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CRIAÇÃO DE USF NO HOSPITAL DO MONTIJO
O CHBM, em conjunto com a Santa Casa da Misericórdia
do Montijo e a ARSLVT, assinaram um acordo de cedência
de espaço, que permitirá criar uma Unidade de Saúde
Familiar nas instalações do Hospital do Montijo. pag.5
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EM DESTAQUE

BENEFICIAÇÃO DA URGÊNCIA
O Serviço de Urgência Geral do CHBM vai beneficiar de
obras de requalificação com o objetivo de melhorar a
prestação de cuidados aos utentes e as condições de
trabalho dos seus profissionais.

Com esta intervenção o Serviço passará a dispor de mais
gabinetes médicos, de dois postos de triagem, de uma nova
sala destinada a tratamentos respiratórios e aumentará a
capacidade da sala de espera para os doentes que
aguardam triagem. Com a renovação do espaço, o circuito
dos doentes prioritários e não prioritários será diferenciado,
com salas de espera autónomas, permitindo assim melhorar
as condições de vigilância dos utentes mais urgentes.

O Serviço de Urgência Pediátrica também beneficiará desta
intervenção, passando a dispor de uma nova sala de espera
com melhores condições de acolhimento.

Esta obra tem um prazo de execução estimado de 5 meses
com inicio no mês de maio. Durante este período, o Serviço
de Urgência Geral passa a funcionar no edifício da Consulta
Externa, ocupando a área dos gabinetes 1 ao 14. A Sala de
Observações (SO) e a Unidade de Internamento Polivalente
de Agudos (UIPA) mantêm-se em funcionamento no espaço
atual. A Unidade de Consultas Externas ocupará o restante
espaço e, com uma gestão mais ajustada, será possível
garantir que a maior parte das consultas se realizem no
mesmo local.

O CHBM agradece a compreensão dos utentes, seus
familiares/acompanhantes e demais entidades da
comunidade, para o incómodo que esta intervenção poderá
causar. A requalificação do Serviço de Urgência, há muito
ambicionada pela população e profissionais de saúde,
contribuirá para melhorar o acolhimento e a qualidade dos
cuidados a prestar aos seus doentes.
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ACONTECEU
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZA REUNIÕES DE
CONTRATUALIZAÇÃO COM OS SERVIÇOS CLÍNICOS
capacidade de resposta do CHBM.

de monitorização contínua ao longo

A contratualização interna constituiu a

do ano com vista a acompanhar o seu

segunda

cumprimento,

fase

do

processo
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sendo

avaliados

definição de objetivos do CHBM, que

eventuais desvios que possam vir a

teve início com a negociação externa
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com o Ministério da Saúde. Com base

medidas corretivas atempadamente e

nos objetivos estabelecidos para o

potenciar, desta forma, o cumprimento

Decorreram durante os meses de

Contrato-Programa, a que o CHBM

dos objetivos definidos.

fevereiro e março as reuniões de

deve responder como um todo, foram

contratualização

o
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Conselho de Administração e os

por serviço, metas estas que deverão

Serviços

servir de linha orientadora para a

de

interna

Ação

entre

Médica,

num

processo que tem como objetivo uma

organização interna desta Instituição.

reflexão conjunta sobre a relação
entre as necessidades em Saúde e a

A contratualização acordada será alvo

CRIAÇÃO DE USF NO HOSPITAL DO MONTIJO
O Presidente do Conselho de

edifício onde funcionou o Serviço de

de beneficiação do espaço, iniciará

Administração do CHBM, Pedro

Medicina Interna, beneficiando e

funções em 2019 com uma equipa

Lopes, em conjunto com o Provedor

reforçando assim o papel do

composta por 7 Médicos, 7

da Santa Casa da Misericórdia do

Hospital do Montijo enquanto

Enfermeiros e 5 Assistentes

Montijo, José Manuel Braço Forte, e

infraestrutura de prestação de

Técnicos, permitindo atribuir médico

o Presidente da ARSLVT, Luís

cuidados de saúde aos montijenses.

de família a cerca de 5.700 utentes

Pisco, assinaram, no dia 20 de abril,

Este projeto de integração de

que atualmente não o possuem.

um acordo de cedência de espaço,

diferentes níveis de prestação de

que permitirá criar uma Unidade de

cuidados de saúde encerra em si

Saúde Familiar (USF) nas

próprio uma visão holística

instalações do Hospital do Montijo.

potenciadora da obtenção de
ganhos em saúde.

A USF Aldegalega será instalada
num espaço atualmente

Esta nova Unidade integrará o

desocupado, no piso térreo do

ACES Arco Ribeirinho e, após obras
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ACONTECEU

AÇÃO DE SENSIBILIZAÇÃO SOBRE PREVENÇÃO RODOVIÁRIA ASSINALA
A PARTIDA DA COMITIVA “SUL AMÉRICA NORTE - 2018”
O CHBM enquanto entidade

Portuguesa, General Fernando

comitiva “Sul América Norte – 2018”,

promotora da saúde e do bem-estar

Governo Maia, entre outros

iniciaram a sua aventura contando

desenvolveu, no dia 3 de março, uma

representantes de entidades ligadas à

com o apoio de vários familiares,

ação de sensibilização sobre

comunidade.

amigos e profissionais do CHBM.

inicio da viagem da comitiva “Sul

Durante a manhã os participantes

Esta comitiva vai, durante três meses,

América Norte - 2018”, da qual faz

assistiram a um simulacro de um

percorrer de mota as estradas de 14

parte o Dr. Nuno Mendonça, médico

acidente de mota, realizado pela

países do Continente Americano, num

do Serviço de Cirurgia Geral do CHBM

VMER Barreiro e pela Cruz Vermelha,

total de aproximadamente 35.000

e operacional da VMER Barreiro.

que atuaram em conjunto na

quilómetros, desde Ushuaia no sul da

emergência ao trauma. Este simulacro

Argentina até Prudhoe Bay no norte

A abertura do evento contou com a

contou com a presença do Dr. Nuno

do Alasca. Ao longo da viagem, o Dr.

presença do Presidente da Câmara

Mendonça, que foi explicando a todos

Nuno Mendonça irá desenvolver

Municipal do Barreiro, Dr. Frederico

os presentes os procedimentos que

ações de voluntariado junto da

Rosa, do vogal do Conselho Diretivo

estavam a ser realizados.

população local, em conjunto com as

Prevenção Rodoviária, que marcou o

da ARSLVT, Dr. Nuno Venade, do
Vice-presidente da Cruz Vermelha

delegações nacionais da Cruz
Pelas 12h30, os cincos elementos da

Vermelha.
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BREVES
CHBM COM MAIS PARTOS EM 2017
Durante o ano de 2017 o CHBM registou 1.541 partos, mais 157
(acréscimo de 11%) do que no ano anterior, contrariando a tendência
nacional onde se assistiu a uma diminuição da natalidade. O aumento do
número de partos na Instituição reflete o trabalho que tem vindo a ser
desenvolvido pela equipa do Serviço de Obstetrícia e da Urgência
Obstétrica e Ginecológica, com a criação de inúmeros projetos de
proximidade junto das grávidas e puérperas. Recorde-se que o CHBM é
um Hospital Amigo dos Bebés desde 2012.

NOVOS REGULAMENTOS
Em janeiro de 2018 foi aprovado o novo Regulamento da Unidade de
Consultas Externas. O documento foi elaborado com o objetivo de
normalizar os procedimentos de consulta externa dos serviços que
prestam cuidados diferenciados de saúde em regime de ambulatório,
bem como os eventuais Meios Complementares de Diagnóstico e
Terapêutica (MCDT). O Regulamento Interno do CHBM também foi
alvo de revisão, tendo sido aprovado pelo Conselho de Administração,
aguardando agora homologação por parte do Ministério da Saúde.

NOVO HOSPITAL DE DIA DE MEDICINA INTERNA
O CHBM dispõe de um novo Hospital de Dia, na área da Medicina
Interna, que se destina aos doentes que sejam seguidos em consulta ou
tenham sido internados nesta especialidade. Tem como objetivos
reavaliar a curto prazo os doentes seguidos na consulta desta
especialidade, que tenham tido alta do internamento ou tenham
realizado exames complementares de diagnóstico, com patologia
crónica descompensada ou com intercorrências agudas e cuja
disponibilidade de consulta não seja imediata.

O CHBM JÁ CHEGOU AO INSTAGRAM
Acompanhando o desenvolvimento das novas tecnologias nos últimos
anos e com o objetivo de estar cada vez mais perto dos seus utentes, o
CHBM chega a mais uma rede social, o Instagram. Já pode seguir a
Instituição nesta rede social, com o username @chbarreiromontijo. O
CHBM continuará a apostar no desenvolvimento de estratégias e projetos
de forma a estar mais perto da comunidade, para que os utentes se
sintam cada vez mais próximos de nós!
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JUNTOS PELA QUALIDADE

PEDIATRIA ACREDITADA PELA DIREÇÃO-GERAL DA SAÚDE DESDE 2016
O Serviço de Pediatria do CHBM, que

Português.

engloba toda a área de internamento

saúde de organização semelhante ao
português e destinatários idênticos em

(Pediatria, Neonatologia e Obstetrícia)

O modelo ACSA (Agencia de Calidad

temos demográficos e

e ambulatório (Consulta Externa,

Sanitaria de Andalucía) é o adotado

epidemiológicos.

Hospital de Dia e Urgência) foi

pela DGS para acreditação das

acreditado, em outubro de 2016, pela

unidades de saúde, por ser o que

Com uma atividade muito abrangente,

Direção-geral da Saúde (DGS), em

melhor se adapta aos critérios

o Serviço de Pediatria registou, no ano

conformidade com o Modelo de

definidos na Estratégia Nacional para

passado, 10.863 consultas; 897

Acreditação da Agencia de Calidad

a Qualidade em Saúde e por ser um

sessões de Hospital de Dia; 34.777

Sanitaria de Andalucía (ACSA),

modelo consolidado e reconhecido,

episódios de urgência e 698

adotado pelo Ministério da Saúde

concebido para um sistema público de

internamentos.
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JUNTOS PELA QUALIDADE

EQUIPA

internamento a crianças e jovens,

Prestação de cuidados em regime

Diretora: Dra. Cristina Didelet

entre os 29 dias e os 17 anos e 364

ambulatório a recém-nascidos,

Enfermeira Chefe: Enf.ª Deolinda

dias, que não requeiram cuidados

crianças e jovens em situação de

Marques

intermédios ou intensivos;

doença aguda ou crónicas.



22 Médicos

- A Neonatologia dispõe de 8



5 Internos de formação específica

berços/incubadoras, prestando

Exames



4 Psicólogos

cuidados em regime de internamento

Realiza vários exames, entre os



41 Enfermeiros

a recém-nascidos após as 33

quais: Ecografia Transfontanelar,



22 Assistentes Operacionais

semanas de gestação e até aos 28

Rastreio Auditivo Neonatal Universal



4 Assistentes Técnicos

dias de vida que não requeiram

(RANU), Rastreio do olho vermelho



2 Docentes

cuidados intensivos;

no recém-nascido, e Rastreio de

- No berçário, onde existem 15

cardiopatias congénitas críticas no

ATIVIDADE DESENVOLVIDA

berços, presta cuidados a recém-

recém-nascido por oximetria de

Urgência Pediátrica

nascidos após as 33 semanas de

pulso.

- Atendimento a crianças e jovens até

gestação que não requeiram

aos 17 anos e 364 dias independen-

cuidados intermédios e/ou intensivos

Sala de atividades

temente da patologia apresentada;

neonatais.

Desenvolve atividades lúdicas que

- Assistência a crianças e jovens em

estimulem o desenvolvimento

Sala de Observações por período

Consulta Externa

educativo, proporcionando momentos

inferior a 24 horas até à alta ou

Realiza inúmeras consultas, entre as

de bem-estar emocional às

transferência;

quais: Pediatria, Patologia Nefro-

crianças/jovens internados e dá apoio

- Apoio ao recém-nascido no Bloco

urológica, Desenvolvimento,

educativo a crianças e jovens em

de Partos nos partos distócicos, em

Neuropediatria, Doenças

idade escolar.

situações de risco e sempre que

Respiratórias e alérgicas, Infeções

solicitado;

Congénitas, Diabetes Pediátrica,

Cuidados Paliativos Pediátricos

- Urgência interna no Berçário e

Apoio a Crianças e Jovens em Risco,

Presta cuidados holísticos, bio-psico-

Internamento de Pediatria e

Desenvolvimento Perinatal, Risco

sociais e espirituais, pré e pós-natais

Neonatologia.

Cardiovascular, Consulta Aberta,

a crianças e jovens com doenças

Consulta de Enfermagem, Psicologia,

crónicas complexas limitantes ou

Nutrição e Endocrinologia Pediátrica.

ameaçadoras da vida e às suas

Internamento
- A Pediatria dispõe de 15 camas,
prestando cuidados em regime de

famílias em todas as fases do
Hospital de Dia

processo assistencial.
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JUNTOS PELA QUALIDADE
fundamental o espírito de equipa e a motivação de todos,
com claro benefício para uma melhor definição de funções
e melhoria da qualidade dos serviços prestada.

O reconhecimento público destes padrões de qualidade e
competência foi um motivo de orgulho e um incentivo para
a continuidade deste processo.

Este é um processo contínuo, que exige o empenho
diário dos profissionais do serviço que dirige. Que
dificuldades encontra na gestão diária deste
Já era Diretora do Serviço de Pediatria antes da

processo?

acreditação. Quais as diferenças mais marcantes?

Conseguir manter a motivação de toda a equipa para a

O Projeto de Acreditação do Serviço de Pediatria teve

exigência deste processo, que ocupa muito tempo e

início em 2015 após a entrega e aceitação da candidatura

trabalho, mas também assegurar a colaboração de outros

pela Direção-geral da Saúde e foi concluído com êxito em

serviços e sensibilizar o Conselho de Administração para a

outubro de 2016 com a obtenção do Nível BOM.

necessidade de investimento em formação dos
profissionais, inovação de espaços e equipamentos. Este

Durante esse período de tempo passámos por várias

é de facto um processo contínuo que envolve vários

fases: primeiro a análise do Manual de Standards, segundo

sectores da Instituição.

a identificação de áreas que necessitavam de
reorganização e ações de melhoria, terceiro a

Não posso deixar de referir que sem o apoio do Gabinete

implementação dessas alterações com nomeação de

de Gestão da Qualidade, Gabinete de Comunicação e

responsáveis (elaboração de Processos Assistenciais

Imagem, Serviço de Equipamentos e Instalações, entre

Integrados - PAI, Procedimentos, Protocolos, Auditorias

outros, não teria sido possível o resultado obtido.

Internas, Melhoria da Acessibilidade, entre outros), por
último o registo do trabalho efetuado na plataforma Qredita

Quais são os desafios para o futuro?

.

Manter os níveis de qualidade atingidos com a Acreditação
e avançar com a candidatura ao Nível Ótimo, dando assim

Este processo permitiu o envolvimento de vários grupos

maior visibilidade ao Serviço em todas as áreas.

profissionais, dentro e fora do serviço, sendo que foi
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JUNTOS PELA QUALIDADE
Com a acreditação, que grande mudança sentiu no trabalho que realiza?
Com a acreditação passámos a ter uma prestação de cuidados sustentada por
processos assistenciais e procedimentos variados que nos permitiram uniformizar e
melhorar as nossas práticas. Foram estabelecidos indicadores de qualidade
relacionados com os resultados obtidos em auditorias, que têm contribuído para uma
melhoria dos cuidados. Verifica-se uma maior coesão da equipa multidisciplinar, em
que todos trabalham para o mesmo fim: uma prestação de cuidados de qualidade e a
satisfação da criança, jovem e família. Enf.ª Deolinda Marques | Enfermeira Chefe

Com a acreditação o Serviço melhorou essencialmente a sua organização, com
reflexos na melhoria do atendimento às nossas crianças. O Serviço de Pediatria do
CHBM é hoje um serviço mais organizado, mais maduro e com elevada qualidade
no atendimento às crianças e jovens para os quais trabalha. Dra. Dulce Machado |
Médica Responsável da Unidade de Urgência Pediátrica

A acreditação trouxe-nos melhorias significativas, principalmente a uniformização de
procedimentos que nos permitiu uma melhoria na qualidade dos cuidados prestados;
a organização de toda a documentação importante para a prestação de cuidados; e
a maior união da equipa multidisciplinar, que trabalhou exaustivamente, em prol da
qualidade dos cuidados a prestar à criança, jovem e família, melhorando a sua
satisfação. Enf.ª Raquel Batista | Enfermeira Responsável da Unidade de
Neonatologia

A acreditação trouxe-nos uma mudança significativa no trabalho realizado,
essencialmente nestas áreas: organização da documentação importante, onde
estão definidas as tarefas do Assistente Operacional; e a uniformização de
procedimentos que nos permitem a realização das mesmas de uma forma mais
facilitada. Assistente Operacional Filomena Pedro

A acreditação permitiu a normalização de procedimentos que eram menos frequentes
na nossa prática, o que consequentemente veio facilitar a nossa atuação. Outra
grande mudança foi a introdução de auditorias em diversos procedimentos, o que tem
permitido perceber os aspetos a melhorar na prática diária das várias classes
profissionais Desde o inicio deste processo que existe um grande envolvimento de
toda a equipa multidisciplinar assim como de outros serviços de apoio (SIE). Enf.ª
Maria João Felício e Enf.ª Patrícia Cabrita/ Enfermeiras Responsáveis da
Unidade de Urgência Pediátrica
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MAQUEIROS

José Santos, Luís Falacho, Luís Marranita e Vítor Silva são

O OUTRO LADO

caminho”.

caras bem conhecidas para quem circula no Hospital de
Nossa Senhora do Rosário – Barreiro. Todos os dias andam

Trabalhar com utentes, lidar com a doença nem sempre é

cerca de 15 quilómetros para cumprirem a sua missão:

fácil. Para Luís Marranita é muito importante a forma como

transportar os utentes internados para realizarem exames

trata os doentes que transporta. “Imagino um familiar meu.

nos Serviços de Imagiologia, Medicina Física e de

Imagino-me a mim. E trato as pessoas como gostava que

Reabilitação, Cardiologia, Neurologia (EEG) e Radioterapia.

me tratassem.” Mas acrescenta: “Temos que ter um coração

A exceção são os utentes da Obstetrícia, Pediatria e

de chumbo. Fico triste quando sei que um doente que

Psiquiatria.

transportei faleceu”.

Vítor Silva é o mais velho nesta equipa, tendo iniciado

Mas este trabalho também tem retorno e muitas vezes estes

funções como maqueiro em 2013. Um ano depois Luís

profissionais são reconhecidos e elogiados pelos utentes

Marranita e Luís Falacho juntam-se a ele e há 2 anos foi a

que transportam. “Recentemente um utente reconheceu-me

vez de José Santos integrar o grupo.

fora do Hospital e agradeceu a forma como o transportei”,
conta Vítor Silva.

Numa conversa informal vão partilhando as suas
experiências e contando algumas histórias do seu dia a dia.
Rapidamente percebemos que têm um papel muito
importante, acalmar os utentes que nervosos e apreensivos
se encontram internados e têm exames para realizar. “No
trajeto que fazemos com os doentes, falamos com eles e
brincamos um pouco para que se acalmem”, explica Vítor
Silva. José Santos acrescenta: “Ontem transportei uma
doente que estava muito agitada e o familiar queria
acompanhá-la. Expliquei que era melhor eu ir sozinho com
ela, pois os utentes acabam por ter outro comportamento
quando estão sozinhos connosco. Rapidamente acalmou no
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ÚLTIMAS
APROVISIONAMENTO RENOVA CERTIFICAÇÃO
terminal móvel. A informação é

Tribunal de Contas como boa prática)

recebida no armazém, que repõe a

e respetivo modelo logístico de bens

quantidade de material necessária nos

consignados.

serviços, com base nos níveis
acordados.

Para a Diretora do Serviço de
Aprovisionamento, Dra. Vanessa

Este modelo de reposição, que está

Ramos Paulino, “toda a equipa está

implementado em 69 serviços

de parabéns, sobretudo pelo desafio

O Serviço de Aprovisionamento

clínicos/armazéns periféricos do

que hoje se coloca a estas equipas no

renovou a sua certificação pelo

CHBM, permite reduzir os stocks

SNS, ao nível do cumprimento de

sistema de "gestão e controlo de

existentes nos serviços e no Armazém

inúmeras legislações e orientações

stocks e aquisição de bens e

Geral, evitando desperdícios;

superiores, que claramente levam a

serviços”, tendo este ano atualizado o

rentabilizar os recursos humanos e

um aumento significativo de tarefas

referencial para a norma ISO

materiais; e garante a existência de

com prazos cada vez mais curtos,

9001:2015.

um inventário permanente dos

mantendo-se o desafio da eficiência

materiais existentes.

dos processos e da superação de
resultados”. E acrescenta: “Investir na

O Serviço de Aprovisionamento
implementou um Projeto Integrado de

O Serviço de Aprovisionamento foi o

atitude e relacionamentos, quer entre

Logística Hospitalar em 2007, através

primeiro serviço do SNS a obter esta

elementos da equipa, quer com os

do sistema e-kanban, e foi certificado

certificação e o segundo a

clientes internos, fornecedores e

pela primeira vez em 2009. Com este

implementar o modelo logístico e-

restantes partes interessadas neste

sistema, que veio permitir uma maior

kanban, que neste momento se

processo, é a nossa aposta e o

eficiência na gestão de stocks e

encontra em fase de Upgrade. Foi,

caminho a seguir: Fazer cada vez

consumos, todos os produtos

ainda, o primeiro a implementar o

melhor”.

consumidos nos serviços são

programa de custeio ao doente no

registados online, através de um

Bloco Operatório (referenciado pelo

CHBM E CHLN ASSINAM ACORDOS NAS ÁREAS DE PEDIATRIA E CIRURGIA
O CHBM celebrou, em janeiro último, dois acordos de

patologias, contribuindo para a atividade do Centro de

parceria colaborativa especializada com o Centro

Referência sediado no CHLN. Na especialidade de

Hospitalar de Lisboa Norte (CHLN), disponibilizando

Cirurgia Geral, o CHBM disponibiliza um médico

recursos médicos com diferenciação em áreas chave

especialista com formação específica em cirurgia

nas especialidades de Pediatria e Cirurgia Geral. Na

laparoscópica avançada, que se desloca ao Centro

área pediátrica, o CHBM disponibiliza uma médica

Hospitalar de Lisboa Norte para a realização de

especialista em Pediatria Médica com formação

intervenções cirúrgicas de elevada diferenciação e

específica em doenças metabólicas, que se desloca ao

acompanhamento de utentes com patologia do fígado,

CHLN para acompanhar doentes com aquelas

pâncreas, cólon e reto.
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