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DIA DA CRIANÇA

NASCER COM QUALIDADE

No âmbito das comemorações do Dia Mundial da
Criança, o CHBM EPE realizou uma exposição com o
tema “Crescer com Saúde e Bem-estar”.

“Nascer com Qualidade” foi o tema da exposição organizada pelo Serviço de Obstetrícia e pela Urgência Ginecológica e Obstétrica.

O Serviço de Pediatria tem como missão assegurar os
cuidados de saúde das crianças e adolescentes, garantindo a qualidade sempre numa perspectiva de melhoria contínua, promovendo a satisfação e bem-estar das
crianças e famílias, bem como a dos profissionais, e
potenciar sinergias com outras Instituições. PÁG.4

Estes serviços têm como missão assegurar cuidados de
saúde diferenciados à grávida/puérpera/recém-nascido
e à sua família, educando, promovendo, prevenindo,
tratando e reabilitando. Garantem, ainda, a qualidade
e equidade numa perspectiva de excelência e melhoria
contínua dos cuidados que são prestados. PÁG.5

VISITE-NOS EM: www.chbm.min-saude.pt
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De acordo com a Organização Mundial de Saúde, “saúde é um
estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não
apenas a ausência de doenças”.
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Assim o Centro Hospitalar Barreiro Montijo, EPE (CHBM) tem
como missão assegurar os cuidados de saúde não só ao nível da
prevenção, tratamento e reabilitação, garantindo a qualidade
e a equidade aos cidadãos numa perspectiva de eficiência e
melhoria contínua, mas também no âmbito da educação e
promoção.
Sendo o Hospital um espaço privilegiado para a promoção da
saúde, temos desenvolvido várias actividades com o intuito de transmitir informação que
vise a promoção da saúde e a prevenção da doença, de modo a que os cidadãos possam
adoptar estilos de vida saudáveis.
Uma dessas actividades tem sido a realização de exposições temáticas, na área da saúde e
bem-estar, informando e esclarecendo a população sobre os mais variados temas.
Osteoporose, diabetes, cancro, vírus do papiloma humano, doenças do coração e da
voz foram apenas algumas das exposições já realizadas, com o objectivo de informar a
comunidade que servimos, sobre os factores de risco, sinais e sintomas associados à doença,
alertar para a prevenção, explicar como se faz o diagnóstico e que tipos de tratamentos
existem.
Nesta edição, noticiamos mais duas exposições, uma do Serviço de Pediatria e outra do
Serviço de Obstetrícia. Estas iniciativas tiveram como objectivo dar a conhecer a actividade
desenvolvida e os projectos existentes na Área Pediátrica e na Área da Saúde Materna e
Obstetrícia do CHBM, sempre numa perspectiva de melhoria contínua.
Para além destas iniciativas que visam educar para a saúde, tem sido preocupação da
Instituição realizar também exposições de índole cultural, dando à nossa comunidade a
possibilidade de visitar alguns Museus nas nossas instalações.
Ao longo dos últimos anos, tivemos o privilégio de receber exposições itinerantes do Museu
da Água, Museu do Fado, Museu da Marioneta, Museu da Marinha, Museu da Música,
entre outras.
Consideramos de grande interesse associar a área da saúde à cultura, contribuindo desta
forma para a difusão cultural e enriquecendo os vários públicos envolvidos.
Presidente do Conselho de Administração
Eng.ª Izabel Pinto Monteiro
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em destaque
IMUNOHEMOTERAPIA COM NOVAS INSTALAÇÕES
O Serviço de Imunohemoterapia do CHBM EPE, situado no
Hospital de Nossa Senhora do Rosário – Barreiro, sofreu obras
de beneficiação, permitindo assim melhorar as condições de
trabalho para os profissionais de saúde e de atendimento para
os utentes.
Com a abertura das novas instalações, que aconteceu
no passado dia 14 de Junho, o Serviço aumentou a sua
capacidade de resposta, indo ao encontro das necessidades
da comunidade que servimos. Destaque para o Hospital de
Dia que passa a dispor de 5 cadeirões e 1 cama, em vez dos
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3 cadeirões e 1 cama que tinha anteriormente. Também os
dadores de sangue terão uma sala mais ampla e com uma
capacidade de resposta acrescida, passando de 3 para 5
cadeirões.
O Serviço dispõe, ainda, de instalações sanitárias
completamente renovadas, adaptadas a pessoas com
mobilidade condicionada, e houve, também, preocupação com
o conforto e a comodidade dos utentes e profissionais, sendo
o mobiliário hospitalar novo e adequando às especificidades
do serviço.

aconteceu
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No âmbito das comemorações do
Dia Mundial da Criança, o CHBM EPE
realizou uma exposição com o tema
“Crescer com Saúde e Bem-estar”, que
esteve patente no Hospital de Nossa
Senhora do Rosário, entre os dias 1 e 15
de Junho.
Esta mostra teve como objectivo dar a
conhecer a actividade desenvolvida pela
Área Pediátrica nesta Instituição, desde o
Internamento, à Urgência, passando pela
Neonatologia, Hospital de Dia, Consultas
Externas e Pedopsiquiatria.
O Serviço de Pediatria tem como missão
assegurar os cuidados de saúde das
crianças e adolescentes, garantindo a
qualidade sempre numa perspectiva
de melhoria contínua, promovendo a

DIA MUNDIAL DA CRIANÇA

satisfação e bem-estar das crianças e
famílias, bem como a dos profissionais,
e potenciar sinergias com outras
Instituições.
Desenvolve as suas actividades numa
perspectiva abrangente e integrada, em
que paralelamente à assistencial decorre
a formação e a qualidade. No dia 1 de
Junho de 2010 alargámos o atendimento
pediátrico até aos 18 anos.
Mas como este dia é das crianças, os
meninos internados tiveram um dia
muito animado. De manhã receberam
a visita do “Palhaço João” do Programa
Saúde Brincando, que fez muitas magias
e esculturas em balões. De tarde houve
pinturas faciais feitas pela Peppy do
projecto “Loving Kids”.

aconteceu
EXPOSIÇÃO “NASCER COM QUALIDADE”
O CHBM EPE realizou, no passado mês
de Julho, uma exposição com o tema
“Nascer com Qualidade”. Esta mostra
teve como objectivo dar a conhecer
a actividade desenvolvida na Área
de Saúde Materna e Obstetrícia, ao
nível da urgência, consultas, exames
complementares de diagnóstico e
internamento.
O Serviço de Obstetrícia, bem como
a Urgência Ginecológica e Obstétrica,
têm como missão assegurar cuidados
de saúde diferenciados à grávida/
puérpera/recém-nascido e à sua família,
educando, promovendo, prevenindo,
tratando e reabilitando.
Garantem, ainda, a qualidade e equidade
numa perspectiva de excelência e
melhoria contínua dos cuidados que
são prestados, em articulação com os

Cuidados de Saúde Primários.
As grávidas e puérperas interessadas
podem frequentar as aulas de preparação
para o parto e de recuperação pós-parto.
As primeiras têm como objectivos
diminuir a tensão e o medo da grávida
e/ou casal, reduzir a dor no parto e
prevenir a depressão pós-parto; as
segundas visam devolver à mãe a sua
melhor condição física, emocional e
estética e dar continuidade à promoção,
protecção e apoio ao aleitamento
materno e aos cuidados aos recémnascidos.
Desde Outubro de 2007, existe nestes
serviços um sistema electrónico de
protecção de recém-nascidos, que
permite, através da aplicação duma
pulseira electrónica no tornozelo do
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recém-nascido, detectar de forma
automática e sem fios todos os
movimentos do bebé.
De referir, ainda, que no internamento é
feito o rastreio auditivo neonatal, com o
objectivo de diagnosticar precocemente
a surdez nos recém-nascidos; e é
possível registar as crianças, logo após o
seu nascimento.
Destaque, também, para a existência
do Cantinho da Amamentação, onde
profissionais habilitados proporcionam
às mães lactentes esclarecimentos e
apoio a dúvidas que tenham durante o
processo de amamentação, e para a Linha
Telefónica de Apoio à Puérpera, que visa
assegurar a continuidade dos cuidados
no regresso a casa, promovendo a saúde
e o bem-estar da puérpera, do recémnascido e da família.

aconteceu
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CONFERÊNCIA “SAÚDE MENTAL NO CHBM:
REFLECTIR O PRESENTE, PROJECTAR O FUTURO”

No passado mês de Junho o CHBM EPE realizou mais uma
conferência, desta vez dedicada à Saúde Mental.

- “Visão do projecto nacional”, pela Dra. Cristina Marques,
Assessora da Coordenação Nacional para a Saúde Mental;

Dezenas de profissionais do CHBM EPE, e de outras Instituições,
estiveram presentes na conferência subordinada ao tema
“Saúde Mental no CHBM: Reflectir o presente, projectar o
futuro”, assistindo às seguintes intervenções:

- “Projecto para o Departamento de Psiquiatria do CHBM”, pelo
Dr. António Paiva, Director do Departamento de Psiquiatria do
CHBM;

- “O impacto da crise económica na Saúde Mental”, pelo Prof.
Caldas de Almeida, Director da Faculdade de Ciências Médicas
da Universidade Nova de Lisboa;
- “Plano Nacional da Saúde Mental: Cuidados Continuados em
Saúde Mental”, pelo Prof. Álvaro de Carvalho, Coordenador
Nacional da Saúde Mental;

- “O peso da doença mental na estrutura familiar: Trabalho
com as famílias”, pela Enf.ª Ângela Ventura, Enfermeira Chefe
do Departamento de Psiquiatria do CHBM;
- “A equipa pluridisciplinar”, pela Dra. Susana Dias, Psicóloga
da Unidade Funcional de Pedopsiquiatria - Serviço de Pediatria
do CHBM;
- “Articulação com a medicina geral e familiar”, pelo Dr.
Francisco Gouveia, Director Clínico do ACES Arco Ribeirinho.

qualidade
A QUALIDADE E O RISCO NA GESTÃO HOSPITALAR
A
mudança
mais
importante,
que
as
organizações europeias e
americanas experimentaram
nos últimos 20 anos,
foi
o
reconhecimento
da
importância
da
Qualidade e da Gestão
pela Qualidade como uma
estratégia a adoptar de
forma a tornarem-se mais
competitivas no mercado
global.
Os hospitais não são
excepção e, assim, tentam
atingir um maior nível
competitivo,
superando
os
seus
concorrentes
ao garantir a regularidade e a melhoria da qualidade dos
cuidados.
Neste contexto, o Serviço de Gestão da Qualidade e do Risco
do Centro Hospitalar do Barreiro Montijo, EPE, tem como
principais metas a atingir:
- Assegurar um patamar elevado e uniforme na qualidade dos
cuidados e segurança do doente; e
- Obter uma melhoria contínua com vista à acreditação pelos
padrões da Joint Commission Internacional.
No âmbito da Gestão do Risco iniciou-se, em vários serviços
do CHBM, EPE, a formação na nova aplicação – Risco Gestão que permite o registo de vários tipos de incidentes.
Esta aplicação informática tem tido boa adesão por parte dos
profissionais que a encaram como uma mais-valia e mudança
de paradigma. Tal facto comprova-se pelo registo de 96
incidentes não só relacionados com a ocorrência de quedas,
mas com outro tipo de eventos adversos.
Pretende-se com esta nova abordagem:
- Implementar um sistema de notificação para identificação de
riscos e implementação de acções que visam diminuir/eliminar
as causas chave.
As acções são, na essência, informação de retorno aos
profissionais e podem assumir a forma de alteração de
procedimentos, recomendações de boas práticas e definição
de medidas de segurança;
- Diminuir a ocorrência de eventos adversos, que representam
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custos
significativos
e
eventuais danos na imagem/
credibilidade do centro
hospitalar;
- Desenvolver indicadores
que permitem medir e
melhorar a qualidade de
serviços de saúde prestados.
Ainda de acordo com a
calendarização
para
a
elaboração das Políticas e,
salientando o envolvimento
dos profissionais nomeados
para os grupos de trabalho,
foram realizadas as reuniões
(dia 22 e 29 de Junho) que
deram inicio aos trabalhos.
As reuniões tiveram, para além da presença dos grupos de
trabalho, a intervenção da Sr.ª Enfermeira Directora Helena
Almeida que reafirmou o empenhamento do Conselho de
Administração na melhoria contínua da qualidade através da
coesão institucional e do trabalho de equipa.
Seguiu-se uma sessão curta, mas objectiva e esclarecedora,
sobre o trabalho a realizar pelos grupos acima mencionados.
Contámos com a preciosa colaboração do Dr. Paulo Larcher
que, com a sua larga experiência, conseguiu transmitir
renovada confiança no projecto.
Mudar a cultura hospitalar comporta riscos, já que perturba
hábitos, põe em causa sistemas e altera comportamentos,
mas acreditamos que só assim é possível reinventar o sistema
de saúde para fomentar a inovação e aperfeiçoar a prestação
de cuidados.
O Institute of Medicine dos Estados Unidos da América, no
documento “Crossing the Quality Chasm: A New Health
System for the 21st Century”, refere que os cuidados de
saúde devem ser: seguros, eficazes, centrados no doente,
atempados, eficientes e equitativos.
Um sistema de saúde que consiga alcançar estes seis
objectivos será francamente melhor nos cuidados de saúde
que disponibiliza aos doentes, para satisfação de todos os
envolvidos, desde os médicos aos utentes, obtendo-se assim
melhor qualidade na prestação do mesmo.
Responsável pelo Serviço de Gestão da Qualidade e do
Risco - Dra. Carla Tomás

serviço em destaque
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GABINETE DE ASSUNTOS JURÍDICOS
HISTÓRIA
Criado a 4 de Maio de 2006 encontra-se desde essa
data a funcionar na dependência directa do Conselho de
Administração do Centro Hospitalar Barreiro Montijo, EPE.
MISSÃO
O Gabinete de Assuntos Jurídicos tem por missão o exercício
de funções de apoio jurídico ao Conselho de Administração,
visando contribuir para o processo de tomada de decisão,
através da produção de informação jurídica relevante para a
actividade do Centro Hospitalar.
QUEM SOMOS
Responsável: Dra. Filomena Veiga
Assistente: Solicitador Duarte Correia

- Instruir e colaborar na instrução dos demais procedimentos
administrativos;
- Participar em órgãos técnicos que, por determinação legal,
devam integrar juristas;
- Participar e colaborar em grupos de trabalho;
- Colaborar na elaboração de regulamentos e outras normas
internas;
- Elaboração de mapas de movimento de processos judiciais;
- Controlar o tempo de resposta a ofícios provenientes dos
tribunais;

O QUE FAZEMOS
Ao Gabinete de Assuntos Jurídicos compete, nomeadamente:

- Execução de expediente diverso junto dos tribunais e demais
entidades;

- Prestar apoio jurídico ao Conselho de Administração e demais
órgãos de gestão;

- Manter actualizada toda a legislação necessária ao regular
funcionamento do Gabinete;

- Estudar, emitir pareceres e elaborar informações de natureza
jurídica sobre contratos, acordos e protocolos, bem como
de todas as matérias relevantes para a actividade do Centro
Hospitalar, nomeadamente nas áreas funcionais dos Recursos
Humanos, Aprovisionamento, Gestão Financeira, Gestão de
Doentes e Áreas Médicas;

- Elaborar participações criminais e acompanhar os respectivos
procedimentos;

- Instruir e colaborar na instrução de processos de averiguações
e disciplinares, independentemente do vínculo laboral dos
visados;
- Representar o CHBM nos actos para os quais seja designado;

- Organizar e manter actualizado o registo e arquivo de toda a
actividade do Gabinete;
- Assessorar e exercer as demais funções que lhe forem
superiormente atribuídas;
Refira-se ainda que está vedado o acesso directo ao Gabinete
de Assuntos Jurídicos para tratamento de questões pessoais.
O Gabinete de Assuntos Jurídicos

cartas dos utentes
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AGRADECIMENTO À UNIDADE DE UROLOGIA
Eu, Ana Maria Machado Brás, venho por este meio agradecer
os cuidados que me foram prestados enquanto estive
internada no serviço de urologia do Hospital de Nossa Senhora
do Rosário, no Barreiro, entre Outubro e Dezembro de 2010,
principalmente a simpatia e profissionalismo de todos os
profissionais de saúde que de mim trataram. O meu bem-haja
ao trabalho prestado pelo HNSR.
Ana Maria Machado Brás
21 de Janeiro de 2011

AGRADECIMENTO
Numa das páginas do meu diário de vida irei escrever que
fui em viagem (um pouco repentina até) só com camisa de
dormir… Assim dito parece um pouco estranho, mas esta
“passagem” foi a um hospital efectuar uma cirurgia.
Acontece que nesse hospital, o Hospital de Nossa Senhora
do Rosário, encontrei primeiro um receio daqueles que
acontecem a tudo o que nos é desconhecido, vieram então
mais dias. Conheci muitas pessoas que cooperaram comigo e
só assim foi possível regressar da minha viagem.
Um grande bem-haja a todos os profissionais. Aos mais
novos força, aprendizagem e determinação. Aos mais velhos
coragem e perseverança.
É necessário que neste mundo que dizemos estar em crise,
haja valores humanos aumentados e que o prato da balança
seja positivo.
Aprendi convosco mais humanização, mais ternura, mais
sorriso, mais amor e a ser feliz. Um grande bem-haja da
Ana Maria Costa
11 de Abril

AGRADECIMENTO À UNIDADE DE ONCOLOGIA
Eu, Rosa Maria Almeida, filha da utente do Serviço de Oncologia,
Máxima Lucília Rosa Milhano, (…) falecida a 25 de Fevereiro
último, venho pela presente e em nome também do meu pai,
Joaquim Augusto Mendes, agradecer ao Centro Hospitalar
Barreiro Montijo e, em particular, ao Serviço de Oncologia na
pessoa do Dr. Hélder Mansinho, bem como a todo o pessoal
de enfermagem, auxiliar e serviços administrativos, toda a
dedicação, carinho, atenção e disponibilidade, que foi muito

além da relação profissional, que sempre manifestaram no
apoio à doença da minha mãe incluindo o apoio que sempre
me foi dado por estes profissionais em todos os momentos
difíceis que se prolongaram por cerca de 2 anos.
Rosa Almeida
20 de Abril de 2011

AGRADECIMENTO AOS SERVIÇOS DE
URGÊNCIA E MEDICINA INTERNA
Estive recentemente internado no vosso hospital e gostaria de
agradecer os cuidados que me foram prestados durante esse
período (…)
Desde que entrei no serviço de urgências até chegar ao
internamento no serviço de Medicina II, incluindo todo o
tempo em que estive internado, todos os profissionais, desde
auxiliares de acção médica, enfermeiros e médicos, estiveram
disponíveis e sempre prestáveis para qualquer situação ou
dúvida.
A todos o meu muito obrigado e espero que continuem o
bom trabalho que têm vindo a desempenhar.
Júlio Gonçalves
15 de Junho de 2011

AGRADECIMENTO À UNIDADE DE
CUIDADOS PALIATIVOS
Exma. Sra. Presidente do Conselho de Administração,
Ana Maria da Silva Barata Monteiro, filha de Maria Lucinda
da Silva Barata, (internada nesse hospital no serviço de
cuidados paliativos, entre 28 de Abril e 8 de Junho de 2011,
data em que faleceu), vem perante V. Exa. prestar o seu
mais profundo agradecimento, ao pessoal daquele serviço,
independentemente da categoria ou cargo que exerce. Pela
forma carinhosa, dedicada, atenciosa, profissional e cheia de
humanismo, com que cuidaram da sua mãe, durante esse
difícil período.
Peço-lhe por favor, que faça chegar este reconhecimento
a esses profissionais, bem como lhe dê a divulgação que
entender por bem. Queira aceitar com os meus mais sinceros
agradecimentos, as minhas felicitações por ter ao seu serviço
tal equipa que bastante honra o hospital que dirige.
Ana Maria da Silva Barata Monteiro
23 de Junho de 2011

o outro saber
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JOÃO DIDELET - TÉCNICO SUPERIOR E WARGAMER
miniaturas (modelismo) e depois usar tudo isso para jogar
e conviver com os restantes jogadores. E até mesmo o puro
coleccionismo de ter as miniaturas por serem edições limitadas
ou só porque nos agrada.
Existem vários sistemas de regras e várias escalas de miniaturas.
O que jogo há mais tempo é Warhammer 40K, que usa
miniaturas de 28mm – i.e. uma miniatura que represente
um humano mede 28mm. Outro sistema de descobri
recentemente, mas ao qual me tenho dedicado, é Flames of
War (FoW), que usa miniaturas de 15mm.
Recorda-se da primeira miniatura que fez?
Lembro-me perfeitamente da primeira miniatura que montei
e pintei, e ainda a tenho religiosamente guardada. Era um
Genestealer (um guerreiro extraterreste da raça Tyranid do

Tem como hobby o modelismo e a participação em
jogos de guerra (wargaming). Como surgiu o interesse
por esta actividade?
Surgiu através de um amigo que me mostrou alguns jogos.
Deveria ter 15 anos. Começámos com jogos de cartas e dados,
e lembro-me que na altura praticamente não havia lojas
especializadas e apenas algumas tabacarias tinham destes
jogos, mais como curiosidade do que outra coisa, tirando
uma ou duas lojas em Lisboa.
No que consiste o wargaming?
É difícil de explicar… um wargame (jogo de guerra) é um jogo
de estratégia que lida com simulação de combate táctico.
Pode usar cartas, dados ou miniaturas. O que jogo são jogos
de guerra com miniaturas, que envolvem o uso de miniaturas
que representam unidades e o cenário colocado numa mesa.
É um hobby com muitas vertentes: é necessário ler os
livros de regras – o que no caso dos jogos históricos é uma
oportunidade para aprender bastante – montar e pintar as

jogo Warhammer 40K). Pintei-a num clube de jogos em
Lisboa e sempre que a vejo lembro-me desse início no hobby
e comparo com as miniaturas actuais.
E aquela que gostou mais de fazer?
É difícil de dizer… algumas miniaturas faço por uma questão
de jogo, outras tenho por gostar da miniatura, mas não têm
utilidade alguma em jogo. Algumas são paixões passageiras
(o que leva a muitas miniaturas inacabadas…). Acho que a
miniatura que mais gostei de pintar foi um Balrog, do Senhor
dos Anéis. Estava tão entusiasmado que passei um dia inteiro
a pintar!
Mas estamos a falar de miniaturas mais simples a
situações mais complexas…
Sim, principalmente em jogos históricos. Podemos
sempre criar um cenário e uma mesa genérica, mas
um dos interesses é a reencenação de batalhas
históricas. Para tal há quem construa mesas de

o outro saber
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locais reais, com um detalhe e uma complexidade surpreendente. Posso dar
como exemplo uma mesa do Desembarque na Normandia ou do Monte
Cassino na Segunda Guerra Mundial.
Participa em campeonatos e torneios amigáveis. Explique-nos como
se desenvolvem os jogos de guerra…
Os jogos de guerra são todos baseados num livro de regras base que fixa
os atributos de cada miniatura (quanto anda, o alcance, o dano das armas,
etc), assim como os custos de usar essa miniatura. Assim, é combinada a
dimensão do jogo – em gíria de jogador “jogamos 1500 pontos?”.
Usamos uma fita métrica para medir as distâncias e os movimentos, e
dados para ver se alguma acção teve ou não sucesso, i.e., se acertou na
outra unidade quando disparou, se a destruiu ou se a armadura impediu a
destruição.
Um jogo de 1500 pontos durará cerca de 2 horas, mas há jogos mais
pequenos, normalmente para se iniciar, de 30 minutos a 1 hora e jogos
muito maiores que podem durar um dia inteiro.
É um jogo onde a sorte é importante, mas no fundo é um jogo de
estratégia?
A sorte é importante uma vez que usamos dados, mas também é preciso
jogar com estratégia e usar a cabeça. No caso dos históricos até é interessante
aprender como funciona o exército na realidade, pois deverá funcionar da
mesma maneira na mesa.
Recentemente participou no Torneio Internacional de FoW da
Academia Militar de 2011. Como foi a experiência?
Foi muito interessante. Nunca tinha estado num evento daquela dimensão.
Eram 40 jogadores, alguns de outros países, e 20 mesas. Foram 2 dias e 5
jogos com algumas pessoas que fazem do wargaming a sua vida. Foi uma
experiência de aprendizagem brutal: aprender melhor as regras, tácticas e
dicas de modelismo, logo desde o primeiro jogo.
Quanto tempo dedica a esta actividade?
Depende muito da minha vida pessoal. Agora que sou pai tenho muito
menos tempo do que antigamente, mas não é uma queixa! Tento sempre
ter um bocadinho para ver uma miniatura, abrir uma caixa e espreitar as
peças, ler um parágrafo de um livro de regras, espreitar um esquema de
pintura.
Ainda tem espaço em casa para guardar as miniaturas?
(risos) Ainda, com alguns truques logísticos e recorrendo a caixas na garagem
com miniaturas antigas. Neste momento, e por causa da minha filha, tenho
2 expositores fechados cheios de miniaturas, os meus projectos actuais.

PERFIL
João Luís Didelet Santos tem 29 anos e é licenciado em Engenharia
Química, pelo Instituto Superior Técnico da Universidade Técnica de
Lisboa. Trabalha no Serviço de Gestão da Qualidade desde Setembro
2008.

SABIA QUE...
Demos as boas-vindas a:
D.ª Ana Calado – Assistente Operacional,
Bloco Operatório
Enf.ª Ana Lopes – Urgência
Prof.ª Ana Nicolau - Pediatria
Dra. Ana Pinheiro – Física, Radioterapia
Enf.ª Ana Teixeira – Medicina
Enf.ª Cristina Domingues – Medicina
D.ª Fernanda Santos – Assistente
Operacional, Urgência
Dra. Francisca Ramalho – ORL
D.ª Júlia Vilão – Assistente Operacional,
Bloco Partos
Enf.º Pedro Teixeira – Medicina
D.ª Principilina Lopes – Assistente
Operacional, Medicina
Dra. Vânia Batista – Física, Radioterapia
Cessaram funções neste Hospital:
Dra. Carina Borba – Pediatria
Dr. Carlos Jesus – Urologia
Enf.º Gonçalo Gevelho – Obstetrícia
Dr. Joaquim Rodrigues - Medicina

O CENTRO HOSPITALAR
AGRADECE...
… pelos anos de trabalho realizado,
empenho e dedicação aos seguintes
colaboradores aposentados:
Padre Constantino Alves
Enf.ª Fátima Gameiro – Bloco Partos
Dra. Irene Neves – Serviço Social
Sr. José Pereira – Assistente Operacional,
Arquivo Clínico
Sr. Libertário Barreiros – Assistente
Operacional, Casa Mortuária
D.ª Rosa Ramalho – Assistente Operacional,
Bloco de Partos

Informação referente aos meses de
Maio e Junho de 2011.
Fonte: Serviço de Recursos Humanos
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I JORNADAS DA URGÊNCIA DO CHBM
O CHBM EPE realiza, nos dias 13 e 14 de Outubro, no Auditório
da Escola Superior de Tecnologia do Barreiro, as I Jornadas da
Urgência do CHBM, subordinadas ao tema “Grandes Desafios
– Novas Realidades”.
O evento tem como objectivos partilhar experiências e
reflectir sobre as práticas quotidianas urgentes e emergentes,
decorrentes das novas realidades vivenciadas pelos médicos e
enfermeiros dos Serviços de Urgência do CHBM.
Pretende, ainda, promover a abertura destes serviços à
comunidade, através da organização de Mass Training (um
treino em grupo) em suporte básico de vida, a realizar a 200
alunos da Escola EB 2,3 da Quinta Nova da Telha, no Barreiro,
no dia 12 de Outubro.
Nestas Jornadas serão abordados vários temas, entre os quais:

- Gestão da Qualidade em Urgência;
- Articulação entre o Centro Hospitalar e a Comunidade;
- Novos Desafios do Cuidar em Urgência;
- Emergências Cardio-respiratórias;
- Doente Politraumatizado;
- Desafios Éticos em Urgência.
Realiza-se, ainda, um workshop de “Ventilação Não Invasiva”.
As jornadas, organizadas pelos profissionais de saúde dos
Serviços de Urgência do Hospital de Nossa Senhora do Rosário
e do Hospital do Montijo, são multidisciplinares pelo que se
destinam a todos os profissionais de saúde interessados.
Para inscrições ou mais informações:
http://urgenciachbm.webnode.pt/

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

