto de
vista prático, no entanto, é impossível comprovar
qual a quantidade efectivamente ingerida e o
doseamento sérico inicial para a interpretação do
normograma demora algumas horas. Assim, tem
sido prática no nosso Hospital efectuar, sempre que
possível, uma sessão inicial de hemocarboperfusão
de cerca de quatro horas. As sessões seguintes,
nos nossos doentes, dependeram obviamente da
sua sobrevivência e daquela interpretação.
Um outro estudo, de Jones AL, em 375 doentes
intoxicados por Paraquato dos quais 41 efectuaram
hemodiálise ou hemoperfusão, permitiu a elaboração duma fórmula logarítmica estimativa da
sobrevivência para um dado tempo de intoxicação e
de concentração: exp/(logit)/[1+exp(logit)] em que
logit=0.58-2.33xlog (concentração plasmática de
Paraquato)-1.15xlog (h após a ingestão)34.
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surfactante alveolar e uma resposta inflamatória
também contribuem para a toxicidade pulmonar12,37.

A utilização de hemoperfusão contínua pode
prolongar a vida e permitir o recurso a outras
modalidades de tratamento como o transplante
pulmonar12,16,17,35.
Dos nossos 24 doentes intoxicados por Paraquato,
foram submetidos a hemocarboperfusão apenas
vinte (12/15 dos falecidos e 8/9 dos sobreviventes;
P=NS). O número total de sessões foi relativamente
idêntico nos oito sobreviventes relativamente aos
doze doentes que vieram a falecer (2.0±1.0 vs
1.5±1.2; P=NS). Paradoxalmente, o início da
técnica foi mais tardio nos doentes que sobreviveram (7h44min vs 4h18min; P=0.04).
A eficácia da hemocarboperfusão e da hemodiálise
é controversa, pelos motivos já apontados. No
entanto, a maioria dos clínicos após uma avaliação
inicial da quantidade ingerida e da colheita de
amostras de soro para quantificação da concentração do Paraquato, opta por efectuar 4 a 6 horas de
uma destas técnicas logo após a entrada do doente
no Serviço de Urgência. A manutenção diária
destes tratamentos depende dos níveis séricos do
tóxico. A combinação da hemocarboperfusão e da
hemodiálise, em série, revelou-se mais eficaz na
sua remoção36.
Na nossa amostra a técnica de hemocarboperfusão
não influenciou positivamente a sobrevivência.
Inclusivamente, um dos casos que se apresentava
na faixa do normograma adaptado com indicação
para a técnica, veio a falecer. Salientamos, no
entanto, que o normograma pode ser falível em
função da imprecisão da hora da intoxicação e
também do número reduzido de doentes analisados (n=20).
A intoxicação com Paraquato em dose elevada
pode dar origem a morte rápida por falência
multipla de orgãos3,12,35. Sete (24%) dos nossos
doentes faleceram no próprio dia da admissão e
outros quatro (17%) no dia seguinte. O tempo de
sobrevivência dos doentes que vieram a falecer foi
reduzido (mediana=1.2 dias; [0.1-13.2 dias]).
Com doses mais baixas do Paraquato a lesão
pulmonar inicial parece regredir mas, na realidade,
desenvolve-se fibrose pulmonar. Esta é caracterizada pela proliferação rápida dos fibroblastos,
resultando na perda da arquitectura pulmonar com
interferência nas trocas gasosas. A depleção de
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Nos nossos nove doentes sobreviventes não foi
pesquisada a eventual evolução para fibrose
pulmonar e sete deles não foram mesmo seguidos
após a alta (seguimento mediano: 14 dias
[2-1053]).
Em conclusão, nos nossos doentes intoxicados
com Paraquato a precocidade da primeira intervenção terapêutica, incluindo a lavagem gástrica, e a
utilização de hemocarboperfusão não permitiram
reduzir a mortalidade. Esta foi elevada (63%) e
correlacionou-se com o volume ingerido, os níveis
plasmáticos e urinários e a instalação de insuficiência renal aguda.
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TISS-28 – aplicação prática a uma realidade
Introdução: As escalas de avaliação da carga de
trabalho de enfermagem são também uma
ferramenta de gestão utilizada em cuidados
intensivos e uma das mais aplicáveis é o TISS-28
(Direcção-Geral de Saúde) sendo um dos critérios
do processo de avaliação da qualidade. Através
dos seus valores é possível calcular o Work
Utilization Ratio (WUR), que indica a percentagem
de utilização dos recursos humanos de enfermagem disponíveis. O sistema TISS-28 parece ser
uma ferramenta útil na gestão de recursos de
enfermagem em cuidados intensivos.
Objectivos: Avaliar a utilidade do TISS-28 como
meio de gestão dos recursos de enfermagem no
SCICI do CHTMAD.
Material e métodos: Estudo prospectivo com base
na análise diária do TISS-28 e do WUR, entre 1 de
Janeiro de 2005 e 30 de Setembro de 2008,
recorrendo a medidas de estatística descritiva. O
tratamento de dados foi efectuado através do
programa SPSS 13.0.
Resultados: A média das 8.135 avaliações do
TISS-28 foi 30,8 +/- 8,9. A taxa de ocupação foi
81% +/- 10,7, com um mínimo mensal de 53% e
máximo de 100%. A maioria dos doentes internados
(85,1%) pertencia às classes III e IV de Cullen. Em
60,8% dos dias, a carga de trabalho de enfermagem encontrava-se entre 138 e 230 pontos TISS-28
(3 a 5 enfermeiros necessários). O WUR médio foi
108% (mínimo 14% e máximo 207%). Detectamos
diferenças significativas (p<0,01) entre o TISS-28
médio dos doentes submetidos a ventilação
mecânica invasiva (29,3) e os restantes (18,9), entre

os doentes com choque séptico (34,2), os doentes
com sépsis (27,5) e os doentes sem sépsis nem
choque séptico (22,6). No que diz respeito à
categoria diagnóstica, detectamos diferenças
estatisticamente significativas entre os doentes do
foro médico (28,4) e os submetidos a cirurgia
programada (21,6) e entre estes e os submetidos a
cirurgia urgente (27,9). A diferença entre os doentes
do foro médico e os submetidos a cirurgia urgente
não é significativa.
Conclusões: As variações sazonais da taxa de
ocupação do SCICI e as diferenças da carga de
trabalho de acordo com o diagnóstico legitimam a
utilização do TISS-28 como ferramenta de gestão. O
WUR médio apurado demonstra que os recursos de
enfermagem disponíveis se encontram próximo do
ideal, sendo necessário ajustar o número de
enfermeiros por turno de acordo com a carga de
trabalho existente.
Introdução
A epidemia de poliomielite ocorrida nos anos 50 na
Dinamarca, constitui o início do percurso evolutivo
da Medicina Intensiva. Já muitos anos antes tinha
sido possível constatar o benefício da concentração
de doentes em determinadas áreas com necessidades de vigilância e tratamento acrescidas, e que
esse modelo organizativo representava um ganho
em saúde, mas obrigava a uma gestão adequada
de recursos, orientada no sentido de proporcionar
uma melhor relação de profissionais de
saúde/doente, em função da carga de trabalho
gerada pela patologia.
Durante muitos anos, um pouco por todo mundo e
por diversas razões, concentravam em áreas
especiais os doentes que necessitavam de mais
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vigilância e uma observação apertada no
pós-operatório. No campo da medicina interna
tomou-se uma medida similar no intuito de
centralizar a vigilância do doente vítima de enfarte
agudo do miocárdio. Desta forma, houve necessidade em implementar novos sistemas organizativos
que melhorassem a sua orgânica e funcionamento.
Com o decorrer dos tempos as salas
transformaram-se em unidades de cuidados
intensivos, fenómeno resultante de melhorias do
equipamento, da melhoria do conhecimento e
diferenciação médicas com formação de corpo
doutrinal próprio permitindo tratar melhor situações
de gravidade crescente. Estes aspectos constituíram enormes desafios para a diferenciação da
enfermagem. Tentaram estabelecer-se padrões e
normas de actuação. Tendo como base a noção de
que os recursos disponíveis eram limitados e
deveriam ser utilizados em situações que deles
realmente beneficiavam, que levaram ao aparecimento de índices de gravidade, tentando, de uma
forma precoce, estabelecer perspectivas concretas
sobre a evolução e prognóstico dos doentes
críticos. Posteriormente, foram desenvolvidas
ferramentas correlacionando a gravidade com a
intensidade das cargas de trabalho de enfermagem
desenvolvidas ao longo da evolução clínica dos
doentes, permitindo uma alocação e gestão
adequadas de recursos em função da sua
gravidade. Este aspecto representou um salto
qualitativo importantíssimo nos modelos de gestão
existentes nas UCI’s, permitindo estabelecer
critérios de qualidade com base em indicadores de
utilização quase universal. Foi neste âmbito que
surgiu o Therapeutic Intervention Scoring System
(TISS), em 1974, descrito por Cullen, com o
objectivo de introduzir na prática clínica a quantificação da carga de trabalho em enfermagem em
Medicina Intensiva. Inicialmente, era constituído por
57 actos terapêuticos, pontuados de 1 a 4, de
acordo com a carga de trabalho envolvida. Em 1983
foi revisto por Keene e Cullen, passando a incluir 76
actividades de enfermagem, pontuadas de 1 a 4
pontos. Mais recentemente, em 1996, foi publicada
por Reis Miranda uma simplificação do TISS
(TISS-28) desenvolvido através de técnicas estatísticas complexas (“análise de regressão logística
multivariável”), utilizando para o efeito uma amostra
de 10.000 registos do TISS-76 (original) da FRICE
(Foundation for Research on Intensive Care in
Europe), e validado numa amostra de 10.000 fichas
da mesma organização. Actualmente, o TISS-28
constitui um dos principais sistemas utilizados para
a quantificação da carga de trabalho de enfermagem em cuidados intensivos, servindo também
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para mensurar o nível de gravidade dos pacientes.
Para além do TISS-28, existe também o TISS
intermédio (ITISS), oriundo também do TISS-76, que
foi concebido para aplicação em doentes médicos
fora das UCI, mais especificamente em unidades de
cuidados intermédios ou mesmo na enfermaria. No
entanto, a complexidade no preenchimento faz com
que, até ao momento, não tenha atingido a popularidade do TISS-28. O TISS-28 é avaliado uma vez
por dia e reflecte a carga de trabalho efectuado nas
24 horas prévias, baseando-se nas actividades
básicas, suporte respiratório, suporte cardiovascular, suporte renal, suporte neurológico, suporte
metabólico e intervenções específicas. Os valores
podem variar entre 0 e 78 pontos. Para além da
determinação da carga de trabalho de enfermagem,
o número de pontos TISS-28 servem para classificar
os doentes em 4 classes (classes de Cullen), que
ajudam a compreender o grau de vigilância
necessário e também a necessidade de estar
internado numa UCI.
Classe I

Até 9
pontos

Não necessita de UCI

Classe II

De 10 a 19
pontos

Tem indicação para UCI

Classe III

De 20 a 39
pontos

Instabilidade
hemodinâmica
(assistência intensiva)

Classe IV

Acima de
39 pontos

Grande instabilidade
hemodinâmica – indicação compulsiva para UCI

Classes de Cullen
Apesar de inicialmente o TISS-28 ser utilizado para
avaliar a gravidade da doença, actualmente é
usado na quantificação da carga de trabalho de
enfermagem. Deste modo, sabendo que um
enfermeiro efectua, em média, 46 pontos TISS por
dia (40 a 50 pontos de acordo com a experiência e
competências de cada enfermeiro), o TISS-28 é um
instrumento fiável e bastante útil para inferir o
consumo de recursos pela UCI. Assim, o número de
enfermeiros necessários por turno é igual ao
somatório dos pontos TISS de todos os doentes
internados, a dividir por 46.
O valor médio do TISS-28 numa UCI é influenciado
por múltiplos factores, entre outros a localização
geográfica, as valências existentes no hospital onde
se insere, os recursos materiais e técnicos
disponíveis, como se constata no estudo realizado
em 1994/5 por Moreno e Morais (citado por Moreno,
2000). Estes autores analisaram os dados do
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TISS-28 dos doentes de 19 UCI’s portuguesas, e
concluiram, que o TISS-28 médio era 29,8, com um
desvio padrão de 16,6, ou seja, mais de metade da
média. Existem actualmente dois grandes factores
justificativos da extrema importância da optimização
e gestão eficiente dos recursos materiais e humanos em cuidados intensivos: o aumento exponencial das necessidades em cuidados intensivos
(justificado por vários motivos, como o aumento da
esperança média de vida e de procedimentos e
terapêuticas invasivas mais avançados e diversificados) e o facto de ser um dos serviços do hospital
com maior custo por doente por dia (necessidade
de profissionais mais especializados e em maior
número e maior gasto de recursos materiais). Estes
aspectos são alguns dos pressupostos que nos
levam a acreditar que as boas práticas clínicas e a
gestão adequada e racionalizada de recursos são
conceitos absolutamente compatíveis. Assim, no
sentido de avaliar a eficiência da utilização dos
recursos de enfermagem disponíveis, a FRICE criou
o Work Utilization Ratio (WUR), que estabelece a
relação entre o trabalho que foi efectivamente
realizado e o que seria possível realizar. Este é
calculado com base no número de enfermeiros
disponíveis para a prestação de cuidados na UCI,
na quantidade de trabalho que um enfermeiro pode
desenvolver em cada turno (o equivalente a 46
pontos TISS ou NEMS em 24 horas) e no somatório
dos pontos TISS ou NEMS de todos os doentes
internados durante esse período.
Assim:
∑ Pontos TISS ou NEMS utilizados durante o ano

WUR = --------------------------------------------------------Número de enfermeiros x 200 x 46/3

Sendo que:
- 200 é o número médio de dias de trabalho anual
de cada enfermeiro (turnos de 8 horas);
- 46 é o número máximo de pontos TISS (ou NEMS)
que um enfermeiro pode desenvolver num dia de
trabalho;
- 3 é o número de turnos de enfermagem existentes
num período de 24 horas. Uma vez que a carga de
trabalho semanal pode variar consoante o tipo de
vínculo laboral (35, 40), é necessário adequar o
número de turnos de 8 horas que cada profissional
pode fazer por ano (35 horas: 200 turnos por ano;
40 horas: 228 turnos por ano).
Os resultados da fórmula apresentada podem ser
interpretados da seguinte forma: se o resultado for
1, significa que a carga de trabalho disponível é

igual à carga de trabalho realmente realizado;
valores inferiores a 1 significa que os recursos
disponíveis são superiores aos necessários, e
valores superiores a 1 significam que os recursos
disponíveis são insuficientes. Pode multiplicar-se o
valor por 100 para obter uma percentagem.
Num estudo realizado em UCI’s europeias (citado
por Moreno, 2000) concluiu-se que a média de
eficiência no uso dos recursos de enfermagem
disponíveis era relativamente baixa (WUR
médio=73%). No entanto, as 5 UCI’s portuguesas
que participaram no estudo apresentaram um WUR
médio de 91% +/- 14%.
O conhecimento da média do somatório diário dos
pontos TISS-28 dos doentes internados e, consequentemente, o número de enfermeiros necessários/disponíveis por turno, permite também classificar a UCI em relação ao nível de cuidados prestados, utilizando a classificação da Sociedade
Europeia de Cuidados Intensivos, que define 3
níveis de cuidados:
* Nível I: 4 doentes por enfermeiro
* Nível II: 2,5 doentes por enfermeiro
* Nível III: 1 doente por enfermeiro.
Objectivos
Avaliar a utilidade do TISS-28 como meio de gestão
dos recursos de enfermagem no SCICI do
CHTMAD.
Material e Métodos
Estudo prospectivo com base na análise diária do
TISS-28 e do WUR, entre 1 Janeiro de 2005 e 30 de
Setembro de 2008, recorrendo a medidas de
estatística descritiva. Os resultados são apresentados em média, desvio padrão e mediana.
Resultados
Dos 919 doentes internados durante este período,
foram excluídos 17 por ausência da totalidade dos
dados necessários. Durante o período em estudo
foram efectuadas 6568 avaliações do TISS-28. A
média das 8.135 avaliações do TISS-28 foi 30,8 +/8,9. Valor mínimo de 5 e o máximo de 59 pontos.
Em média, um enfermeiro é capaz de prestar
cuidados a 1,5 doentes (46/30,8), o que, de acordo
com a classificação da Sociedade Europeia de
Cuidados Intensivos, equivale a dizer que o SCICI
se encontra entre o nível II e o nível III de cuidados,
embora mais próximo do último (1 enfermeiro por
doente).
A taxa de ocupação foi 81% +/-10,7 com um
mínimo mensal de 53% e máximo de 100%. A taxa
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de ocupação situou-se entre 53% e 100% com
média geral de 81% e desvio padrão de 10,7%. A
taxa de ocupação anual 74% (2008) a 84% (2005 e
2006). A lotação máxima do SCICI, de Janeiro a
Setembro de 2005 e de Setembro a Dezembro de
2006, foi de 6 camas e no restante período foi de 8 .
A média, por ano, varia entre 162±39 e 200±57.
Verificou-se grande discrepância entre máximo e o
mínimo em qualquer um dos anos. A mediana é
sempre muito próxima da média, o que demonstra
que os valores diferentes da média estão equitativamente distribuídos acima e abaixo desta. A maioria
dos doentes pertencia à faixa etária de doentes
idosos. A média é inferior à mediana o que confirma
a ideia, de que apesar de serem internados doentes
jovens, a sua baixa frequência não é suficiente para
diminuir a média de idades. Verificou-se uma
predominância do sexo masculino (59%), sendo a
média de idade 63,5±16,6 anos. A demora média
no serviço foi 6,3 dias e 13,1 dias, com maior
demora no sexo masculino. De salientar ainda que
o tempo de internamento fora do serviço é aproximadamente o dobro.
A maioria dos doentes internados (85,1%) pertencia
às classes III e IV de Cullen, sendo que a classe III
(foi predominante (71,4%). Apenas 0,8% dos
doentes não cumpriam, segundo Cullen, critérios
para internamento na UCIP (classe I). Provavelmente trata-se dos doentes oriundos da via verde
do AVC, sabidamente com perfil intermediário.
Há diferença muito significativa (p=0,002) entre a
média dos doentes que tiveram alta do serviço e os
que faleceram. O número de dias de ventilação
mecânica médio representa 77% do tempo de
internamento. Nove por cento dos doentes que
tiveram alta para serviços do mesmo hospital
faleceram no decorrer desse internamento o que
situa o diferencial entre mortalidade bruta e
hospitalar em níveis de qualidade.
Os homens têm maior mortalidade do que as
mulheres. A idade média dos falecidos é maior do
que a dos doentes que sobreviveram e essa
diferença é muito significativa quer em relação à
mortalidade bruta (p=0,010) quer à mortalidade
hospitalar (p<0,000). O choque séptico é responsável por 65% da mortalidade bruta e por 55% da
mortalidade hospitalar, sendo que 42,5% dos
doentes admitidos com choque séptico faleceram
no serviço e 52% faleceram no hospital. Os doentes
com sépsis apresentarem uma taxa da mortalidade
bruta inferior à dos doentes que não apresentavam
sépsis nem choque séptico, verificando-se o
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inverso no que diz respeito à mortalidade hospitalar.
Relativamente às categorias diagnósticas
(Classificação de Knaus) 54,3% eram do foro
médico sendo as categorias cirúrgicas
(programada e urgente) 22,8% cada. Os doentes do
foro médico representam 78% da mortalidade bruta
e 70% da hospitalar. A cirurgia programada
apresenta uma mortalidade bruta de 1% e hospitalar de 8,3%. A cirurgia urgente evidencia taxas de
mortalidade (bruta e hospitalar) sobreponíveis às
taxas gerais.
Quanto à mortalidade verificamos que a mortalidade bruta é de 16,6% (doentes que faleceram no
decorrer do internamento no serviço) e de mortalidade hospitalar é de 24,2%.
Em 60,8% dos dias, a carga de trabalho de
enfermagem encontrava-se entre 138 e 230 pontos
TISS-28 (3 a 5 enfermeiros necessários). O WUR foi
calculado considerando 3 enfermeiros por turno, de
Janeiro a Setembro de 2005 e de Setembro a
Dezembro de 2006, por apenas estarem em
funcionamento 6 unidades, restante período
calculado com 4 enfermeiros por turno. O WUR
médio foi 108% (mínimo 14% e máximo 207%).
Detectamos diferenças significativas (p<0,01) entre
o TISS-28 médio dos doentes submetidos a
ventilação mecânica invasiva (29,3) e os restantes
(18,9), entre os doentes com choque séptico (34,2),
os doentes com sépsis (27,5) e os doentes sem
sépsis / choque séptico (22,6). No que diz respeito
à categoria diagnóstica, detectamos diferenças
estatisticamente significativas entre os doentes do
foro médico (28,4) e os submetidos a cirurgia
programada (21,6) e entre estes e os submetidos a
cirurgia urgente (27,9). A diferença entre os doentes
do foro médico e os submetidos a cirurgia urgente
não é significativa. Existe correlação entre a
mortalidade bruta e o valor do TISS-28 na primeira
avaliação. Através da avaliação do coeficiente de
correlação de Pearson, concluímos que não existe
correlação directa entre o valor do TISS-28 do
primeiro dia de internamento e o valor do APACHE
II, pois a correlação é significativa (p=0,000). Há
correlação directa (o valor do coeficiente de
correlação é positivo, ou seja, quando uma variável
aumenta a outra também aumenta) moderada
(0,4<|r|<0,6). Também podemos concluir que não
existe correlação directa entre o valor do TISS-28 do
primeiro dia de internamento e o valor do SAPS II,
pois a correlação (r = 0,463) é significativa
(p<0,000). Existe uma correlação moderada
(0,4<|r|<0,6). Sendo r2= 0,21 (21%), podemos
dizer que o coeficiente de determinação é 21% e o
coeficiente de alienação é 79%.
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12. Doação de órgãos: um acto de generosidade. O exemplo de um caso clínico
Introdução:
É conhecida a importância crescente da doação e
colheita de órgãos. Em muitas situações clínicas, a
transplantação é a única forma de salvar vidas. A
ASST (Autoridade para os Serviços de Sangue e
Transplantação), organismo dependente do Ministério
da Saúde, tem conduzido estratégias no sentido de
melhorar os aspectos relacionados com processos de
doação, colheita e transplante de órgãos, colocando o
nosso país na linha da frente nesta matéria. Em 2008
houve um aumento significativo do numero de dadores
detectados nos hospitais do Serviço Nacional de
Saúde, com aumento de 12,5% em relação ao ano
anterior. Neste contexto a doação assume um papel
muito importante no desenvolvimento das instituições
hospitalares. A consciencialização da população, a
formação dos profissionais de saúde, a implementação de modelos de organização e articulação
multidisciplinares são aspectos absolutamente
essenciais para o aumento da doação de órgãos, com
o objectivo de dar resposta às necessidades dos
doentes que deles necessitam para viver. Neste
processo é reconhecido às UCI’s (Unidades de
Cuidados Intensivos) um papel determinante. A
determinação legal em 2008 (1) da criação da figura
institucional de coordenador hospitalar de doação,
tem constituído uma mais valia para a melhoria da
formação e organização institucionais, em torno da
doação e do transplante, com uma acção bem visível
sob a forma do aumento da “poule” de dadores de
órgãos que se continua a verificar no nosso pais (2).
Outro aspecto crucial no processo de doação, é a
relação com a família do potencial dador. A lei
portuguesa consignada no Registo Nacional de Não
Dadores (RENNDA) (3), afirma o modelo de consentimento presumido, permitindo legalmente a colheita de

órgãos em potencial dador. Perante o processo,
habitualmente dramático, da perda de um ente
querido, é absolutamente indispensável estarem
criadas todas as condições para que a relação dos
profissionais de saúde com a família do potencial
dador, seja a todos os níveis exemplar. Esta relação
deve ser cuidadosamente preparada e iniciada à porta
do Serviço de Urgência/Sala de Emergência. A relação
dos profissionais de saúde, sobretudo do coordenador
hospitalar de doação, com famílias que enfrentam
notícias ou circunstâncias muitas vezes trágicas,
constitui uma extraordinária experiência humana.
Nesse âmbito, felizmente com frequência crescente,
testemunham-se actos/atitudes que são exemplos de
generosidade e elevação sem precedentes, quer por
parte dos dadores potenciais (que em vida assim o
manifestaram), quer por parte das suas famílias.
Manifestam compreensão e apoio à doação incondicional, que objectivamente visa salvar vidas de outras
pessoas.
A doação e transplante de órgãos constituem faces de
um processo muito complexo, que engloba uma
multiplicidade de aspectos legais, éticos, técnicos,
organizacionais, culturais, sociais e humanos. A lógica
da apresentação deste caso, enquadra-se em todos
estes aspectos e pretende ser um testemunho da
nossa experiência.
Objectivos:
A propósito de um caso clínico que evoluiu para a
doação e colheita de órgãos, pretende-se abordar a
doação nas vertentes organizativas, técnicas e
humanas e, sublinhar a importância do papel dos
cuidados intensivos nesta área.
Descrição do caso:
Doente do sexo masculino, 42 anos de idade, raça
caucasiana, casado, com filhos, autónomo nas suas
actividades diárias de vida, trabalhador no activo.
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Qualidade de vida dentro dos padrões sócio-económicos da comunidade onde se inseria. Antecedentes pessoais e familiares irrelevantes. Sem
história de trauma, epilepsia ou hipertensão. Doente
com queixas de cefaleias e insónias recentes, recorre
ao médico por cefaleia, vertigem e náusea, sendo
medicado com anti-vertiginoso.
Dia 25/10/2009, recorre ao Serviço de Urgência (SU)
do pólo hospitalar de Lamego, por persistência e
agravamento dos sintomas, já com vómitos. No
caminho para o hospital, apresentou crises focais
motoras clonicas esquerdas, de duração breve (1
minuto) com déficit motor pós-crítico. Já no hospital
sofre mais duas crises focais, sendo a segunda
generalizada. Medicado com diazepam, dexametasona e manitol.
Transferido para o SU do pólo hospitalar de Vila Real,
onde a avaliação clínica efectuada revela lesão
hemorrágica tálamo-capsular direita, não hipertensiva,
não traumática, possivelmente em resultado de ruptura
de malformação arterio-venosa (MAV) ou sangramento
de tumor cerebral. Após contactos adequados, foi
transferido clinicamente estabilizado, para o serviço de
neurocirurgia do hospital de referência, onde permaneceu internado até ao dia 24/11/2009. A investigação
clínica efectuada concluiu pela existência de lesão
tumoral encefálica – astrocitoma gemistocítico – que
apesar da histologia, evoluiu com carácter de
malignidade, que foi considerada (em consulta de
grupo oncológico) uma situação ultrapassada do
ponto de vista de potencial de reversibilidade. Teve
alta medicado (corticoterapia, medidas de controle da
dor), sendo orientado para cuidados domiciliários
paliativos familiares com total informação sobre o perfil
e perspectivas de evolução clínica do doente.
Dia 27/11/2009 inicia vómitos, que se tornam incoercíveis, com deterioração da vigília. Na madrugada de
28/11/2009 é transportado pelos bombeiros ao
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hospital mais próximo da sua área de residência, é
observado (“rendez-vous”) pela tripulação de viatura
SIV entretanto accionada pelo CODU/INEM. O doente
apresenta coma Glasgow 5, com bradipneia que
evolui para paragem respiratória. São-lhe introduzidas
medidas de suporte avançado de funções vitais, que
incluem prótese ventilatória invasiva, oxigenoterapia, e
medidas de ressuscitação de fluidos. Após estabilização clínica, é transportado ao SU do CHTMAD – Vila
Real. Acompanham o doente, a informação clínica
detalhada sobre a estadia em neurocirurgia no hospital
de referência, e familiares.
Admissão na Sala de Emergência (SE), com prótese
ventilatória mecânica invasiva, sob fluidoterapia. Sem
história de administração prévia de fármacos depressores do sistema nervoso central. Apresentava
Glasgow 3 com ausência de reflexos dependentes dos
territórios do tronco cerebral excepto presença de
ténue reflexo traqueal. Instabilidade hemodinâmica
marcada, apirexia, poliúria e hiperglicemia. Boa
adaptação a suporte ventilatório, com trocas gasosas
adequadas. Semiologia clínica compatível com
provável processo pneumónico basal direito. TAC
encefálica a revelar lesão catastrófica, ao nível do
hemisfério direito, heterogénea, acompanhada de
edema cerebral difuso, desvio da linha média para a
esquerda, herniação uncal e transtentorial, sinais de
conflito no buraco occipital.
Amplifica, na SE, as medidas de suporte avançado
com objectivo de estabilização hemodinâmica do
doente. Faz rastreio séptico, inicia antibioterapia
empírica de largo espectro, na perspectiva de
tratamento de provável pneumonia de aspiração.
Estabelece-se o primeiro contacto com a família,
prestando-se-lhe a informação adequada e
apresenta-se-lhe abertamente, o ponto de vista do
consenso médico (neurologia, medicina intensiva,
medicina interna), que tem uma previsibilidade a curto
prazo de um desfecho desfavorável. Tratava-se de
uma família com bom nível cultural, totalmente
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informada da situação que, imediatamente, apoiou de
forma incondicional a possibilidade da doação, no
momento em que esse cenário eventual, lhe foi
apresentado.
O doente foi admitido no SCICI, evoluindo desfavoravelmente com abolição dos reflexos do tronco
cerebral, disautonomia marcada com paragem
cardio-respiratória, que respondeu às manobras de
Suporte Avançado de Vida (SAV). Iniciou medidas
terapêuticas com suporte avançado de funções vitais,
que permitiram estabilização clínica do doente. Por
cumprir integralmente os requisitos legais exigidos,
pelas 23,30h do mesmo dia, concluiu o processo de
verificação dos critérios de morte encefálica (4), sendo
lavrada a respectiva certidão de óbito. Amplificaram-se
os contactos legalmente exigíveis (RENNDA, Gabinete
Coordenador de Transplante) entre outros, que
permitiram a elegibilidade para doação de órgãos. Do
ponto de vista técnico, foi cumprido integralmente o
protocolo de investigação e manutenção de potencial
dador (5), com estabilidade clínica assegurada.
Manteve-se sempre uma relação adequada com a
família, com apoio permanente e informações
actualizadas.
No dia 29/11/2009, em ambiente de Bloco Operatório,
a equipa médica oriunda do Gabinete Coordenador de
Transplante efectuou colheitas de órgãos, em
condições optimizadas.
Discussão/Conclusões:
Este caso representa um exemplo da importância do
papel dos cuidados intensivos na abordagem de
doentes críticos, utilizando para isso todos o meios de
suporte avançado de funções vitais disponíveis,
enquadrados numa perspectiva de reversibilidade
potencial. A importância desse papel prolonga-se
numa nova finalidade que surge em muitas situações
como a descrita, que apesar das atitudes terapêuticas
instituídas, evoluem para morte do tronco cerebral: a
possibilidade de salvar outras vidas de doentes que

pelo seu estado clínico têm na transplantação uma
nova esperança de vida.
O contexto em que se desenvolve este caso clínico
permite tecer algumas considerações:
1. Organizativas:
- Um (bom) exemplo da articulação entre o
pré-hospitalar, o SU, SE e as UCI’s.
- A multidisciplinaridade da resposta da organização
hospitalar ao potencial dador (meios complementares
de diagnóstico, manutenção do dador em ambiente
de UCI, anestesiologia, bloco operatório).
- O papel relevante da figura institucional de coordenação hospitalar de doação e articulação com gabinete
coordenador de transplantação.
- A formação e sensibilização alargada dos profissionais de saúde, também nesta área, como aspecto
decisivo.
- Os processos de detecção, manutenção e optimização de dadores de órgãos para colheita e transplante,
são também indicadores de qualidade das UCI’s
2. Técnicas:
- Reconhecimento precoce dos sinais de choque
neurogénico.
- Reconhecimento precoce e tratamento agressivo de
situações que cursam com alterações graves da
perfusão de órgãos, que evoluem com desiquilíbrios
hidroelectrolíticos e metabólicos importantes.
- A necessidade da manutenção do equilíbrio hemodinâmico, e adopção de estratégias de optimização
com maximização do transporte de O2 aos tecidos e
órgãos, na perspectiva de os manter em excelentes
condições para transplante em dador compatível.
- Algumas patologias oncológicas, como a descrita e
incluída no grupo dos tumores cerebrais primitivos,
não contra-indicam a possibilidade de doação (6).
- Apesar de ter função cardíaca normal, com ecocardiograma normal, o evento da paragem cardíaca com
necessidade de manobras de SAV, incluindo massagem cardíaca externa, contra-indica (6) a possibilidade
da doação de coração para transplante.
- Necessidade de tratar e controlar agressivamente
eventuais focos sépticos do dador, evitando a
transmissão de infecções a receptores com elevado
grau de imunosupressão.
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3. Humanas:
- Necessidade de se estabelecerem estratégias
adequadas na relação com a família, enquanto
interlocutora privilegiada, fundamental no processo de
prestação de cuidados aos doentes.
- Reconhecimento do papel da família no processo de
doação.
- Necessidade do acompanhamento e informação
permanentes sobre a evolução clínica dos seus entes
queridos.
- Necessidade de reflectir sobre a generosidade da
doação, expressão máxima de solidariedade ao
serviço da vida. Se for possível, imagine-se o cenário
com um cidadão de 42 anos de idade, autónomo,
saudável, família constituída, com todas as expectativas da vida pela frente e que, no curto espaço de
cerca de um mês, morre vítima de tumor cerebral.
Reflicta-se sobre o impacto desta perda e a dor na
família.
Neste cenário dramático, quer o doente em vida, quer
a família nestes momentos difíceis, foram capazes de
perceber a importância da atitude da doação de
órgãos como uma dádiva da vida a outros.
- Em circunstâncias muitas vezes difíceis de imaginar,
num acto de altruísmo e generosidade extraordinárias,
que não pode deixar de ser exemplo, há pessoas que
se erguem, procurando dar uma nova finalidade à
vida.
Agradecimentos:
Ao staff médico e de enfermagem do SCICI pelo
profissionalismo e humanismo com que encaram
estes momentos, sempre difíceis.
Bibliografia:
(1) Diário da República, 1.a série – N.o 90 – 9 de Maio
de 2008 – Rede Nacional de Transplante, Coordenação Hospitalar de Doação
(2) Relatório Anual da ASST – 2008 e Relatório
trimestral ASST 2009 - http://www.asst.minsaude.pt/Paginas/asst.aspx
(3) ¨RENNDA – artigo 2º Dec. Lei 244/94 de 26/9

070

(4) Lei sobre Morte Cerebral: N.o 201 – 28-8-1999 DIÁRIO DA REPÚBLICA – I SÉRIE-A
(5) Folha de registo do potencial dador – ASST
(http://www.asst.min-saude.pt/Paginas/asst.aspx)
(6) Transplant Coordination Manual – IL3 Institute for
LifeLong Learning – Universistat de Barcelona Ed Nov
2007

Francisco Esteves
Director do Serviço de
Cuidados Intensivos e
Cuidados Intermédios
(SCICI)

Jandira Carneiro
Enfermeira Chefe do
Serviço de Cuidados
Intensivos e Cuidados
Intermédios (SCICI)

Filipa Pimenta
Enfermeira do
Serviço de Cuidados
Intensivos e Cuidados
Intermédios (SCICI)

Aulas teóricas

13. Preparação para a maternidade/parto pelo
método psicoprofilático
Hoje, a maternidade é encarada como um importante projecto de vida e por isso assume uma
importância muito especial. As famílias alargadas de
tempos mais recuados proporcionavam uma
aprendizagem natural sobre a maternidade, as
famílias nucleares dos nossos dias não possibilitam
essa aprendizagem que era transmitida de geração
em geração. Assim, muitas mães são confrontadas
com uma realidade que lhes é completamente
desconhecida. O momento do parto e em particular
a dor do trabalho de parto e parto provocam na
mulher ansiedade, medos e receios que condicionam o seu desempenho no momento do nascimento do seu filho.
A filosofia do método psicoprofilático permite, não
só, compreender a gravidez e o parto como um
acontecimento natural e fisiológico, mas também
como um processo emocional e social de desenvolvimento da família. Existem duas componentes
essenciais neste método, a vertente psicológica,
onde a grávida é levada a conhecer o mecanismo
de condicionamento da dor e a vertente de profilaxia
que fornece às grávidas noções sobre anatomofisiologia do aparelho reprodutor, importância dos
exercícios de respiração e relaxamento, conhecimentos sobre o auto cuidado e os cuidados ao
recém-nascido (Couto, 2003). Assim, são abordadas as seguintes temáticas nas aulas teóricas e nas
aulas práticas:

Anatomia e fisiologia dos órgãos reprodutores;
mudanças físicas e psíquicas que ocorrem durante
a gravidez; crescimento e desenvolvimento do feto;
alimentação; higiene; enxoval; sinais e sintomas do
trabalho de parto e parto; analgesia do trabalho de
parto; exercícios de Kegel; depressão pós parto;
cuidados no puerpério; legislação de protecção à
maternidade e paternidade; cuidados ao recém-nascido e amamentação.
Aulas práticas
Exercícios de mobilidade e educação postural
(básculas); técnicas de relaxamento; padrões
respiratórios adequados a cada fase do trabalho de
parto (1º, 2 º e 3 º tipo de respiração); esquema de
erros; simulação das contracções uterinas; período
expulsivo.
Em Portugal, foram pioneiros deste método desde
1953 o Dr. Pedro Monjardino e a Dr.ª Seabra Dinis,
seguidos pela Dr.ª Graça Mexia em Lisboa, 1963 e
pela Dr.ª Celeste Pereira em 1980 no Porto. Desde
então foram surgindo outros locais privados e
públicos onde as mulheres grávidas podem fazer a
sua preparação para o parto. Existem vários autores
que referem as seguintes vantagens para esta
preparação:
- Redução da ansiedade e medo das futuras mães,
durante a gravidez e trabalho de parto, no parto e
nos cuidados ao recém-nascido (Vellay, 1995);
- Menor consumo de analgésicos e parto via vaginal
mais frequente (Kitzinger, 1996).
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- Aumento da tolerância à dor por parte da mulher e
nascimento da criança num ambiente mais calmo e
participativo. Melhora a oxigenação do bebé,
facilitando a sua descida e expulsão através das
técnicas das respirações/relaxamento (Couto, 2003).
Dadas as suas vantagens a Direcção-Geral da
Saúde decidiu incluir esta preparação nos cuidados
de saúde pré-natais em instituições de saúde
públicas facilitando a acessibilidade a todas as
grávidas.
Hoje, o CHTMAD, EPE é uma instituição de
referência a nível de cuidados de saúde obstétricos
da Zona Norte e disponibiliza desde Maio de 2007
nos seus serviços, aulas de preparação para o
parto para todas as grávidas que fazem vigilância
da gravidez nesta instituição. A preparação é feita a
partir das 28 semanas de gestação, duas vezes por
semana, com sessões teóricas e práticas. Este
serviço tem-se revelado uma mais-valia, dada a
receptividade e avaliação positiva que as utentes
fazem do mesmo, como se pode verificar pela
análise dos seguintes depoimentos “ …aprendi
muito, ajudou-me a superar os medos e dúvidas e
psicologicamente fez-me bem… facilitou o nascimento do meu filho, fiquei melhor psicologicamente
(Rosa Correia, 2007). “…Ajudou-me muito em casa
e durante o parto. Quando vim para o hospital já
estava em período expulsivo (Maria do Céu, 2008).
“… Foram-me esclarecidas dúvidas sobre
amamentação, epidural, etc. Fiquei mais calma e
colaborante.” (Susana Ferreira, 2007)
No desenvolvimento deste projecto temos profissionais de enfermagem especialistas em enfermagem de Saúde Materna e Obstetrícia e a colaboração de profissionais médicos da equipa de

anestesia nas sessões de esclarecimento sobre a
analgesia epidural. O CHTMAD, EPE, disponibiliza
também a possibilidade de visita pré-natal ao Bloco
de Partos e serviço de Obstetrícia, às grávidas do
concelho de Vila Real.
Referências bibliográficas
Couto, G. (2003). Preparação para o parto:
representações mentais de um grupo de grávidas
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14. Pessoas... Precisam-se!
Os investimentos no Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, EPE, ao longo dos últimos
anos, têm sido crescentes, nas mais variadas áreas,
incluindo na especialização, formação e qualificação dos nossos recursos humanos.
De facto, conscientes de que as pessoas numa
organização assumem um papel preponderante e
são, de facto, factor crítico de sucesso, recorreu-se
a ferramentas de gestão de recursos humanos, por
forma não só a flexibilizar a contratação de pessoas
como também a profissionalizar a selecção e
recrutamento dos nossos profissionais, gerando no
mercado de trabalho crescentes oportunidades de
emprego.
Estas ferramentas de gestão de recursos humanos
permitiram tornar realidade no Centro Hospitalar de
Trás-os-Montes e Alto Douro, E.P.E. (CHTMAD) algo,
que, até então, ainda que alvo de grande esforço e
empenho pelos profissionais, não era possível de
atingir na sua plenitude. Referimo-nos em concreto
a objectivos como:
* “Expertise” na selecção dos melhores profissionais
e dos mais adequados à cultura da organização
(turnover quase inexistente), residindo no encontro
entre os interesses do CHTMAD e dos candidatos.
* Redução do tempo despendido na selecção
(telefonemas, triagem curricular, avaliação, ponderação, classificação, entrevistas, etc.) – muitas
vezes implicando a alocação de vários profissionais,
ao longo de um período temporal significativo, não
sendo, de resto, este o core business do CHTMAD.

* Rapidez na contratação (menos de 24 horas) e
pelo prazo que for estritamente necessário para o
CHTMAD.
* Redução dos custos associados à carga administrativa na contratação.
* Possibilitar, a priori, a adaptação do colaborador à
actividade, permitindo uma avaliação de desempenho prévia à eventual celebração, futura, de um
Contrato Individual de Trabalho, tudo realizado em
contexto real de trabalho.
Recrutamento & Selecção e Avaliação Psicológica
No CHTMAD damos especial atenção ao recrutamento & selecção e avaliação psicológica, de modo
a complementar o valor acrescentado que se tenta
incutir ao nível dos recursos humanos, a contratar.
Assim sendo, recorremos a serviços profissionalizados de recrutamento & selecção e avaliação
psicológica, prestados com o objectivo de assegurar os mais elevados índices de eficiência na
escolha dos profissionais, colocando ao dispor do
CHTMAD as mais modernas metodologias,
possibilitando o cumprimento de prazos na
contratação e economizando tempo na triagem
curricular, entrevistas e respostas aos milhares de
candidaturas que o Centro Hospitalar atrai.
Actualmente, não só é necessária a avaliação de
competências adquiridas (essenciais e transversais), como é imprescindível a avaliação do
potencial que reside em cada indivíduo. A avaliação
cognitiva e psicológica dos candidatos colocadas
ao dispor do CHTMAD permitem, assim, diagnosticar
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o potencial de desempenho dos candidatos para a
função a que se propõem, possibilitando ao Centro
Hospitalar a escolha eficaz do candidato, reduzindo
o risco de contratação de pessoas não adequadas
à função para que se candidatam e permitindo,
simultaneamente, a realização profissional de quem
connosco colabora.
De facto, a ambição de compreender e satisfazer as
necessidades do CHTMAD mas também dos candidatos/colaboradores, propondo soluções práticas e
inovadoras especialmente desenvolvidas para responder às suas exigências, tem permitido atingir o
grande objectivo, ou seja, acrescentar valor ao
CHTMAD.
Pelo exposto, e em modo de conclusão, é seguro
afirmar que, apenas pugnando diariamente para
que a selecção e recrutamento, profissionalizados,
do conjunto de colaboradores que periodicamente
ingressam no CHTMAD, obedeça aos mais rigorosos critérios de isenção, imparcialidade, objectividade e transparência, assegurando a igualdade de
oportunidade, publicidade nos processos, e adequação dos profissionais à actividade a exercer, se
garante a criação de valor acrescentado nos Recursos Humanos que integram o CHTMAD. Tornando,
assim, a instituição mais rica em pessoas e, fundamentalmente, em conhecimento.
Por forma a que no dia em que tenhamos de efectuar
um balanço do trabalho desenvolvido, possamos ter,
a este nível, o sentimento de... dever cumprido.
E. Magalhães de Barros
Vogal Executivo do
Conselho de Administração
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15. Cirurgia de Ambulatório – Porque sim.
Quando recebemos, no âmbito do questionário de
satisfação que entregamos a todos os doentes
operados em regime de ambulatório numa das
Unidades de Cirurgia de Ambulatório do Centro
Hospitalar, comentários como este do Fábio, não
podemos deixar de sorrir e de pensar que estamos
no bom caminho.

cirurgia de ambulatório permite uma rápida
reintegração sócio-profissional das pessoas.
Ninguém gosta de estar doente, de se sentir doente
e de ser tratado como doente, coarctado na sua
individualidade, cerceada a sua personalidade. Ou
pelo menos a maior parte das pessoas não gostará.
Assim, a alternativa da cirurgia de ambulatório,
sempre que clinicamente possível, representa uma
efectiva mudança no tratamento de inúmeras
patologias cirúrgicas. Mesmo no caso de cirurgia
major realizada em regime de ambulatório, o
episódio cirúrgico será sempre muito menos
traumático do que se fosse realizado em regime de
internamento.
Neste contexto porque razão a cirurgia de ambulatório ainda vai tendo tão poucos adeptos no
nosso país, comparativamente com outros países
europeus ou com os Estados Unidos? Será por
questões de segurança? Será pela errada concepção que ainda vai subsistindo de que as camas
hospitalares tratam doentes? Será apenas pela
resistência típica à mudança?

Apesar de nunca ter sido operada a nada, nem de
nunca ter estado hospitalizada por qualquer outro
motivo, lembro-me de em miúda ter esse medo
inconfessável de ter alguma vez de ficar a dormir
num hospital. Sinceramente não sei de onde
advinha esse medo. Talvez das visitas que esporadicamente fazíamos a familiares e amigos internados nos antigos e terríficos Hospitais da Universidade de Coimbra. Ou então por ter ficado privada
da minha mãe por dois longos e intermináveis dias
devido a uma hospitalização na sequência de uma
intervenção, que hoje sei que é de rotina e passível
de realização em regime de ambulatório.
Sou, pois, uma grande defensora da cirurgia de
ambulatório e não só como gestora, por todas as
vantagens que tem em termos económicos e
organizacionais em relação à cirurgia convencional,
mas sobretudo pelas vantagens sociais (as
vantagens clínicas conhecidas, nomeadamente as
relacionadas com a menor incidência de infecções
e menor incidência de complicações
pós-operatórias deixo para explanação por
interlocutores mais acertados). O nosso Fábio teve
de faltar apenas dois dias à escola, não teve que
dormir no hospital, foi para casa no mesmo dia da
cirurgia, não foi afastado do seu ambiente normal
sócio-familiar. E se de um adulto se tratasse, as
vantagens não seriam menores, já que o regime de

Enfim, as razões serão diversas. Contudo no nosso
Centro Hospitalar os dados são animadores. Neste
ano de 2009 deu-se um salto qualitativo bastante
importante na organização do programa de cirurgia
de ambulatório e isso tem-se reflectido também
quantitativamente. Esperamos terminar o ano com
um peso de quase 50% da cirurgia de ambulatório
no total da cirurgia programada do Centro Hospitalar. É certo que em algumas Especialidades onde
mais Fábios são operados, a taxa de Cirurgia de
ambulatório ainda não arrancou dos 0%. Não
estamos ainda no patamar ideal, mas, como diz o
poeta, o caminho faz-se caminhando…

Regina Dias Bento
Vogal Executiva do
Conselho de
Administração
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16. Cuidados Domiciliários.
O CHTMAD em sua casa…
Procedeu-se à criação do Serviço de Cuidados
Domiciliários no Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, EPE, (CHTMAD), na
convicção profunda de que os cuidados domiciliários proporcionam um espaço privilegiado para a
promoção e educação para a saúde, tendo em
conta a proximidade que podem oferecer, possibilitando e facilitando o contacto e interacção entre os
intervenientes, não podendo ser apenas associados
e descritos como cuidados prestados em casa.
Os cuidados domiciliários representam a componente do cuidado de saúde global continuado.
Desta forma, os cuidados prestados aos indivíduos
e às famílias, nos seus locais de residência, têm por
finalidade promover, manter ou recuperar a saúde,
maximizando o nível de independência ou minimizando os efeitos da deficiência ou da doença. Deste
modo, os cuidados domiciliários são planeados,
coordenados e adequados às necessidades do
utente e do respectivo suporte familiar, por profissionais capazes e preparados para tal.
O CHTMAD, integrado na região de Trás-os-Montes
e Alto Douro, serve uma população constituída por
452.677 habitantes, distribuídos por 34 concelhos,
sendo 12 concelhos de atracção do Distrito de
Bragança, enquanto urgência polivalente e nas
especialidades que não existem no Centro Hospitalar do Nordeste; 14 concelhos de Vila Real, sendo
de atracção directa 10 concelhos e 4 da área de
influência do Hospital de Chaves e mais 8 concelhos do Distrito de Viseu, pertencentes à zona de
influência directa do Hospital de Lamego. Muitos
destes concelhos são de difícil acesso, com vias

degradadas e transportes públicos quase inexistentes. Por issso, não raro é o dia em que cada
viatura do CHTMAD percorre mais de 400 km/dia,
de resto única forma de serem efectuadas mais de
10.000 visitas domiciliárias /ano…A tal facto acresce
que se trata de uma região de população envelhecida, sendo que 38% da população residente nos
concelhos de referenciação tem mais de 50 anos.
O que se pretendeu, portanto, foi desenvolver um
projecto, na área dos cuidados domiciliários, cujo
objectivo fosse promover a saúde de todos os
utentes que necessitam de cuidados de enfermagem e que tenham dificuldade de deslocação às
Unidades de Saúde que integram o CHTMAD.
E, honestamente, acho que se conseguiu.
Neste âmbito constituíram-se 5 equipas, de duas
pessoas, constituídas, cada uma, por um Enfermeiro e um Assistente Operacional, sendo as
mesmas distribuídas pela área geográfica
abrangida pelas diferentes unidades hospitalares.
Equipas essas que desenvolvem, entre outras, as
seguintes actividades:
* Realização de visitas domiciliárias de carácter
preventivo e curativo a todos os utentes, com
dificuldade de deslocação e desde que devidamente justificada a prestação de tais cuidados de
saúde;
* Prestação de cuidados (tratamentos, pensos,
etc.), aos utentes que necessitariam de deslocação
ao CHTMAD e que exijam tal diferenciação;
* Realização de sessões de educação para a
saúde, a todos os utentes/família/cuidadores, de
acordo com os problemas e necessidades sentidas;
* Encaminhamento e articulação com outros
profissionais e instituições, sempre que a situação
justifique.
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Trata-se de um serviço cujo âmbito de aplicação e
intervenção se direcciona a doentes agudos, aos
quais, após alta médica, lhes é prescrito pelo
médico, a necessidade de cuidados domiciliários.
Profissional médico esse que tem, obrigatoriamente,
de juntamente com a prescrição dos cuidados
domiciliários, proceder ao agendamento de uma
consulta subsequente para, entre outros, reavaliar o
doente e constatar o cumprimento do tratamento
prescrito.
Não obstante, é de referir que o serviço de cuidados
domiciliários não abrange as situações em que,
podendo ter alta hospitalar, o doente, por falta de
capacidade instalada de instituições do mais
diverso foro – cuidados continuados, de convalescença, paliativos, de cariz social, etc. – permanece
a ocupar uma cama hospitalar. Estas situações, não
podem cair no âmbito de tal serviço, sob pena de
ineficiência e impossibilidade de prestação de
cuidados de saúde domiciliários à totalidade dos
doentes.
No entanto, há um dado que temos como certo,
depois de cerca de um ano decorrido da implementação deste serviço e, que nos deixa extremamente
satisfeitos, é que são inúmeras as deslocações que
se têm evitado ao CHTMAD, frequentemente de
pessoas idosas, muitas vezes sozinhas, cuja
deslocação é penosa, quer física, quer psicologicamente. E, ainda que se acredite que o sucesso
deste Serviço passa, em grande medida, pelo
empenho e dedicação das pessoas que lhe estão
afectas, também é necessária a sua divulgação
junto da população que servimos.

o bem-estar do doente… a humanização dos
cuidados que prestamos.
Quem não preferiria, se lhe fosse dado a escolher,
ter a possibilidade de ser tratado no seu ambiente
familiar? Em sua própria casa? No aconchego do
seu lar? Num espaço que não lhe é estranho?
Eu preferiria…

Porque, afinal, o que nos moveu na implementação
deste projecto não foram rácios económico-financeiros mas sim algo bem mais importante para
Antonieta Lomba Alves
Enfermeira Directora
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17. Nasceu o Serviço de Saúde e Segurança
no Trabalho do CHTMAD
A Promoção da Saúde nos locais de Trabalho é
particularmente sentida no contexto Europeu.
Os acidentes de trabalho, as doenças profissionais,
o stress e factores de natureza psicossociológica,
afectam directa ou indirectamente uma percentagem significativa do potencial activo nacional,
originando encargos financeiros para as entidades
patronais e/ou sistema de segurança social.
Como é do conhecimento geral a maioria das
empresas e organizações mantém-se em laboração
sem obedecer a requisitos de Higiene e Segurança,
que permitam a total defesa da integridade física e
psíquica dos trabalhadores.
Mas a ratificação por Portugal da Convenção n.º
155 da OIT sobre Segurança, Saúde dos Trabalhadores e Ambiente de Trabalho e o conjunto de
directivas da União Europeia obrigam as empresas
a adoptar medidas na área da Higiene e Segurança.
Muitos de nós, nos diversos contextos de trabalho,
sentimos em algum momento que estávamos a
trabalhar sem condições de segurança e
perguntamo-nos:
* Segurança é o objectivo?
* Como é que podemos melhorar para que se seja
bem sucedido enquanto se trabalha?
O CHTMAD com perfil para o desenvolvimento de
uma cultura de Melhoria Contínua Transversal a
todas as unidades hospitalares que o constituem,
com equipas Multidisciplinares, sente de forma
particular a importância da Segurança e é-lhe
particularmente vulnerável.
Com a percepção crescente sobre a necessidade
de actuar sobre os efeitos decorrentes do desempenho profissional e a sua interligação à qualidade
de vida, nomeadamente na alteração da Saúde
individual e colectiva, o Conselho de Administração,
no cumprimento do Plano Estratégico, criou o
Serviço de Segurança e Saúde no Trabalho do
CHTMAD.
Enquanto se procede à organização e planeamento
do SST no Centro Hospitalar com optimização de
espaços e recursos para o desenvolvimento, a
Pandemia da gripe H1N1 invade os meios de
comunicação social e exige-nos atenção especial.
Neste quadro, promove-se a reflexão de boas
práticas de higiene global, bem como, a vacinação
como principal medida de protecção individual,

razão pela qual a vacinação de profissionais do
CHTMAD constituiu prioridade, com centralidade
na prevenção do risco.
Numa análise global do plano de vacinação
realça-se a motivação e empenhamento manifestado por toda equipa do Serviço de Saúde e Segurança no Trabalho, que baseada numa atitude
preventiva num curto espaço temporal, coordenou
esforços e levou a efeito a vacinação de 840
colaboradores.
Embora o domínio das condições de trabalho do
pessoal de saúde seja vasto, não podemos
esquecer a nossa perspectiva no sentido de as
melhorar, pelo que, o SST deve integrar uma
componente indutiva de utilização de informação
sobre a actividade laboral e respectivos postos de
trabalho, estabelecendo-se relações funcionais
entre eles, valorizar os aspectos de estrutura e de
processo para a obtenção dos melhores resultados
em ganhos de saúde.
Com efeito, a melhoria das condições de higiene e
segurança só será possível se houver empenhamento e responsabilização de todos os níveis
hierárquicos desta grande empresa para adopção
de comportamentos seguros.
A compreensão dos nossos actos e da Instituição
onde trabalhamos são formas de Promoção da
Segurança e Saúde.
Acreditando que a SEGURANÇA DEPENDE DE
CADA UM … ficamos na expectativa de que é
necessário ganhar “massa crítica” no leque deste
tipo de actividades do Serviço de Saúde e Segurança, a disponibilizar em todas as unidades do
CHTMAD, por forma e acima de tudo, cumprir com
o dever de se criarem condições para a Prestação
de Cuidados Seguros e em Segurança.

Emília Carneiro dos
Santos
Vogal Executiva do
Conselho de
Administração
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18. A Automatização dos Serviços
Farmacêuticos do CHTMAD,EPE
Os Serviços Farmacêuticos (SF) são os primeiros
responsáveis pela utilização correcta, segura e
efectiva dos medicamentos no hospital, assumindo
a responsabilidade pela selecção, aquisição,
conservação, preparação para administração,
dispensa e distribuição correcta de todos os
medicamentos prescritos aos doentes.
A preocupação com a segurança da terapêutica
tem motivado a implementação de mecanismos e
ferramentas tecnológicas que permitam significativos aumentos quer na qualidade, quer na
segurança dos processos relacionados com a
dispensa e distribuição de medicamentos.
Tem vindo a ser demonstrado, que a utilização de
sistemas automáticos ou semi-automáticos de
armazenamento e distribuição de medicamentos
nos hospitais, tem contribuído para a melhoria dos
processos de distribuição de medicamentos,
podendo mesmo afirmar-se que estes sistemas são
a chave para a diminuição dos erros de medicação
(prescrição, transcrição, dispensa e administração
de medicamentos), para o aumento da eficiência na
distribuição dos medicamentos, e para a melhoria
do controlo de stocks, assim como fundamentais na
racionalização dos recursos humanos. A automatização dos SF inicia-se pela implementação de um
circuito de prescrição electrónica (PE), terminando
com a introdução de dispositivos electromecânicos
para a distribuição de medicamentos, dispositivos
estes que possibilitam o registo e o controlo
automático e permanente da distribuição de
medicamentos no hospital.

Nos últimos dois anos, os SF do Centro Hospitalar
de Trás-os-Montes de Alto Douro (CHTMAD) foram
alvo de uma intervenção modernizadora, que levou
à sua reorganização e à automatização do circuito
do medicamento. Procurou-se, por esta via,
assegurar a qualidade e a segurança da terapêutica, bem como melhorar o controlo da despesa
com medicamentos.
Face às características do nosso Centro Hospitalar
e aos recursos existentes, o processo de automatização dos SF traduziu-se, até ao momento, na
implementação da PE, na aquisição de sistemas de
fornecimento semi-automático de medicamentos
(armários rotativos Kardex®), e, posteriormente, na
aquisição de sistemas automáticos de distribuição de
medicamentos (Pyxis®).
A PE foi implementada no CHTMAD de forma
faseada, sendo actualmente utilizada em quase
todos os serviços com internamento das Unidades
de Lamego e Vila Real, e estando em fase de
implementação na Unidade de Chaves.
A PE veio alterar o método de prescrição dos
medicamentos, impondo a adopção de novas
metodologias de trabalho a médicos, enfermeiros e
farmacêuticos.
Ao contrário do que acontecia com a prescrição
manual, os SF passaram a conhecer imediatamente
a terapêutica dos doentes, o que permite ganhos
temporais significativos (libertando, por exemplo, o
farmacêutico para outras actividades). Ao agilizar a
transmissão da informação, a PE permite que os SF
possam alertar a classe médica sobre qualquer
aspecto da terapêutica, aumentando assim a
prestação de cuidados farmacêuticos aos doentes
internados.
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Paralelamente, a PE teve igualmente efeitos ao nível
da segurança e da qualidade de terapêutica
aplicada aos doentes e, desse modo, na percepção
da qualidade dos serviços de saúde, e na redução
dos custos adicionais associados aos chamados
erros de prescrição. Na verdade, com a PE
assistiu-se a uma redução significativa dos erros
relacionados com a identificação do doente,
prescrição e transcrição da terapêutica.
A segunda etapa da automatização dos SF
consistiu, como se assinalou anteriormente, na
aquisição de equipamentos semi-automáticos de
distribuição. Tendo em conta as características das
diferentes Unidades, considerou-se oportuno
adquirir dois Kardex® para a Unidade de Vila Real,
um Kardex® para a Unidade de Lamego e outro
para a Unidade de Chaves. O Kardex® é um
equipamento com dupla funcionalidade, na medida
em que pode servir como equipamento de armazenamento da maioria dos medicamentos existentes
na Farmácia, ao mesmo tempo que pode ser
utilizado na distribuição de medicamentos.
No CHTMAD, o Kardex® tem vindo a ser utilizado
de forma a potenciar estas duas valências, sendo,
aliás, de assinalar os benefícios decorrentes da sua
utilização, tanto ao nível do armazenamento (em
particular, no que respeita à segurança do acesso
aos medicamentos e à informatização da gestão de
stocks), como da distribuição de medicamentos
(registando-se, desde a instalação deste equipamento, a redução em, pelo menos, 60% do tempo
gasto pelos Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica
na preparação de uma mala de 24h de um Serviço,
com o consequente impacto positivo no indicador
de produtividade dos recursos humanos dos SF. Ou
seja, a introdução do Kardex® neste Centro
Hospitalar constituiu uma inovação quer a nível da
gestão de recursos humanos, quer a nível da
segurança para o doente.
Para completar o ciclo de automatização dos SF,
têm vindo a ser introduzidos nos vários serviços
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1.Kardex® (Sistema de fornecimento semi-automático de medicamentos)
armários informatizados para o armazenamento e
distribuição de medicamentos - Pyxis®.
À semelhança do que sucedeu com a PE, a
implementação destes armários informatizados tem
vindo a ser gradual:
• Na Unidade de Vila Real, o serviço pioneiro foi a
Unidade de Cuidados Intensivos Coronários, tendo
depois sido adquiridos mais 10 Pyxis® distribuídos
pelos serviços de Cirurgia, Medicina, Cardiologia,
Obstetrícia, Urologia, Psiquiatria, Serviço de
Cuidados Intensivos e Cuidados Intermédios,
Bloco Operatório Central e Serviço de Urgência.
• Nas Unidades de Lamego e de Chaves apenas
foi implementado um Pyxis® nos respectivos
Serviços de Urgência.
Apesar do investimento económico e de alguma
relutância inicial por parte de alguns utilizadores,
reconhecem-se agora vantagens da utilização deste
equipamento para os SF. Na verdade, a utilização
do Pyxis®, além de possibilitar o conhecimento do
perfil fármaco-terapêutico do doente, melhora
substancialmente o circuito do medicamento, no
que diz respeito à gestão de stocks. Esta gestão

a automatização dos serviços farmacêuticos do chtmad, epe

2.Pyxis® (Sistema Automático de Distribuição de
Medicamentos)
torna-se na realidade, mais eficaz e eficiente
atendendo que o Pyxis® permite o acesso a
informação actualizada sobre o inventário nos
Serviços, a localização e prazo de validade dos
medicamentos, permitindo que se aproveitem
medicamentos a terminar o prazo de validade
(deslocando-os para um serviço onde estejam a ser
consumidos), assim como possibilitando a emissão
de uma listagem programável de máximos e
mínimos, impedindo as rupturas de stock, (assim,
que o valor mínimo é atingido o Pyxis® é reposto).
Também o Pyxis®, no que toca à segurança da
distribuição, permite o condicionamento do acesso
aos medicamentos, facilita o controlo de Estupefacientes, Psicotrópicos e Benzodiazepinas, potencia
a redução de desvios e facilita o registo informático
de todos os movimentos dos medicamentos, com
identificação do utilizador, doente, data e hora,
permitindo o conhecimento total da terapêutica e
desse modo, a detecção de interacções ou efeitos
adversos da medicação, que de outro modo não
seria possível.
Assim sendo, poder-se-á dizer que os sistemas
Kardex® e Pyxis®, associados com a PE, têm

vindo a revelar-se como ferramentas úteis para o
aumento da segurança e da qualidade do processo
de distribuição de medicamentos, contribuindo para
a melhoria da gestão clínica farmacoterapêutica e
logística do circuito do medicamento.
Todavia, o processo de modernização dos SF do
CHTMAD não se esgota com a automatização do
circuito do medicamento, prevendo-se que no
biénio 2009/2010 sejam concretizados dois novos
projectos inseridos no âmbito do Programa do
Medicamento Hospitalar: a Certificação dos SF,
segundo a NP EN ISO 9001:2008 (projecto já em
execução) e a aquisição de um sistema automatizado de dispensa de medicamentos para doentes
em regime de ambulatório (projecto recentemente
aprovado) que surge na sequência das novas
instalações que os SF irão ter. Este sistema irá ser
articulado com o programa informático de ambulatório (PE para Ambulatório) recentemente desenvolvido, estando para breve a sua implementação.
Todos os mecanismos automáticos inovadores,
anteriormente descritos constituem para os SF não
um objectivo a atingir, mas sim uma mais valia para
ajudarem no verdadeiro propósito e essência da
existência dos SF, que será, que a cada doente
chegue a medicação correcta, no tempo correcto,
com a máxima segurança.

Filipa Andrade
Lisa Rodrigues
Administradora Hospitalar Farmacêutica dos SF da
Unidade de Vila Real
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19. Consulta Externa: ao encontro das
expectativas dos utentes
O conceito “hospital” tem hoje, indiscutivelmente,
um alcance mais abrangente. Rompeu as barreiras
da mera prática clínica efectuada em internamento,
assumindo a prestação de cuidados de saúde em
ambulatório uma importância crescente.
Esta alteração do paradigma deveu-se em grande
medida às exigências do próprio cidadão/utente.
De facto, a própria organização dos serviços tem-se
vindo a alterar por forma a adaptar-se às expectativas dos utentes.
É exactamente neste âmbito que se insere o
desenvolvimento dos cuidados de saúde em
ambulatório, cujo relevo essencial é permitir que o
cidadão doente continue inserido no seu ambiente
social e familiar, não tendo que se sujeitar a um
episódio de internamento para ver resolvida a sua
situação clínica.
Os cuidados de saúde em ambulatório podem
assumir várias vertentes, desde Hospital de Dia,
Cirurgia de Ambulatório, Urgência e até Meios
Complementares de Diagnóstico e Terapêutica.
Contudo, a Consulta Externa continua a ser a sua
face mais visível.

2008, representando as primeiras consultas 28,3%
no primeiro caso, 28,7% no segundo. Por sua vez,
tendo em conta a produção já realizada, estima-se
que o número de consultas para 2009 ascenda às
218.000 consultas, 29,3% das quais primeiras
consultas. Ora, esta tendência manifestamente
ascendente do peso de primeiras consultas no
CHTMAD demonstra claramente o objectivo
assumido em melhorar o acesso dos utentes a uma
consulta externa especializada.
Mas não tem sido apenas a este nível que se tem
notado uma evolução. De facto, a melhoria contínua
da qualidade no Serviço de Consulta Externa tem
sido, igualmente, um ponto essencial na gestão do
serviço. E, atendendo aos resultados do último
inquérito de satisfação dos utentes da Consulta
Externa, pode dizer-se que esse intento tem sido
claramente conseguido.
Porém, nenhuma política de gestão da qualidade de
um serviço é conseguida se não se atender ao grau
de satisfação de quem recorre aos serviços. De
facto, é na avaliação que o utente faz do serviço da
Consulta Externa que reside o verdadeiro motor do
processo de melhoria contínua da qualidade. Nesse
sentido, foram para o CHTMAD fundamentais todas
as sugestões e reclamações recebidas por quem
efectivamente está no centro da prestação de
saúde: o utente.
Analisando os resultados do inquérito com algum
pormenor, vemos, por exemplo, que em termos
globais o serviço prestado na Consulta Externa foi

De facto, a Consulta Externa representa no
CHTMAD uma parcela muito grande da produtividade dos serviços clínicos, tendo sido realizadas
211.754 consultas em 2007 e 220.157 consultas em
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amplamente positivo. Veja-se, a título de exemplo, a
questão colocada ao utente no referido inquérito, se
recomendaria a um amigo/familiar ser tratado na
consulta do CHTMAD, as respostas dos utentes são
conclusivas, com mais de 90% dos utentes a
responder afirmativamente à questão.
Das sugestões e críticas referenciadas pelos
utentes salienta-se a demora na fila de espera para
o balcão administrativo, nomeadamente para
efectivação das consultas.
Sendo o tempo de espera um dos factores
geradores de mais desconforto para o utente,
aliado à natural ansiedade pela realização de uma
consulta, foi para o CHTMAD claro que teria de
haver uma rápida intervenção dirigida ao combate
da morosidade no atendimento administrativo.
Com esse propósito, o CHTMAD procedeu à
abertura de um concurso público para adjudicação
de um sistema informático para gestão de filas de
espera para a Consulta Externa, processo esse que
potencia um atendimento mais justo, simples,
célere e humano, assim como promove um método
de trabalho mais eficaz e confortável para os
profissionais.
Genericamente, trata-se de um sistema baseado
em senhas retiradas pelos utentes aquando da sua
chegada à Consulta Externa, que integra de igual
modo uma aplicação informática que faz a gestão
dessas senhas de acordo com os circuitos previamente definidos.
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A senha utilizada pelo utente na Consulta Externa,
permite, de imediato, eliminar a actual estratificação
dos utentes em filas de espera. Por outro lado, a
senha retirada pelo utente informa-o não só da hora
em que a senha foi retirada, mas também lhe
permite saber o número de utentes à sua frente e a
hora prevista para o atendimento administrativo,
pelo que o mesmo não tem obrigatoriamente de
esperar em frente ao balcão administrativo,
podendo aliás gerir o seu próprio tempo, tendo em
conta o número de utentes que tem à sua frente.
Paralelamente a este sistema de cariz mais tradicional, há ainda uma outra solução mais inovadora.
Assim, em alternativa, existirá um equipamento que
permite ao utente fazer ele próprio o registo da sua
própria consulta, bem como proceder ao pagamento da respectiva taxa moderadora, sem
necessidade de se deslocar ao balcão administrativo. Quer isto dizer, que todo o circuito do utente,
desde que chega ao hospital até ser consultado
pelo médico, é feito sem qualquer intervenção
humana. Esta solução, permite, também assim,
contribuir para a diminuição do número de atendimentos nos balcões administrativos, e correlativamente atribuir a todo o circuito de atendimento
administrativo uma maior fluidez e rapidez.
Outra das inovações do sistema é a inclusão, no
processo de atendimento administrativo dos
utentes, da chamada dos utentes para atendimento
por voz. Desta forma, está-se a contribuir para a
criação de um modelo de atendimento mais
qualificado, sendo esta uma mais-valia particular-
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mente no atendimento de pessoas com deficiências
visuais ou dificuldades de leitura.
Mas o grande atributo do sistema de gestão de filas
de espera, é o de consistir numa ferramenta
normalizadora do atendimento dos utentes,
evitando concentrações de utentes resultantes de
chegadas prematuras às consultas marcadas. Na
verdade, esta solução permitirá fazer com que a
efectivação da consulta não se processe por ordem
de chegada do utente, mas antes por ordem da
marcação da consulta, o que contribuirá para a
normalização da hora de chegada dos utentes à
Consulta Externa, permitindo um atendimento
qualitativamente melhor e um acesso ao Serviço
equitativamente mais justo.
O sistema permite, de facto, introduzir melhorias
substanciais no atendimento dos utentes, tornando
o tempo de permanência dos utentes na Consulta
Externa uma experiência mais dignificada, humanizada e positiva.
Outro dos projectos presentes na Consulta Externa
do CHTMAD, passa pela implementação de um
sistema de optimização de consultas, através de
um sistema de aviso ao doente, com determinado
período de antecedência, a relembrar a data da
consulta agendada, através do envio de um SMS e
através de uma chamada de voz pré-definida, com
a indicação do dia e hora da consulta.

em causa estão marcações de consultas com
várias semanas, ou até meses, de antecedência.
Com efeito, actualmente os utentes faltosos
representam entre 10 a 15% dos utentes com
consulta marcada, o que no âmbito do CHTMAD
significa cerca de 25.000 a 30.000 consultas ano.
Com o presente artigo, pretendeu-se demonstrar o
esforço e o rumo que o CHTMAD tem seguido para
tornar a experiência dos utentes na Consulta
Externa uma experiência centrada nas suas
necessidades e expectativas, com primado no seu
bem-estar e conforto, fazendo deste contacto com
a instituição um contacto positivo e humanizado.

Diogo Saudade Vieira
Administrador Hospitalar

Este projecto, tem como objectivo a melhoria do
acesso à Consulta Externa, diminuindo o número de
utentes faltosos às consultas, sobretudo quando
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20. Sabia que há alimentos que ajudam a
melhorar a sua memória?
Se ultimamente nota que anda mais esquecido e se
a sua memória não está na sua melhor forma, antes
de culpar o stress do dia-a-dia, ou os anos que vão
passando, saiba que a forma como se alimenta
também tem impacto sobre a sua saúde e capacidade mental, podendo afectar a clareza do pensamento e a concentração, os níveis de inteligência,
os reflexos e até a velocidade com que o cérebro
envelhece, e uma boa alimentação com uma
adequada ingestão de nutrientes é fundamental
para o seu bom desempenho.
Então, se quer ficar com uma “memória de
elefante”, deverá privilegiar o consumo de peixes
como o cherne, o salmão, o atum, a sardinha ou a
cavala, ricos em ácidos gordos ómega-3, envolvidos na regeneração das membranas que envolvem
os neurónios, e deve também incluir na sua
alimentação ovos, pois a gema contém colina, que
é um precursor do neurotransmissor acetilcolina,
que pode melhorar a memória e ainda fornece
diversas vitaminas do Complexo B, nomeadamente
a tiamina, a niacina e o ácido fólico, que facilitam a
comunicação entre os neurónios, facilitando o
raciocínio e a memória. Alimentos antioxidantes
também ajudam na memória, já que ajudam a
prevenir o envelhecimento das células contribuindo
para boa saúde e vascularização do sistema
nervoso. Os nutrientes com maior efeito antioxidante são as vitaminas A, C e E, os minerais zinco e
selénio e os pigmentos fitoquímicos betacaroteno,
licopeno e antocianinas, e que podemos encontrar
nos frutos e vegetais amarelos, como a cenoura ou
o pêssego, em frutos vermelhos, como os morangos, as framboesas, as amoras ou os mirtilos, ou

em legumes verdes, como os brócolos ou os
espinafres. Também os cereais integrais, leguminosas e frutos gordos, por serem ricos em vitaminas
do complexo B, nomeadamente ácido fólico e
vitamina B6, melhoram as ligações entre as células
nervosas. O azeite é também uma escolha importante para quem pretende fortalecer a memória,
pela sua riqueza em ácidos gordos monoinsaturados, que integram a membrana das células
nervosas e aceleram a transmissão de informação
entre elas, mas também pela presença de polifenóis
e a vitamina E, antioxidantes que exercem efeito
neuroprotector.
Mas todos os nutrientes têm importância para o
cérebro, pois se as proteínas fornecem a matéria-prima para a produção de neurotransmissores,
mensageiros químicos que transmitem informações
entre os neurónios, os hidratos de carbono
fornecem a glicose, principal combustível para a
actividade cerebral, e as gorduras entram na
composição das membranas celulares, também
dos neurónios. Por seu lado, os antioxidantes são
essenciais para o cérebro, não só, porque o tecido
nervoso está particularmente sujeito à oxidação,
mas também pela sua sensibilidade aos danos
resultantes da oxidação. Também os minerais são
úteis ao bom funcionamento do sistema nervoso,
nomeadamente o ferro, responsável pelo transporte
de oxigénio, e o zinco, que evita a degradação e o
envelhecimento dos neurónios.
Por isso, já sabe, só com uma alimentação variada,
completa e equilibrada, que forneça todos os
nutrientes necessários à saúde, todo o organismo,
e também a sua memória, funcionará melhor!
Clara Matos
Directora da Unidade de Nutrição
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21. Perspectivas de evolução dos Sistemas
de Informação do CHTMAD
Introdução
Os Sistemas de Informação (SI) podem desempenhar
um papel relevante nas unidades de saúde, já que,
potencialmente, podem melhorar a qualidade dos
cuidados praticados e ao mesmo tempo, torná-los
mais eficientes, uma vez que a prestação de
cuidados depende, grandemente, da informação e
conhecimento disponíveis no ponto de prestação
de cuidados. A gestão da informação, tem por isso,
um papel preponderante no processo de tratamento
do doente, sendo esta um recurso crítico, com um
forte impacto nos resultados obtidos.
Os Sistemas de Informação Hospitalares (SIH), têm
sofrido mudanças profundas desde a introdução
dos primeiros computadores neste sector. Estas
alterações são o reflexo da evolução da tecnologia,
alicerçadas num ambiente hospitalar cuja complexidade se tem acentuado ao longo dos tempos,
associada a uma pressão crescente no acesso em
tempo útil à informação, por um diverso número de
profissionais.
A saúde está a tornar-se, rapidamente, cada vez
mais distribuída, implicando que a partilha de
informação de uma forma efectiva e segura seja a
chave que permita cuidados de saúde de
qualidade, diminuindo custos. A agilidade que se
impõe obriga-nos, por isso, a delinear novos
modelos de SI centrados nos doentes, onde os
processos clínicos permitam suportar um

tratamento contínuo, envolvendo múltiplos profissionais e organizações.
Um bom sistema de saúde, é aquele que faz um
aproveitamento eficiente dos recursos existentes e
presta cuidados de saúde de qualidade que
satisfazem uma população cada vez mais exigente.
Neste sentido, a mudança deve ser operada no
sentido da eficiência das organizações e do
sistema de saúde, como um todo, necessitando de
novas ferramentas que transformem os processos
de trabalho e que suportem a inovação na prestação de cuidados de saúde.
Estado da arte dos SI no CHTMAD
O Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro
(CHTMAD), com a agregação de cinco diferentes
unidades no passado recente, com diferenças
significativas nos SI em produção, possuía um
conjunto vasto de aplicações, dispersas pelas suas
diferentes unidades, que se traduziam numa clara
desintegração de processos. O trabalho de
redesenhar e implementar uma nova arquitectura,
para que existam SI integrados e uniformes nas
cinco unidades, pressupõem bastante tempo e
trabalho, na medida em que é necessário remodelar
redes, infra-estruturas de base e aplicações.
Neste sentido, o CHTMAD nos últimos anos, tem
efectuado investimentos na integração e consolidação dos seus SI, sem esquecer os investimentos no
reforço das infra-estruturas de base, que permitam
aumentar a disponibilidade, integridade e confidencialidade dos SI. A construção do novo datacenter
no Hospital de Vila Real, mudanças nos passivos
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de rede em todas as unidades, uma nova solução
de Disaster Recovery (DR), a consolidação de
storage, são alguns exemplos de projectos
estruturantes, que permitiram melhorar significativamente a segurança dos SI, mas fundamentalmente,
possibilitar a integração aplicacional em curso. A
virtualização foi outro desafio forte, numa altura
onde no sector da saúde não existia qualquer
iniciativa, mas que veio a confirmar-se como uma
aposta bem sucedida.
A instalação de uma rede de alta velocidade entre
os quatro hospitais, permitindo transmissão de
dados, imagem, voz e vídeo, foi outro projecto
estruturante, que possibilita hoje um conjunto vasto
de serviços, e que permitirá no futuro alargá-los de
uma forma sustentada. Para além dos investimentos em infra-estruturas, foram simultaneamente
efectuados diversos investimentos nas áreas
clínicas, administrativas e de automação, que nos
permitem hoje possuir um elevado grau de maturidade dos SI, para além de ser uma realidade a
consolidação da grande maioria dos SI existentes.
Principais projectos em Curso
Apesar dos inúmeros investimentos efectuados, nos
últimos anos, o CHTMAD possui neste momento
um vasto conjunto de projectos em curso, que
permitirão evoluir as infra-estruturas e SI em
produção. Destacaria pela sua dimensão e importância alguns deles.
O primeiro, prende-se com a implementação de um
metro-cluster para o SONHO, que permitirá não só
melhorar a performance das aplicações SONHO,
SAM e SAPE, mas também aumentar significativamente a disponibilidade destas soluções. A
replicação de storage entre as duas SAN’s
existentes (Vila Real e Chaves), permitirá também a
médio prazo implementar soluções de continuidade
de negócio, em caso de desastre grave num dos
datacenters.
A remodelação, modernização e uniformização de
todos os laboratórios, instalando uma nova solução
integrada para todos os hospitais e comum para a
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Patologia Clínica, Imuno-hemoterapia e Anatomia
Patológica, é outro projecto de grande envergadura,
mas que permitirá obter ganhos significativos,
nestas áreas importantíssimas dos MCDT. A
expansão do PACS à unidade de Lamego, será
também a breve prazo uma realidade, concluindo-se assim a digitalização de toda a imagem no
CHTMAD. A remodelação total do switching de rede
é outro importante projecto em curso, que permitirá
a substituição e uniformização de todos os equipamentos existentes nas cinco unidades, permitindo
funcionalidades adicionais, um maior controlo e
centralização das operações de suporte, uma
gestão muito mais facilitada e com uma expectável
redução de custos de manutenção.
A monitorização e alarme automático das
infra-estruturas é outro importante projecto, que
permitirá uma atitude muito mais pró-activa,
relativamente aos problemas que possam ocorrer,
tanto no hardware como no software em produção.
Outros importantes projectos, nas áreas clínicas,
estão a merecer grande atenção, tendo em vista a
evolução e consolidação dos SI existentes.
Perspectivas futuras (com outline)
A grande maioria dos reais benefícios de uma
ampla e correcta implementação dos SI no sector
da Saúde, está ainda muito longe de ocorrer em
todo o mundo, apesar de assistirmos, fundamentalmente, na Europa a evoluções significativas nos
últimos anos.
O CHTMAD, não tem ficado alheio a esta realidade,
intensificando de ano para ano, os investimentos
em tecnologias da informação e comunicação.
Contudo, a margem de progressão é imensa,
senão vejamos apenas alguns exemplos: Os
sistemas de apoio à decisão, que são a promessa
dos computadores poderem adicionar valor,
ajudando os clínicos a tomar melhores decisões é
porventura a mais promissora e intrigante vantagem
que os SIH, podem oferecer, mas que está agora a
dar os primeiros passos. Uma melhor educação
dos doentes, pode melhorar a eficácia dos
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tratamentos e reduzir os custos, possuindo as
tecnologias da informação um papel que se espera
fulcral neste contexto. Existe por outro lado, uma
discrepância entre o conhecimento científico actual
e os cuidados praticados no quotidiano aos
utentes, onde a aplicação de novas evidências,
demora bastante tempo a chegar ao ponto de
prestação de cuidados, sendo indispensáveis
novas ferramentas electrónicas e interactividade
entre as fontes de informação, os SIH e os profissionais de saúde. A monitorização de doentes
permitindo uma vigilância contínua do seu estado e
acesso ubíquo da informação, com técnicas não
invasivas, é outro exemplo que possui enormes
potencialidades, que estão ainda por explorar. A
investigação clínica pode ter francos avanços
graças à correlação de dados existentes nos SI. O
datamining, por exemplo, que permite através da
pesquisa de padrões nos dados procurar novo
conhecimento, através de um conceito conhecido
por “Knowledge discovery from databases”, é outra
actividade em franca expansão, e que irá permitir
sérios avanços na investigação. Os equipamentos e
dispositivos médicos, que são cada vez mais
“inteligentes”, permitem cada vez mais funcionalidades, onde as tecnologias assumem um papel
cada vez mais importante. A saúde pública pode
igualmente ser francamente beneficiada, com
implementação de SI, onde existe um grande
número de iniciativas que podem ser levadas a
cabo. Existem para além das enumeradas, outras
vantagens potenciais, existindo mesmo até algum
desconhecimento e expectativa, sobre até onde as
tecnologias nos podem levar.
Em suma, poderemos afirmar que temos assistido a
uma grande evolução nos SI na saúde, se olharmos
para o curto período de tempo, que decorre desde
a introdução dos primeiros computadores até hoje.
Pese embora esta evolução ter trazido muitas
coisas positivas, ela ainda está longe de ser
considerada satisfatória, possuindo mesmo uma
margem de progressão sem paralelo quando
comparada com outros sectores de actividade.

Iremos assistir cada vez mais, à necessidade de
desenvolvermos SI centrados no doente (e não na
organização), obrigando-nos a possuir novas
arquitecturas, abrindo-nos uma oportunidade de
melhorar os SI existentes, para que estes sejam
menos redundantes e transcritivos, bem como
possibilitando a adição de funcionalidades de valor
acrescentado. A interoperabilidade entre os
diferentes SI assumirá um papel fulcral.
O futuro trará muitas e estimulantes oportunidades,
em que os SI terão um papel cada vez mais
importante nas organizações de saúde, onde o
CHTMAD se inclui, devendo, por isso, perseguir o
objectivo de melhorar continuadamente a eficácia e
eficiência dos seus SI.

Lucas Ribeiro
Director do
Serviço de Informática
e Telecomunicações

101

22. Central de Transportes: o início!
A Central de Transportes e MCDT’s do Centro
Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro foi criada
em 2007 com objectivos claros de centralizar
procedimentos quer no que respeita a transporte de
doentes quer no âmbito da marcação e realização
de MCDT’s ao exterior.
Como serviço criado de raiz, e como todas as
novidades, a Central foi olhada com desconfiança.
A ideia era inovadora e cedo se levantaram vozes
críticas e julgamentos negativos, mesmo antes de
se conhecerem verdadeiramente os contornos do
projecto.
O relacionamento do Centro Hospital de Trás-os-Montes e Alto Douro (CHTMAD) com as entidades
externas ia mudar, desde os exames mais simples
até ao transporte de doente mais complicado, tudo
teria de ser canalizado para este novo serviço.
O rigor na marcação atempada de exames, o
controle de custos e a parametrização de quilometragem de todas as localidades deste extenso
território transmontano, enquanto área geográfica
da nossa intervenção, eram o mote e constituíram
as finalidades de base para aqueles que ficaram
responsáveis por erigir este projecto. O facto de se
construir de raiz um serviço despertou a imaginação
e aguçou o engenho, surgiram novas necessidades
e formularam-se novas soluções, permitindo que se
criassem rotinas que estão hoje, bem intricadas nos
processos de funcionamento de todos aqueles que
colaboram com a Central de Transportes.

Como a ideia era tão boa na prática quanto parecia
no papel, o projecto expandiu-se, migrou até à
Unidade de Lamego e depois Chaves e a Central de
Transportes cresceu, tanto quanto o CHTMAD. A
engrenagem já estava montada e a adaptação a
novas realidades processou-se com alguns,
poucos, sobressaltos. Os mecanismos que já
tinham provado a sua eficiência foram implementados com sucesso assinalável e a fórmula continuou
a funcionar. Novas responsabilidades surgiram mas
soubemos reagir aos desafios que a nova dimensão
impunha.
Falamos do passado, reportemo-nos agora ao
presente. Actualmente, a Central está dotada de
várias bases de dados que permitem agilizar a
recepção e tratamento da informação, para que as
prestadoras de serviços possam com celeridade e a
devida exactidão executar o que é realmente
pretendido e nos prazos que são propostos. As
largas dezenas de dossiers que povoam as nossas
estantes servem o seu propósito de arquivo, a
consulta de informação é feita essencialmente
através de meios informáticos. Isto permite-nos
comunicar e executar com mais eficácia e celeridade porque a informação encontra-se toda reunida
nas diversas tabelas que estão disponíveis.
E, se eventuais dúvidas persistissem, os dados
globais são esclarecedores da pertinência da
criação desta Central. Na verdade, podemos dizer
que desde a sua criação em 2007 ao presente
momento, foram marcados ao exterior cerca de
93.000 exames, sendo perto de 36.000 os exames
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radiológicos e de 57.000 os exames de clínica
laboratorial. Por outro lado, no que diz respeito a
transportes, foram 22.501 os doentes envolvidos
em 75.615 transportes realizados.
Neste momento a Central de Transportes está
madura, funciona de forma eficaz mas continuamos
muito dependentes da lentidão do circuito do
formato papel, falta algo nesta Caravela…os remos
já não são suficientes.
O início é agora! O futuro está na ambição desta
equipa que insatisfeita com os seus limites, porque
“ para desenvolver é preciso crescer” procurou a
estreita e profícua cooperação da equipa de
informática do CHTMAD. O objectivo subjacente era
criar um sistema que aglomerasse todas as bases
de dados num programa só. Deste modo, Em
conjunto descobrimos as potencialidades desta
colaboração e fomos bem mais longe do que
poderíamos imaginar à partida.
Fazer o cruzamento de todos os dados relativos a
exames, análises, transportes e ainda por cima
conseguir com que todo o fluxo de informação, a
mais completa possível, estivesse em formato
informático desde o pessoal médico passando por
todos os intervenientes até a nossa impressora
parecia uma meta demasiado difícil.
Com persistência e muita, mas mesmo muita
paciência, foi-nos permitido ir cada vez mais longe
nas funcionalidades do programa e criar um
projecto Paper-Free, designado “Sistema de Gestão
de Transportes e MCDT” que constitui uma
ferramenta muito completa. Temos agora a responsabilidade de a pôr a funcionar.
A certeza de que estamos a ser inovadores
enche-nos de orgulho, a convicção de que vamos
melhorar todas as nossas valências dá-nos o
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optimismo necessário para enfrentar esta etapa.
Paralelamente, a juventude e jovialidade da nossa
equipa fará com que todos os problemas sejam
enfrentados com alegria e o nosso sentido de
responsabilidade será fundamental para integrar e
harmonizar todas as partes intervenientes neste
processo.
Como somos ambiciosos a evolução dificilmente
terminará aqui e novos projectos surgirão, para a
concretização dos quais, sem pudor, vamos
recorrer a todos os meios disponíveis para que o
nosso pioneirismo seja levado a bom porto…
contudo, temos a consciência de que, ainda,
estamos na caravela, na qual, apenas, colocamos o
motor….

Margarida Alves
Rodrigues
Coordenadora da Central
de Transportes e MCDT
ao Exterior

Luis Miguel Rocha
Colaborador da Central
de Transportes e MCDT
ao Exterior

23. Sistema de Requisição Electrónica e
Gestão de Transportes e MCDT ao Exterior
A Revolução de um Verdadeiro Sistema Sem Papel
Palavras-chave: SAM, SONHO, Gestão de Transportes,
MCDT

Introdução
A Central de Transportes e MCDT’s ao exterior (CT),
é o serviço responsável pela gestão de transporte e
MCDTS ao exterior, estando o serviço distribuído
pelas quatro Unidades do CHTMAD:
* Hospital de S. Pedro em Vila Real;
* Hospital D. Luíz I, Peso da Régua;
* Hospital Distrital de Lamego;
* Hospital Distrital de Chaves;
O Número de transportes executados, diariamente,
é extremamente elevado o que potencia a importância que este software tem enquanto ferramenta de
gestão.
O transporte de doentes é uma tarefa complexa
pois existem vários requisitos de informação clínica,
administrativa e financeira de onde decorrem
autorizações e validações ao longo do processo,
todas estas variáveis criam um cenário de gestão
complexo. Para simplificar este processo e agilizá-lo, foi criado um sistema electrónico, paper free,
que permite a requisição electrónica pelo médico
no Software de Apoio ao Médico (SAM), assim
como a posterior gestão de processo de uma forma
integralmente electrónica.

um aumento da confidencialidade, em relação ao
processo tradicional da requisição em papel que é
entregue nos vários postos administrativos e
encaminhado para a CT.
Este sistema está integrado nos Sistemas SONHO
e SAM, permitindo minorar o erro de transcrição de
dados das identidades e procedimentos clínicos, e
possibilitando ao requisitante acompanhar os vários
pedidos e seus estados.
O software de Gestão de Transportes e MCDT, é um
módulo integrado no Hospital Information System
(HIS), que disponibiliza a funcionalidade de
requisição electrónica de exames ao exterior e
transportes ou intra-hospitalar.
A aplicação da CT gere os fluxos de informação e
critérios funcionais entre os vários actores. Existindo
dois workflows principais na aplicação: Requisição
de transporte com justificação clínica e requisição
de transporte com base em aparente insuficiência
económica (de cariz marcadamente social), e em
cada um destes, estão presentes os vários actores
como se pode verificar Figura 1.

O processo electrónico permite um aumento
significativo do controlo administrativo e financeiro e

Figura 1
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Estes dois workflows têm processos administrativos
distintos que geram estados de aprovação diferentes
como mostra o diagrama figura 2 e figura 3.
Estas duas situações dão origem a processos
complexos pois têm associadas várias etapas.
Nomeadamente, a necessidade de parecer de
informação clínica e social, bem como a existência
de critérios para o transporte. Além de que, tem
associado um processo administrativo-financeiro,
que necessita de controlo.
Pedido de transporte Clínico

preenchimento pelo profissional médico aquele em
que o mesmo indica os critérios clínicos exigidos
para o transporte do paciente, permitindo, assim, à
CT, proceder à definição e contratação dos transportes em funções dos critérios técnicos/clínicos
que permitam o transporte do utente em condições
de segurança.
Pelo exposto, este software, entre outros, assegura
que a informação introduzida pelo clínico é consistente com a informação existente no sistema SONHO,
e dados da portaria, minorando drasticamente a
área de exposição a erros.

Figura 2 – Workflow de requisição transporte de
carácter clínico
A requisição clínica pode ter como objectivo a
transferência do doente intra-hospitalar ou para
outros hospitais de referência para o CHTMAD,
assim como a requisição de meios complementares
não existentes no CHTMAD.
O software que tem por base a requisição
electrónica de transportes e exames ao exterior
necessita, pois, que o clínico indique o exame a
executar de acordo com a lista da portaria e tabelas
do SONHO, bem como o resumo clínico adequado
com a informação/critérios a disponibilizar aos
outros clinicos e técnicos que vão executar o acto
médico ou exame. É também campo obrigatório de

Esta aplicação informática permite aumentar o
controlo e supervisão do processo e melhorar as
formas de comunicação entre os vários intervenientes, assim como simplificando a sua tramitação
e permitindo ganhos de eficiência. A garantia de
sucesso e rentabilização desta nova aplicação,
passou não por conceber um sistema isolado, mas
sim um sistema que esta completamente integrado
com os sistemas do CHTMAD, nomeadamente o
SONHO e SAM, permitindo desta forma que o fluxo
da informação circule entre os vários sistemas.
Pedido de transporte Social

Figura 3 – Workflow de requisição transporte de
carácter social
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* Permite ao requisitante obter informação relevante
acerca do transporte pedido bem como indagar
sobre motivos quando existe uma não aprovação.
No processo de transporte com fundamento em
insuficiência económica a informação indicada no
pedido é o relatório de caracterização social, pelo
que não é exigida a intervenção da Direcção
Clínica, como facilmente resulta do workflow supra
exemplificado.

Trata-se, efectivamente, de um software criado
pelos profissionais do CHTMAD, com os profissionais
do CHTMAD e para os profissionais do CHTMAD, o
que julgamos ser factor crítico de sucesso na sua
implementação, utilização, maximização das
potencialidades e desenvolvimento.

Em modo de conclusão podemos afirmar que este
software vai permitir, entre outros:
* um desenvolvimento contínuo da qualidade do
serviço, abordando de forma integrada, as diferentes fases do processo;
* minorar os erros administrativos e permitindo um
controlo e supervisão da informação e justificações
registadas, com sistemas de relatórios e análise
financeira;

Victor Costa
Responsável pelas
Telecomunicações do
CHTMAD e dos Sistemas
e Tecnologias de
Informação da Unidade
de Lamego

* A CT tem disponível ferramentas de agendamento;
* A CT passa a dispor de mecanismos de controlo
das centenas de transportes efectuados no
CHTMAD assim como mais facilmente pode gerir
todo o processo de agendamento;
* É também facilitada a verificação, validação e
controlo dos estados dos pedidos assim como uma
gestão do processo de reenbolsos e gestão de
documentos emitidos;
* São disponibilizados em formato digital todos os
formulários de requisição de transportes e credenciais com a informação no portal médico de utilização
(SAM) facilitando a sua requisição e evitando o
constante preenchimento pelos profissionais dos
documentos em suporte papel;
* A CT ou quem pretender e desde que tenha
acesso autorizado a tal informação pode facilmente
consultar o estado de uma requisição;
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24. A implementação / funcionalidades do
Sistema de Registo Biométrico e
Assiduidade
A introdução de meios automáticos como forma de
aferir o cumprimento dos deveres de assiduidade e
pontualidade, foi inicialmente prevista no n.º2, do art.
7, do D.L 187/88 de 27 de Maio e reafirmada no n.º
4, do art.º 14 do D.L 259/98 de 18 de Agosto.
No âmbito do Ministério da Saúde, a implementação
de sistemas biométricos resulta do despacho n.º
187/2007 de 18 de Setembro, do Sr. Secretário de
Estado da Saúde.
A implementação do registo biométrico no CHTMAD
EPE é um processo gradual, no qual existe uma
intenção de envolver os profissionais, designadamente, através de acções de formação específicas
desenvolvidas por elementos do SGRH.
De salientar que, a implementação da biometria
iniciou-se em Outubro de 2007 (aquisição de
terminais) e actualmente o registo biométrico é uma
realidade para todos os profissionais do CHTMAD
EPE, sendo que, desde Outubro do corrente e para
cerca de 85% dos colaboradores, o processamento
de vencimentos é efectuado com o recurso à
aplicação biométrica. Acresce ainda que, de acordo
com o planeamento efectuado, em 01 de Janeiro de
2010 o processo descrito abrangerá a totalidade dos
colaboradores do CHTMAD EPE.

Nas organizações modernas a biometria é crucial
para o seu sucesso, uma vez que permite efectuar,
de modo fiável e rigoroso, o controlo e contabilização dos custos associados com os seus recursos
humanos.
A grande virtude do sistema consiste em alterar
comportamentos. O colaborador valoriza a funcionalidade do sistema (mais prático do que assinalar por
escrito a sua presença/saída) e o responsável do
serviço, valoriza a aplicação como uma ferramenta
que vem facilitar as suas tarefas (programar cargas
horárias para o futuro, executar a reorganização do
pessoal de forma a, garantir o serviço mínimo crítico
desejado e eliminar desperdícios de RH).
No que concerne ao SGRH, a grande vantagem que
o sistema biométrico representa no processamento
de vencimentos consiste na interligação automática
com o RHV (Aplicação Informática de Processamento de Vencimentos).
Anteriormente todo o trabalho era registado em
folhas de ponto pelos colaboradores, confirmado
pelo responsável do serviço, validado pelo SGRH, e
posteriormente inserido manualmente, colaborador a
colaborador, por data e tipo de hora (horas suplementares, extras e prevenção) no RHV.
Com a aplicação biométrica, a função dos elementos
do SGRH consiste em confirmar, validar e acompanhar as tarefas executadas pelos gestores locais
e, posteriormente, em executar procedimentos que
permitem gerar ficheiros com a informação sobre o
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n.º de horas trabalhadas e as ausências por data e
por cada colaborador. Estas informações constantes
dos ficheiros, imprescindíveis para o processamento
de vencimentos são automaticamente importadas
para o RHV.
Esta interligação automática entre as duas aplicações informáticas torna o processamento de
vencimentos mais eficaz, pois permite reduzir tempo
e sobretudo falhas decorrentes do erro humano.
A utilização de um sistema biométrico coloca novas
questões ao funcionamento do serviço de RH, na
medida em que, todo o processo de processamento
de vencimentos passa a depender em exclusivo da
aplicação informática. Esta dependência que poderá
ser considerada negativa, traduz uma nova realidade, na qual afigura-se necessário estabelecer
interligações consistentes com outros profissionais.
Contudo este é o desafio da diferenciação de um
serviço de RH.

Fausto Ramos
Director do Serviço
de Gestão de Recursos
Humanos
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* Consulta Externa de
Retinopatia.
.

* Hemodinâmica.
* Unidade de Mamografia.
* Serviços Farmacêuticos,

novas instalações.
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25. “Mudar é abrir o horizonte para novas
oportunidades”
No mundo actual, em que as mudanças se
processam a ritmos acelerados, torna-se
necessário dispor da flexibilidade suficiente para
que as organizações se possam adaptar com
rapidez às mudanças que ocorrem no seu meio
envolvente.
.
“A autoconfiança é, sem dúvida, o primeiro requisito
para as grandes realizações.” Dale Carnegie
(1888-1955).
O Serviço de Aprovisionamento do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, EPE, perante
todo o impacto resultante da integração das
Unidades Hospitalares de Lamego, Chaves e
Unidade de Cuidados Continuados de Vila Pouca
de Aguiar, no Centro Hospitalar de Vila Real Peso da
Régua, SA, definiu estratégias de gestão, traçou
objectivos e estabeleceu prioridades, de forma a
adaptar-se a esta nova realidade.
Este serviço é uma área dinâmica e em constante
movimento, que integra todos os processos
associados às funções de gestão de compras, de
stocks, do imobilizado, de conferência de facturas e
de contratos.

Farmácia – GHAF, capaz de permitir uma gestão
permanente e eficaz, em qualidade e quantidade,
ao menor custo possível e com total segurança, dos
bens e serviços necessários e adequados ao seu
regular funcionamento.
Com a criação do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, EPE, deu-se a junção das
equipas dos diversos Serviços de Aprovisionamento
e dos restantes serviços de apoio, melhorando o
know-how entre elas. Surgiram sinergias muito
significativas, essencialmente na função das
compras que sendo unificadas, oferecem um maior
poder negocial com os potenciais fornecedores,
atendendo ao volume de aquisições existente,
resultando benefícios com especial incidência nos
custos.
Foram criados procedimentos comuns e mais
céleres, entre as diversas unidades, no sentido de
se obter um fluxo de informação mais coerente,
implementando-se novas metodologias de trabalho,
de forma a reagir à mudança e cumprir com mais
eficiência as responsabilidades atribuídas ao
Serviço de Aprovisionamento.
Um dos maiores problemas enfrentados foi, a
inexistência de consumos homogéneos e o elevado
número de produtos de consumo existente, que só
com uma equipa motivada, confiante e empenhada,
foi possível integrar e uniformizar todos os bens
existentes em stock: material de consumo clínico,
hoteleiro, administrativo e de manutenção e
conservação.

Perante sistemas de informação distintos, nas
diversas Unidades, foi necessário uniformizar o
tratamento da informação, através da implementação do Sistema de Gestão Hospitalar Armazém e
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”Um problema é uma oportunidade que você tem
para fazer o melhor possível.” Duke Ellington
(1899-1974).
É intenção do Serviço de Aprovisionamento, pugnar
por uma cada vez maior eficiência e colaboração,
com todos e para cada um dos serviços existentes,
por forma a que o Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, EPE alcance e mantenha, a
todos os níveis, a excelência de Cuidados de Saúde
a que já se habituou a sua população. Neste
sentido é notória a preocupação pela inovação na
aquisição de novas tecnologias/equipamentos, bem
como o grande projecto que envolveu a “Construção
do Novo Hospital de proximidade de Lamego”.
As mudanças estratégicas são um instrumento
fundamental, que quando implementadas numa
empresa, como um todo visando produtividade,
eficiência e competitividade, geram sucesso nas
organizações, mais lucro e asseguram o bem-estar
dos colaboradores.
“Face aos desafios das economias modernas, os
serviços audazes, rápidos, imaginativos e personalizados são o imperativo estratégico fundamental”.
Ronald Henkoff
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Sara Mota
Directora do
Serviço de
Aprovisionamento

Maria João Meneses
Técnica Superior do
Serviço de
Aprovisionamento
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Tomemos emprestada a definição de M. Gabriel e Y.
Primor (“Maintenance Assistée par ordinateur”,
Edições Masson):

26. A Gestão da Manutenção no CHTMAD
Neste artigo vamos tentar transmitir o nosso
objectivo com a informatização, que está a decorrer,
do Serviço de Instalações e Equipamentos do
CHTMAD.
As necessidades de um Hospital em apoio de
engenharia não se limitam à manutenção de
equipamentos, dos edifícios e das suas instalações
técnicas.
Para além da manutenção, são executadas as
obras de beneficiação ou remodelação das
instalações e é constantemente renovado o parque
do equipamento médico-cirúrgico. Daqui a designação abrangente de “Serviço de Instalações e
Equipamentos” à estrutura que dá resposta às
actividades referidas.
Mas é sem dúvida a actividade da manutenção,
com uma multiplicidade de intervenientes e de
metodologias de intervenção, que caracteriza a
informatização da gestão de um Serviço de
Instalações e Equipamentos Hospitalar.
A efectiva redução de custos da manutenção e o
aumento simultâneo da eficiência desta só são
possíveis com o recurso à informatização.
O enorme volume de informação que importa gerir
na manutenção, sobretudo na manutenção
planeada onde o planeamento deve assumir um
carácter dinâmico, justifica facilmente a adopção de
um sistema informático de apoio à gestão.

“Um sistema informatizado de gestão de manutenção é um programa organizado por meio de um
banco de dados que permita programar e acompanhar sob os três aspectos técnico, orçamental e
organizacional, todas as actividades de um serviço
de manutenção e os objectos dessa actividade
(serviços, oficinas, máquinas, equipamentos,
peças, etc...) a partir de terminais distribuídos pelos
gabinetes técnicos, oficinas e armazém.“
O Sistema de Gestão de Manutenção definido para
o CHTMAD possibilita a intervenção nas seguintes
áreas de manutenção:
• Registo de informação técnica referente aos
equipamentos e instalações;
• Registo histórico das intervenções efectuadas nos
equipamentos, com indicação dos aspectos mais
relevantes do trabalho realizado, do consumo de
materiais e peças e da utilização dos recursos;
• Organização do sistema de controlo das intervenções de manutenção com recolha de elementos
históricos e custeio e informação constante aos
interessados sobre a situação de cada intervenção;
A aquisição e parametrização de um Sistema de
Gestão de Manutenção terá por base um conjunto
de objectivos principais:
• Racionalizar e aumentar a eficiência dos recursos
humanos próprios, materiais e financeiros afectos à
manutenção, fornecendo informação referente à
sua utilização gerando uma contínua satisfação dos
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utilizadores produtores de cuidados de saúde e
consequentemente dos utentes do Hospital;
• Racionalizar a subcontratação dos serviços de
manutenção adequando os planos de manutenção
aos níveis de risco de falha dos equipamentos com
as actividades clínicas desenvolvidas;
• Maior Produtividade da manutenção – devido à
melhor utilização dos recursos de manutenção;
• Redução dos custos de manutenção – através do
conhecimento mais rápido e rigoroso de todos os
factores de custo permitindo tomar decisões
correctas em tempo oportuno;
• Redução dos tempos de imobilização – a
aplicação dos computadores apoia fortemente a
manutenção planeada, como forma de redução das
avarias imprevistas (não-programadas);
• Aumento do ciclo de vida dos equipamentos –
como consequência da manutenção planeada;
• Redução dos tempos de espera – como resultado
de uma melhor organização da manutenção e dos
seus recursos (materiais e humanos). A existência
de informação actualizada reduz as perdas de
tempo na procura de materiais e peças, etc;
• Maior eficácia da gestão – através da tomada de
decisões de carácter técnico ou económico
baseadas na informação actualizada;
• Melhor organização da manutenção – porque a
análise que precede a especificação do sistema de
gestão de manutenção revela, geralmente,
insuficiências, desajustes ou redundâncias que
devem ser corrigidas.
Transversal aos objectivos referidos em epígrafe um
Sistema de Gestão de Manutenção deverá ser um
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instrumento indispensável à gestão hospitalar
contribuindo de forma automática e permanente
para o apuramento dos custos dos cuidados de
saúde prestados.

Carlos Faria
Director do Serviço de
Instalações e
Equipamentos

Em

2009

* Novo hospital de Lamego,

em construção.

* Serviço de Cuidados Intensivos
e Cuidados Intermédios,

remodelação e ampliação.

* Quartos de Isolamento,

em criação.

121

27. O papel dos Serviços Financeiros e de
Contabilidade na estrutura orgânica do
CHTMAD

tratamento da informação financeira, tendo em vista
a sua disponibilização aos diferentes níveis de gestão e em particular ao Conselho de Administração,
constitui um contributo para a melhoria da tomada
de decisão e consequentemente para um gestão
eficiente e eficaz, geradora de uma boa saúde
financeira e potenciadora de boas condições infra-estruturais para a prestação de cuidados de Saúde
à População.

De acordo com o Programa do XVII Governo
Constitucional, o Decreto-Lei n.º 93/2005, de 7 de
Junho, determinou a transformação em entidades
públicas empresariais de 31 unidades de saúde às
quais havia sido atribuído o estatuto de sociedade
anónima de capitais exclusivamente públicos.

A transformação vivida pelo Centro Hospitalar de
Trás-os-Montes e Alto Douro, exigiu que se repensasse o modelo de organização e os procedimentos dos Serviços, mobilizando e integrando os
meios humanos disponíveis.

Desde então, vários hospitais têm sido transformados em EPE, permitindo uma gestão com carácter
empresarial, orientada para a satisfação das
necessidades dos utentes. Em 01 de Março de
2007, foi criado o Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, E.P.E.

Tendo em conta que o melhor capital de qualquer
Organização são os seus Recursos Humanos e que
a condição de mobilidade dos mesmos nem
sempre existe, tem sido uma preocupação constante o envolvimento de todos no desempenho das
atribuições e competências acometidas ao serviço.

Neste novo contexto de Gestão com carácter
empresarial, a Gestão Financeira em Serviços
Públicos é muito mais do que uma análise dos
pagamentos e recebimentos, implica uma avaliação
de toda a actividade da organização, no caso o
Centro Hospitalar, tendo em vista a criação de valor,
abandonando assim a prática de mera administração de recursos.

Esta preocupação de envolvimento dos profissionais
dispersos num processo tendencialmente centralizador encontra constrangimentos como a fragilidade
e desadequação tecnológica dos sistemas de
informação para as áreas contabilístico-financeira e
administrativa, que, ultrapassados, poderão permitir
uma desconcentração de processos de forma
segura, racional e eficiente.

Desde logo, importa garantir a obtenção, tratamento e disponibilização aos diferentes parceiros
sociais, de uma informação rigorosa, actual e
relevante para a caracterização e valorização da
sua actividade e em particular da Prestação de
Serviços de Saúde à comunidade. Também o
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Hoje, três anos passados, a fusão de todos os
processos contabilístico-financeiros encontra-se
concluída, a informação está integrada e os prazos
para fornecimento da informação básica de gestão
são cumpridos.
É com base nessa informação que, de uma forma
objectiva, os Serviços Financeiros podem constatar
que, num período de um processo de integração
complexo e com condicionalismos diversos, os
indicadores nas vertentes económica e financeira,
apresentam-se maioritariamente positivos, indiciadores do cumprimento dos princípios de bom
governo estabelecidos, aumentando a Prestação de
Serviços à comunidade e o seu nível de complexidade, obtendo, em simultâneo, acréscimos de
produtividade e consequentemente melhorando a
sua competitividade e qualidade, com respeito
pelos princípios de responsabilidade social,
desenvolvimento sustentável, de serviço público e
de satisfação das necessidades da colectividade.
Os desafios presentes e futuros dos Serviços
Financeiros exigem não só a consolidação das
melhorias obtidas mas a necessidade de dar maior
relevância a outros domínios. Assim, estão em
desenvolvimento procedimentos para a melhoria da
contabilidade analítica, instrumento essencial para a
contratualização, para a gestão interna dos serviços
e para a racionalização dos recursos afectos à sua
actividade. Também os instrumentos de controlo
interno, cuja necessidade se tornou mais premente
com o crescimento e desenvolvimento do Centro
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Hospitalar, estão gradualmente a ser implementados e melhorados.
Ainda há muito caminho a percorrer, mas que se irá
fazer caminhando.

Aida Palas
Directora dos Serviços
Financeiros e de
Contabilidade

28. Informação de Gestão
“…Informação é tudo o que reduz a incerteza... Um
instrumento de compreensão do mundo e da acção
sobre ele." (Prof. Carlos Zorrinho, 1995)
Os hospitais são frequentemente reconhecidos
como organizações com elevado grau de complexidade na sua estrutura e administração. Tal facto
resulta de uma dinâmica própria e especial da
actividade onde operam e a existência de características específicas nos seus modelos de gestão.
Entre estas avulta o carácter da sua actividade,
decorrente de uma enorme diversidade nos diagnósticos/doenças que podem ser tratados no
hospital.
Por outro lado, na gestão dos hospitais, a qualidade
dos cuidados prestados, a eficiência da prestação
de cuidados e o seu financiamento é de primordial
importância. Sendo assim, não surpreende que a
avaliação do desempenho dos hospitais é um
aspecto que tem merecido crescente importância.
Será portanto de destacar como fundamental para
uma boa gestão, a correcta medição da produção e
a avaliação do desempenho hospitalar. As ferramentas essenciais para uma boa análise passam
pela aposta em bons Sistemas de Informação e em
Tecnologias de Informação.

global. Ao nível das Tecnologias de Informação nos
hospitais, se estas por um lado, impulsionam e
conduzem a inovações, por outro, aumentam a
riqueza dos dados avaliados e atraem novas
necessidades da mesma. Em simultâneo, ambas
permitem um aumento da eficiência e a redução de
tarefas repetitivas e desnecessárias, bem como
melhoram a qualidade e a variedade da informação
disponibilizada.
A responsabilidade do gestor tem vindo a ter cada
vez mais uma importância fundamental no modelo
organizacional porque negoceia objectivos e
responsabiliza-se pelo seu cumprimento, orientando a estratégia global da instituição. Essa
responsabilidade cria a necessidade de estar cada
vez mais e melhor informado fazendo com que seja
implementada a contratualização interna como
instrumento de responsabilização dos diversos
serviços clínicos assistenciais nos objectivos
institucionais assumidos com a tutela.
Face a esta evolução, é reflectida na responsabilidade do Gabinete de Informação à Gestão do
CHTMAD a obrigação de aplicar e utilizar novas
ferramentas de apoio à Gestão que passem por
fazer chegar a informação e análise da actividade e
seus desvios não somente à gestão de topo, mas
também à gestão intermédia e às direcções de
serviço/departamento.
De resto, segundo o Regulamento Interno do
CHTMAD, “o Gabinete de Informação à Gestão é
um órgão de apoio ao Conselho de Administração,

Ao nível dos Sistemas de Informação, são definidas
as necessidades de informação e sua aplicação,
baseadas numa análise da instituição e do seu
meio envolvente, bem como na análise da estratégia
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proporcionando-lhe a informação de apoio à
decisão e que tem a seu cargo a elaboração dos
documentos de suporte à concretização da sua
estratégia de intervenção”.
É portanto, da competência do Gabinete de
Informação à Gestão (GIG):
- recolher, tratar, sistematizar e divulgar toda a
informação relativa à produção e consumos da
organização;
- estruturar, implementar, manter e monitorizar um
sistema de controlo de gestão interno que responda
cada vez mais eficientemente;
- colaborar assiduamente e activamente com o
Conselho de Administração no âmbito da implementação da contratualização interna como
instrumento de responsabilização dos diversos
serviços clínicos assistenciais nos objectivos
institucionais assumidos com a tutela;
- a aplicação e utilização de novas ferramentas de
apoio à Gestão.
Em termos sucintos, o GIG recolhe e trata toda a
informação registada pelos mais diversos serviços
do centro hospitalar tornando claros os dados
disponibilizados e fazendo auditorias à informação
recebida de modo a tirar as mais correctas ilações,
sempre contextualizando os resultados obtidos e
averiguando atentamente os desvios detectados.
São distinguidas assertivamente as variações
extremas e são disponibilizadas ao Conselho de
Administração e aos colaboradores do Centro
Hospitalar, estatísticas fiáveis, oportunas e acessíveis para a tomada de decisões.
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O GIG é também responsável pela divulgação a
entidades externas, de informação que permita o
acompanhamento da actividade assistencial. Esta
informação disponibilizada oficialmente, permite dar
a conhecer a caracterização dos serviços de saúde
prestados à população da área de referência do
CHTMAD e permite também acompanhar o
cumprimento da contratualização que é acordada
anualmente com a tutela.
Com o intuito de disponibilizar informação actualizada aos profissionais do CHTMAD, foi criado um
sistema de informação que é constantemente
actualizado todos os meses, sendo disponibilizados
mapas-resumo quer em formato típico (em papel),
quer via “intranet”, e que a qualquer momento, o
leitor poderá consultar no seu próprio local de
trabalho ou num computador com acesso à “rede”
toda a informação que necessite.
Se durante muitos anos existiu uma progressão
relativamente lenta na quantidade de informação
tratada e circunscrita ao Hospital de S. Pedro, após
a criação do CHTMAD surgiu a necessidade de
criar novos quadros de recolha de informação em
que simultaneamente se obtivesse uma visão que
abrangesse as diferentes unidades hospitalares.
Esses novos quadros tiveram que ser adaptados a
uma nova realidade sem descurar os indicadores
existentes anteriormente.
Actualmente, a recolha da informação para “alimentar” os quadros disponibilizados ainda é feita “semi-automaticamente” pois parte da informação é
recolhida pelos mapas do SONHO e a outra parte

informação de gestão

através de listagens de informação, recolhidas da
base de dados do SONHO pelo Serviço de Informática, através de “queries” estruturadas em conformidade com a informação pretendida. Estas tarefas,
apesar de representarem um avanço em relação ao
passado, em que tudo era manualmente copiado
dos mapas do SONHO, causam ainda grandes
dificuldades ao tratamento da informação e à sua
validação.
Para fazer face a estas dificuldades, futuramente
será desenvolvida e implementada uma solução de
“Business Intelligence” que nos permitirá enfrentar
alguns desafios tecnológicos, pois o volume de
informação está em constante crescimento e a
proliferação de sistemas de informação conduz,
inevitavelmente, a uma dispersão de fontes de
dados que importa consolidar e estruturar. Sem esta
nova solução, tal consolidação será falível e manifestamente difícil de se fazer, daí a urgência da
mesma.
É necessário dar uma resposta constante a pedidos
de relatórios e análises para fazer face às necessidades específicas que vão surgindo, e existe de
momento uma dificuldade em aceder à informação
de uma forma integrada e segura.

vez mais ambiciosas, obteremos uma solução de
“Business Intelligence” que trará grandes benefícios
à gestão.
A divulgação de estatísticas é cada vez mais fundamental para a formação de uma opinião informada
numa base objectiva e rigorosa.

Higino Moreira
Director do Gabinete de
Informação à Gestão

Com a nova solução, a informação requerida
poderá ser extraída, armazenada e entregue, de um
modo flexível, podendo ser obtida de uma forma
integrada, afim de garantir a qualidade da mesma.
Com a utilização de ferramentas de desenvolvimento
que permitam construir soluções de reporte cada
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que esta reparação aconteça é necessário que
exista responsabilidade subjectiva ou responsabilidade objectiva.

29. Novo regime da responsabilidade civil
emergente da função administrativa
A responsabilidade civil extracontratual do Estado e
demais entidades públicas, tem um novo regime
desde 2008, que resultou da aprovação pela Lei n.º
67/2007 de 31 de Dezembro. Esta Lei veio, finalmente, revogar o Decreto-Lei n.º48051 de 21 de
Novembro de 1967 introduzindo no âmbito da responsabilidade civil e extracontratual do Estado e
demais entidades públicas algumas novidades.
Assim, destacamos a introdução do regime de
presunção de culpa e a obrigatoriedade de direito
de regresso que passa, nos casos previstos na lei,
a ser obrigatório. Por outro lado, inserta naquela lei
foi a responsabilidade civil por danos decorrentes
do exercício da função jurisdicional e a responsabilidade civil por danos decorrentes do exercício da
função político-legislativa. Com efeito, o regime da
responsabilidade por factos ilícitos cometidos no
exercício da função administrativa aplica-se aos
danos causados ilicitamente pela administração da
justiça, nomeadamente, a violação do direito a uma
decisão judicial em prazo razoável, e bem assim
aos danos anormais causados aos direitos ou
interesses legalmente protegidos dos cidadãos,
pelo Estado e Regiões Autónomas no exercício da
função político-legislativa, que esteja em desconformidade com a Constituição, Direito Internacional,
Direito Comunitário ou com acto legislativo de valor
reforçado.

A responsabilidade subjectiva assenta na ideia de
ilicitude e de culpa, a ilicitude consistirá na acção
ou omissão violadora de regras técnicas, de deveres objectivos de cuidado, de princípios constitucionais, legais ou regulamentares, sendo certo que
dessa acção ou omissão há-de resultar a ofensa de
direitos ou interesses legalmente protegidos de
alguém. A culpa, por seu lado, decorre de um
comportamento adoptado com diligência ou aptidão inferiores àquelas que seriam razoável exigir,
podendo revestir uma de duas modalidades: culpa
grave, que ocorre quando o autor da conduta ilícita
actue com dolo ou diligência manifestamente inferiores àquele a que se encontra obrigado em razão
do cargo; culpa leve, que não se encontra definida
na lei, mas que será menos séria e ocorrerá quando
o autor da conduta ilícita haja actuado com diligência e zelo inferiores àqueles que se encontrava
obrigado, mas não manifestamente inferiores. É
relativamente a esta última que ocorre a presunção
de culpa, inicialmente mencionada e que constitui
uma novidade em relação ao regime anterior,
segundo a qual a prática de actos jurídicos ilícitos e
o incumprimento do dever de vigilância faz presumir
a culpa leve.
Quanto à responsabilidade objectiva, determina a
lei que fora do contexto da ilicitude, o Estado e
demais pessoas colectivas de direito público respondam pelos danos decorrentes de actividades,

Subjacente ao instituto da responsabilidade civil
está a ideia de reparação do dano, contudo, para
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coisas ou serviços administrativos especialmente
perigosos. Em ambas as responsabilidades o
montante de indemnização pode ser reduzido, ou
até excluído, quando concorrer culpa do lesado e
também em caso de força maior.
Apraz também mencionar, que a Responsabilidade
do Estado é exclusiva, isto é, não há lugar a direito
de regresso, quando as acções ou omissões ilícitas
tenham sido cometidas com culpa leve, pelos titulares dos seus órgãos, funcionários ou agentes, no
exercício da função administrativa e por causa
desse exercício ou quando os danos causados, não
sendo possível provar a autoria pessoal, possam ser
imputáveis a um anormal funcionamento do serviço.
No que concerne ao pessoal hospitalar, exige a lei e
a jurisprudência que actuem com um razoável grau
de perícia e competência, no entanto, esta perícia
não será a do “homem médio”, mas antes é resultado de uma específica experiência que permite o
desenvolvimento de uma específica aptidão.
Destarte, aqueles que desenvolvem certa actividade
para a qual são necessárias qualificações especiais
não podem e não devem contentar-se apenas em
proceder com diligência e empenho, a sua conduta
terá que ter como referência um padrão de
proficiência que é legítimo esperar de uma determinada classe. O critério do homem médio sucumbirá
perante o critério do “bom profissional”.

de um profissional dessa área medianamente
competente, prudente e sensato, com o mesmo
grau académico e profissional, em circunstâncias
semelhantes e naquela data.
Ora, perante conceitos tão indeterminados e porque
não dizer perante a ausência de conceitos, apenas
casuisticamente se poderá avaliar a actuação dos
titulares de órgãos, funcionários ou agentes do
Estado e demais Entidades Públicas, de forma a
balizar tais actuações nos conceitos ora analisados.

Olímpia Vinhas
Directora do Gabinete
Jurídico

Assim, para que haja responsabilidade de um
profissional de saúde, é imperioso que a concreta
actuação do agente no seu padrão de conduta seja
desconforme quando confrontada com a conduta

Zélia Fernandes
Jurista
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30. Os profissionais
do
CHTMAD
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Ficha técnica
O Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto
Douro, EPE, é constituído por 2318 profissionais.
As fotografias constantes nas páginas seguintes
foram recolhidas pelo Serviço de Gestão de
Recursos Humanos e, maioritariamente, são as que
constam no cartão de identificação de cada
profissional.
Previamente à sua publicação, cada profissional
deu autorização para a realização da mesma. No
caso dos profissionais que não deram autorização
ou a mesma não foi possível obter (em virtude das
mais diversas situações como por exemplo
ausência prolongada do serviço por motivos de
doença) procede-se à identificação dos respectivos
colaboradores pelo nome.
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Há profissionais cuja fotografia consta em mais do
que um departamento/serviço/unidade/gabinete,
em virtude de repartirem o seu período normal de
trabalho entre os mesmos (exceptua-se do âmbito
de aplicação desta regra as 12h realizadas
semanalmente, no serviço de emergência).
As fotografias foram colocadas, por
departamento/serviço/unidade/gabinete, sem
qualquer ordem, de forma completamente aleatória,
não tendo em atenção nem a hierarquia, categoria,
cargo, posto, local de trabalho ou funções exercidas
pelos diferentes profissionais.
De facto, para nós, o CHTMAD é um TODO, que
funciona como uma EQUIPA, em prol de um
elemento comum – o UTENTE.

organigrama do CHTMAD

Auditor Interno
Conselho Consultivo

Conselho de
Administração

Fiscal Único

Comissão de Controlo da Infecção Hospitalar
Gabinete de Auditoria e Codificação Clínica
Comissão de Coordenação Oncológica
Gabinete de Comunicação e Imagem

Comissão de Enfermagem
Comissão de Ética

Gabinete de Gestão de Risco

Comissão de Farmácia e Terapêutica

Unidade de Chaves

Gabinete Informação à Gestão

Unidade de Lamego

Comissão de Informática
Gabinete Jurídico

Unidade de Vila Real

Comissão Médica
Comissão de Normalização de Consumos

Unidade de Vila Pouca de Aguiar

Gabinete da Qualidade

Unidade de Peso da Régua

Comissão de Qualidade e Segurança do Doente

Gabinete do Utente e Relações Públicas

Comissão Técn. da Certif. da Conf. da Interrup. Gravidez

Serviços Apoio Logístico

Serviços de Prestação de Cuidados

Serviços de Apoio Logístico

Serviços Gerais

Central de Esterilização

Central de Transportes e MCDT

Serv. Aprovisionamento

Serv. Farmacêuticos

Serviços Hoteleiros

Serv. Financeiros e Contabilidade

Serviço de Formação

Serv. de Instalações e Equipamentos

Serv. Gestão de Recursos Humanos

Unidade de Nutrição

Serviços Religiosos

Serviço de Gestão de Doentes

Serv. Informática e Telecomunicações

Serviço Social

Unidade de Psicologia

Áreas de Actividade

Bloco Operatório

Serviço de Cuidados Domiciliários

Departamento de
Medicina
Cardiologia

Departamento de
Cirurgia

Departamento de
Oncologia

Depart. de Anestesiologia
e Terapêutica da Dor

Hospital de Dia

Serviço de Saúde e Segurança no Trabalho
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Intensivos e Emergência

Depart de Psiquiatria e
Saúde Mental
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Hematologia Clínica
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Emergência

Pedopsiquiatria

Genética Médica

Cirurgia Maxilo-Facial

Oncologia
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Depart. de MCDT

Anatomia Patológica
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Intermédios
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Cirurgia Vascular
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Medicina Interna
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Oftalmologia
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Unidade de AVC
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U. Hepatologia

U. Oftalmologia Régua
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os profissionais do chtmad

Conselho de Administração
Presidente do Conselho de Administração: Dr. Carlos Vaz

O número sete é
um número de múltiplos significados.
Pode significar o sétimo dia, no qual, concluída
sua obra, Deus repousou. Também sete são as
Igrejas de que fala o Apocalipse, simbolizadas por sete candelabros e por sete estrelas. Também por sete se designa todo o tempo presente deste
mundo, que se desenvolve em ciclos de sete dias. Desde os sete planetas, os sete
dias da semana, as sete notas musicais, as sete artes, os sete pecados capitais,
as sete virtudes humanas, os sete grupos de vértebras, os sete orifícios no crânio,
os sete anos de idade para cada fase de mudança, a sétima onda, o sétimo céu…
Enfim…se estivermos atentos vemos que quase tudo no Universo se processa
dentro dum ritmo Septenário…
E, como não podia deixar de ser, também sete são os membros deste Conselho de
Administração…

Secretariado do Conselho
de Administração
Porque oito é o número que sucede ao sete
Porque oito é um número par
Porque oito representa o que permanece em equilíbrio
Porque oito não costuma decepcionar os amigos
Porque oito adora desafios
Porque autodisciplina e a determinação são as chaves do sucesso para o número oito
Porque o oitavo dia é do juízo
Porque dia 8 é o dia Internacional da Mulher
Porque há dias em que ficamos num oito
Só podíamos ser oito no Secretariado do Conselho de Administração.
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Departamento de Medicina
Director: Dr. Américo Magalhães

Administradora: Drª. Filipa Andrade

Enfermeiro: Enfermeiro-chefe Silvino Cunha

Serviço de Cardiologia
Director de Serviço:Dr. José Ilídio Moreira

"O Serviço de Cardiologia do CHTMAD é a
unidade de referência para o tratamento dos
doentes cardíacos agudos provenientes de toda
a região de Trás-os-Montes e Alto Douro
(incluindo Douro Sul) e Nordeste Transmontano.
Compreende uma Unidade de Cuidados
Intensivos Cardíacos (UCIC) no Hospital de Vila
Real, onde são internados mais de 550 doentes
críticos/ano, duas enfermarias (no Hospital de Vila
Real e no Hospital de Chaves), área de exames
Complementares de Diagnóstico
(electrocardiografia, ecocardiografia transtorácica, e
transesofágica e de sobrecarga, laboratório de
esforço, registo de Holter 24H) e eventos (mapa
24H), sector de pacing (mais de 250 pacemakers
permanentes/ano), implantação e seguimento
de CDI, laboratório de hemodinâmica (cateterismos
cardíacos de intervenção e diagnósticos, mais de
1000/ano, incluindo urgentes 24H/dia) e Consulta
Externa. O corpo clínico é composto por 5 cardiologistas na unidade de Vila Real e 2 em Chaves,
4 internos de especialidade em formação, 2
cardiologistas colaboram especificamente no
laboratório de hemodinâmica e 2 cardiologistas
que colaboram pontualmente no serviço de
urgência.
Encontra-se em início de construção uma nova
UCIC, de forma a permitir uma resposta adequada às necessidades de internamento de doentes críticos ou provenientes da
via verde coronária. Como novas áreas, necessárias para a
região mas ainda sem possibilidade de programação, definem-se a electrofisiologia e novas técnicas de imagem
cardiológica - RMN."
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Integram também este serviço:
António Manuel Torrão
Maria Alice Pereira Santos
José António Lopes Ribeiro
Regina Maria Machado Silva
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Serviço de Dermatologia
Director de Serviço: Dr. Carlos Marques

“O Serviço de Dermatologia do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e
Alto Douro, EPE tem como objectivo oferecer aos seus utentes um serviço
diferenciado no diagnóstico e tratamento das doenças dermatológicas. Actualmente, integram o seu quadro clínico 2 Médicos e 2 Enfermeiros. É um serviço
com uma vertente de ambulatório, ou seja, vocacionado para a Consulta Externa,
dispondo de uma sala de Cirurgia Dermatológica e de uma sala de Fototerapia. A
Consulta Externa/Exames Especiais/Cirurgia Ambulatório funcionam no r/ch. O
Serviço dispõe actualmente de Consulta Externa Geral; Consulta de Dermatologia
Pediátrica; Consulta de doenças sexualmente transmissíveis; Consulta de
Tumores Cutâneos; Consulta de “Follow-up” pós-operatório; Tratamentos de
Fototerapia (para tratamento de psoríase e outras dermatoses) e Cirurgia de
Ambulatório (cirurgia de tumores cutâneos).”

Integram também este serviço:
Antonieta Paixão
Maria Prazeres Mourão

Serviço de Gastrenterologia
Director de Serviço: Dr. Venâncio Mendes

“O Serviço aposta grande parte da sua actividade no ambulatório
(Consultas e MCDT), visando satisfazer o que consideramos mais
prioritário e necessário no Centro Hospitalar em que estamos
integrados. Actualmente, a prática da gastrenterologia divide-se
pela Unidade de Chaves (em fase de reequipamento da unidade
de endoscopia) e pela Unidade de Vila Real. Estrutural e
tecnicamente a unidade de endoscopia, dispõe dos meios
capazes de uma resposta atempada e eficaz, na realização de
exames endoscópicos diagnósticos e terapêuticos considerando: a segurança, a qualidade do acto médico, o bem-estar dos
doentes e a rentabilização dos meios técnicos e humanos.
Apraz-nos registar, a produtividade do Serviço bem como a sua
diferenciação na prática da endoscopia digestiva. O Serviço
preza-se e orgulha-se, pela não existência de lista de espera e
pela qualidade de prática médica, graças ao espírito de dádiva e
empenho, de todos os elementos do Serviço.”

Integram também este serviço:
Maria da Luz Vaz
Laura Maria Teixeira Carvalho
Rui Teixeira
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Serviço de Medicina Interna
Director de Serviço: Dr. Américo Magalhães

“O serviço de Medicina do CHTMAD, distribui-se
pelas Unidades de Vila Real, Chaves, Lamego, em
todas as vertentes da actividade médica:
consulta externa, serviço de urgência e internamento. Engloba ainda a Unidade do Peso da
Régua onde funciona apenas o internamento de
patologias subagudas. Na sua globalidade, o
serviço dispõe de 205 camas de internamento,
tendo internado, no último ano, 6600 doentes e
realizado 19500 consultas. Na consulta externa,
além da consulta de Medicina Interna, o serviço
tem abertas as consultas específicas de Diabetes,
Doenças Infectocontagiosas, Doenças
autoimunes, e Hepatologia. Quanto à formação, o serviço tem idoneidade total para
formação médica, contando no momento com
sete médicos do Internato Complementar, além
de um número variável de Internos do Ano
Comum. Também na área de enfermagem, proporciona campo de formação em prática clínica. A contribuição do
serviço na vertente científica, tem sido vasta, com diversas
comunicações apresentações e publicações, no país e no
estrangeiro.”
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Integram também este serviço:
Marta Maria Garcia Laiz
Victor Manuel Paz da Silva
Fernanda da Conceição de Matos Linhares Martins
Emília Maria Ferreira Monteiro Alves
Maria Orlanda Duarte Maravilha Gonçalves
Anabela Almeida da Silva
Dora Cristina Carvalhais Teixeira
Alda Maria Fonseca Leandro Pinto
Elisa Maria Serradeiro Cristino
José Luís Dias Alves Ribeiro
Rui Manuel Mesquita Fernandes
Paulo Jorge Relvas Varela
Fernando Manuel Azevedo Guimarães
Paula Cristina Arribada
Valter Manuel Serôdio Teixeira
Rafael José Carvalho Vaz
Isabel Maria Rodrigues Alves
Armando Dias Garrote
António João Trigo Araújo Faria
Fernando José Soares Oliveira Afonso
Assunção Augusta Castro Crisóstomo
Paula Alexandra Morais Miranda Dias Ribeiro
Rossana Pires Ferreira
Elisabete Conceição Lourenço Pinelo
Maria Fernanda Alves Machado
José Pedro Santos Rodrigues
Lilia Sofia Teixeira Azevedo
Elisabete Jesus Pinto Reis
Lígia Maria Florindo Araújo
Maria Suzel Carvas Lage Teixeira
Joana Luísa Vaz da Cunha
Marisa Catarina Espinho Calisto
Patrícia Alves Magalhães
Fernanda Maria Borges Ribeiro
Telma Alexandra Silva Coutinho
Rui Emanuel Santos Abreu
António Camilo Sousa Leite
Paulo Jorge Ramos Carrola
Paula Cristina Gonçalves Pereira
Vasco Costa Pereira
Vanda Elisabete Sá Possacos
Bela Maria Milhais Ferreira
Maria Alexandra Azevedo da Silva
António José Baptista Ferreira
Domingos Paulo Pereira Subtil
Salustiano José Lopes Fernandes
Maria Prazeres A. C. Fonseca
Manuel Baptista Pinto
Sandra Silva Sá
Nuno Miguel Lobo Carvalho
Ângela Maria S. Rodrigues
Cláudia C.P.L. Aguieiras
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Serviço de Nefrologia
Directora de Serviço: Drª Teresa Morgado

“O Serviço de Nefrologia é único em toda a Região de Trás-os-Montes e Alto Douro. Responsável pela única urgência nefrológica
desta região. População coberta de 500.000 habitantes. Legalmente, retaguarda hospitalar final de 500 doentes em hemodiálise
regular, incluindo os de 4 Centros Privados de Hemodiálise.
Compreende as seguintes áreas funcionais: Internamento com 6
camas; 250 doentes internados/ano; Demora média 9 dias; Taxa
de ocupação de 100%; Consulta Interna diária a todos os serviços
da Unidade H. Vila Real com 300 doentes observados/ano; 1000
consultas/ano; Apoio nefrológico à Urgência 24 horas por dia;
Consulta Externa: 14 períodos semanais, Consulta de Pós - Transplante Renal (2/semana); Consulta de Nefrologia (8/semana);
Consulta de Hemodialisados (3/semana – 2 no H. Chaves); Consulta
de Diálise Peritoneal; 1750 doentes actualmente em seguimento;
4000 consultas externas/ano; 2 Unidades de
Hemodiálise (Unidade de Vila Real e Unidade de
Chaves): 17.500 sessões/ano; 110 doentes em
hemodiálise regular e 34 postos de hemodiálise;
Unidade de Diálise Peritoneal com 20 doentes em
diálise regular; Técnicas praticadas: hemodiálise; hemodiafiltração on-line; técnicas dialíticas
contínuas; hemocarboperfusão; plasmaférese;
cateteres centrais para diálise; diálise peritoneal;
biópsia renal. O seu quadro médico é composto 3
Médicos e por 3 Internos em formação.”

Integram também este serviço:
Maria Rosalina Borges Cataluna
Isaura Maria F. C. Martelo Madureira
Gil Domingos Rodrigues Palas
Paula Sofia Rio Rodrigues da Costa
Ana Maria da Silva Vaz Gonçalves
Engrácia Maria de Jesus Medeiros
Armando Fernandes Gonçalves
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Faustino Machado Gomes
Catarina Isabel Dias Gama Prata
Maria da Assunção Pereira de Carvalho
Cristina Maria Fernandes Carneiro Temprano
Maria Judite António Fidalgo
Paula Alexandra Pipa Sevivas
Vanessa Filipa Rolo Simões
Carina Alexandra C. Gonçalves
Lígia Maria Pinto Rodrigues
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Serviço de
Neurologia
Director de Serviço: Dr. Mário Rui Marinho Vieira Silva

O Serviço de Neurologia, tem como missão desde a sua criação
em 1987, com uma actividade prévia em 1983-1984, interrompida durante 3
anos, promover e assegurar os cuidados aos doentes neurológicos. A sua política abrange o
S. Urgência, o Internamento e a Consulta Externa exercida de maneira regular e contínua. O
internamento do Serviço, tem uma lotação de 6 camas e tem como objectivo prestar os
cuidados agudos aos doentes neurológicos e promover a investigação em doentes não agudos que
requerem procedimentos realizados exclusivamente no internamento. O apoio ao S. Urgência, das
8H00-24H00 em regime de presença física é um dos pilares fundamentais da prestação dos
cuidados neurológicos aos doentes agudos, que recorrem a este Serviço. A Consulta Externa de
Neurologia, para além de Consulta de Neurologia Geral, tem consultas sectoriais nomeadamente
Consulta de Cefaleias, Doenças Neurodegenerativas, Epilepsia, Toxina botulínica e de doenças
cérebro-vasculares, e com o projecto de expansão em novas consultas específicas a
desenvolver nos próximos anos. Para além da actividade assistencial, o
S. Neurologia tem como objectivo colaborar em projectos de
investigação clínica na área da neurologia.

Integra também este serviço:
Ricardo Rego

Unidade de Acidente
Vascular Cerebral
Director da Unidade: Dr. Fernando Afonso

A Unidade de AVC, é desde a data da sua criação em finais de 2001, um serviço
multidisciplinar envolvendo internistas, neurologistas e fisiatras, em volta dos doentes com patologia cérebro-vascular. Tem uma lotação de 12 camas, e inclui doentes com critérios de internamento definidos,
utiliza escalas de classificação clínica e determina incapacidade funcional à data de admissão e alta, e programa
a investigação e terapêutica dos doentes com patologia vascular cerebral. Colabora com o Serviço de Cuidados
Intensivos e Cuidados Intermédios, com a Via Verde do Acidente Vascular Cerebral, e participa em projectos de
investigação na fase aguda do acidente vascular cerebral.
Tem como objectivo assegurar a formação de profissionais de saúde, nesta área de particular importância
epidemiológica de incidência e prevalência. No ambulatório tem uma Consulta de Doenças Cerebro-vasculares
que assegura o follow-up aos 3 meses, no mínimo com uma consulta pós-internamento.
A referência ao ambulatório é proveniente do Internamento, do S. Urgência e dos Cuidados
Primários de Saúde.
Integra também esta unidade:
Nelson Barros
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Serviço de Pneumologia
Director de Serviço: Dr. Abel Afonso

O Serviço de Pneumologia compreende as
seguintes áreas funcionais: Internamento com 18
camas, tendo internado no último ano cerca de 590
doentes e realizado cerca de 6700 consultas;
1 sector de Endoscopia respiratória e 2 sectores
de Fisiopatologia respiratória com Ergometria;
Consulta Externa: Consulta de Pneumologia
Geral; Consulta de Pneumologia Oncológica;
Consulta de DPOC/OLD; Consulta de Alergologia e Consulta de Patologia do Sono. Apoio à
Urgência 12 horas por dia (dias úteis).
O seu quadro médico é composto por 7 Médicos
e por 4 Internos de Especialidade.”

Integram também este serviço:
Duarte Ari Diogo Rocha
Ana Isabel Baia Afonso Lopes Ferreira
Ana Isabel Carvalhal Loureiro
Elsa Margarida Fernandes Matos
Hugo André Peixoto Carneiro Santos
Risoleta Ferreira Silva
Odete Domingos Afonso Ribeiro
Maria Teresa Andrade Maio Marques
Adélia Dinis Maio
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Unidade de Hepatologia
Director da Unidade: Dr. José António Presa Ramos

A Unidade de Hepatologia do CHTMAD
existe desde 2007, depois da criação da
Consulta de Hepatologia em 2000.
Segue anualmente uma média de 1000
utentes. Dispõe de momento duma área
de ambulatório com Hospital de Dia em
instalações próprias. Segue uma
variedade de patologias hepáticas
desde as hepatites virais até às doenças
hepáticas terminais. Efectua a selecção
destes doentes para o Transplante
Hepático.
Tecnologicamente e cientificamente
vanguardistas, com inclusão das novas
terapêuticas e tecnologias como o
“Fibroscan".

Integram também esta unidade:
Margarida Meireles
Filomena Carvalho
Alice Garrote
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Departamento de Cirurgia
Director: Sob a responsabilidade da Direcção Clínica

Administrador: Dr. Diogo S. Vieira

Serviço de Cirurgia Geral
Director de Serviço:
Sob a responsabilidade da Direcção Clínica

“O Serviço de Cirurgia tem como finalidade a
prestação de cuidados cirúrgicos diferenciados na
área da Cirurgia Geral, estendendo a sua actividade no campo hospitalar por vários sectores:
Urgência, Consulta Externa, Internamento, Bloco
Operatório.
A Cirurgia Geral abrange a quase totalidade da
cirurgia invasiva (cirurgia oncológica, hepato-biliopancreática, da mama, da tiróide e glândulas
endócrinas, da parede abdominal, vascular
periférica venosa, da pele e partes moles),
cirurgia minimamente invasiva (cirurgia
laparoscópica) e cirurgia de ambulatório.
Com o Serviço de Cirurgia Geral colaboram
estreitamente outras valências cirúrgicas, como
a Cirurgia Torácica e a Cirurgia Vascular, relativamente a patologias pulmonares e torácicas e a
patologias vasculares passíveis de abordagem
cirúrgica, respectivamente.
Na globalidade do CHTMAD o Serviço de
Cirurgia tem uma capacidade instalada, ao nível
de internamento de 126 camas,
com uma taxa de ocupação de
cerca de 84%.
Anualmente, são realizadas pelo
Serviço de Cirurgia Geral
aproximadamente 24.000
consultas, com uma distribuição de
primeiras consultas na ordem dos
35%, sendo intervencionados mais
de 5.500 doentes.”
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Integram também este serviço:
Fernando Matias Roque
Maria Fátima Monteiro Silva Peixe
Anabela Soeima Castro Oliveira
Marta Cristina Araújo Correia Santos
Maria Fátima Pereira Gonçalves
Manuel Armando de Almeida e Silva
José Augusto Guedes Marques
José Carlos Lopez Velado
Maria de Los Angeles de Paz Monteagudo
Lúcia Maria Duarte Simões Matos Marinho
Eduardo de Sousa Pereira
Manuel Morais Sousa
Paulo André Amaral Avelar Dias
Aldina Tinhela Reis
Ana Olema da Silva
António Cabral Correia de Matos
Mergulhão Mendes
Norton de Matos
Luís Vilaça
João Oliveira
José Manuel Gonçalves Dias
Juan Merino Iglesias

José Carlos Lage Mendez
Bruno Miguel Varvalho Pinto
Ricardo Jorge Policarpo Teixeira Marinho
Pedro Miguel Magano da Silva Pinheiro
Isabel Maria Peixoto de Campos Callejo
Carlos Manuel São Marcos Santos
Ana Sofia Marques de Salles Esteves
António Cabral Correia Matos
Luís Miguel Rego Couceiro da Costa Soares
Ana Cristina Martins Monteiro
Artur José Matias Ribeiro
Paulo Roberto Vaconcelos Porciuncula
Maria Lurdes Santos Novais
Aldina Maria Rebelo Abraão
Célia Céu Gonçalves Ferreira
Maria Remédios Correia Pinto Rodrigues
Maria Luísa Costa Martins
Ana Paula Cunha Rodrigues
Maria Conceição Monteiro Rua Pinto
Maria Fátima Gomes Lopes Pinhel
Elsa Maria Santos Gomes Silva
Ana Paula Silva Narciso

Maria Alice Silva Monteiro Dias
Maria José Heleno Rodrigues
Isilda Maria Pereira
Márcia Isabel Santos Correia
Álvaro José Lopes Silva
Luísa Maria Raposo Pires
Maria de Fátima Fonseca Oliveira
Maria Joaquina C. Ribeiro
Isabel Maria Soeima Mendes
Sérgio Paulo Taveira
António Albino Paulo
Albino Anjos Reis
Elina Maria Oliveira
Carla Sofia Loureiro
António Patrício Esteves
Paula Cristina Moura Ferraz
Daniela Maria Moreira Ferreira
Sónia Cristina Gouveia Rocha
Joana Isabel Fernandes
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Serviço de Cirurgia
Maxilo-facial
Director de Serviço: Dr. Fernando Augusto Freitas
Martins

“Esta especialidade existe como Serviço do
CHTMAD desde 2006, com uma actividade
desenvolvida tanto no Internamento, como na
Consulta Externa, no Bloco Operatório e no
Serviço de Urgência.
Pelas suas características, como especialidade,
tem uma intervenção na colaboração com as
especialidades hospitalares e tem como área
de conhecimento o diagnóstico e o tratamento
médico e cirúrgico das doenças, traumatismos e
defeitos dos tecidos da região oral, maxilofacial e
pescoço, tais como: infecções oro-cervico-faciais,
traumatologia oral e cervico-facial, doenças das
glândulas salivares, tumores orais, da face e do
pescoço, malformações congénitas do crâneo e
face, patologia da articulação temporomandibular, com intervenções ao nível da cirurgia oral e
da cirurgia reconstrutiva da face.”

Serviço de Cirurgia Plástica
Responsável de Serviço: Dr. João de Almeida

“Em traços gerais a Cirurgia Plástica é a especialidade que se dedica
à reconstituição de uma parte do corpo do doente, podendo assumir
duas facetas: a de cirurgia reconstrutiva e a cirurgia estética. No CHTMAD o Serviço
de Cirurgia Plástica assume apenas a primeira vertente.
A Cirurgia Plástica Reconstrutiva tem como objectivo a correcção de lesões congénitas ou adquiridas, e das suas sequelas, sejam estas de origem traumática ou oncológica.
O Serviço de Cirurgia Plástica do CHTMAD assegura o acompanhamento destes doentes por
médicos especialistas nesta área, em colaboração com uma equipa multidisciplinar alargada de
profissionais que intervêm no diagnóstico, tratamento e seguimento destes doentes. Neste contexto a
sua principal meta é a rápida recuperação e o bem-estar do doente.
Sempre com o intuito de propiciar um tratamento de excelência aos seus doentes, o Serviço de
Cirurgia Plástica não descura a utilização das técnicas mais recentes e mais diferenciadas quando
tal está indicado como é, por exemplo, o caso da microcirurgia.
Com o seu internamento e a sua actividade de bloco central e de consulta externa sediada no Hospital
de Vila Real o Serviço de Cirurgia Plástica também estende a sua acção ao Hospital da Régua onde
pratica intervenções cirúrgicas em regime de ambulatório. Igualmente presta apoio aos internamentos de outros Serviços do Hospital de Vila Real assim como ao Serviço de Urgência.”

154

os profissionais do chtmad

Serviço de
Oftalmologia
Director de Serviço: Dr. Almeida Ferreira

“O Serviço de Oftalmologia dedica-se ao
diagnóstico e tratamento das doenças relacionadas com a visão e com os olhos. O Serviço
integra todas as unidades do CHTMAD, e
estende a sua actividade em áreas como a
Consulta Externa, o Bloco Operatório e a Urgência.
O atendimento do doente é feito segundo uma
abordagem multidisciplinar, constituída por
uma equipa médica, 7 médicos especialistas,
equipa de enfermagem, e técnicos de Ortóptica.
A consulta de Oftalmologia observa, estuda e trata
todas as patologias oculares e encaminha para as
subespecialidades situações que necessitam de
consultas subsequentes. O Serviço prevê
consultas específicas de glaucoma, patologia
médica da retina, oftalmologia pediátrica e
Consulta de Estrabismo. Todas estas consultas,
por sua vez, estão apoiadas pelo gabinete de
Angiografia, Campimetria, Ecografia e Laserterapia.
Em média, por ano, realizam-se no CHTMAD
aproximadamente cerca de 14.000 consultas de
Oftalmologia, com uma taxa de primeiras consultas na ordem dos 35%, sendo intervencionados aproximadamente 900 doentes.”

Integra também este serviço:
Manuel Jorge Machado Olaio
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Unidade de Oftalmologia da Régua
Responsável de Unidade: Dr. António Sousa Nunes

“A Unidade Oftalmológica da Régua, criada em
Março e instalada no Hospital de D. Luiz I, na
Régua, é um centro oftalmológico diferenciado.
Equipada com tecnologia actualizada para o
estudo do segmento anterior e posterior ocular,
tem em funcionamento programado o rastreio,
diagnóstico e tratamento, médico e cirúrgico,
das retinopatias, com relevo nas complicações
oculares da diabetes e hipertensão; a curto prazo,
será dotada das instalações e equipamento
necessários para efectuar cirurgia refractiva.
Actualmente, colaboram, nesta Unidade, 4
médicos (3 oftalmologistas e 1 anestesista), 2
técnicos de diagnóstico e terapêutica, 2 optometristas, 9 enfermeiros e 2 assistentes técnicos.
Nos quase 9 meses de funcionamento da Unidade
Oftalmológica, foram realizadas cerca de 10.200
consultas de oftalmologia e 1.150 consultas de
anestesia, tendo sido intervencionados aproximadamente 1.450 doentes.”
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Serviço de Ortopedia
Director de Serviço: Dr. António Jorge Marques Dias

“O Serviço de Ortopedia abrange as 3 unidades do CHTMAD.
Assumindo-se como um Serviço de referência na região, onde
são assistidos doentes com múltiplas patologias do foro
Orto-Traumatológico, abrange uma área de influência de cerca
de meio milhão de habitantes.
Das patologias mais frequentes em Ortopedia salientam-se
Coxartrose, Gonartrose, Hallux valgus, Síndrome túnel cárpico,
Quistos sinoviais, Hérnias discais lombares. Por seu lado, ao nível
da Traumatologia, as patologias com maior incidência são
Fracturas do punho, Fracturas do fémur, Fracturas da tíbia,
Fracturas do tornozelo, Fracturas de metacarpianos e metatarsianos e Fracturas de falanges.
O internamento do Serviço de Ortopedia contabiliza um total de
89 camas, com uma média anual na ordem dos 2.800 doentes
internados.
Por outro lado, são realizadas por ano aproximadamente 24.000
consultas externas, com um peso de primeiras consultas
superior a 35% do total de consultas realizadas.
Sendo uma especialidade eminentemente cirúrgica, é de
destacar os mais de 2.300 doentes intervencionados anualmente,
sendo que cerca de 17% desses doentes dizem respeito a
intervenções urgentes.”
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Integram também este serviço:
Jocelina Nunes Morgado
Vanda Maria Pereira Pinto
Maria Gabriela Talhas Martins
Sónia Cristina Soares Dionísio Pereira
Cristina Grilo Queiroga
Maria Augusta Enes André
Sílvia Costa Fernandes
André José Diegues da Silva
Silvie Pereira Pires
Maria Isabel Cunha Vicente
Célia Cristina Correia Vital Rodrigues
Vânia Filipa Ribeiro Costa Barros
Sónia Conceição Bessa
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Isabel Cristina Costa Cunha
Liliana Alves
Ana Cristina Mesquita
Cristina Paula Araújo
Paula Cristina Rodrigues
Vasco Luís Cunha
Marta Sofia Silva Borges
Ricardo Quintino Carneiro
Filipa Alexandra Pereira
Cátia Antunes Alves
Carla Sofia Amaral
Susana Magalhães
Marta Isabel Brandão Almeida
Jorge Mário Magalhães Sousa Cruz

Maria Adélia Miguel Miranda Amaral Avelar
Cícero Ricardo Sobreira Bastos
Eduardo Mário Correia Almeida
Domingues Fernandes Rodrigues
Bruno Miguel Pereira Barbosa
Joaquim Afonso Silva
Lurdes Fonseca
Jorge Barreto
Maria Olívia Vicente Ferreira
Vanda Pereira Pinto
Silvia Pereira Pires
Carla Alexandra Ferreira
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Serviço de
Otorrinolaringologia
Director de Serviço: Dr. Carlos Manuel Valente Alfaro

“O Serviço de Otorrinolaringologia do CHTMAD
abrange as três Unidades do CHTMAD. Em
qualquer destas Unidades existe actividade
cirúrgica, de Consulta Externa, Pequena Cirurgia e
Internamento.
No Serviço de ORL são estudados, diagnosticados e tratados, nas suas vertentes médico-cirúrgicas, a generalidade das patologias do
foro otorrinolaringológico.
O Serviço comporta, ainda, um sector de Audiologia com dois Audiologistas, que asseguram a
realização dos exames audiológicos nas Unidades
do CHTMAD, efectuando, ainda, as diversas
etapas do programa de Rastreio Auditivo
Neonatal Universal.
Anualmente contabilizam-se aproximadamente
cerca de 12.500 consultas (26% primeiras consultas) e são intervencionados aproximadamente 900
doentes. Por outro lado, o internamento do
Serviço, que tem uma lotação de 16 camas,
apresenta uma taxa de ocupação de 84%,
registando anualmente cerca de 1.000 doentes
internados, com uma demora média de internamento de 3,4 dias.”

Integram também este serviço:
Gilson Sequeira Borges
Maria José Brage Varela
Maria Isabel Trasar Caneda
Nuno Miguel Ferreira Amado
Maria Zilda Gallo
Adelina Rosa Gomes
Nuno Miguel Conceição Santos
Diogo Martim Silva Portugal Vasconcelos Ferreira
Miguel Grandio Nunez
Carlos Sousa
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Serviço de Urologia
Director de Serviço: Dr. António Jorge Machado
Pinheiro

“O Serviço de Urologia tem como missão o
diagnóstico e tratamento das doenças do aparelho
urinário, do aparelho genital masculino e do
pavimento pélvico feminino. Desenvolve uma
actividade muito diversificada, abrangendo
praticamente todas as áreas de actividade:
Consulta Externa, Internamento, Bloco Operatório
e Urgência.
De destacar, a Unidade de Litotrícia Extracorporal, que permite o tratamento não-invasivo
de doentes com litíase urinária de uma forma
eficaz e com baixa taxa de morbilidade, sendo
realizadas anualmente aproximadamente 1.700
sessões.
O internamento do Serviço de Urologia é
composto por um total de 25 camas,
apresentando anualmente uma taxa de ocupação
de cerca de 95%. Por sua vez, a demora média por
doente internado ronda os 2,5 dias de internamento.
Enquanto especialidade cirúrgica, a actividade
desenvolvida no Bloco Operatório assume uma
grande relevância, sendo de destacar os cerca de
450 intervencionados anualmente.
Ao nível da Consulta Externa o Serviço realiza
anualmente, em média, cerca de 9.600
consultas.”

Integram também este serviço:
Leonel Lage Madureira
Luciano Alberto Ferreira
Carla Alexandra Mestre Gomes
Dulce Margarida Frutuoso Silva
Alão Pires Delgado
Ana Isabel Santos Teixeira Sousa
Helena Susete Silva Lopes
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António Sérgio Soledade Palma
Edite Maria Nogueira Figueiredo Ribeiro
Joaquim Apolinário Marques Mendes
Filipe Avelino César Osório Costa Rodrigues
Alcino da Silva Oliveira
Raimundo Nonato
Maria Eduarda Rodrigues Leonardo
Cidália Rodrigues
José Pedro Cadilhe
Jorge Manuel Veiga da Silva
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Bloco Operatório
“O Bloco Operatório é uma área vital num Hospital,
pela importância da actividade aí exercida, no qual
os diversos serviços clínicos executam os mais
diversos e complexos tratamentos.
O CHTMAD, nas 4 Unidades, dispõe de 13 salas
operatórias, duas das quais com fluxo laminar. Em
complementaridade, contam ainda com Unidades
de Recobro, devidamente equipadas.
Duas das salas operatórias são exclusivamente
utilizadas, para a realização de cirurgias em
regime de ambulatório.
A utilização do BO, baseia-se em critérios de
utilização racional, com vista à maximização dos
tempos operatórios disponíveis.”
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Integram também este serviço:
Cesaltina Jesus Santos Tiago
Maria Filomena Lima Teixeira
Maria Luísa Macedo Catalão Costa
Ana Patrícia Rodrigues Morais
Maria Gorete Seixas de Magalhães
Maria Isabel Lito Agarez Monteiro
Cândida Maria Botelho Vaz Pimentel
Ana Maria Moreira Ribeiro Oliveira
Vânia Cristina Gonçalves Ferreira Pinto
Aurora Conceição Barros Dias
Ana Patrícia Rodrigues Morais
Sónia Alexandra Aires Borges Fernandes
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Departamento de Oncologia
Director: Dr. Fernando Alves

Administradora: Drª. Filipa Andrade

Enfermeira: Enfermeira-Chefe Ana Maria Carvalho

Serviço de Oncologia
Director de Serviço: Dr. Fernando Alves

Serviço de Hematologia Clínica
Director de Serviço: Dr. Manuel Cunha

“O Serviço de Oncologia orienta a sua actividade
em estreita colaboração com todos os Departamentos e Serviços que sejam necessários envolver nos cuidados prestados a cada doente. Tem uma zona de ambulatório,
constituída pela área de Hospital de Dia (com 2 salas de tratamentos, uma delas
dispondo de 9 cadeirões e a outra de 9 camas, onde são efectuados os tratamentos de quimioterapia, a administração de outros fármacos relacionados com a
abordagem do cancro, as transfusões de sangue, bem como alguns dos exames
necessários – mielogramas, biopsias, paracenteses, toracocenteses, etc); pela área
de Consulta e Tratamento da Dor; pela Área de Cuidados Paliativos e pela Área de
Atendimento Não Programado. O Serviço tem a colaboração de Consultas de
Apoio de Psiquiatria, Fisiatria, Psicologia Clínica, Assistência Social e Nutrição. Na
Consulta de Enfermagem é feito o ensino dos doentes, rastreio de necessidades
suplementares (além das colaborações e interacções necessárias, dada a multidisciplinariedade do projecto oncológico, com outras Especialidades e
Serviços do Centro Hospitalar). Existe ainda uma consulta de grupo
multidiscipinar para decisão terapêutica dos doentes e referenciação para a Unidade de Radioterapia. O Serviço dispõe de 28
camas de internamento (14 enfermarias, cada uma delas com 2
camas), durante o ano de 2009 teve cerca de 548 doentes internados e cerca de 4158 sessões
de Hospital de Dia de Quimioterapia.
O Serviço de Hematologia Clínica, abrange a Unidade de Vila Real e a Unidade de
Chaves e é responsável pela Hematologia Clínica e Laboratorial. Em Vila Real exerce a
sua actividade Hemato-Oncológica nas Instalações do Centro Oncológico, dependendo funcionalmente do Departamento de Medicina. No que respeita à sua actividade
assistencial, o Serviço realizou em 2009 cerca de 6644 consultas e 1925 sessões de
hospital de dia. Todo o trabalho é desenvolvido com base numa estreita correlação
entre os dados clínicos e laboratoriais, com o objectivo de rentabilizar os recursos
disponíveis, tendo em vista uma estratégia de diagnóstico mais eficiente.”
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Integram também estes serviços:
Maria Margarida Magalhães Costa Inácio
José Dinis Bastos Lima Silva
Sónia Cristina Salgado Silva
Maria Libânia C. T. Martins

Unidade de Radioterapia
“A Radioterapia é uma especialidade médica focada no tratamento oncológico que recorre ao uso de
Radiação Ionizante para tal. Trata-se de uma especialidade multidisciplinar constituída por 5 Médicos
Radioterapeutas, 3 Físicos, 4 Técnicos de Radioterapia e 2 Enfermeiros. Desde a inauguração do Centro
Oncológico do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro em 2008, que os utentes da nossa região
têm a possibilidade de realizar em Vila Real os tratamentos de Radioterapia. Com esta nova valência do nosso Centro
Hospitalar consegue-se evitar as deslocações diárias ao Porto dos nossos utentes, proporcionando-lhes assim uma
melhoria significativa da qualidade de vida, mantendo os mais elevados padrões de qualidade que este tipo de tratamentos
exige, tendo tratado em 2009 mais de 200 novos doentes, realizado cerca de 1200 consultas externas e cerca de 3700
sessões de radioterapia. Esta Unidade encontra-se equipada com a mais recente tecnologia disponível no mercado (1
Acelerador Linear de Alta Energia- Elekta Synergy e 1 TAC/Simulador- Philips BigBore).”
Integram também esta unidade:
Maria Paula Jiménez Guinaldo
Maria Amparo Trigo Moutinho
Rui Pirraco
Rita Figueira
Armanda Monteiro
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Departamento de Anestesiologia e Terapêutica da Dor
Directora: Drª. Maria Goretti Rodrigues

Administrador: Dr. Diogo S. Vieira

Enfermeiro: Enfermeiro Henrique Dias

Serviço
de Anestesiologia e
Unidade de Dor
Directora de Serviço: Drª. Maria Goretti Rodrigues

“A principal missão do Serviço de Anestesiologia é assegurar a actividade
necessária do âmbito da Anestesiologia, a outros Serviços do CHTMAD, de modo a que estes
possam concretizar os seus objectivos assistenciais.
Actualmente, o Serviço de Anestesiologia tem actividades cada vez mais exigentes, sendo que o
seu âmbito de intervenção é cada vez mais alargado. Efectivamente, o Serviço de Anestesiologia
abrange a quase totalidade das áreas do CHTMAD, desde a anestesia clínica, enquanto avaliação
pré-anestésica efectuada tanto a nível de consulta externa como em sede de internamento, a
anestesia no Bloco Operatório no âmbito das especialidades cirúrgicas, tanto em cirurgia programada, convencional ou ambulatório, como em cirurgia de Urgência, e a anestesia no âmbito dos
Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica, em especialidades como Gastrenterologia,
Imagiologia, Cardiologia, Pneumologia, Urologia, Otorrinolaringologia e Psiquiatria.
O Serviço conta, presentemente, com 18 especialistas de Anestesiologia, e, ainda, com 4 médicos
internos.
Actualmente, por ano realizam-se cerca de 12.500 anestesias no CHTMAD, das quais 18% representam doentes
urgentes, e 23% referem-se a anestesias realizadas em ambulatório. De igual modo, são efectuadas anualmente em média
cerca de 2.500 consultas, cerca de 300 visitas pré-anestésicas a doentes internados, 2.300 actos anestésicos no âmbito
dos meios complementares de diagnóstico e terapêutica e 610 analgesias de trabalho de parto com epidural.
A Unidade de Dor é uma unidade funcional do Departamento de Anestesiologia e Terapêutica, cuja principal missão da
Unidade de Dor do CHTMAD é o tratamento da dor, encarado como uma prioridade no âmbito da prestação de cuidados
de saúde, nas suas diferentes vertentes: dor aguda pós-operatória e do trabalho de parto e dor crónica oncológica e não
oncológica.
A Unidade de Dor do CHTMAD é uma unidade destinada ao diagnóstico e tratamento da dor crónica de doentes por referenciação médica interna e externa, estando capacitada para o tratamento de doentes no ambulatório, internamento (colaborando
com os restantes serviços hospitalares) ou em situações de urgência. Actualmente, a Unidade da Dor apenas
desenvolve a sua actividade estruturada na Unidade de Vila Real / Peso da Régua.
A Unidade de Dor está dotada de profissionais treinados em terapêutica da dor, tendo, também, a colaboração regular
de médicos de outras especialidades, como a Neurologista e a Psiquiatra, bem como de outros serviços de apoio, como
a Unidade de Nutrição, o Serviço Social e os Serviços Farmacêuticos.
Apesar da dor oncológica apenas representar uma pequena fatia dos doentes com dor crónica, a realidade da
Unidade é que cerca de 70% dos seus doentes são do foro oncológico.
Para o cumprimento da sua missão o Departamento tem como linhas programáticas centradas no doente, o
cumprimento de padrões de elevada qualidade assistencial; investimento na formação dos seus profissionais, sensibilização da tutela para os necessários meios técnicos e humanos que
permitam aquela qualidade assistencial, nunca
perdendo de vista o limite dos recursos
financeiros.”
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Integram também este serviço:
Maria del Rosario Mendez Paz
Susana Raquel Lima Mimoso Caramelo
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Departamento de Cuidados Intensivos e Emergência
Director: Dr. Fernando Próspero

Administrador: Dr. E. Magalhães Barros

Enfermeiro: Enfermeiro-Chefe Eduardo Martins

Serviço de Emergência
Director de Serviço: Dr. Fernando Próspero

“ O Serviço de Emergência/VMER é constituído por 3 unidades
funcionais; Serviço Urgência Polivalente em Vila Real, Serviço
Urgência Médico Cirúrgica em Chaves e Serviço de Urgência
Básico em Lamego.
Como extensão do Serviço de Emergência (SE) para o exterior do
CHTMAD, este serviço é apoiado em duas bases VMER, sediadas
nas Unidades Hospitalares de Vila Real e de Chaves.
A rede de referenciação primária e secundária e a área de influência
abrangida pelo S.E./VMER envolve cerca de 500 000 habitantes. O
SE tem uma afluência aproximadamente de
200 000 Episódios de Urgência/ano.
No que diz respeito à organização funcional deste Serviço, esta
assenta basicamente em 5 pilares fundamentais na abordagem do
doente urgente e emergente:
1- Pré-Hospitalar;
2- Triagem de prioridades;
3- Implementação das vias verdes (AVC, Coronária, Sepsis e
Trauma).
4- Sala de Emergência;
5- Sala de Observações com capacidade de
monitorização intensiva.
Com a reestruturação do Serviço de
Emergência/VMER, em curso, irá
existir certamente uma melhoria na
logística e nas infra-estruturas que
constituirá um benefício em prol
dos utentes e dos profissionais
do CHTMAD.”
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Integram também este serviço:
Dolores Lorena Figueiroa Zambrano
Lara Maria Selas Domingues
António Maria Gouveia Durão Branco
Álvaro Willson Schefer
David de Oliveira Eusébio
João Carlos Batista Cardoso
Marco Paulo Rodrigues Pires
Maria Alice Tiago Oliveira
Maria Emília Borges da Silva Pereira
Maria Fátima Gonçalves Rua
Celina Lúcia Gonçalves Pimenta
Joana Filipa Carvalho Lopes
Pedro Manuel Garcia Ribeiro
Fátima Cristina Soeiro Pinheiro
Carla Sofia Barroso Reis
Domingos Pereira Lopes
Vasco Costa Pereira
Libânia Santos
José Afonso Rodrigues
Ana MAria Pipa Chaves
Anabela Fontoura Santos
Susete Morais Pires
Vitor Soares Alves Taveira
Sandra Maria de Jesus Dias
Maria Cândida Silva Dores
Maria Belen Cifuentes
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Serviço de Cuidados Intensivos e Cuidados Intermédios
Director de Serviço: Dr. Francisco Esteves

“Fruto da visão institucional de pessoas como o Dr Otílio de
Figueiredo e Dr. Lima Cardoso, abriu em 1987/88 uma área de
tratamento de doentes críticos - Unidade de Cuidados Intensivos
Polivalente – nas antigas instalações do Hospital de S Pedro, sob a direcção do Dr
Celestino Pereira e que incluía colaboradores médicos como Maria Goretti
Rodrigues, Rui Seca, António Carneiro, Piedade Amaro entre outros. Foi um
acontecimento que marcou decisivamente a evolução do hospital,
proporcionando-lhe um salto qualitativo extraordinário, que contribui para afirmar o seu
protagonismo em toda a região. Ao longo dos anos, esta área de doentes críticos,
construiu o seu percurso, a sua memória, e em 2004 foi-lhe atribuído o estatuto de
serviço de acção médica autónomo (SCICI – Serviço de Cuidados Intensivos e
Cuidados Intermédios), como reconhecimento das suas capacidades, da sua
especificidade técnica e organizativa. Nos dias de hoje a medicina intensiva
ocupa um papel relevante na afirmação do CHTMAD. Dispõe de quadro médico
próprio de intensivistas, mantendo um núcleo de colaboradores de outras valências
institucionais e tem um quadro próprio de enfermagem com treino e formação
diferenciada em emergência e cuidados intensivos. A missão do SCICI inclui: a
abordagem e tratamento de doentes críticos ou potencialmente críticos com
potencial de reversibilidade; a resposta à emergência médico-cirúrgica; a resposta à
paragem cardiorespiratória; a colheita de órgãos em cadáver de dador; a avaliação
prospectiva dos doentes internados (ambulatório de medicina intensiva). Baseado
no conceito de que o tratamento do doente critico começa fora do hospital,
continua na sala de emergência e prolonga-se na unidade intermédia/intensiva, a
filosofia de actuação do serviço inclui aspectos que considera cruciais no seu
processo de desenvolvimento e afirmação institucional: formação,
multidisciplinaridade, gestão adequada de recursos, controle de
qualidade. O SCICI tem idoneidade atribuída pela Ordem dos
Médicos (OM), para a prática e para a formação em Medicina
Intensiva. Tem como perspectivas, a muito curto prazo, a abertura
da área intermédia polivalente, e a atribuição pela OM da
idoneidade para formação de intensivistas
(unidade categoria C).”
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Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental
Director: Dr. Miguel Viseu

Administrador: Dr. Manuel Pimentel

Enfermeiro: Enfermeiro-Chefe Joaquim Pinto

Serviço de Psiquiatria
Director de Serviço: Dr. Miguel Viseu

Serviço de PedoPsiquiatria
Director de Serviço: Dr. Justino
Gonçalves

“O Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental
(DPSM) de Vila Real foi criado em 1976, integrado nos
Serviços de Saúde Mental da Direcção Geral de
Saúde. Com a reorganização dos Serviços de Saúde
Mental o DPSM foi integrado em 1992 no Hospital Distrital de Vila
Real, e desde 2007 é parte integrante do CHTMAD.
O DPSM tem como missão assegurar a prevenção, promoção e
tratamento da doença mental bem como a reabilitação e reinserção das pessoas com problemas de saúde mental.
A área de influência do DPSM abrange o Distrito de Vila Real e 8
Concelhos de Douro Sul (área de influência da Unidade de
Lamego).
O DPSM é constituído pelos Serviços de Psiquiatria e Pedopsiquiatria e pela Unidade de Psicologia e a sua organização funcional e
clínica está orientada em 4 vertentes que são: Consulta Externa,
Serviço de Internamento, Urgência e Hospital de Dia.
Dispõe no seu quadro de pessoal de 3 Médicos Psiquiatras, 1
Médico Pedopsiquiatra, 7 Técnicos Superiores de Psicologia, 1
Técnico Superior de Serviço Social, 15 Enfermeiros, 3 Assistentes
Técnicos e 9 Assistentes Operacionais.”
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Integram também este serviço:
Ana Maria Guedes Fernandes
Florbela S. Costa Silva
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Departamento da Saúde da Mulher e da Criança
Director: Dr. Osvaldo Moutinho

Administradora: Drª Mafalda Guiné

Enfermeira: Enfermeira-Supervisora Piedade Soares

Serviço de Genética Médica
Director de Serviço: Dr. Osvaldo Moutinho

“A Genética é hoje uma ciência
transversal e que penetra em
todas as áreas médicas.
O laboratório de Citogenética dá um apoio
cada vez maior no estudo, investigação,
tratamento e follow up que vai desde o Diagnóstico
Pré-natal, Pós-natal, Hemato-oncológico e
Infertilidade.
O nosso laboratório realiza a análise citogenética
convencional e citogenética molecular a partir
de sangue periférico, medula óssea, amniócitos, fibroblastos, vilosidades coriónicas e restos
ovulares, respeitando as normas internacionalmente estabelecidas.”

Integram também este serviço:
Maria Rosário Lima Viseu Carvalho Pinto Leite
Isabel Maria Dinis Pinto
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Serviço de
Ginecologia e
Obstectrícia
Director de Serviço: Dr. Osvaldo Moutinho

“O Serviço possui uma Equipa multidisciplinar
com elevado índice de motivação, que permite a
prestação de cuidados de saúde de excelência.
Na área do Diagnóstico Pré-natal executamos
todas as ecografias do 1º trimestre e rastreios
bioquímicos, ecografias do 2º trimestre
(morfológicas) e as patológicas do 3º trimestre, da
nossa área de influência.
Realizamos todas as amniocenteses que nos
solicitam e para isso contamos com o apoio do
Sector de Citogenética que se rege por elevados padrões de qualidade.
No seguimento das grávidas contamos com o apoio de enfermeiras especializadas que colaboram nas sessões de preparação para o parto. No dia do parto é
permitida à grávida a permanência de um acompanhante e dispomos de
analgesia epidural durante as 24 horas.
No Sector de Ginecologia existem consultas diferenciadas de planeamento familiar, menopausa, patologia do colo, patologia da mama, infertilidade,
IVG e oncologia ginecológica. Realizamos uma percentagem elevada de tratamentos cirúrgicos em regime ambulatório. Na área da oncologia ginecológica dispomos de todos os meios auxiliares de diagnóstico necessários para o estadiamento
e tratamento cirúrgico, radioterápico e quimioterápico .
O Serviço procura evoluir permanentemente de forma a poder
satisfazer idoneamente as necessidades das populações que
serve.”
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Integram também este serviço:
Maria Adelaide Teixeira
Manuel Marques Pinto de Almeida
Maria Arminda Batista Mendes
José Alexandre de Carvalho
Luís Artur Tomás Mota
Herculano José Matos Martins
Maria Júlia Leite Pereira
Zélia Carmo Martins Gomes Oliveira Nunes
Maria Regina Oliveira Severo

Ana Maria Durão Figueiredo Bernardino Gomes
Fernando Geraldo Pires
António José Alves
Luís Melhorado
Cristina Ramos Coelho Marracho
Anabela de Fátima Sampaio Mesquita Almeida
Maria Augusta Silva Mesquita Rodrigues
Alice Jancinta Monteiro Barreira
Mabília Cabral dos Santos
Maria Luísa Mesquita Figueiredo
Maria de Lurdes Marques Almeida
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Serviço de Pediatria e Neonatologia
Director de Serviço: Dr. Eurico Gaspar

O Serviço de Pediatria é responsável pela prestação de cuidados
médicos desde o nascimento até aos 17 anos de vida 24 h por dia na
área de influência do CHTMAD.
É constituído por unidades de Internamento, Consulta Externa,
Urgência em Chaves, Lamego e Vila Real.
Presta apoio permanente à Maternidade e Bloco
de Partos na Unidade de Vila Real, possuindo
uma Unidade de Cuidados Especiais para
Recém-Nascidos de nível 2. Cumpre todos os
Pressupostos exigidos para um Hospital de Apoio
Perinatal.
O sector de ambulatório encontra-se organizado por entidades
clínicas, para além da Pediatria Geral, são observadas de forma
diferenciada crianças e adolescentes em consultas de Nefrologia,
Alergologia, Diabetes Mellitus, Desenvolvimento, Adolescentes,
Hematologia e Neonatologia.
É efectuada consulta de Telemedicina com o Serviço de Cardiologia Pediátrica do Hospital Pediátrico de Coimbra, permitindo fazer
Ecografias cardíacas em tempo real.
Faz parte integrante da Rede de Referenciação Pediátrica estabelecida pelo
Ministério da Saúde.
Conta com o apoio regular de todas as especialidades do CHTMAD.
É responsável por formação pós-graduada em Pediatria, contando actualmente
com 9 internos do internato de especialidade.
Tem como projectos a implementar a criação do Hospital de Dia na Unidade de
Vila Real, diferenciação dos cuidados a prestar ao Recém-Nascido,
implementação de unidade específica para adolescentes,
desenvolvimento do sector de ambulatório na Unidade de
Lamego, desenvolvimento e integração de uma Unidade de
Cuidados Continuados Pediátrica e propor à UNICEF a creditação na Iniciativa Hospital Amigos dos Bebes, conjuntamente com
os Centros de Saúde da área de influência.
Organiza as Jornadas de Pediatria do CHTMAD, com frequência bienal, com temas pediátricos promovendo o
debate com outros profissonais.
Colabora regularmente em projectos de
investigação promovidos no âmbito da
Sociedade Portuguesa de Pediatria.”
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Integram também este serviço:
José Miguel Rodriguez Fonte
Marisa Alina Sousa Cabanas
Ana Isabel Monteiro Figueiredo
Daniela Catarina Silva Teixeira
Jacinta Ferreira Baptista
La Salete Maria Carneiro Barros
Maria Isabel Moura
Maria Clara Borges Sampaio
Celeste Maria Varandas Mata Santos
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Maria Teresa Cardosa Meireles Sousa
Teresa Maria Cruz Fernandes Ramos
Maria Eduarda Paradinha Mourão
Maria Ermelinda Serrano Moura
Maria Orlanda Duarte Maravilha Gonçalves
Emília Maria Ferreira Monteiro Alves
Maria Conceição Rosa Salgado
Dulce Maria Rodrigues de Almeida Oliveira
Aniceto Simões Fernandes
Maria Conceição Costa Martins
Maria Leonor Xavier Araújo
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Departamento de Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica
Director: Dr. Paulo Pires

Administrador: Dr. Hugo Moreiras

Técnico: Téc. Coordenador Manuel Maria de Rodrigues Vaz

Serviço de Anatomia
Patológica
Directora de Serviço: Drª Maria José Perez del Rio

“O Serviço de Anatomia Patológica constitui um
Serviço de Diagnóstico Complementar com as
valências de citologia (ginecológica e não
ginecológica), citologia ginecologia em meio
líquido, citologia biópsia aspirativa, citologia
biopsia aspirativa guiada por imagem (com
protocolo externo), histopatologia, imunocitoquímica, biópsia extemporânea, PCR, HIS, FHIS
(com protocolo externo).
O Serviço possui laboratório nas unidades de Vila
Real e Chaves e conta com 2 médicos anatomopatologistas, 4 técnicos de anatomia patológica,
citologia e tanatologia, 2 assistentes técnicos e 2
assistentes operacionais.
O Serviço de Anatomia Patológica presta apoio
às 4 unidades do CHTMAD, realizando os estudos
solicitados pelos serviços de acção médica nos
laboratórios das unidades de Vila Real e Chaves.”
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Serviço de Medicina Física e
Reabilitação
Director de Serviço: Dr. Alcino Amado

“O Serviço de Medicina Física e Reabilitação (MFR)
do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto
Douro (CHTMAD) tem como finalidade promover a
independência funcional do utente e a sua integração/
reintegração na comunidade.
É composto pelas unidades de Chaves, Vila Real, Régua, Lamego
e a Unidade de Convalescença de Vila Pouca de Aguiar.
O Serviço de MFR possui vários departamentos como electroterapia, cinesioterapia respiratória, ginásio de adultos e de crianças,
intervindo assim a vários níveis como traumatologia, neurologia,
pediatria, musculo-esquelética, respiratória, entre outras.
A hidroterapia (tratamentos realizados em piscina, terapia da fala e
terapia ocupacional só existem nas unidades de Chaves e de Vila
Real.
O Serviço de MFR das unidades de Chaves, Vila Real, Régua e
Lamego, não dispõe de internamento próprio, no entanto prestam
colaboração a todo o internamento hospitalar por pedido de
colaboração interna provenientes de vários serviços: Ortopedia,
Medicina, Pediatria e Cirurgia, etc. Presta também cuidados de
reabilitação no pós-operatório a utentes provenientes da
Consulta Externa, em regime de ambulatório.
O Centro de Convalescença de Vila Pouca de Aguiar é uma
unidade de internamento, dando sequência ao internamento
hospitalar, ou pelo agravamento de doenças crónicas, que
necessitem de reabilitação intensiva. Os utentes vêm referenciados de várias unidades hospitalares.”
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Integram também este serviço:
Maria Lurdes Videira Lopes
Manuel António M. Coutinho
António Jorge Simões Lopes
Maria Paula P. Lopes Duarte
Lúcia Conceição M. Dias
Maria Julieta Maravilha
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Serviço de
Imuno-Hemoterapia
Director de Serviço: Dr. José Costa

“O Serviço de Imuno-Hemoterapia do CHTMAD,
EPE obtém os componentes sanguíneos
necessários à preparação de transfusões do
Instituto Português do Sangue, e tem como
principal função assegurar a terapêutica
transfusional dos doentes da Instituição
preparando componentes sanguíneos
compatibilizados com a segurança,
eficiência e eficácia possível pelo actual
estado da arte da medicina transfusional.”

Integram também este serviço :
Ana Maria Espírito Santo Romão
Anabela Dores Ribeiro
Filomena Maria Sousa Rodrigues Veiga
Jovita Maria Mendonça Gomes
Maria Gracinda Gonçalves Pereira
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Serviço de Imagiologia
Director de Serviço: Dr. José Carlos Pastrana
“O

Serviço de Imagiologia do CHTMAD, EPE
abrange as Unidades de Chaves, Lamego, Régua e
Vila Real.
Possui um grupo de colaboradores, de diversas
áreas, para a realização de radiologia convencional,
tomografia computorizada, exames do foro
digestivo e urográfico. Para o efeito, conta com
equipamento e pessoal qualificado para responder
com qualidade às diversas solicitações.
Presta apoio ao Serviço de Urgência, ao Bloco
Operatório, Internamento, Consulta Externa, à
realização de Colangiopancreatografia
retrógrada endoscópica (CPRE) e
apoio radioscópico na introdução
de pacemakers.
O Serviço dispõe de sistema de
teleradiologia para disponibilização de
relatórios médicos no CHTMAD, EPE e,
presentemente, encontra-se em
fase de implementação a requisição
electrónica de
MCDT’s e a
Unidade Clínica
da Mama.”
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Integram também este serviço:
Ana Rita Carvalho Cipriano
Paula Alexandra Lima Ferreira
Maria Júlia Seixas de Carvalho
Lígia Maria Aleixo Santos Rosa
Sandra Cristina Nogueira Gomes
Maria Lurdes Reis Santos
Hélder Pinto Lopes
Ana Sílvia Xavier Rodrigues
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Serviço de
Patologia Clínica
Director de Serviço: Dr. José António Peixoto Carvalho

“O Serviço de Patologia Clínica do CHTMAD dispõe
de laboratório em todas as suas unidades. Equipados com tecnologia e recursos humanos para
responder às solicitações de internamento, da
consulta externa e serviço de urgência, em
análises clínicas, durante 24horas por dia e
365 dias por ano em presença física, atendem
cerca de 600 doentes por dia, efectuando
análises solicitadas no âmbito de hematologia,
química clínica, imunologia, endocrinologia,
microbiologia e imunohematologia.
Disponibiliza ainda apoio logístico e humano à
actividade transfusional existente nas 4
unidades.”

Integram também este serviço:
Ana Paula Cruz Silva Castro
Eulália Santos Carvalho
Teresa Jesus Alves
Fernando Maurício Silva Caldeira
Maria Preciosa Almeida Cruz
Maria Gina Sousa Rodrigues
Ana Sofia Palhares

Lina MariaTeixeira Soares
Miguel Pinto Coruche
Ana Maria Vaz Borges Grilo
Fernando Manuel Marta Macedo
Rosalina Rosa de Castro Peixoto
Maria João Marques Maia
Bárbara João Pereira
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Unidade de Convalescença e
Cuidados Paliativos de Vila Pouca de
Aguiar
Responsável de Unidade: Dr. Américo Magalhães

“Integrada na Rede Nacional de Cuidados
Continuados Integrados (RNCCI), foi constituída
em Julho de 2008, a Unidade de Convalescença do
CHTMAD, que se encontra localizada em instalações cedidas
para o efeito, pelo Centro de Saúde de Vila Pouca de Aguiar, em
articulação com a ARS Norte.
Dotada com 16 camas destinadas a doentes convalescentes
passou, em Outubro de 2008, a integrar também a Unidade de
Cuidados Paliativos, com uma dotação de 07 camas.
O objectivo geral desta unidade é a prestação de cuidados
continuados a pessoas que se encontram em situação de
dependência, independentemente da idade, às quais é disponibilizado um conjunto de intervenções orientadas para a sua recuperação global.
Esta finalidade é conseguida através de um processo terapêutico e
de apoio social, desenvolvido de forma activa e contínua, na promoção da
autonomia e melhoraria da funcionalidade das pessoas para quem é destinada,
pela sua reabilitação funcional e reinserção familiar e social.
A Unidade de Cuidados Paliativos é destinada a doentes cuja situação clínica de
doença terminal necessita, bem como os seus familiares, de apoio diferenciado no
acompanhamento da sua situação clínica minimizando o sofrimento
e permitindo a serenidade necessária à vivência das situações
terminais.
A procura das respostas mais adequadas à melhoria contínua da
qualidade dos cuidados a prestar, ajustados às situações particulares de cada doente tratado, continuará a ser o objectivo de toda a
equipa multidisciplinar.”
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Serviço de Cuidados
Domiciliários
Responsável de Serviço: Enfermeiro Sílvio Amilcar
Silva Moreira

“Os cuidados domiciliários representam a
componente do cuidado de saúde global
continuado. Desta forma, os cuidados prestados
aos indivíduos e às famílias, nos seus locais de
residência, têm por finalidade promover, manter
ou recuperar a saúde, maximizando o nível de
independência ou minimizando os efeitos da
deficiência ou da doença. Deste modo, os
cuidados domiciliários são planeados,
coordenados e adequados às necessidades do
utente e do respectivo suporte familiar, por
profissionais capazes e preparados para tal.“

Integra também este serviço:
Ausenda Rodrigues de Castro
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Serviço de Saúde e Segurança
no Trabalho
Responsável de Serviço:
Dr. Manuel José de Almeida Reis e Melo

“O Serviço de Saúde e Segurança no Trabalho (SST)
do CHTMAD, EPE é um serviço que visa assegurar
as condições de segurança e saúde dos
trabalhadores com vista à redução de acidentes de
trabalho e doenças profissionais e contribuir para o
bem-estar dos trabalhadores através da criação de
um ambiente seguro e saudável. Neste sentido, o
serviço de SST é composto por duas áreas de
actividade: a segurança e a saúde. A área de segurança é
constituída por um Técnico Superior e um Técnico
de Segurança e Higiene no Trabalho. A área de
saúde é constituída por um Médico especialista
em Medicina do Trabalho e três Enfermeiros, de
apoio às diferentes unidades hospitalares, com
experiência na área. Em conjunto são responsáveis
pela prevenção de riscos, prevenção, protecção e promoção da
saúde dos trabalhadores do CHTMAD, EPE.
O Serviço de SST conta ainda com
apoio de um
Assistente
Técnico.“
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Central de
Transportes e MCDT´s ao Exterior
Coordenadora: Maria Margarida F. A. Costa Rodrigues

“Não sendo uma equipa de futebol, 11 são os
colaboradores afectos à central de transportes e
MCDT´s ao exterior do CHTMAD, distribuídos
por 3 departamentos: Unidade de Chaves,
Unidade de Lamego, Unidade de Vila Real/
Peso da Régua.”

Serviços Religiosos
“Aderir à verdadeira Fé, mesmo que esta “contradiga o esquema
do mundo contemporâneo” isso sim é que reclama coragem.
Para o doente a Fé é como bálsamo que lhe conforta a alma,
descansa o corpo e suaviza a doença. A Espiritualidade pretende
ser apenas mais um contributo para a cura física do doente. E é
essa revitalização do doente através da Fé que julgamos ser, muitas
vezes, um ajudante silencioso da ciência médica. O
espírito comanda a vida e a Fé move montanhas…”
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Serviço de Aprovisionamento
Directora de Serviço: Dr ª Sara Mota

“O Serviço de Aprovisionamento assume
áreas de responsabilidade tais como: a
secção de compras, a secção de armazém, a
secção de conferência de facturas e a central
de impressão e reprografia.
É constituido por 42 colaboradores, sendo
que: 24 desempenham funções na unidade
hospitalar de Vila Real, 2 na unidade hospitalar de Peso da Régua, 11 na unidade
hospitalar de Chaves e 5 na Unidade
Hospitalar de Lamego.”

Integram também este serviço:
Maria Augusta Silva Ribeiro
José Carvalho Silva
António Manuel Teixeira Rodrigues
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Serviços Farmacêuticos
Directora de Serviço: Drª Almerinda Alves

“Os Serviços Farmacêuticos (SF) constituem uma unidade
funcional do CHTMAD, EPE com autonomia técnica no que diz
respeito às actividades directamente relacionadas com a
prestação de uma assistência medicamentosa de qualidade
aos doentes.
Têm como principal missão tornar disponível o medicamento
correcto, na quantidade e qualidade certas, para cumprimento da prescrição médica proposta, para cada doente do
hospital em regime de internamento e ambulatório,
contribuindo assim para a obtenção de um melhor rácio
risco/benefício e custo/utilidade, consequentes da utilização
racional do medicamento. Tem ainda para além de outras, a
função de selecção, aquisição, armazenamento e distribuição
de medicamentos e outros produtos farmacêuticos.
Os SF do CHTMAD compreendem as unidades de Vila Real,
Chaves e Lamego, existindo actualmente nas 3 unidades
sistemas semi-automáticos de distribuição de medicamentos.
Da equipa de trabalho fazem parte 41 colaboradores: 13
Farmacêuticas, 12 Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica, 5
Assistentes Técnicos e 11 Assistentes Operacionais.”

Integram também este serviço:
Fernanda Martins Carvalho Costa
Xavier Taborda Costa
Noémia Batista Marques
Paulo Baltazar Rocha Moreira
Isabel Cristina Costa Pinto
Albertina Maria Cunha Pinto
Maria Adelaide Vaz Morais Guimarães
Carla Cristina Peixoto Nóbrega
Filipa Andreia Baptista Forte

Joana Raquel da Costa Palas Rodrigues
Joana Cristina Mendes Martins Coelho
Vânia Marisa Nobre Fernandes
Florbela Maria Rocha Oliveira
Ana Isabel Teixeira Borges
Patrícia Susana Mesquita Dias
Fernanda Natália Alves da Cruz
Lúcia da Assunção Saraiva
Marília Remédios Rodrigues
Alexandra Marta Pereira
José David Barreiro
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Serviços Financeiros
Directora de Serviço: Drª Aida Palas

“Os Serviços Financeiros e de Contabilidade
(SFC) têm por missão contribuir
para a melhoria da eficiência da
gestão do Centro Hospitalar,
desenvolvendo acções e procedimentos administrativos, de planeamento, de
análise e de controlo da actividade económica e
financeira, sendo-lhe atribuídas as competências,
constantes do artº 52º do Regulamento Interno do
CHTMAD.
Com a criação do Centro Hospitalar, em Março de
2007, os SFC, sediados na Unidade Hospitalar de Vila Real,
passaram a integrar 29 elementos, dispersos pelas Unidades
Hospitalares de Chaves (8), Lamego (6), Peso da Régua (3) e Vila
Real (12).
Neste contexto de dispersão dos recursos Humanos e tendo em
conta as demais condições logísticas e materiais, entendeu-se
centralizar na sede as funções de Contabilidade, Orçamento e
Gestão de Fundos incluindo a Tesouraria. As restantes funções
foram alocadas de forma a optimizar os recursos existentes. Assim,
a facturação dos serviços prestados está repartida por dois
núcleos, em Chaves e Peso da Régua, de acordo com as duas
bases de dados SONHO ainda existentes, que por sua vez se
interligam com o núcleo de optimização da facturação a funcionar
na Unidade de Lamego. Na Unidade de Lamego está também a ser
efectuada a gestão de saldos de fornecedores. O núcleo sediado
na Unidade de Chaves, para além da facturação, colabora ainda na
execução da contabilidade analítica e na gestão das contas a
receber.”

Integram também este serviço:
Emília Santos Monteiro Novais
Marisa Alexandra Ribeiro Sousa
Ângela Maria Marçal Monteiro Freitas Leite
Vítor Manuel Silva Oliveira
Helena Maria Silva Pombo Soares
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Central de Esterilização
“O Serviço de Esterilização (SCE) é uma unidade
orgânico-funcional de apoio clínico, dotada de
autonomia técnica, recursos materiais e humanos
próprios, de forma a realizar centralizadamente, as
actividades inerentes ao processamento global,
de todos os Dispositivos Médicos (DM)
realizáveis, necessários à prestação de cuidados
ao utente, segundo normas que garantam a
qualidade técnica e a optimização dos recursos.
A sua actividade é realizada em articulação com
os serviços utilizadores numa atitude de diálogo para que possam
ser encontradas respostas adequadas às especificidades de cada serviço.
A linha orientadora do Serviço Central de Esterilização assenta numa perspectiva de
qualidade de serviço, tendo sempre presente que o nosso principal objectivo é
fornecer ao utente deste Centro Hospitalar Dispositivos Médicos, com qualidade e
em tempo oportuno.
Para tal é fundamental a colaboração de toda esta equipa, sem a qual o
principal objectivo deste serviço não seria alcançado.“

Integram também este serviço:
Etelvina Nogueira C. Silva
Maria de Jesus Madureira
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Serviço de Gestão de
Recursos Humanos
Director de Serviço: Dr. Fausto Ramos

“O Serviço de Gestão de Recursos Humanos
(SGRH) é constituído por dezoito colaboradores
que desenvolvem a sua actividade nas
diferentes unidades hospitalares: 11 em Vila
Real, 4 em Chaves, 2 em Lamego e 1 no Peso
da Régua, em serviço dos 2318 colaboradores que integram o CHTMAD, EPE. O SGRH
caracteriza-se por ser um serviço com
uma média de idades jovem, assumindo
no contexto das funções uma postura
dinâmica e inovadora.”

Integram também este serviço:
Maria Evangelina Pereira Pinto Melro Rodrigues
Maria Isilda Alves Maio
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Serviço de Formação
Directora de Serviço: Drª Telma Correia

“O Serviço de Formação compreende três áreas funcionais: Centro de Formação e
Ensino Pós-Graduado, Biblioteca e Internato Médico (o IM obedece a legislação
específica e não é descrito nesta página).
Entre as competências atribuídas ao Centro de Formação e Ensino Pós-graduado,
há a destacar:
• Coordenar e assegurar resposta às exigências de formação dos funcionários,
diagnosticadas através do levantamento sistemático e análise das necessidades;
• Organizar a actividade relacionada com o ensino pré e pós-graduado, em
articulação com a direcção do internato médico, enfermeiro-director e as entidades
com quem o CHTMAD haja estabelecido relações de parceria no
âmbito da formação pré-graduada.
• Facilitar o acesso a novos conhecimentos e a aquisição e
melhoria das competências profissionais dos trabalhadores do
CHTMAD, bem como desenvolver e actualizar os anteriormente
adquiridos;
• Fomentar a participação dos funcionários nas acções desenvolvidas;
• Organizar os dossiers pedagógicos em articulação com os
serviços financeiros, com vista à obtenção de financiamento
comunitário para as acções a desenvolver.
No âmbito da Biblioteca, as competências a realçar são:
• Organizar o fundo documental;
• Promover o levantamento das necessidades de aquisição de
publicações periódicas e proceder ao registo das existentes,
processar os empréstimos e suas devoluções e registar os
pedidos de artigos científicos;
• Desenvolver e implementar o serviço de biblioteca digital, tendo por base o
funcionamento em intranet, incluindo a revisão do catálogo bibliográfico, a
preparação de ficheiros de autoridade, a digitalização de diapositivos e fotografias, o estabelecimento do guia do utilizador, a definição dos suportes electrónicos associados e todos os demais actos preparatórios.
Integram este Serviço a sua Directora e uma assistente técnica em Vila Real, dois
assistentes técnicos a tempo inteiro e uma enfermeira chefe a tempo parcial
em Chaves, e um assistente técnico, uma enfermeira chefe e uma nutricionista,
todos em tempo parcial, em Lamego. Na Unidade Hospitalar de Peso da
Régua e na Unidade de Cuidados Continuados de Vila Pouca de Aguiar
as interlocutoras são as senhoras enfermeiras responsáveis dos
Serviços.”
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Serviço de Gestão de
Doentes - Consulta Externa
Director de Serviço: Dr. João Gaspar

“De um ponto de vista organizacional a Consulta Externa corresponde
a um conceito funcional e não a um
serviço hospitalar clássico. De facto, a Consulta
Externa é uma área de actividade dos diversos
Serviços de prestação de cuidados, sendo constituída pelo conjunto de prestação de cuidados, com
marcação prévia, desde a observação e diagnóstico, ao tratamento, sem internamento.
A Consulta Externa tem, por natureza, uma
ligação privilegiada com a Medicina Geral e
Familiar, estando a sua organização
orientada por critérios de acessibilidade das populações, através
duma distribuição dos tempos de
consulta das especialidades hospitalares do
CHTMAD.“

“
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Integram também este serviço:
Maria João Marques Maia
Cláudia Cristina Vale Marques
Maria Fátima Monteiro Ferreira
Dina Maria Gonçalves Ramalho
Maria Fátima Ribeiro Ferreira Lopes
António Joaquim X. V. Pimentel
Hélder Silva Cortez
Maria Céu N. Nóbrega Rodrigues
Maria Júlia Teixeira Mourão
Anabela Vieira Pires
Liliana Baptista S. Martins

Susana Carvalhal Ferreira Teixeira
Maria José Teixeira Gonçalves
Maria José Feliz Silva Santos
Maria José Resende Sousa António
Cristina Maria Pereira Santos Macedo
Setela Maria E. Pereira Evangelista
Helena Cristina Rodrigues Silva
Ana Maria Martins André Dias
Maria Natividade Mendes Salvador
Paula Alexandra Dias Ramos
Maria Prazeres Cordeiro Mourão
Luísa Maria Mesquita Duarte Alves

Maria Manuela Teixeira Vaz
Maria Isabel Cabral Peixoto
Teresa Fátima Lopes Rodrigues
Fernanda Maria Moitinho Nogueira Rodrigues
Maria Antonieta Portela Martins
Susana Conceição Dinis Pereira
Maria Alice Montes
Helena Rebelo
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Serviço de Gestão de Doentes Arquivo Clínico
Coordenadora: Ana Paula Gomes

“O Serviço de Arquivo Clínico é um
serviço de suporte às áreas de
prestação de cuidados de saúde, estando
geograficamente distribuído pelas unidades do
CHTMAD.
Genericamente, é ao Arquivo Clínico que compete
assegurar a organização, conservação e preservação da informação clínica do CHTMAD,
mantendo de forma ordenada e garantindo o
rápido acesso a toda a documentação clínica.
O Serviço de Arquivo Clínico é composto por 24
elementos na Unidade de Vila Real, 2 na Unidade da
Régua, 6 na Unidade de Lamego e 5 na Unidade de
Chaves.
Diariamente no Arquivo Clínico são movimentados
aproximadamente 1.200 Processos Clínicos e
Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica, necessários tanto para as admissões programadas no CHTMAD, por exemplo episódios de
internamento, de consulta externa ou sessões
de hospital de dia, como para admissões não
programadas.”

Integram também este serviço:
Maria Manuela Fernandes Fontinha
Paula Margarida Cabral Guedes Almeida
Ângela Maria Pires Carvalho
José Manuel Vilela Barreira
Fátima Maria Teixeira Mourão Pinto
Sónia Pereira da Silva
Maria Fátima Cruz Pereira
Luciana Correia Almeida
Deolinda Carvalho Braz
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Adelina Ribeiro Pinto
Ana Patrícia Dias Correia Silva
Maria Manuela Batista Pinto
Anabela Machado Queirós Teixeira
Maria Judite Rodrigues Moura Chaves
Paula Alexandra Miranda Correia
Paulo Jorge Gonçalves Almeida
Madureira
Dina Cidália Veiguinha Guedes
Maria de Fátima M. Ferreira

Maria Ana C. Matos Ferreira
Maria Luísa Pinto Teles
Maria da Natividade Pedro
Luís Filipe Silva
Mário Duarte Peixoto Teixeira
Delmar Batista C. Cruz
Rui Sevivas Benedito
Sandra Maria Ramos Rocha
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Serviço de Instalações e
Equipamentos
Director de Serviço: Engº Carlos Faria

“O SIE tem como principal missão: implementar
programas de manutenção e monitorização que
garantam o funcionamento das instalações e
equipamentos do centro hospitalar de forma
segura e funcional, de acordo com as normas,
regulamentos e legislação em vigor; acompanhar
o ciclo de vida dos equipamentos, planear um
conjunto de actividades que visam a gestão
racional dos recursos energéticos, introduzir
medidas de gestão ambiental, monitorizá-las e
sempre que necessário aplicar as respectivas
correcções e elaborar projectos e pareceres de
viabilidade de obras de remodelação e/ou
ampliação, fiscalizando-as na fase de
execução.”

Rui Pedro Felix Serrano
Marcelo Gonçalo Moreira
Integram também este serviço:
António Luís Pereira
Adriana Maria Pereira Machado Monteiro
Nuno Ferreira da Silva
Alberto Jesus Guedes
Sérgio Alexandre Gonçalves Pereira
João Jesus Carvalho Matos
Rogério Benjamim Sobreda
Lucindo Sigre Ferreira
António Manuel Vasques Loureiro Almeida
Domingos Ferreira Ribeiro
Francisco Carvalho Pereira
Fernando Augusto Valério
Paulo Manuel Abreu Gonçalves
Arménio Alves Teixeira
José João Barros Capela
Vítor Joaquim Cordeiro Carvalhais
José Luís Baptista Sobreda
Inácio Teixeira Moreira
Manuel João Domingos Ferreira
Joaquim José Bior Aires
Raúl António Alves
Domingos Alves
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Serviço de Informática e
Telecomunicações
Director de Serviço: Engº Lucas Ribeiro

“As tecnologias da informação e da comunicação, assumem um papel cada vez mais
importante, no suporte (directo e indirecto)
da prestação de cuidados de saúde. Neste
sentido, o Serviço de Informática e Telecomunicações (SIT) tem por missão disponibilizar e
assegurar a operacionalidade dos recursos e
serviços de informática e comunicações a
todos os colaboradores e utentes do
CHTMAD, EPE apoiando e promovendo a
sua utilização e inovação.”
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Serviços Gerais
”Os Serviços Gerais englobam quatro áreas
funcionais, Higiene e Limpeza, Brigada de Mensageiros, Central
Telefónica e Morgue. Este serviço, embora se posicione na base da
pirâmide do Centro Hospitalar, constitui-se como uma base
substancial e fundamental no desenvolvimento dos serviços de
atendimento, acolhimento e prestação de cuidados de saúde.
Importa referir que subsistem diferentes actividades nas quatro
áreas funcionais, que consideramos fundamentais, assim, os
colaboradores da Higiene e Limpeza são responsáveis por assegurar as condições de higiene no
Centro Hospitalar, logo contribuem para valorizar a
imagem que é retirada do CHTMAD por todos os
colaboradores, utentes e familiares.
Relativamente aos colaboradores da Brigada de
Mensageiros, que são responsáveis pelo acompanhamento dos
doentes, há lugar a uma ligação que se pretende de empatia para
com os doentes e familiares, pelo que são elementos importantes
na orgânica dos serviços.
A Central Telefónica é, com frequência, o front office do CHTMAD,
pois todas as chamadas telefónicas passam pelos colaboradores
que fazem um atendimento de acordo com a situação com que se
deparam, muitas vezes familiares em cuidados querendo saber
notícias, o tacto, a simpatia, o cuidado e uma informação útil são as
orientações básicas deste serviço.
A Morgue caracteriza-se em si, por um serviço que necessita de
profissionais experientes e com sensibilidade para lidar com
situações de elevada fragilidade. Consideramos que a morte tem
que ser dignificada, pelo que os colaboradores deste serviço além
do transporte e cuidados prestados, também colaboram no
atendimento aos familiares, muitas vezes constituindo-se como um
amparo numa situação difícil.
Os Serviços Gerais constituem-se muitas vezes como uma das
faces da instituição na medida em que decorrendo das suas competências, os
seus colaboradores, são muitas vezes a face visível junto dos doentes e
familiares.
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Integram também este serviço:
Maria José Freitas Correia da Silva
Maria Isabel Gomes Branco
Clotilde Fátima Cunha Silva
Hélder Acácio Correia Graça
Helena Isabel Marques Guedes
Cristina Isabel Santos Ferreira
Cátia Sofia Rocha Macedo
Ermelinda dos Santos Mourão
Marília Rebelo Leite
Maria do Carmo do Nascimento Meireles
Maria Adelaide Ferreira Teixeira Silva
Salha Naiha Cardoso Pinto
Maria Elisabete Queiroga Castanheira Teixeira
Maria Isalinda Almeida Martins
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Glória Santos Correia Teixeira
Maria José Frutuoso Martins Alves
Adriana Daniela Mendes Vieira Correia
Mónica Sofia Fonte Cabo
Clara Maria Marques Pereira
Cláudia Sofia Ferreira Silveira
Domitila Jacinta Salvador Patrício
Ermelinda Alexandra Dias Ribeiro
Vânia Maria Silva Fonte
Cassilda Ferreira Tavares
Carla Maria Mota Oliveira
Maria Manuela Pimentel
Manuel António Pereira
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Serviços Hoteleiros
Director de Serviço: Engº Rui Minhava

“Os Serviços Hoteleiros têm uma grande abrangência e, entre outras, asseguram as funções de
controlo do fornecimento da alimentação, parques
e jardins, motoristas, segurança, lavandaria,
rouparia e recolha de resíduos.
Compete aos Serviços Hoteleiros, entre outras, as seguintes
funções: a) Controlo dos serviços contratados, na
área que superintende em regime de outsourcing;
b) Responsabilidade pelo serviço de jardinagem,
orientando os trabalhos de limpeza, manutenção e
construção do perímetro hospitalar. Nesta área,
existem na unidade de Vila Real 5 elementos que têm a seu
cargo a manutenção de um espaço de 160.000 m2, com grandes
espaços verdes e uma mancha florestal variada com diversas
espécies que conferem um ambiente envolvente extremamente
agradável. Na unidade da Régua existe um colaborador que faz a
manutenção dos espaços verdes, sendo que a sua abrangência se
cifra na casa dos 500 m2. Na unidade de Lamego e Chaves a
manutenção encontra-se a cargo de uma empresa de prestação de
serviços;
c) A organização da circulação rodoviária, de estacionamentos e
controlo de acessos;
d) Controlo das portarias bem como dos sistemas de apoio: CCTV
e controlo de acessos, em estreita articulação com a empresa de
segurança contratada;
e) Gestão de horários dos motoristas do CHTMAD, transportes
internos e externos realizados pelos mesmos, em coordenação com
a Central de Transportes, no que se refere ao transporte de
doentes, bem como manutenção de viaturas em todas as suas
vertentes;
f) Elaboração e manutenção dos Planos de Emergência Interno e
Externo, assim como todos os meios de auto-protecção, sistemas
de detecção e extinção de incêndios;
g) Controlo da gestão de resíduos e organização dos
respectivos circuitos internos.“

Integram também este serviço:
Hélder Sampaio Fernandes
Nelson Ramiro Pereira Gomes
Armindo Macedo Nóbrega
Luís Filipe Ramalho Carvalho
Manuel Joaquim Couto Fernandes
Guilhermino Carvalho Leite
Ismael Filipe Gonçalves Silva
António Mourão Costa
Alvarinho José Magalhães Ribeiro
Rui Jorge Borges Oliveira
Luís Manuel C. C. Mendonça

Acácio Araújo Andrade
Rogério Rafael Fernandes Silva
Marília Rodrigues Silva Meireles
José Fernandes Pinto
Joaquim Silva Novais
António Carneiro Bernardino
António Duarte Gonçalves
Manuel Jesus Fernandes
Joaquim Teixeira Dias
Domingos Alves
Eurico Fernando Ribeiro

205

centro hospitalar de trás-os-montes e alto douro * dezembro 2009

Serviço Social
Directora de Serviço: Drª Isabel Peixoto

“O Serviço Social do CHTMAD tem como
Missão criar condições de maior
bem-estar do doente e família, que
se encontrem em situação de
exclusão, desvantagem ou
mal-estar social, agravada pela situação de
doença.
A equipa do Serviço Social é constituída por 12
Técnicas Superiores de Serviço Social, três a
desempenharem funções na Unidades de
Chaves/UCC de Vila Pouca de Aguiar; sete na
Unidade de Vila Real /Peso da Régua e duas na Unidade de
Lamego.
Dá cobertura a todas as valências da Instituição, respondendo às
dificuldades de natureza social e psicossocial dos utentes que
recorrem ao Centro Hospitalar, provenientes das áreas de Internamento, Serviços de Urgência e Consulta Externa, colaborando com
os serviços de acção médica no planeamento/preparação de altas,
e, sempre que necessário, em articulação com os parceiros da
Rede Social.
Assegura o funcionamento dos Gabinetes do Utente, integra as
Equipas de Gestão de Altas, a Unidade Coordenadora Funcional, o
Núcleo Hospitalar de Apoio às Crianças e Jovens em Risco e
participa em projectos de intervenção comunitária (Rede Social,
Comissões de Protecção de Crianças e Jovens em Perigo).
Os valores orientadores do nosso trabalho são a justiça social, a
universalidade, a equidade, o respeito pela pessoa humana e a
solidariedade. Como princípios base, a sustentabilidade, a
autonomia do utente e a humanização dos cuidados.“
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Unidade de
Nutrição
Responsável de Unidade: Drª Clara Matos

“A actuação da Unidade de
Nutrição divide-se em duas
grandes áreas, a Alimentação
Hospitalar e a Nutrição Clínica, competindo-lhe
nomeadamente:
a) Orientar tecnicamente todas as actividades de
produção e distribuição de refeições, assegurando
que seja garantida a qualidade nutricional e a
adequação à situação clínica do doente
internado, bem como a segurança microbiológica
das refeições servidas a doentes e
funcionários;
b) Avaliar o estado nutricional,
instituir e monitorizar terapêutica alimentar e
nutricional aos doentes internados, nomeadamente nutrição parentérica,
nutrição entérica, suplementação
nutricional, dietas personalizadas
e/ou aconselhamento alimentar
de alta, mediante pedido de
colaboração do médico
assistente.
c) Avaliar o estado nutricional,
instituir e monitorizar terapêutica
alimentar e nutricional aos doentes em ambulatório, nas consultas de Nutrição, Nefro-nutrição, Nutrição
Pediátrica e Nutrição em Oncologia e nas consultas multidisciplinares de Diabetes, Diabetes e Gravidez, Diabetes em
Pediatria e Consulta da Dor, após pedido médico ou como
monitorização do doente pós-alta do internamento.“

Integram também esta unidade:
Maria Irene Santos Monteiro Novais
Ana Isabel Moreira
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Gabinete
da Qualidade
Directora do Gabinete: Drª Clara Branco

“O Gabinete da Qualidade, criado em Agosto
de 2005, tem como objectivo promover a
melhoria contínua dos serviços e dos cuidados
prestados.
Actualmente, este Gabinete conta com dois
elementos a quem incumbe, entre outras
responsabilidades, proceder ao acompanhamento do Projecto da Acreditação, pela Joint
Commission International, em todas as unidades
hospitalares do CHTMAD, dinamizar os
trabalhos de uniformização do Manual da
Qualidade da Consulta Externa e proceder,
igualmente, ao acompanhamento do Projecto
de Certificação dos Serviços Farmacêuticos do
CHTMAD. Para o trabalho desenvolvido,
acreditem...são mesmo apenas... “quatro
mãos”. É caso para dizer... “Não
têm mãos a
medir!”

Auditor
Dr. João Sousa

“No CHTMAD existe um auditor interno a quem
compete proceder ao controlo interno nos
domínios contabilístico, financeiro, operacional,
informático e de recursos humanos.
No âmbito das suas funções, o auditor fornece ao
Conselho de Administração análises e
recomendações sobre as actividades revistas
para a melhoria do funcionamento dos serviços
e, se entender necessário, propõe a realização
de auditorias por entidades terceiras.”
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Gabinete de
Informação à Gestão
Director do Gabinete: Dr. Higino Moreira

“É da competência do Gabinete de Informação à Gestão (GIG): recolher, tratar,
sistematizar e divulgar toda a informação relativa à produção e consumos da organização; estruturar,
implementar, manter e monitorizar um sistema de controlo de gestão interno que responda cada vez
mais eficientemente; colaborar assiduamente e activamente com o Conselho de Administração no
âmbito da implementação da contratualização interna como instrumento de responsabilização dos diversos serviços clínicos assistenciais nos objectivos institucionais assumidos com a tutela e a aplicação e utilização de novas ferramentas de
apoio à Gestão.”
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Gabinete de Auditoria e
Codificação Clínica
Director do Gabinete: Dr. Carlos Santos

“O Gabinete de Auditoria e Codificação Clínica
(GACC), integrado no grupo de Gabinetes de
Apoio à Gestão, tem como objectivo realizar a
codificação e a respectiva auditoria interna dos
episódios de internamento do CHTMAD, EPE. Para
o efeito, conta com uma equipa dispersa pelas
unidades de Chaves, Lamego e Vila Real. Constitui
propósito primacial do GACC assegurar a garantia
da qualidade interna da codificação clínica e
colaborar com os demais serviços na melhoria
de dados dos GDH´s.“

Integra também este gabinete:
Eduardo Sousa Pereira
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Gabinete Jurídico
Directora do Gabinete: Drª Olímpia Vinhas

“O Gabinete Jurídico do CHTMAD é um Serviço
de Apoio à Gestão, composto por 3
Colaboradores/ Advogados, que tem por missão
propor e acompanhar os processos
judiciais com vista à cobrança coerciva das
dívidas hospitalares, patrocinar o CHTMAD,
EPE em todos os processos em que este seja
parte ou interveniente e emitir pareceres sobre
todos os assuntos que lhe forem submetidos
pelo Conselho de Administração.”
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Gabinete de Comunicação e Imagem
Directora do Gabinete: Drª Catherine Pereira

“O Gabinete de Comunicação e Imagem (GCI) é
constituído por 3 profissionais que colaboram com
as 5 unidades hospitalares do CHTMAD e que
se complementam nas áreas da comunicação,
design e multimédia.
O GCI tem como objectivo (entre outros),
promover e optimizar a imagem institucional, bem
como criar novas estratégias comunicacionais
baseadas na eficácia e credibilidade.
Sendo o número 3 a simbologia da união e
equilíbrio, o GCI pretende que todos os profissionais do CHTMAD se unam na construção de
novos desafios e projectos futuros.”
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Gabinete de Utente e
Relações Públicas
Responsável do Gabinete: Teresa Mourão

“De acordo com o Regulamento Interno do Centro Hospitalar de
Trás-os-Montes e Alto Douro, no seu artº 74.º está contemplado o
Gabinete do Utente e Relações Públicas. Este gabinete desdobrase em duas áreas de intervenção a seguir descritas:
- O Gabinete do Utente que é uma estrutura orgânica na
dependência directa do Conselho de Administração e funcionalmente integrado nas actividades do Serviço Social, cujo âmbito
decorre da aplicação das normas constitucionais sobre os direitos
e deveres dos utentes dos serviços de saúde, constituindo-se
como um meio de defesa dos cidadãos, bem como mediador entre
os serviços de saúde e cidadãos e um instrumento para melhoria da gestão dos
serviços, assumindo-se, igualmente, como uma estrutura em permanente
interacção com todos os profissionais ao serviço da instituição.
O Gabinete do Utente, é um serviço vocacionado para prestar informações sobre
os seus direitos e deveres, receber e tratar reclamações, sugestões, opiniões e outros
contributos sobre o funcionamento dos serviços de saúde;
Tendo como base a estrutura orgânica e funcional do Centro Hospitalar de
Trás-os-Montes e Alto Douro, EPE, estão constituídos três Gabinetes do Utente
(GU) nas Unidades Hospitalares de Chaves, de Lamego e de Vila Real/Peso da
Régua.
Cada um dos gabinetes é dirigido por um Técnico Superior de Serviço Social e
conta com o apoio de um Assistente Técnico, contando, no caso do GU de Vila
Real com a colaboração de uma Coordenadora Técnica.
-As Relações Públicas funcionam em regime de front office, dando informações
aos utentes, seus familiares e público em geral, controlando o acesso das visitas
às instalações do CHTMAD, de acordo com regulamento próprio aprovado
pelo Conselho de Administração. Formalmente estão apenas
presentes nas unidades hospitalares de Vila Real e Chaves com
incidência de actuação mais significativa no Serviço de Internamento e no Serviço de Urgência.
Em Vila Real são chefiados por uma Coordenadora Técnica a que
se associam mais 8 colaboradores. Em Chaves são chefiados
por uma Assistente Técnica a que se associam
mais 3 colaboradores.”
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Internato Médico
Director Internato Médico: Dr. Filipe
Avelino César Osório Costa Rodrigues

“O Internato Médico corresponde a um processo único de
formação médica, especializada, teórica e prática, que decorrendo após os 6 anos da licenciatura em Medicina, tem como
objectivo habilitar o médico ao exercício tecnicamente diferenciado na respectiva área profissional de especialização, sendo
composto por um período de formação inicial designado por ano comum.
O ano comum abrange todos os ramos de diferenciação profissional e engloba
estágios com a duração global de 12 meses: medicina interna, pediatria geral,
obstetrícia, cirurgia geral e cuidados de saúde primários (clínica geral e saúde
pública).
O exercício autónomo da Medicina é apenas reconhecido a partir de dois anos de
formação, ou seja após a conclusão com aproveitamento do 1º ano da formação
específica.
Frequentam actualmente o Internato Médico no Centro Hospitalar de Trás-osMontes e Alto Douro, E.P.E.79 internos, sendo 25 do ano comum e 54 a frequentar a
formação específica, em diferentes áreas de especialização.“

Integra também este Internato Médico:
Sónia Cristina Carvalho Gonçalves
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O CHTMAD deseja a todos

um Feliz Natal...

e um Bom Ano

Até ao próximo número...

Vou falar-lhes dum Reino Maravilhoso. Embora muitas pessoas digam que não, sempre houve e
haverá reinos maravilhosos neste mundo. O que é preciso, para os ver, é que os olhos não percam
a virgindade original diante da realidade, e o coração, depois, não hesite. Ora, o que pretendo
mostrar, meu e de todos os que queiram merecê-lo, não só existe, como é dos mais belos que se
possam imaginar. Começa logo porque fica no cimo de Portugal, como os ninhos ficam no cimo
das árvores para que a distância os torne mais impossíveis e apetecidos. E quem namora ninhos
cá de baixo, se realmente é rapaz e não tem medo das alturas, depois de trepar e atingir a crista do
sonho, contempla a própria bem-aventurança.
Vê-se primeiro um mar de pedras. Vagas e vagas sideradas, hirtas e hostis, contidas na sua força
desmedida pela mão inexorável dum Deus criador e dominador. Tudo parado e mudo. Apenas se
move e se faz ouvir o coração no peito, inquieto, a anunciar o começo duma grande hora. De
repente, rasga a crosta do silêncio uma voz de franqueza desembainhada:
A gente entra, e já está no Reino Maravilhoso.
A autoridade emana da força interior que cada qual traz do berço. Dum berço que oficialmente vai
de Vila Real a Chaves, de Chaves a Bragança, de Bragança a Miranda, de Miranda a Régua.
Terra-Quente e Terra-Fria. Léguas e léguas de chão raivoso, contorcido, queimado por um sol de
fogo ou por um frio de neve. Serras sobrepostas a serras. Montanhas paralelas a montanhas. Nos
intervalos, apertados entre os rios de água cristalina, cantantes, a matar a sede de tanta angústia.
E de quando em quando, oásis da inquietação que fez tais rugas geológicas, um vale imenso, dum
húmus puro, onde a vista descansa da agressão das penedias.
A terra é a própria generosidade ao natural. Como num paraíso, basta estender a mão.
Bata-se a uma porta, rica ou pobre, e sempre a mesma voz confiada nos responde:
- Entre quem é! Sem ninguém perguntar mais nada, sem ninguém vir à janela espreitar, escancara-se
a intimidade duma família inteira. O que é preciso agora é merecer a magnificência da dádiva.
Os que ficam, cavam a vida inteira. E, quando se cansam, deitam-se no caixão com a serenidade
de quem chega honradamente ao fim dum longo e trabalhoso dia.
O nome de Trasmontano, que quer dizer filho de Trás-os-Montes, pois assim se chama o Reino
Maravilhoso de que vos falei.

©Miguel Torga, “Um reino maravilhoso”

