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Com a implementação deste sistema queremos reduzir o número de consultas
hospitalares que não se realizam por falta de presença dos doentes, situação que
causa muitos prejuízos não só ao Hospital, mas essencialmente a todos os doentes
que aguardam por uma consulta. É importante que os utentes entendam que a
não desmarcação de uma consulta impossibilitará que outro doente possa usufruir
da sua vez. Para além disso, dificulta o esforço para não permitirá diminuir a lista
de espera que se verifica em algumas especialidades, aumentando os tempos de
espera para a realização das consultas.
Ainda ao nível das Consultas Externas, e porque queremos melhorar a acessibilidade
dos utentes ao Hospital, desde o início de Abril os doentes podem marcar as
consultas por telefone, fax ou e-mail, evitando a sua deslocação à instituição.

» Sabia que...

Evento ......................................................

O Hospital de Nossa Senhora do Rosário, EPE está empenhado em melhorar
os serviços prestados aos utentes, facilitando a comunicação entre estes e a
instituição.
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Ainda com o objectivo de facilitar a comunicação dos utentes com o Hospital,
é possível aos cidadãos, desde Fevereiro, fazerem as suas exposições também
através de fax, e-mail ou carta. Com este novo projecto, de nome “Sim Cidadão”,
os utentes poderão de uma forma mais fácil e cómoda fazer as suas sugestões,
reclamações ou elogios. Para além disso, todo o processo de recolha e tratamento
das exposições será mais célere, permitindo reduzir o tempo de resposta aos
cidadãos.
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em destaque
DIA NACIONAL DO DADOR DE SANGUE
Comemorou-se, no passado dia 27 de Março, o Dia Nacional do Dador de
Sangue.
O Serviço de Sangue do
HNSR existe no Serviço de
Imunohemoterapia
desde
a inauguração das novas
instalações do Hospital, em
Setembro de 1985, tendo
transitado do Hospital antigo.
Actualmente conta com uma
equipa constituída por dois
Médicos, um Assessor de Saúde,
15 Técnicos, três Enfermeiros,
três Auxiliares de Acção Médica
e dois Administrativos.
Em 2005 o Serviço registou 4775 dádivas e em 2006 fez 4569 colheitas.
De acordo com a Directora do Serviço, Dra. Joaquina Bilro, o HNSR não é
auto-suficiente. “Apesar de termos um elevado número de colheitas não
somos auto-suficientes pois temos um Serviço de Urgência e uma Unidade
de Oncologia que são grandes consumidores de compostos sanguíneos”,
explica a responsável, acrescentando: “Apesar desta situação não são adiadas
quaisquer cirurgias pois quando não temos reservas recorremos ao Instituto
Português do Sangue e aos Hospitais limítrofes, como Almada e Setúbal”.
Todos os dias existem doentes com anemia, doentes que vão ser submetidos
a cirurgia, doentes acidentados com hemorragias, doentes oncológicos
que fazem tratamento com
quimioterapia e muitos outros que
necessitam de fazer tratamento
com componentes sanguíneos.
As reservas existentes no Serviço
de Sangue dependem do gesto
valioso de todos aqueles que
generosamente,
de
forma
benévola e regular, efectuam a
sua dádiva de sangue.
Por isso, dê sangue. Dar

sangue é dar vida!

ONDE PODE DAR SANGUE?
Serviço de Imunohemoterapia do HNSR
(Piso 1 - junto à entrada principal)

- Dias úteis entre as 9h00 e as 12h00
- Último sábado de cada mês, entre as 9h00 e as 12h00
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PERGUNTAS E RESPOSTAS
Quem pode dar sangue?
Podem dar sangue todas as pessoas com
bom estado de saúde, com hábitos de vida
saudável, peso igual ou superior a 50 kg e
idade compreendida entre os 18 e os 65 anos.
Para uma primeira dádiva o limite de idade é
aos 60 anos.
Quantas vezes por ano pode dar
sangue?
Os homens podem dar sangue de 3 em 3
meses (4 vezes por ano) e as mulheres de 4
em 4 meses (3 vezes por ano) sem nenhum
prejuízo para si próprios.
Dar sangue é seguro?
Uma unidade de sangue representa
aproximadamente 450ml. Cada pessoa tem em
circulação 5 a 6 litros de sangue, dependendo
da superfície corporal. O sangue doado é
rapidamente reposto no nosso organismo.
Não há qualquer possibilidade de contrair
doenças através da dádiva de sangue, pois
todo o material é estéril e descartável, usado
uma única vez.
O que deve fazer antes da dádiva?
A dádiva de sangue não deve ser efectuada
em jejum. Deve-se tomar uma refeição ligeira
sem álcool e sem gorduras, por exemplo uma
sandes e um sumo.
O que acontece no dia da dádiva?
O candidato a dador é sempre observado pelo
médico, que avalia o seu estado de saúde
verificando a história clínica e os seus hábitos
de vida. Sequencialmente, o dador é submetido
a um exame sumário com medição do pulso e
da tensão arterial. Se houver alguma anomalia
o dador poderá ser suspenso, temporária ou
definitivamente, dependendo da situação.
Na entrevista médica o dador preencherá
e assinará um impresso relativo ao
consentimento ou esclarecimento informado,
pois é importante salvaguardar a saúde do
próprio dador e do doente que irá receber o
seu sangue depois de separado e estudado.
Fonte
Instituto Português do Sangue www.ipsangue.org

aconteceu
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NOVA UICD NA URGÊNCIA PEDIÁTRICA

O Serviço de Urgência Pediátrica conta, desde o passado dia 2
de Março, com uma nova Unidade de Internamento de Curta
Duração (UICD).
Esta Unidade, que estava localizada no Serviço de Pediatria,
abriu em Março na Urgência Pediátrica, assegurando melhores
condições para as crianças e pais.

entre os 0 e os 14
anos, que necessitem
de acompanhamento
da sua situação clínica
por um período de 48
horas.

Todo o mobiliário foi renovado, as camas são mais funcionais e
esteticamente mais adequadas ao ambiente pediátrico, existindo,
ainda, cacifos e cadeirões para os pais.
Com uma capacidade de 6 camas, a UICD está dotada de
monitores cardiorespiratórios, bombas infusoras, oximetros e 1
capnómetro. Todas as camas têm acesso a rampas de oxigénio
e vácuo.
A UICD destina-se a todas as crianças, com idades compreendidas

HOSPITAL FAZ PRIMEIRA COLHEITA DE ÓRGÃOS
O HNSR realizou, no passado dia
17 de Março, a primeira colheita
de órgãos para transplante.
Confirmada a situação de morte
cerebral do doente foi contactado
o Gabinete de Coordenação
de Colheitas de Órgãos e
Transplantação do Hospital de São
José,
que enviou
ao
HNSR
uma equipa
constituída
por
dois
cirurgiões,
u
m
anestesista
e
dois
enfermeiros,
afim de procederem à recolha do
fígado e rins.
Em Portugal é dador multiorgânico
qualquer doente que esteja em
situação clínica de morte cerebral,
desde que não seja portador de
doença neoplásica com potencial
metastático ou infecciosa, seja
cidadão nacional ou estrangeiro
residente em Portugal e não esteja

inscrito no Registo Nacional de Não
Dadores.
Apesar de não ser obrigatório por
lei, o Gabinete de Coordenação de
Colheitas de Órgãos e Transplantação
do Hospital de São José aconselha
os Hospitais a pedirem autorização
às famílias para a colheita de
órgãos.
Para
o
Responsável
da Unidade
de Cuidados
Intensivos,
Dr.
José
Clemente, “é
importante
que os nossos
profissionais estejam alertados para
esta situação porque estes doentes
existem e são potenciais dadores
de órgãos o que se traduzirá numa
mais valia evidente para outros
doentes”. E acrescenta: “Queremos
ser um Hospital moderno por isso
esta vertente tem de existir, para
além disso enquanto profissionais
de Saúde é nossa obrigação
acompanhar esta evolução”.

Após este período se
mantiverem indicação
para
permanecerem
internadas
serão
transferidas para o
internamento do Serviço
de Pediatria.

PROJECTO SIM-CIDADÃO
PARA MELHORAR O TRATAMENTO
DAS EXPOSIÇÕES
O HNSR implementou, no passado mês de
Fevereiro, o projecto SIM-CIDADÃO. Este
projecto, que consiste num novo sistema
de tratamento das exposições (sugestões,
reclamações ou elogios) efectuadas pelos
cidadãos, permitirá facilitar a recolha
e tratamento das exposições, reduzir o
tempo de resposta ao cidadão e melhorar
a prestação de cuidados e organização dos
Serviços.
Com este novo projecto os utentes poderão
fazer as suas exposições não só através do
Livro de Reclamações, mas também através
do e-mail gab.utente@hbarreiro.min-saude.
pt, do fax 21 214 90 13 ou enviando uma
carta para a seguinte morada:
Hospital de Nossa Senhora do Rosário,
E.P.E.
Gabinete do Utente
Av. Movimento das Forças Armadas
2830-094 Barreiro
Para que o cidadão possa receber a resposta
à sua exposição terá obrigatoriamente que
disponibilizar o seu nome completo e a
morada. Caso a exposição seja feita via email, deverá ainda indicar o seu número de
Bilhete de Identidade ou Passaporte.

aconteceu
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INQUÉRITO DE SATISFAÇÃO DO REFEITÓRIO
No passado dia 8 de Fevereiro o Serviço
de Nutrição e Dietética do HNSR, EPE
procedeu à realização, no refeitório de
pessoal, de um inquérito de satisfação.
Com o objectivo de avaliar a satisfação
do utente, relativamente ao aspecto,
confecção, qualidade, quantidade,
variedade e temperatura das refeições
servidas foram, ainda, tidas em conta a
variedade das ementas, apresentação do
pessoal, eficiência do serviço e higiene
das instalações.
Ao almoço foram preenchidos 200
inquéritos, para um total de 274 utentes
(taxa de resposta de 73%), enquanto
que ao jantar foram preenchidos 26
inquéritos para um total de 27 utentes
(taxa de resposta de 96,3%). A maioria
dos participantes era do sexo feminino
(62%).
Relativamente ao aspecto, confecção,
qualidade, quantidade e variedade dos
géneros servidos, 48,5% dos utentes
ao almoço e 59% dos utentes ao
jantar consideraram aceitáveis estes
parâmetros. A quantidade e variedade
dos géneros alimentícios servidos foram
os parâmetros onde foi demonstrado
maior descontentamento. No que se
ALMOÇO

refere à temperatura das refeições
servidas, foi considerada aceitável pela
maioria dos participantes, no entanto
alguns – 23% ao almoço e 6% ao
jantar – responderam que as refeições
são servidas frias. Cerca de 47% dos
participantes consideram as ementas
adequadas, mas pouco variadas
sobretudo ao jantar.
Relativamente aos diferentes itens que
constituem a refeição verificamos que a
sopa é consumida por apenas 45% dos
utentes e a salada por cerca de 60%.
Constatámos, ainda, que a fruta (40%) é
preterida em relação à sobremesa doce
(60%). A maioria dos nossos utentes
(90%) não consome pão com a refeição.
A apreciação quanto à apresentação do
pessoal, eficiência do serviço e higiene
das instalações foi positiva para a maioria
dos nossos utentes (96%).
Foram feitas sugestões e comentários
apenas por uma pequena parte dos
participantes (43% ao almoço e 23% ao
jantar), as quais serão consideradas de
futuro com o objectivo de melhorar o
serviço prestado.
Serviço de Nutrição e Dietética
JANTAR

OBSTETRÍCIA

A Obstetrícia está de “cara lavada”.
O Serviço foi alvo de obras de
beneficiação, que consistiram na
pintura dos corredores e enfermarias,
envernizamento de madeiras e
substituição de aparelhagem eléctrica.
Com o apoio de um Laboratório, o
Serviço foi ainda enfeitado com vários
bonecos, permitindo a humanização
deste espaço.

URGÊNCIA PEDIÁTRICA

Também a Urgência Pediátrica recebeu
a visita do ursinho e dos seus amigos,
que cumprimentam as crianças e
acompanhantes à entrada do Serviço
na sala de espera.

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

LABORATÓRIO COM NOVO SECTOR
Para dar resposta às necessidades da
Consulta de Infecciologia do HNSR
abriu, no passado dia 8 de Março, o
Sector de Biologia Molecular no Serviço
de Patologia Clínica.
Neste sector são feitos os testes
destinados à quantificação do ARN
do vírus da Imunodeficiência Humana
Tipo 1 (HIV-1) e do vírus da Hepatite
C (HCV). O teste pode ser utilizado
para avaliação do prognóstico de um
doente, ao medir o valor inicial de
concentração do ARN do HIV-1 e do
HCV, ou para avaliação da resposta

viral à terapêutica anti-retroviral.
O sector conta com uma equipa de 2
elementos constituída pela Dra. Maria
João Fermisson e pela Técnica Ana
Cristina Rendeiro.

Melhorar as condições para os utentes
tem sido uma das prioridades da
Administração. Assim sendo, foram
remodeladas as instalações sanitárias
dos utentes da Urgência Pediátrica e
criadas novas instalações sanitárias
para os doentes do Hospital de Dia de
Infecciologia.

PARQUEAMENTO

Abriu, no passado mês de Março, o
novo parque de estacionamento para
os utentes, com capacidade para 355
viaturas. Entretanto, ao lado do pavilhão das Consultas Externas foi criada
mais uma área para estacionamento
com 155 lugares. Segue-se a fase de
homologação da sinalização existente.

serviço em destaque
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IMAGIOLOGIA
Quando o físico W. Conrad Röentgen descobriu os Raios X e
realizou a primeira radiografia de que há memória, à mão de sua
esposa, deu o primeiro passo para o início de uma nova ciência
médica, a Radiologia.

Realizamos exames a doentes provenientes da Consulta Externa,
Serviços de Internamento, Serviço de Urgência e S.A.P., dando
ainda apoio ao Hospital do Montijo, nomeadamente no âmbito
da Tomografia Computorizada, Radiologia de Intervenção e
Urgência.

A atribuição do Prémio Nobel da Física em 1901 e mais tarde
a atribuição do prémio Nobel da Medicina a G. Hounsfield
em 1974, pela descoberta da Tomografia Computorizada,
são demonstradoras da evolução da ciência graças a esta
descoberta.
A Radiologia é actualmente designada de Imagiologia, ramo
da Medicina que realiza exames de Diagnóstico e Terapêutica,
utilizando também os ultrassons (Ecografia) e campos magnéticos
(Ressonância Magnética).
MISSÃO
A missão do Serviço de Imagiologia é a prestação de serviços
de qualidade na área do Radiodiagnóstico, adequados
às necessidades da comunidade onde se insere,
nomeadamente aos utentes dos concelhos de influência do HNSR.

Estudos angio-tc: aneurisma da artéria aorta (à esquerda) e angio das artérias renais (à direita)

O QUE FAZEMOS
O atendimento programado de doentes decorre das 8.00 às 20.00
horas. O atendimento de Urgência em Radiologia Geral cobre as
24 horas, havendo presença médica das 8.30 às 24.00 horas,
dando resposta em Ecografia e Tomografia Computorizada. A
limitação em recursos médicos obrigou o nosso Serviço a recorrer
a prestadores externos no âmbito da Telerradiologia, que tem
complementado a actividade de Urgência.
O Serviço de Imagiologia realiza actualmente exames de Radiologia
Convencional, Mamografia e Estereotaxia Mamária, Ecografia
Geral, Eco-Doppler, Tomografia Computorizada e Procedimentos
de Intervenção Guiada. Dispondo-se de equipamento de TC
multicorte, temos dado ênfase à realização de estudos vasculares
- Angio-TC – nomeadamente ao estudo das artérias renais, aorta
e vasos mesentéricos e avaliação de tromboembolismo pulmonar
(TEP).

serviço em destaque
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FORMAÇÃO
Para além de formação de Médicos Internos do Internato
Complementar, colaboramos na formação de Técnicos de
Radiologia, alunos das Escolas Superiores de Tecnologias da
Saúde, nomeadamente da Escola Superior de Saúde Ribeiro
Sanches - Universidade Lusófona e da Escola Superior de Saúde
da Cruz Vermelha Portuguesa.
A formação contínua é uma preocupação para os diferentes
grupos profissionais, não só pela participação em formações
transversais a todas as áreas do conhecimento, mas também
pela realização de formação interna, que decorre de acordo com
lano de formação e que é desenvolvido pelos profissionais do
Serviço, de acordo com o “estado da arte”. Os profissionais do
Serviço, apresentam com alguma regularidade comunicações
em encontros científicos, o que é demonstrativo da dinâmica
deste grupo de profissionais. No ano de 2005 o Serviço de
Imagiologia organizou uma exposição no hall de entrada do
Hospital, associando-se assim à comemoração dos 110 anos
da Descoberta dos RX.
ACTIVIDADE ASSISTENCIAL
A actividade assistencial tem registado um desenvolvimento
progressivo, que se torna relevante, nomeadamente tendo em
conta as limitações de pessoal, em particular de médicos (ver
gráficos). O Serviço, através dos seus médicos, participa ainda
nas diferentes Consultas de Grupo: Senologia, Carcinoma
Colo-Rectal e Reunião Multidisciplinar de Casos Oncológicos.

Outubro de 2004 pela NP EN ISO 9001:2000, sendo a sua
política da qualidade: satisfazer as necessidades da sua
área de influência em exames de Radiodiagnóstico, de
acordo com o estado de desenvolvimento cientifico e
tecnológico da Radiologia, de forma eficaz e eficiente,
e correspondendo às expectativas dos utentes, dos
prescritores, dos colaboradores e da tutela. O Sistema
de Gestão da Qualidade tem como objectivos disponibilizar a
informação estratégica para melhorar a eficácia e a eficiência,
adequar continuamente a estrutura organizacional, o garante
do respeito pelos requisitos e expectativas dos utentes, dos
prescritores e dos colaboradores, e o garante da melhoria
contínua.

Desde Março do corrente ano a actividade do Serviço foi
alargada à realização da Radiologia do Bloco Operatório que
passou a ser assegurada por Técnicos de Radiologia. Sendo
uma aspiração antiga, a sua concretização assume importante
significado.

Os profissionais Médicos e Técnicos de Radiologia do Serviço de
Imagiologia dão grande importância à Protecção Radiológica,
no sentido de evitar exposição desnecessária aos RX, sem
contudo limitar a informação necessária para diagnóstico.

POLÍTICA DE QUALIDADE
O Serviço de Imagiologia encontra-se Certificado desde

Director do Serviço, Dr. João Granadeiro
Técnica Coordenadora, Tec. Paula Montoia
QUEM SOMOS
O Serviço é constituído por:
- 5 Médicos Radiologistas
- 3 Médicos Internos da
Especialidade de Radiologia
- 18 Técnicos de Radiologia
- 9 Auxiliares de Acção Médica
- 4 Assistentes Administrativos

por cá
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SABIA QUE...
....demos as boas vindas a:

Dr. Acácio Diogo – Medicina I
Dr. Alexandre João – Dermatologia
Dra. Ana Rita Mateus – Obst. e Gin.
D. Ana Sofia Mira – AAM Cirurgia II
Dr. André Ramos - Obst. e Ginecologia
Dra. Bárbara Almeida - Obst. e Gin.
Enf. Bruno Agostinho – Medicina I
Dra. Carla Castro – Pediatria
Tec. Celeste Oliveira – Radioterapia
Dra. Cláudia Sousa – Cirurgia I
D. Emília Guerreiro – AAM Radioterapia
D. Helena Tiago – Medicina I
Dr. Ildeberto Oliveira – Cirurgia Plástica
Dra. Irina Ramilo – Medicina II
Dra. Isabel Barroso – Urologia
D. Leonor Lourenço – Adm. Cirurgia
Dra. Maria Inês Santos – Pediatria
Tec. Marta Caldeira – Radiologia
Tec. Marta Doce – Farmácia
D. Milena Serra – AAM Serviços Gerais
Dr. Nelson André – Medicina I
Dra. Nilsa Torres - Obst. e Ginecologia
Tec. Susana Gomes – Anat. Patológica
Dra. Telma Francisco – Cirurgia II
Dra. Teresa Antunes – Medicina II

... despedimo-nos de:

Dra. Ana Martins – Obstetrícia
Dra. Ana Rita Gregório – Medicina I
Dra. Cristina Gonçalves – Cirurgia I
Dr. Edgar Ferreira – Medicina II
Dr. Frederico Rosário – Medicina II
Dr. Hugo Cardoso – Medicina II
Dr. Hugo Pardal – Medicina I
Dra. Isa Santos – Cirurgia I
Dr. João Bismarck - Pediatria
Dra. Joana Antunes – Obstetrícia
Dr. José Damásio – Anestesiologia
Dra. Joana Parente – Pediatria
D. Mafalda Temudo – Adm. Urologia
D. Margarida Machado – AAM Cons.Ext.
Enf. Maria Helena Palma – Cir. Ambulat.
D. M.ªRosário Figueiredo – AAM Med. I
Dr. Rui Fialho – Obstetrícia
Dra. Susana Carreira – Pediatria
Dra. Susana Valente – Pediatria
Dr. Tiago Oliveira – Medicina I

CARNAVAL COM MUITA ANIMAÇÃO
Aproveitando a época festiva, o
Grupo Desportivo do Hospital
Distrital do Barreiro organizou,
no passado dia 16 de Fevereiro,
no Restaurante “A Lareira”,
um convívio de Carnaval, que
contou com a presença de
muitos profissionais, familiares e
amigos. As crianças responderam
mesmo ao desafio lançado e
mascararam-se a rigor.
Após o jantar, o duo musical
“Nelson e Nelson” animou todos
os presentes, que cantaram e
dançaram pela noite fora. O
convívio foi marcado por muito
ritmo e boa disposição.

PASSEIO PEDESTRE

O Grupo Desportivo organizou,
no passado dia 24 de Março, mais
um passeio pedestre, no qual
participaram vários profissionais
e familiares. Desta vez, os
participantes caminharam por
alguns trilhos no Parque Natural
da Arrábida, abrangendo áreas dos
concelhos de Palmela e Setúbal.

A caminhada começou na
Capela das necessidades, onde se
encontra a Cruz das Vendas, que
durante séculos esteve à mercê das
condições meteorológicas, tendo
sido resguardada nos meados do
século XVIII dentro desta ermida.
Com um “sabor” já a Primavera,
os participantes seguiram por
caminhos de pastores e cruzaram
as terras onde se produz o vinho
da região demarcada de Palmela.

FORMAÇÃO

Suporte Básico de Vida
Destinatários: Médicos e Enfermeiros - Datas: 11 de Abril, manhã e tarde
Destinatários: Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica - Datas: 18 de Abril, 9 e 30 de Maio,
manhã e tarde
Destinatários: Auxiliares de Acção Médica - Datas: 2 e 16 de Maio, manhã e tarde
Sistema Informático de Classificação de doentes em Enfermagem
(Curso promovido pelo NFIE)
Destinatários: Enfermeiros - Datas: 11de Abril, manhã e tarde

evento
II CURSO DE UROLOGIA
“HOMENAGEM PÓSTUMA AO DR. JOSÉ DUARTE”
Terminado o II Curso de Urologia “Homenagem Póstuma ao
Dr. José Duarte“ é o momento de fazer o balanço.
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para tratamento da impotência sexual, incontinência urinária
no homem e na mulher. No total foram operados sete doentes
durante o curso.
A equipa médica e de enfermagem do Bloco Operatório
demonstraram competência e profissionalismo digna de
registo. Este facto não passou despercebido aos nossos
cirurgiões convidados.
É de realçar que a audiência no curso foi maioritariamente de
urologistas “seniores”, o que traduz sem dúvida a qualidade
do programa, mas preocupa-nos a reduzida assistência dos
internos de Urologia!...
O nosso Hospital, a Unidade Funcional de Urologia e a
especialidade de Urologia sairam dignificadas a nível nacional
e além fronteiras.

O evento decorreu no Auditório do HNSR nos dias 12,13 e 14
de Abril e foi dirigido para urologistas, tendo estado presentes
96 especialistas. No dia anterior, 11 de Abril, realizámos
um Workshop de Enfermagem em Urologia no Auditório
Municipal Augusto Cabtrita. Estiveram envolvidos a Unidade
Funcional de Urologia e o Serviço do Bloco Operatório.
O programa científico do curso era actual e muito ambicioso.
Os palestrantes nacionais e estrangeiros (França, Espanha
e Brasil) de elevado nível científico, prestigiaram o nosso
evento com aulas magistrais. Houve participação activa dos
urologistas na discussão dos temas. A oncologia urológica,
a uropatologia e a laparoscopia em urologia marcaram os
momentos altos do curso.
Na sessão de Homenagem Póstuma ao Dr. José Duarte o
auditório foi pequeno para tanta gente. Foi a manifestação de
carinho, estima, solidariedade e saudade nunca vista no nosso
Hospital. Foi claramente dirigido ao Homem e ao Profissional.
Estiveram presentes a viúva e os filhos do homenageado.
O programa do curso
contemplou a realização de
cirurgias com transmissão
em directo para o auditório,
tendo
sido
realizadas
cirurgias laparoscópicas para
tumor do rim e para correção
de prolapso vaginal. Foi
utilizado pela primeira vez,
neste hospital, o laser para
tratamento da próstata.
Também fizemos operações
Dr José Duarte

Resta-nos agradecer todo o apoio prestado pelo Conselho de
Administração e pelas enfermeiras, auxiliares e secretárias da
Urologia e do Bloco Operatório.
O nosso agradecimento também é extensivo às empresas
de equipamentos médicos e industria farmacêutica que
patrocinaram o evento. À secretaria deste curso, que foi
uma das responsáveis pelo sucesso organizativo do evento,
o nosso obrigado pelo empenho e profissionalismo. Aos
colegas moderadores e palestrantes o nosso abraço de
agradecimento.
Foi sem margem para dúvidas gratificante e positivo termos
realizado este evento. Do ponto de vista cientifico teve elevado
nível e a Homenagem ao Dr. José Duarte foi um exemplo
de manifestação de solidariedade e carinho demonstrada
de forma calorosa pelos colegas, amigos e funcionários do
Hospital. Bem hajam!
Responsável da Unidade Funcional de Urologia
Dr. Carlos Jesus

o outro saber
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IRENE NEVES - ASSISTENTE SOCIAL E PINTORA

Quando é que começou a pintar?
Iniciei a pintura a óleo, sobre tela, no Atelier AlinArte em 1993,
embora o meu primeiro contacto com as tintas a óleo se tenha
verificado muito antes, quando frequentava a Escola Industrial
e Comercial Alfredo da Silva – Barreiro, nas aulas de Desenho
e Pintura.

Não posso dizer que haja um que mais me tenha marcado,
pois em todos eles existe algo que me marcou.
Quando pinta o que é que sente?
Quando pinto sinto uma grande paz de espírito. São momentos
só meus, só meus com os meus quadros.
Realizou uma exposição no HNSR no passado mês de
Março. Foi a primeira exposição que fez?
Desde 1993 que participo em exposições colectivas, através
do Atelier AlinArte, ao qual continuo ligada. Mas esta foi a
primeira exposição individual. Foi uma experiência inesquecível.
Nunca pensei ouvir tantas observações e tão agradáveis sobre
a minha pintura.

É um talento de família ou é a primeira artista?
Não me considero um talento na família porque, para mim, a
primeira artista da família é a minha mãe que, ainda hoje com
80 anos, faz autenticas obras de arte em bordados e rendas
de 2 agulhas.

Quero aproveitar para agradecer aos proprietários dos quadros
que permitiram que eu fizesse esta mostra das minhas obras –
agora em poder deles – e às minhas colegas que ao longo dos
anos sempre me incentivaram para continuar a pintar e expor
os meus trabalhos, ao que sempre fugi. Por fim à Drª Paulina
Santos (Coordenadora do Serviço Social) que, com a sua força
e empenhamento, me ajudou e não permitiu que mais uma
vez me esquivasse, talvez por receio, dando-me alento para
que esta exposição fosse uma realidade. Estou certa que estou
motivada para continuar…

Fale-nos do primeiro quadro que pintou…
A minha primeira experiência em pintura a óleo foi na escola,
onde pintei uma jarra com papoilas sobre madeira que, ainda,
hoje guardo como recordação. O primeiro quadro de óleo
sobre tela foi uma pequena praia.
De todos os quadros que pintou qual aquele que mais
a marcou?

PERFIL
Licenciada em Serviço Social, a Dra. Irene Neves trabalhou
durante 20 anos no Serviço Social da Quimigal.
Desde 1994 trabalha no Serviço Social do HNSR, tendo
desenvolvido a sua actividade profissional em vários
serviços de internamento e consultas, junto dos doentes,
famílias e equipa de Saúde. Neste momento é responsável
pelo Gabinete do Utente e Ajudas Técnicas.

Viver. Não apenas sobreviver, mas viver.
Com vontade de sorrir, amar e acreditar no futuro. A vida não acaba
num diagnóstico e por isso, na Novartis Oncology, dedicamos
todos os nossos conhecimentos e recursos ao desenvolvimento de
terapêuticas inovadoras, seguras e eficazes que aumentam e
melhoram a vida de quem merece uma atenção especial.

www.novartisoncology.com

últimas
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MARCAÇÃO DE CONSULTAS SEM SAIR DE CASA

Para facilitar a acessibilidade dos utentes
ao Hospital de Nossa Senhora do Rosário,
EPE (HNSR), evitando a sua deslocação à
instituição, desde o passado dia 2 de Abril
os utentes podem marcar as Consultas
Externas por telefone, fax ou e-mail.
As consultas de primeira vez são marcadas
obrigatoriamente através dos Centros de
Saúde, respeitando quotas previamente
definidas para as diversas especialidades
de acordo com o protocolo definido entre
o HNSR e o Centro de Saúde.
Nas situações em que os pedidos
de consultas são referenciados por
consultórios médicos privados ou outros
estabelecimentos públicos ou privados,
o utente deve preencher o impresso
que está disponível no site do HNSR
- www.hbarreiro.min-saude.pt, aceder
ao link “Serviços”, “Serviços Clínicos” e
“Consultas Externas” - e enviá-lo para o

para o efeito preencher o impresso, que
também se encontra disponível no site
do HNSR, e enviá-lo para o fax ou e-mail
referido anteriormente.
Depois de agendada a consulta, o utente
será informado da data em que a mesma
está marcada por fax, e-mail ou correio,
conforme o contacto que disponibilize
para o efeito.
fax 21 214 73 53 ou e-mail
grimpc@hbarreiro.min-saude.pt,
juntamente com a referência médica.
Caso opte por utilizar o telefone, pode
ligar para o número 21 214 90 19,
entre as 14h00 e as 17h00, enviando
posteriormente a referência médica por
fax ou e-mail.
Caso se verifique a impossibilidade de
comparecer à consulta subsequente o
utente pode solicitar, por sua iniciativa,
remarcação num prazo de 30 dias, devendo

II JORNADAS DE ENFERMAGEM DE CARDIOLOGIA

No dia da consulta o utente tem de trazer
a referência médica e entregá-la no posto
administrativo, aquando da efectivação
da consulta.
O utente pode, ainda, utilizar o telefone,
fax ou e-mail para desmarcar uma
consulta, devendo para o feito fazê-lo com
48 horas de antecedência, para que outro
utente possa usufruir da sua vez. Só assim
será possível diminuir a lista de espera
existente em algumas especialidades.

EXPOSIÇÃO DA VIA-SACRA

um momento de formação e
reflexão sobre as práticas de
enfermagem ao doente do foro
cardíaco,
proporcionando
a
partilha de informações entre as
realidades existentes nos Serviços
de Cardiologia das várias unidades
hospitalares, serão abordados
diversos temas durante os três
dias das Jornadas.
A equipa de Enfermagem do
Serviço de Cardiologia do Hospital
de Nossa Senhora do Rosário, EPE
organiza, nos próximos dias 9,10 e
11 de Maio de 2007, as II Jornadas
de Enfermagem do Serviço
de Cardiologia, no Auditório
Municipal Augusto Cabrita.
Com o objectivo de promover

A enfermagem de acordo com
o processo de Bolonha; CIPE:
Uma linguagem uniformizada
da prática de enfermagem num
Serviço de Cardiologia; Preparação
do doente para cateterismo
de diagnóstico/intervenção e
Pacemakers definitivos: O percurso
de uma prática serão algumas das
temáticas em discussão.

À semelhança dos anos anteriores a
Capelania organizou uma exposição da
Via-sacra de Jesus na entrada do HNSR.
No âmbito das comemorações da Páscoa foi,
ainda, celebrada a Eucaristia na Capela desta
instituição, que contou com a presença de muitos
doentes, familiares e funcionários. Foi, ainda,
assinalado o domingo de Ramos com a entrega
de um ramo a todos os doentes e funcionários.

CO LABO R E !
E s t a p u blicação é de todos os profissio n a i s e c o l a b o r a d o r e s d o H o s p i t a l d e N o s s a S e n h o r a
d o R o s á r io, EPE. Colabore fazendo suge s t õ e s d e n o t í c i a s a p u b l i c a r e / o u e n v i a n d o t r a b a l h o s
e a r t i g o s que considere importante.
To d a a i nformação deverá ser enviada p a r a : comunicacao @hbarreiro.min-sau d e . p t

