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No dia 17 de Setembro, celebrámos o 25º
aniversário do Hospital de Nossa Senhora do
Rosário e o primeiro após a criação do Centro
Hospitalar Barreiro Montijo, EPE. Um longo
caminho foi percorrido pelo Hospital, desde
a sua abertura. Caminho percorrido com a
colaboração de muitos que contribuíram
grandemente com o seu empenhamento para
a actual situação.
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Destacamos desde logo, no arranque, o
Director do Hospital antigo, Dr. Eurico Garrido.
Depois, a Comissão Instaladora do novo
Hospital, presidida pelo Dr. Gomes Rosa.
Posteriormente, outros Directores deram o seu
melhor, contribuindo para o desenvolvimento
do Hospital. Destes, destaco o Dr. Luís Cabrita
e o Dr. Teles de Araújo.
Ao longo destes anos, os serviços de prestação
de cuidados incrementaram a sua actividade,
nas diferentes linhas de serviço. Para além
disso, têm sido desenvolvidas áreas de
excelência, pelos vários serviços do Hospital.

Comemorações .......................... 6
2005 - 2010 ............................... 8

Destacamos na área cirúrgica o desenvolvimento
da laparoscopia e da senologia. Na Medicina
Interna o tratamento das doenças auto-imunes
e a participação em projectos de investigação
de nível universitário e âmbito internacional.
Na Obstetrícia a procriação medicamente
assistida. Na Pediatria o alargamento do
atendimento pediátrico até aos 18 anos, e
projectos na área da diabetes pediátrica e da
prevenção da doença cardíaca.
Na Oncologia o alargamento da actividade
ao tratamento dos mais variados tumores,
incluindo a área hematológica e o recurso
a
terapêuticas
progressivamente
mais
sofisticadas. Na Radioterapia o novo
acelerador linear com início, a breve trecho,
dos tratamentos com intensidade modulada.
Dispomos de Serviços certificados pelas ISO.
Utilizamos novas metodologias de gestão,
sistemas de comunicação de imagem, sistemas
de informação adequados ao tratamento de

uma pletora de dados
vastíssima. Dispomos
de
instalações
renovadas,
com
condições
técnicas
e
de
conforto
acrescidas.
E, entretanto, novas
oportunidades
se
perfilam com a implementação do Centro
Hospitalar. O contexto externo não é, no
entanto, vantajoso.
O Hospital vai assumindo, ao longo dos anos,
novas formas de corresponder a necessidades
sociais em mudança, papéis que não seriam
previsíveis ainda há pouco tempo: distribuição
de medicação na farmácia hospitalar a doentes
externos, distribuição de medicamentos e
sangue a entidades privadas, no domínio da
diálise e reumatologia, e outros, distribuição
de leite para bebés de mães seropositivas.
Responsabilidade por transporte de doentes,
responsabilidade pela manutenção em
internamento de doentes com alta clínica,
rejeitados por familiares ou pela sociedade,
participação em organismos de sociedade
que se dedicam a protecção de menores ou
que apoiam vítimas de violência. Resposta
em urgência a situações de saúde que melhor
seriam resolvidas noutros contextos. Papéis
que transcendem o core-business do hospital.
Desafio gigantesco é compaginar a necessidade
de conter encargos em limites razoáveis,
garantindo a sustentabilidade financeira, com
as crescentes exigências e os novos papéis.
Tudo num ambiente em que a mão-de-obra
médica é escassa, tende a sobrevalorizar-se
para os recém chegados, mantendo-se para os
mais antigos, gerando assim insatisfação.
Continuamos a contar com
profissionais em mais esta etapa.

todos

os

Presidente do Conselho de Administração
Eng.ª Izabel Pinto Monteiro
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As primeiras informações sobre um hospital no concelho
do Barreiro remontam a 1945. No dia 5 de Outubro foi
inaugurada uma enfermaria, com 6 camas, a juntar às 3 outras
já existentes no Hospital da Misericórdia.

Hospital da Misericórdia, onde foram criadas as primeiras
enfermarias no Barreiro

O Hospital Nossa Senhora do Rosário foi inaugurado a 18
de Janeiro de 1959. Dirigido pela Santa Casa da Misericórdia
consistia numa estrutura mais pequena e menos diferenciada,
que funcionou durante quase 30 anos, com cerca de 115
camas.

“Desde 1736 que no concelho do Barreiro se realizam
festividades em honra de Nossa Senhora do Rosário, sua
padroeira. O antigo Hospital do Barreiro, que funcionou
entre 19/01/1959 e 30/09/1985, era denominado ‘Hospital
Nossa Senhora do Rosário’ e à semelhança da grande maioria
dos hospitais, que recuperou a antiga designação do seu
estabelecimento e, por outro lado, convindo assinalar o
relacionamento dinâmico entre sociedade civil e hospitais que
nela se devem integrar, determino, sob proposta do Conselho
de Administração e respectiva aprovação de Sua Eminência
Reverendíssima o Bispo de Setúbal e do Conselho Geral, que o
Hospital Distrital do Barreiro se passe a designar por Hospital
Nossa Senhora do Rosário - Barreiro”.
Em Dezembro de 2002, o Decreto-Lei n.º 299/2002
transformou o Hospital numa sociedade anónima de capitais
exclusivamente públicos. Três anos mais tarde, o Decreto-Lei
n.º 233/2005 transformou a instituição em entidade pública
empresarial, passando a ser designada de Hospital de Nossa
Senhora do Rosário, E.P.E.
No dia 1 de Novembro de 2009 foi criado o Centro Hospitalar
Barreiro Montijo, EPE, através do Decreto-lei n.º 280/2009,
integrando o Hospital de Nossa Senhora do Rosário e o
Hospital Distrital do Montijo.
O CHBM EPE tem 35 valências clínicas, prestando assistência
ao nível do Internamento, Consulta Externa, Urgência, Hospital
de Dia, Assistência Domiciliária e assegura, praticamente,
todos os Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica
daí decorrentes.
Com uma área de influência que engloba os concelhos do
Barreiro, Moita, Montijo e Alcochete, a Instituição serve uma
população de cerca de 200 mil habitantes, de acordo com o
Censo de 2001.

Hospital Nossa Senhora do Rosário, dirigido pela Santa Casa da
Misericórdia

O edifício actual foi inaugurado no dia 17 de Setembro de
1985, com maior número de especialidades e de camas (cerca
de 500), passando a ser designado de Hospital Distrital do
Barreiro.
Em Setembro de 1995 viu a sua designação ser alterada para
Hospital Nossa Senhora do Rosário - Barreiro, por despacho do
Ministro da Saúde, publicado no Diário da República II Série
n.º 218, de 20 de Setembro de 1995, o qual teve o seguinte
teor:

Hospital Nossa Senhora do Rosário - Edifício actual ainda em
construção
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VISÃO
Ser um hospital de excelência para a comunidade e uma referência nacional.
MISSÃO
Assegurar os cuidados de saúde ao nível de educação, promoção, prevenção, tratamento e reabilitação, garantindo a
qualidade e a equidade aos cidadãos numa perspectiva de eficiência e melhoria contínua.
Para tal, promove de forma sistemática a satisfação dos utentes, dos profissionais e da comunidade, respeitando o ambiente e
procurando sinergias com outras instituições.
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SERVIÇOS DE APOIO À ACÇÃO MÉDICA
Esterilização
Farmacêuticos
Gabinete do Utente
Gestão de Doentes
Nutrição e Dietética
Serviço Religioso
Serviço Social

SERVIÇOS DE ACÇÃO MÉDICA
Anatomia Patológica
Anestesiologia
Bloco Operatório
Cardiologia
Cirurgia de Ambulatório

SERVIÇOS DE APOIO GERAL

Cirurgia Geral

Aprovisionamento

Cirurgia Plástica e Reconstrutiva

Centro de Educação e Formação

Consulta Externa

Financeiros

Ginecologia

Gestão Hoteleira

Imagiologia

Instalações e Equipamentos

Imunohemoterapia

Recursos Humanos

Medicina Física e Reabilitação

Saúde Ocupacional

Medicina Interna

Sistemas de Informação

Neonatologia
Obstetrícia
Oftalmologia
Oncologia

ASSESSORIA TÉCNICA

Ortopedia

Gabinete de Apoio à Gestão

Otorrinolaringologia

Gabinete de Assuntos Jurídicos

Patologia Clínica

Gabinete de Comunicação e Imagem

Pediatria

Serviço de Gestão da Qualidade e do Risco

Pedopsiquiatria
Pneumologia
Psiquiatria

ÓRGÃOS DE APOIO TÉCNICO
Comissão de Antibióticos
Comissão de Controlo e Infecção Hospitalar
Comissão de Coordenação Oncológica
Comissão de Enfermagem
Comissão de Ética
Comissão de Farmácia e Terapêutica
Comissão Médica
Comissão de Protocolos Terapêuticos
Internato Médico

Radioterapia
Unidade de Cuidados Intensivos
Unidade de Cuidados Paliativos
Urgência Geral
Urgência Ginecológica e Obstétrica
Urgência Pediátrica
Urologia

comemorações
SESSÃO SOLENE
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Nas comemorações alusivas ao 25º
aniversário do Hospital de Nossa
Senhora do Rosário, realizou-se, no dia
17 de Setembro, uma Sessão Solene no
auditório desta Instituição.
Nessa sessão contámos com a participação
do Dr. António Arnaut, considerado o
ideólogo do Serviço Nacional de Saúde,
que fez uma conferência subordinada
ao tema “Serviço Nacional de Saúde: 30
anos de Resistência”.

De seguida assistiu-se a um momento
musical da responsabilidade de
Nataniel Melo, músico profissional que
colabora com a Fundação do Gil desde
Abril de 2004 e integra ainda o elenco
dos Terrakota, banda com projecção
internacional, formada há 10 anos e
com o seu 4º disco a sair este ano.
No final foram homenageados os 22
profissionais que comemoraram 20
anos de serviço neste Hospital.

SESSÃO DE YOGA
A Casa do Pessoal do Hospital do Barreiro (CPHB)
associou-se às comemorações do 25º aniversário
do Hospital de Nossa Senhora do Rosário, levando
a cabo uma sessão de yoga aberta à comunidade.
O auditório foi palco de interesse e curiosidade de
muitos que quiseram experimentar esta actividade.

PEDIATRIA EM FESTA!
Para comemorar os 25 anos do Hospital, a Pediatria esteve
em festa e recebeu, da parte da manhã, a visita da Saúde
Brincando com magias e balões e, após o almoço, a Hora da
Descoberta da Fundação do Gil com fantoches, brincadeiras,
música e pinturas faciais. E como festa sem bolo não é festa,
ao lanche cantámos os parabéns ao Hospital e deliciámo-nos
com uma fatia de bolo.

O Presidente da Direcção da CPHB, João Aires,
felicitou a passagem do 25º aniversário desta
grande instituição que é o Hospital e reforçou a
ideia “temos que falar mais uns com os outros e
menos dos outros, só desta forma conseguimos
ser mais fortes, solidários e positivos”.

comemorações
RASTREIOS À DIABETES E HIPERTENSÃO ARTERIAL

Ratreio da Diabetes

Inseridos nas comemorações do 25º
aniversário do Hospital de Nossa Senhora
do Rosário, a equipa de enfermagem da
Consulta Externa efectuou dois rastreios.
Nos dias 20 e 21 de Setembro realizou-se
o rastreio da Diabetes. Foram rastreados
26 utentes, tendo sido detectados 2
casos, que foram encaminhados para a
consulta da especialidade.
Nos dias 23 e 24 foi efectuado o

Presidente do Conselho de Administração faz rastreio à hipertensão

rastreio da Hipertensão Arterial,
tendo sido rastreados 37 utentes. Foi
encontrado 1 caso de Hipertensão
grave, imediatamente referenciado para
a consulta de especialidade.
De
acordo
com
a
Enfermeira
Coordenadora da Consulta Externa,
Enf.ª Maria João Campante, “foram
efectuados em todos os utentes, sempre
que necessário, acções de educação
para a saúde, sempre adaptadas a cada

Intervenção do
projecto “Música
nos Hospitais” na
entrada principal,
Unidade de
Oncologia e Serviço
de Radioterapia.

Directora do
Serviço de
Obstetrícia entrega
lembrança a mãe
que teve bebé no
dia de aniversário
do Hospital.
Nasceram 4 bebés!
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doente ou situação”.
E acrescenta: “Enquanto Enfermeira
Coordenadora desta Unidade considero
importante
a
realização
destas
intervenções, pois deste modo a equipa
de enfermagem está, não só a contribuir
para a melhoria da qualidade dos
cuidados prestados, mas também para
que os ganhos em saúde possam ser
cada vez mais uma realidade para os
nossos utentes”.

Eucaristia,
na capela
do Hospital.

Exposição “O
Barreiro através
do Bilhete Postal
Ilustrado”,
gentilmente
emprestada pela
Câmara Municipal
do Barreiro.
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Hospital de Dia de Pediatria
Abriu em Janeiro de 2005 com o objectivo de melhorar a qualidade dos cuidados
médicos e de enfermagem prestados às crianças e jovens em situação de doença aguda
ou crónica, que necessitem de internamentos inferiores a 12 horas. Com este Hospital
de Dia diminuíram-se os internamentos e reinternamentos, bem como o tempo de
internamento por possibilidade de alta precoce, e melhorou-se a qualidade de vida das
crianças, jovens e famílias com necessidades especiais.

Novo Serviço de Radioterapia
O novo Serviço de Radioterapia abriu portas em Maio de 2005. Com um investimento de
5 milhões de euros, foi o primeiro da rede pública a Sul do Tejo, permitindo a promoção
da qualidade dos cuidados prestados ao nível das doenças do foro oncológico. Numa
primeira fase recebia os doentes provenientes deste Hospital, do Centro Hospitalar de
Setúbal e do Hospital Garcia da Orta. Actualmente, trata ainda os doentes do Hospital
de Santarém e do Hospital Reynaldo dos Santos.

Hospital de Dia de Imuno-hemoterapia
Em funcionamento desde Fevereiro de 2006, visa melhorar a qualidade dos cuidados
prestados aos utentes que necessitem de tratamentos em regime de ambulatório,
nomeadamente transfusões de sangue e derivados, e terapêuticas com ferro endovenoso.

Dia do Gil na Pediatria
E porque no Hospital também se aprende, em Julho de 2006 teve início na Pediatria
o Dia do Gil, que decorre todas as quintas-feiras na sala de actividades. Esta iniciativa,
promovida pela Fundação do Gil, tem como objectivo aproximar os meninos internados
do mundo exterior, dividindo-se em três vertentes: Hora do Conto, Hora da Música e
Hora da Descoberta.

Urgência Pediátrica com novas instalações
Este Serviço conta, desde Outubro de 2006, com novas instalações, que permitiram
melhorar as condições para os utentes e os profissionais de saúde. Em Março do ano
seguinte abriu ainda, neste espaço, a Unidade de Internamento de Curta Duração, com
capacidade para 6 camas.

2005 - 2010
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Triagem de Manchester na Urgência Geral
A Triagem de Manchester teve início na Urgência Geral em Novembro de 2006.
Com este sistema de triagem de prioridades de atendimento, os utentes passaram
a ser atendidos de acordo com a sua situação clínica e não por ordem de chegada,
diminuindo o tempo de espera dos casos mais graves.

Oncologia recebe “Música nos Hospitais”
No âmbito da humanização dos cuidados prestados aos utentes arrancou, em
Novembro de 2006, o projecto “Música no Hospital” na Unidade de Oncologia.
Acreditando que a presença de música em ambiente hospitalar é um importante
contributo para a humanização destes espaços, este projecto tem como finalidade
criar momentos de prazer e bem-estar, sensibilizando os presentes (doentes, familiares
e profissionais) para novas experiências artísticas e culturais.

Novo regulamento de visitas
Para minorar os efeitos negativos resultantes do internamento hospitalar, que
representa sempre uma ruptura da relação do doente com o meio sócio-familiar, o
Hospital adoptou o conceito de pessoa significativa em Março de 2007. Escolhida
pelo doente, esta visita pode ficar junto deste num período mais alargado.

Ecopontos
Consciente e sensível às questões ambientais, o Hospital construiu, em Agosto de
2007, um ecoponto com o objectivo de melhorar as condições de acondicionamento
e separação dos resíduos hospitalares. Em Julho de 2008, instalou 9 mini-ecopontos
em várias zonas públicas, naquele que foi um projecto inovador em instituições do
Serviço Nacional de Saúde.

Pulseiras electrónicas nos bebés e crianças
Em Outubro de 2007 o Hospital adoptou, no Serviço de Obstetrícia e no Bloco de
Partos, um sistema electrónico de protecção dos recém-nascidos, com o objectivo de
melhorar a segurança dos cuidados prestados à nossa comunidade. Em Novembro de
2008 este sistema foi implementado na Neonatologia e em Junho de 2009 alargou-se
à Pediatria.

2005 - 2010
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Registo dos bebés na Maternidade
Desde Junho de 2008, com a adopção do projecto “Nascer Cidadão”, os pais podem
fazer o registo imediato das crianças no Hospital, logo após o seu nascimento.

Novas consultas na Pediatria
A Consulta de Diabetes Pediátrica teve início em Novembro de 2008 e tem como objectivo
o ensino e a implementação do plano terapêutico adequado a cada criança, em todas
as suas vertentes: insulinoterapia, dieta, exercício físico e apoio psicoterapêutico. É, por
isso, ministrada por uma equipa multidisciplinar.
Em Outubro de 2009 foi criada a Consulta de Risco Cardiovascular para crianças e
adolescentes. A consulta é realizada por uma equipa multidisciplinar e tem como
objectivo a prevenção primária da doença cardiovascular, com redução precoce e
efectiva do risco de doença cardiovascular.

Nova ambulância
O Hospital adquiriu em Março de 2009 uma nova ambulância, que permite transportar
7 doentes em simultâneo. Com esta aquisição, aumentámos a capacidade de resposta à
necessidade de transporte de doentes cuja condição física, atestada pelo médico, limita
a sua deslocação autónoma.

Aprovisionamento certificado
Em Março de 2009 o Serviço de Aprovisionamento foi certificado, através da norma
ISO 9001/2008, sendo o primeiro Serviço de Aprovisionamento do Serviço Nacional
de Saúde (SNS) a obter esta certificação. Com a certificação do Sistema de Gestão do
Serviço de Aprovisionamento concluiu-se a 3.ª fase do Projecto Integrado de Logística
Hospitalar, que teve início em Agosto de 2007, com a beneficiação do seu armazém e
com a reformulação do processo logístico, através do sistema E-KANBAN.

Sistema de videovigilância
Em Abril de 2009, o Hospital procedeu à instalação de um sistema de videovigilância.
Desde essa altura faz a recolha sistemática de imagens, recorrendo às cerca de 60
câmaras instaladas em locais estratégicos devidamente estudados. As câmaras ligadas
todos dias, 24 horas por dia, permitem vigiar os acessos ao edifício hospitalar e a
circulação em determinados pontos considerados vulneráveis. No exterior, as câmaras
periféricas são rotativas, têm zoom, permitindo a visualização dia e noite de toda a zona
circundante ao Hospital.
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Cantinho da Amamentação
Com o objectivo de promover o aleitamento materno, numa perspectiva da melhoria
efectiva da qualidade dos cuidados prestados, o Serviço de Obstetrícia abriu, em Maio
de 2009, o “Cantinho da Amamentação”. Neste espaço profissionais devidamente
habilitados proporcionam às mães lactentes esclarecimentos e apoio a dúvidas que
tenham durante o processo de amamentação, assim como previnem, detectam e
cuidam de problemas que eventualmente surjam, de forma a reduzir a percentagem
de abandono de amamentação, contribuindo assim para o sucesso do aleitamento
materno.
Fim das películas
Em Junho de 2009, o Hospital concluiu o processo de instalação de um Sistema de
Comunicação e Arquivamento de Imagens, designado por PAC’s (Picture Archiving and
Comunication System), que permite a distribuição, por via electrónica, das imagens
em todo o Hospital. Desta forma, os exames imagiológicos realizados pelos utentes
no Hospital - por exemplo, radiografias, tomografias computorizadas, ecografias e
mamografias - passaram a ser visualizados a partir de qualquer computador, deixando
de circular em papel ou película.

Rastreio auditivo nos recém-nascidos
O Hospital iniciou, em Julho de 2009, o Programa de Rastreio Auditivo Neonatal
Universal, que visa diagnosticar precocemente a surdez nos recém-nascidos. Desta
forma, todos os recém-nascidos fazem, até às primeiras 48h de vida, o rastreio auditivo,
através de um aparelho de detecção de otoemissões acústicas. Nos casos suspeitos farse-á a confirmação diagnóstica e orientação na Unidade de Otorrinolaringologia.

Radioterapia certificada
Em Agosto de 2009 este Serviço foi certificado através da norma NP EN ISO 9001:2008,
pelas actividades de planeamento, administração e controlo de radioterapia externa em
doentes do foro oncológico. Com a certificação do sistema de gestão da qualidade,
os colaboradores do Serviço comprometem-se a cumprir todos os requisitos legais,
regulamentares e técnicos aplicáveis à actividade que desempenham, e a tentar melhorar
continuamente o sistema de gestão da qualidade do serviço, visando aumentar a
satisfação dos doentes, das instituições que os referenciam e dos profissionais que ali
trabalham.
Nova sala de RX
Com o objectivo de melhorar os cuidados prestados aos nossos utentes, em Dezembro
de 2009 ficaram concluídas as obras de remodelação da sala de radiologia. A instalação
dos novos aparelhos veio permitir melhorar muito significativamente a qualidade
assistencial, quer em relação às condições de acolhimento dos pacientes, quer à
segurança e qualidade do trabalho técnico realizado.
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Núcleo de Senologia
Em Fevereiro de 2010 foi criado o Núcleo de Senologia, que presta um serviço de
excelência no diagnóstico, orientação terapêutica e tempo de resposta aos doentes
com patologia mamária. Este Núcleo é composto por um grupo multidisciplinar e tem
como objectivo tratar o doente com cancro de mama numa visão integradora onde,
para além do diagnóstico rápido e uma estratégia terapêutica adequada que traduza o
estado da arte, assegura no plano cirúrgico toda a vertente oncoplástica e reconstrutiva.

Alargamento do atendimento pediátrico
No dia em que se comemorou o Dia Mundial da Criança, 1 de Junho de 2010,
procedeu-se ao alargamento do atendimento pediátrico até aos 18 anos, criando
novas áreas para o adolescente no internamento, na urgência, na consulta e na sala de
actividades do Serviço de Pediatria.

Unidade de Cuidados Paliativos
Em Abril de 2010 foi inaugurada, pela Ministra da Saúde, Dra. Ana Jorge, a
nova Unidade de Cuidados Paliativos, integrada na Rede Nacional de Cuidados
Continuados Integrados, a primeira na Península de Setúbal.
Tem 8 quartos com instalações sanitárias e duches adaptados a pessoas com
mobilidade condicionada, tendo sido o objectivo da Instituição conceber esta
Unidade como um espaço diferenciado, garantindo todas as comodidades aos
doentes e familiares.

Esta publicação é de todos os profissionais e colaboradores do HNSR. Colabore fazendo
sugestões de notícias a publicar e/ou enviando trabalhos e artigos que considere importantes.
Toda a informação deverá ser enviada para: comunicacao@hbarreiro.min-saude.pt

