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NOVO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO
O novo Conselho de Administração do Centro Hospitalar Barreiro Montijo, EPE assumiu funções no passado dia 22 de novembro. É composto pelos seguintes
elementos: Presidente Dr. João Silveira Ribeiro, Vogal
Executivo Dr. Mário Bernardino, Diretora Clínica Dra.
Elisabete Gonçalves e Enfermeira Diretora Enf.ª Luísa
Luz. PÁG. 3

3º ANIVERSÁRIO DO CHBM
O Centro Hospitalar Barreiro Montijo, EPE comemorou, no passado dia 1 de Novembro, o seu 3º
aniversário, realizando uma sessão solene.
Este ano as comemorações foram dedicadas ao
Ano Europeu do Envelhecimento Ativo e da Solidariedade Intergeracional. PÁG. 4
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O novo Conselho de Administração do Centro Hospitalar Barreiro
Montijo, EPE assumiu funções no passado dia 22 de novembro.
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Neste mandato, que agora se inicia, entendemos formular
dois objetivos principais. O primeiro, cumprir os compromissos
do Centro Hospitalar com os seus utentes, colaboradores,
financiadores e com a região em que estamos inseridos. O
segundo, estimular o nível de atividade e criar sinergias com
outros prestadores de cuidados de saúde e apoio social,
aumentando a complementaridade de cuidados com outros
hospitais da Península de Setúbal, mantendo e aperfeiçoando a
ligação aos prestadores de cuidados de saúde de Medicina Geral e Familiar, e criando
sinergias com outras instituições de cariz social com intervenção na saúde.
Para atingir estes objetivos, o nosso trabalho irá assentar em 4 vetores principais: reverter
a complexa situação económico-financeira em que a Instituição se encontra; elaborar o
Plano de Desempenho para 2013 e fazer a projeção da atividade para os próximos 3
anos; acompanhar e controlar a produção hospitalar e analisar os desvios; e reorganizar
a estrutura instalada e divulgar internamente os resultados.
Dirigir uma instituição de Saúde, na atual conjuntura, não é uma tarefa fácil, mas é
com sentido de missão que assumimos este desafio, por confiar no trabalho dos
profissionais de saúde do Centro Hospitalar, que todos os dias dão o seu melhor, e certos
da colaboração das entidades externas que sempre estiveram disponíveis para trabalhar
com o CHBM.
Peter Drucker disse um dia que a melhor maneira de prever o futuro é construi-lo.
É para esse projeto que desafiamos todos os colaboradores do CHBM, certos que o
sucesso de uma organização é em primeiro lugar o resultado da vontade coletiva de
todos os que contribuem para dar vida ao objeto da instituição.
Que 2013 seja para todos um ano tão bom quanto possível, contribuindo cada um,
na sua parte, para que o nosso País possa ultrapassar a situação de crise em que se
encontra.
Presidente do Conselho de Administração
João Silveira Ribeiro
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Da esquerda para a
direita:
Enf.ª Luísa Luz,
Dra. Elisabete
Gonçalves, Dr. João
Silveira Ribeiro,
Dr. Mário Bernardino

NOVO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Presidente
Dr. João Manuel Alves da Silveira Ribeiro
Licenciado em Economia, pelo Instituto Superior de Economia
e Gestão, tem o curso de Administrador Hospitalar, pela Escola
Nacional de Saúde Pública, e o Programa de Alta Direção de
Instituições de Saúde (PADIS), pela AESE Escola de Direção e
Negócios.
Entre outros cargos foi Adjunto do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Lisboa Central, para o Hospital de
Santo António dos Capuchos; Presidente da Comissão de Fiscalização do INFARMED; Presidente do Conselho de Administração do Hospital de Egas Moniz; Administrador-delegado do
Hospital de Santa Maria; Presidente do Conselho de Administração e Administrador-delegado do Hospital de Santa Marta;
Presidente da Comissão Instaladora do Instituto Português do
Sangue; e Administrador-delegado do Hospital de São João.
É orientador de estágios de gestão hospitalar de formandos
de diversos de cursos de Administração Hospitalar e participa
como docente convidado em diversos cursos de pós-graduação de Gestão em Saúde, em módulos de Política e Sistemas
de Saúde, Sistemas de Saúde e Financiamento e Planeamento
da Saúde.
Vogal Executivo
Dr. Mário de Figueiredo Bernardino
Licenciado em Direito pela Universidade Autónoma de Lisboa,
tem o curso de Administração Hospitalar pela Escola Nacional de Saúde Pública e o Curso Avançado de Gestão Publica
(CAGEP) no Instituto Nacional de Administração.
Integrou o Conselho de Administração do Hospital de Reynaldo dos Santos em Vila Franca de Xira, de 2002 a 2012,
primeiro como administrador-delegado e depois como presidente. Exerceu funções como administrador no Hospital de
Reynaldo dos Santos e, ainda, no Hospital de Santa Cruz.
Nestes hospitais desenvolveu atividades, essencialmente, nas
áreas da gestão de materiais e da gestão da produção.
É docente convidado na Faculdade de Ciências e Tecnologias
da Saúde da Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias em Lisboa, onde leciona as disciplinas de Gestão de

Materiais e Aprovisionamento, Logística e Aprovisionamento,
Distribuição e Aprovisionamento em Unidades de Saúde, e
Administração de Unidades de Saúde. Foi consultor e formador na área de aprovisionamento e compras
Públicas.
Diretora Clínica
Dra. Elisabete Maria Farias Gonçalves Rodrigues
Licenciada em Medicina pela Faculdade de Medicina de Lisboa,
realizou o Internato Complementar de Pediatria no Hospital
Nossa Senhora do Rosário, tendo iniciado funções nesta Instituição como Assistente de Pediatria em 1999. Posteriormente
realizou um Ciclo de Estudos Especiais de Neuropediatria, no
Serviço de Neurologia Pediátrica do Hospital de Dona Estefânia, tendo obtido a subespecialidade de Neuropediatria.
Realizou, ainda, concurso de habilitação ao grau de consultor
da carreira médica, com obtenção do grau de consultora da
carreira médica hospitalar.
Foi Diretora do Serviço de Pediatria do Hospital de Nossa
Senhora do Rosário e em 2011 assumiu as funções de Diretora
Clínica do CHBM. Foi membro subunidade de Saúde Materna
e Neonatal e Saúde da Criança e do Adolescente da Unidade
Coordenadora Funcional Arco Ribeirinho
Enfermeira Diretora
Enf.ª Luísa Maria Alves da Luz
Realizou o curso de Enfermagem Geral, na Escola de Enfermagem Artur Ravara, e posterior licenciatura em Enfermagem
através do Curso de Complemento de Formação em Enfermagem, na Escola Superior de Enfermagem de Maria Fernanda
Resende.
Tem o curso de especialização em Enfermagem Médico-Cirúrgica, realizado na Escola Superior de Enfermagem de Maria
Fernanda Resende e formação sobre Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem - CIPE.
Entre outros cargos desempenhados no CHBM foi Enfermeirachefe do Serviço de Medicina Interna, adjunta da Enfermeira
Diretora e responsável pela gestão de serviços de internamento
nas vertentes médicas, cirúrgica e doente crítico.
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O Centro Hospitalar Barreiro Montijo,
EPE comemorou, no passado dia 1 de
Novembro, o seu 3º aniversário, realizando uma sessão solene no dia 31 de
outubro, no auditório do Hospital de
Nossa Senhora do Rosário – Barreiro.
Este ano as comemorações foram dedicadas ao Ano Europeu do Envelhecimento
Ativo e da Solidariedade Intergeracional, pelo que realizámos 3 conferências
sobre esta temática.
A primeira intervenção foi feita pela

3º ANIVERSÁRIO DO CHBM
Dra. Ana Jorge, Presidente da Comissão Nacional Iniciativa Hospitais Amigos
do Bebé (UNICEF), que falou sobre “Os
benefícios do aleitamento materno ao
longo da vida – a evidência duma prática ancestral”. De seguida, a Diretora
da Segurança Social do Centro Distrital
de Setúbal, Prof.ª Doutora Ana Clara Birrento, abordou a questão sobre “As respostas sociais na comunidade e as suas
acessibilidades”. Por fim, a Coordenadora da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, Dra. Inês Guerreiro,
fez a sua intervenção sobre “O contri-

buto da RNCCI para o envelhecimento
ativo”.
Nesta sessão foram homenageados os
profissionais que comemoraram 20 anos
de serviço na Instituição e houve, ainda,
tempo para um momento musical com a
pianista Helena Matos e os tenores Fernando Serafim e Fernando Rosa.
Pelas 15h00 horas realizou-se a Eucaristia, na Capela do Hospital do Montijo,
que foi presidida pelo Sr. Bispo de Setúbal, D. Gilberto Canavarro dos Reis.

aconteceu
APROVISIONAMENTO RENOVA CERTIFICAÇÃO

O Serviço de Aprovisionamento do Centro
Hospitalar Barreiro Montijo, EPE renovou
a sua certificação pela APCER após 3
anos de ciclo, através da norma NP EN
ISO 9001:2008, pelo sistema de "gestão
e controlo de stocks e aquisição de bens e
serviços necessários à atividade do Centro
Hospitalar Barreiro Montijo, EPE".
Recorde-se que este Serviço foi certificado
pela primeira vez em 2009, ano em que
concluiu a 3.ª fase de um Projeto 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.
Trata-se de um sistema inovador que permite fazer o registo online de todos os
produtos consumidos, através de um PDA
(terminal móvel), garantindo a existência
de um inventário permanente, atualizado
online, cuja informação é recebida no
armazém. Desta forma, é o próprio sistema que faz os alertas da quantidade
de material a repor nos serviços, face aos
níveis acordados, que pode ser ajustado
em função das necessidades e/ou dos
objetivos da Organização.
Com este modelo de reposição, e da tecnologia inerente, foi possível reduzir os
stocks existentes nos Serviços Clínicos,
bem como no Armazém Geral, rentabilizar os recursos humanos e materiais, e
fazer o controlo efetivo dos prazos de
validade dos bens, evitando desperdícios.
Atualmente este sistema já está implementado em 53 serviços clínicos no
CHBM. Nos serviços de Bloco Operató-

rio, Unidade de Cirurgia de Ambulatório
e Técnicas de Gastrenterologia, os três
serviços com maior expressão financeira,
dispomos de um sistema de imputação
ao doente, relacionado com todo o custeio e receita associada ao ato praticado.
Este processo foi pioneiro no CHBM e
derivou do modelo e-kanban, tendo sido
referenciado em relatórios de auditoria
do Tribunal de Contas como uma boa
prática e recomendado a outras Instituições similares.
No relatório “auditoria ao aprovisionamento das unidades hospitalares do SNS”
do Tribunal de Contas, referente aos anos
de 2009 e 2010, pode ler-se:
- “No âmbito do Projeto Integrado de
Logística Hospitalar, o CHBM foi a unidade que instituiu há mais tempo procedimentos de gestão e controlo de stocks
(desde 2007), através da implementação
do sistema e-Kanban”;
- O CHBM é uma das duas unidades hospitalares auditadas que melhor reflete o
aperfeiçoamento dos processos inerentes
à atividade pela “reorganização do layout
do armazém, a informatização dos procedimentos, em especial, a integração
com outras áreas, como a das aquisições
e a financeira são alguns dos aspetos que
contribuem para um maior controlo da
função aprovisionamento e consequentemente um menor empate de capital em
stocks”;
- “Apesar dos hospitais beneficiarem
deste sistema ainda não conseguem
imputar os consumíveis de material clínico por doente. Destaca-se, no entanto,
o serviço de bloco operatório do CHBM
que imputa diretamente os custos do
material de consumo clínico ao doente”.
De realçar que este Serviço foi o primeiro
Serviço de Aprovisionamento do Serviço
Nacional de Saúde (SNS) a obter esta
certificação e o segundo a implementar
o projeto e-kanban. Recebeu, com este
projeto, o 1º prémio para Equipas de
Melhoria, num concurso realizado pela
Associação Portuguesa de Qualidade em
2009, e também o prémio “Qualidade
em Saúde: Certificação” dos Prémios
Hospital do Futuro 2009/2010.
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FARMÁCIA RENOVA
CERTIFICAÇÃO
Os Serviços Farmacêuticos do Centro
Hospitalar Barreiro Montijo, EPE
renovaram a sua certificação pela
SGS, através da norma NP EN ISO
9001-2008, pelo sistema de "gestão
de stocks de medicamentos e outros
produtos farmacêuticos, preparação
de medicamentos (reembalagem e
manipulados), validação de prescrição e dispensa de medicamentos e
produtos farmacêuticos aos clientes
internos e em ambulatório, e farmacocinética."
De acordo com a política de qualidade desenvolvida, os Serviços Farmacêuticos comprometem-se a melhorar
continuamente a sua atividade e a
assegurar o cumprimento dos requisitos aplicáveis (de clientes, legais,
normativos e do sistema de gestão da
qualidade), de acordo com os seguintes princípios:
- Garantir um serviço de qualidade a
todos os serviços clínicos e utentes em
ambulatório;
- Garantir uma correta e segura gestão
do circuito do medicamento;
- Melhorar continuamente os procedimentos e práticas implementadas e
equipamentos utilizados, atendendo
à oferta do mercado e disponibilidade
financeira;
- Tomar as decisões com base em indicadores de gestão e de desempenho;
- Qualificar e motivar os colaboradores, através da formação contínua e
da melhoria da comunicação interna;
- Cumprir os requisitos legais e normativos (NP EN ISO 9001/2008) e dos
clientes (internos e externos).

agradecimentos
página 6

SABIA QUE...
Demos as boas-vindas a:
Enf.ª Cristina Figueiras – Medicina Interna
Barreiro
Enf.ª Cristina Nascimento – Medicina
Interna Barreiro
Enf.ª Helena Pereira- Medicina Interna
Barreiro
Enf.ª Inês Cerqueira - Medicina Interna
Barreiro
Enf.º Luís Meireles - Urgência Geral
Enf.ª Marta Pais - Medicina Interna Barreiro
Enf.ª Sónia Silva – Medicina Interna Barreiro
Cessaram funções:
Dr. Caetano Faraone – Urgência Geral
Enf.ª Carmina Lima - Medicina Interna
Montijo
D.ª Célia Duarte - Assistente Operacional
Cirurgia Geral
Enf.ª Estela Filipe – Urgência Montijo
Enf.ª Maria João Coutinho – Medicina
Interna Barreiro
Dr.ª Sandra Ferreira - Radioterapia
Enf.ª Sara Santos - Medicina Interna
D.ª Sílvia Leonardo – Assistente Operacional Esterilização
Enf.ª Sónia Gonçalves – Medicina Interna
Montijo
Enf.ª Vanda Palmeiro – Medicina Interna
Barreiro
Falecimento:
Enf.ª Paula Cardoso - Pediatria

O CENTRO HOSPITALAR
AGRADECE...

… pelos anos de trabalho realizado,
empenho e dedicação aos seguintes
colaboradores aposentados:
Enf.ª Ivone Martins - Serviço de Urgência
Ginecológica e Obstetrícia
Dr.ª Lourdes Brandão – Administradora
Hospitalar Psiquiatria
Dr.ª Maria Fátima Batista - Imunohemoterapia
Enf.ª Maria Céu Afonso - Obstetrícia
Dr. Mário Brito – Medicina Interna Barreiro
D.ª Rosa Silva – Assistente Operacional
Serviços Gerais

Informação referente aos meses de
setembro e outubro de 2012.
Fonte: Serviço de Recursos Humanos

UNIDADE DE CUIDADOS PALIATIVOS
Em nome da família de Maria Irene Antunes
Alcobia, falecida no passado dia 26, venho
por este meio dar os meus agradecimentos
(...) à administração do Hospital Barreiro,
pela sua iniciativa de criação da Unidade
de Cuidados Paliativos neste hospital, e em
muito em especial a toda a esquipa desta
Unidade de Cuidados Paliativos, médica,
enfermagem e pessoal auxiliar, pela sua
competência profissional, o carinho e amor,
que dedicaram a este meu familiar, permitindo minimizar o seu sofrimento.
Não há palavras que possa transcrever para
transmitir os nossos agradecimentos a todos
os profissionais acima indicados. É de louvar
e tornar público a sua competência profissional e dedicação para com aqueles que
sofrem. Em nome de toda a família

sionais, que sejam capazes de amenizar o
sofrimento de quem chega. Este desejo é
muito mais do que a aplicação de técnicas
e medicamentos que debelem a maleita
física. Sabe-se hoje que o papel da empatia
é importante. (…)
O sentimento que tenho, destes quase 2
meses de tratamento neste hospital de
Radioterapia é um clima de respeito, quase
afeto, por todos os que necessitam dos serviços que aí recebem.
Quero assim, manifestar o meu mais caloroso obrigado por tudo o que tenho recebido por parte de todos que humanamente
exercem o seu trabalho.

Francisco Manuel Alcobia Simões
27 de agosto de 2012

PEDIATRIA
(…) Desde sempre, e quando as minhas
necessidades ou da minha família assim o
exigem, procuro solução para os nossos
problemas de saúde junto dos serviços que
este hospital disponibiliza. Infelizmente,
há cerca de duas semanas, os meus filhos,
Vicente Rocha Alves e Valentim Rocha Alves,
socorrem-se das urgências pediátricas de
forma continuada. Devido ao agravamento
do estado de saúde do meu filho Valentim,
este foi sujeito a internamento no serviço de
pediatria, entre os dias 13 e 17 de outubro.
(…) Quero congratular o Hospital de Nossa
Senhora do Rosário por ter fantásticos
profissionais que, durante estas últimas
semanas se mostraram inexcedíveis no
acompanhamento dos meus filhos. Uma
fantástica equipa médica, sempre disponível
e deveras minuciosa na avaliação e sempre
muitíssimo esclarecedora nas suas explicações, um corpo de enfermeiro atenciosos,
humanos, preocupados e sempre disponíveis para nos apoiar e um corpo de auxiliares abnegadas, que nos deram sempre o
apoio e carinho.
A todos, muito obrigado pelo excelente serviço público que prestam e o muito obrigado porque recuperaram o sorriso dos
nossos meninos.

SERVIÇO DE MEDICINA DO MONTIJO
(...) Não renegando o espírito dos bons
princípios transmitidos pelos meus pais e
avós, venho publicamente, em meu nome
e de meus familiares testemunhar o nosso
sincero agradecimento pela competência,
humanidade e carinho com que trataram
a minha esposa Rosa Cravidão Martins
durante o seu internamento. Infelizmente
veio a falecer a 19 de maio devido a doença
grave que a vitimou.
O nosso reconhecimento é extensivo a
todos os profissionais da equipa deste serviço. Um agradecimento muito especial
para a Sra. Enf.ª Manuela Patão que tão
bem lidera o serviço e a equipa de enfermeiros. É de lamentar que todos estes profissionais sejam algumas vezes criticados em
vez de reconhecidos e louvados. A todos o
nosso obrigado e bem-haja
João Vaz Penetra
30 de agosto de 2012
SERVIÇO DE RADIOTERAPIA
Um hospital é um lugar onde se encontram
esperanças e objetivos. Esperanças dos
enfermos, na expetativa que vejam aliviado
o seu sofrimento, objetivos dos que nele
realizam o seu desejo profissional.
Pede-se, ao corpo técnico e demais profis-

Carlos Alberto Morais Nunes
5 de setembro de 2012

Os pais de Vicente e do Valentim
Marto da Cunha Alves e Cláudia Sofia
Catalão Rocha
17 de outubro de 2012

Traduzimos a
linguagem da vida
em medicamentos vitais
Na Amgen, acreditamos que as respostas aos desafios colocados pelos
medicamentos estão escritas na linguagem do nosso ADN. Como pioneiros em
biotecnologia, utilizamos o nosso profundo conhecimento dessa linguagem para
criar medicamentos vitais que vão ao encontro das necessidades dos doentes, no
combate às doenças graves, melhorando de forma decisiva as suas vidas.
Para mais informações sobre a Amgen, visite www.amgen.pt ou contacte a Amgen Biofarmacêutica Lda.,
Edifício Dª Maria I (Q60), Piso 2 A, Quinta da Fonte – 2770-229 Paço d’Arcos, Lisboa, Portugal.
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EXPOSIÇÃO “PROMOÇÃO DO BEM-ESTAR DO PREMATURO”

O Centro Hospitalar Barreiro Montijo, EPE (CHBM) associou-se
este ano às comemorações do Dia Internacional de Sensibilização para a Prematuridade, que se assinalou a 17 de novembro,
através da realização de uma exposição.
Em todo o mundo, um em cada dez bebés nasce prematuro.
Todos os anos cerca de 13 milhões de crianças nascem muito
cedo, na Europa são 500 mil. Considera-se prematuro ou prétermo todo o bebé cujo nascimento ocorra antes das 37 semanas de gestação, partindo do princípio que a duração normal
de uma gravidez é de 37 a 42 semanas.

Em 2008 a Unidade de Neonatologia do CHBM implementou o projeto “Promoção do bem-estar do prematuro”, que
envolve a equipa multidisciplinar da Unidade no sentido de
oferecer os melhores cuidados individualizados e centrados no
desenvolvimento dos recém-nascidos internados, de que são
exemplos, entre outros, o Método Canguru e a Promoção do
Aleitamento Materno.
A exposição foi organizada pela Unidade de Neonatologia
e esteve patente na entrada principal do Hospital de Nossa
Senhora do Rosário – Barreiro, entre os dias 16 e 30 de novembro de 2012.

3º ENCONTRO DA MULHER
Os Serviços de Ginecologia e de Obstetrícia do Centro
Hospitalar Barreiro Montijo, EPE realizaram, nos dias 22 e
23 de Novembro, o 3º Encontro da Mulher – Atualizações
em Obstetrícia e Ginecologia.

enviar proposta de protocolo; O papel dos cuidados de
saúde primários no aleitamento materno; Amamentar –
preparação para o parto.

De acordo com a organização, este evento teve como
objetivo “proporcionar um entendimento atualizado e
mais próximo entre os Centros de Saúde/Unidade Coordenadora Funcional (UCF) da nossa área de influência
(Barreiro, Moita, Montijo e Alcochete) e os cuidados hospitalares diferenciados, estando envolvidos todos os profissionais de saúde – médicos e enfermeiros”.
Neste evento foram abordados, entre outros, os seguintes
temas: Contraceção da adolescência até à menopausa;
Síndrome dos ovários poliquísticos; Rastreio e tratamento
do cancro ginecológico; Gravidez de alto risco – Quando

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

