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Centro Hospitalar Lisboa 
Norte (CHLN) efectuou, 
recentemente, o milésimo 
transplante renal, o que 
representa um marco 
importante na medida em que 

reflecte o crescimento da transplantação 
na nossa instituição.

É, por isso, este o grande tema da 
segunda edição da Lisboa Norte, a nossa 
revista digital que queremos que se 
transforme num excelente instrumento de 
comunicação entre nós. Uma comunicação 
que nos aproxima e dá visibilidade ao que 
de melhor se faz nesta Casa.

A transplantação renal, no CHLN, 
teve início em 1989, pelo que este 
transplante representa o culminar de um 
longo percurso feito de aprendizagens 
e desafios, de dedicação e superação de 
obstáculos.  É a experiência adquirida 
e reconhecida que colocam a nossa 
instituição num patamar de excelência 
quer seja na transplantação de adultos 
quer na transplantação pediátrica.

Em 2017 o CHLN realizou 65 
transplantes renais, o que, face aos 
anos anteriores, corresponde a um 
crescimento de 50%. Destaco também 
o facto da Unidade de Transplante 
Pediátrico do CHLN ser atualmente um 

0

Centro de Referência Europeu.
A toda a equipa que trabalhou 

e continua a trabalhar para estes 
resultados, desde o médico ao enfermeiro, 
desde o técnico ao assistente operacional, 
manifesto o meu reconhecimento e 
orgulho no seu trabalho.

Uma outra intervenção que merece a 
nossa atenção diz respeito às cirurgias 
endoscópicas da coluna, realizadas 
no nosso Centro Hospitalar e que 
apresentam vantagens significativas 
face à cirurgia clássica. Quando me foi 
colocada a questão da possibilidade de 
se avançar para esta nova abordagem 
cirúrgica onde se usa tecnologia de 
ponta, não hesitei em apoiar a equipa de 
neurocirurgia que se preparou para a 
efetuar, contando com uma parceria de 
cirurgiões alemães.

A inovação constitui para nós uma 
permanente aposta, conquanto a 
consideramos incontornável para o 
sucesso do reforço da estratégia de 
posicionamento do CHLN, como 
grande referência de modernidade no 
serviço público de saúde e da Medicina 
portuguesa..

Fomos o primeiro hospital central e 
universitário do SNS a realizar estas 
intervenções e queremos continuar 
a estar na vanguarda dos melhores 
tratamentos disponíveis no Serviço 
Nacional de Saúde. 

Termino, destacando que a experiência 
e a inovação colocadas ao serviço dos 
nossos utentes e doentes é o caminho  
que eu, juntamente com os restantes 
membros do Conselho de Administração, 
acredito ser o caminho do futuro  
desta grande e ímpar instituição 
hospitalar. Consigo, com todos nós, o 
futuro continua a ter futuro no CHLN.
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a presença do Senhor 
Ministro da Saúde, Prof. 
Doutor Adalberto Campos 
Fernandes. Este evento 
está integrado no Ciclo 
de Conferências “Rumo 
ao Norte Hospitalar”, 
organizado pelo CHLN 
em parceria com a 
Associação Portuguesa 
de Administradores 
Hospitalares onde se 
pretende abordar temas 
desafiantes em áreas 
tão estratégicas como o 
ambiente, a eficiência 
energética e a segurança.

Lisboa Norte pequenas notícias

Dia Nacional  
do Dador 
de Sangue
> Todos os anos são transfundidos  
em Portugal cerca de 350.000 
unidades de sangue , doados por 
cerca de 150.000 generosos cidadãos. 
A institucionalização do Dia Nacional  
do Dador de Sangue a 27 de Março  
é a oficialização do reconhecimento 
do dador e serve para evidenciar  
o valor social e humano da dádiva  
e promover a sua prática.

O Centro Hospitalar Lisboa Norte 
(CHLN) assinalou a data com o mote 
“Dar Sangue… tem de estar sempre na 
moda!” para sensibilizar a sociedade 
civil para a importância da dádiva de 
sangue, nos doze meses do ano. 

De acordo com o Diretor de Serviço 
de Imuno-Hemoterapia, Prof. Dr. 
Álvaro Beleza,  os nossos hospitais,  
Santa Maria e Pulido Valente, 
precisam  de 20.000 unidades/dádivas 
de sangue por ano para as cirurgias, 
tratamentos em hospital de dia   
e internamentos, sem os quais não 
era possível tratar adequadamente  
os nossos doentes.

O CHLN é o segundo maior centro  
de colheitas, a seguir ao IPST. Temos 
tido mais 500 dadores por ano nos 
últimos 5 anos, mas ainda estamos 
longe  das 20.000 colheitas que 
garantirão a  auto suficiência do CHLN. 
Por isso o prof Doutor Alvaro Beleza 
reforça o apelo à dádiva solidária e 
generosa todo o ano com a seguinte 
mensagem:  “Um bem haja a todos  
os dadores benévolos de sangue. 
 Os nossos doentes agradecem “.

RUMO AO NORTE 
HOSPITALAR
> O Presidente do Centro 
Hospitalar Lisboa Norte, 
Carlos das Neves Martins, 
inaugurou e participou na 
conferência “Desafios da 
Inovação e Segurança de 
Informação”, organizada 
pelo CHLN, onde se 
discutiu o desenvolvimento 
tecnológico e a protecção de 
dados em meio hospitalar. 
A cibersegurança é uma 
questão que, pelo seu 
carácter estruturante, 
preocupa cada vez mais as 
administrações hospitalares 
e o encontro contou com 

>Está concluído o nosso “Bilhete 
de Identidade” onde  sintetizámos 
numa infografia elementos gráficos 
para melhor apreensão da dimensão 
do Nosso CHLN. É mais um passo 
importante para o reforço da 
transparência da nossa governação. 
Entre os dados relativos ao mês  
de Fevereiro, destaca-se, a título  
de exemplo, as 128.349 consultas 
externas médicas que realizámos,  
as 3.836 cirurgias electivas efectuadas 
e as 13.291 sessões em hospital  
de dia que levámos a cabo. 
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> O Centro Hospitalar Lisboa 
Norte passou a consumir 
água da torneira em 
jarros disponibilizados 
pela EPAL. A 
cerimónia simbólica 
foi assinalada pelo 
presidente do Conselho 
de Administração, Carlos 
das Neves Martins e 
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Presidente do Parlamento  
no Pulido Valente

> O Senhor Presidente da 
Assembleia da República, 
Dr. Eduardo Ferro 
Rodrigues, foi operado 
(dia 21 de Março) a um 
pulmão no Hospital 
Pulido Valente. A cirurgia 
a cargo do Dr. Francisco 

> Março foi o mês da  3ª Gala 
Solidária da Associação Amigas  
do Peito, cuja sede está instalada 
no Centro Hospitalar Lisboa  
Norte. O Teatro São Luiz, em 
Lisboa, foi o palco o escolhido para 
uma passagem de modelos,  
com mulheres vítimas de cancro  
da mama, cujo objectivo foi 
angariar apoios para adquirir  
um mamógrafo móvel. 

BILHETE DE 
IDENTIDADE CHLN

Água da torneira

AMIGAS DO PEITO
NA PASSARELLE

Félix, Director do Serviço 
de Cirurgia Torácica do 
Hospital Pulido Valente, foi 
um sucesso. Uma vez mais, 
os Nossos profissionais 
cumpriram com distinção 
a missão de serviço público 
que lhes está atribuída. 

contou com a presença 
de Marcos Sá, Director 
de Comunicação e 
Educação Ambiental  
da EPAL. Mais um 
passo para que a 
estratégia inovadora 
do “CHLN Green 
Hospital” seja cada vez 
mais uma realidade.
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O MILÉSIMO 
TRNSPLANTE 
DEVOLVEU  
A QUALIDADE  
DE VIDA A  
UM EMPRESÁRIO 
ALENTEJANO

a tarde de 30 de Janeiro quando 
entrou no Bloco Operatório 
o Dr. Lucas Batista já sabia o 
que o esperava. Era o milésimo 
transplante renal realizado no 
CHLN. Este número era motivo 

de orgulho e motivação para toda a equipa 
presente. Na sala de operações estavam 
quatro cirurgiões, entre eles uma interna, 
uma anestesista e três enfermeiros. 

Mas já antes, uma outra equipa  
transversal e multidisciplinar trabalhara  
na preparação desta cirurgia. Tudo 
começara na noite anterior, com a colheita 
de órgãos de um dador, um jovem adulto.

Depois da colheita, o Serviço de 
Nefrologia foi informado pelo Instituto 
Português do Sangue e Transplantação 
da compatibilidade entre o dador e 
recepto. Após observação médica, e não 
existindo contra-indicações, medicou o 
doente e contactou a equipa de cirurgia 
para efectuar o transplante. Coube ao Dr. 
Lucas Batista criar a equipa que assinou 
este feito composto de várias etapas e 
envolvendo vários serviços.

O milésimo transplante renal durou 
cerca de duas horas e meia e comportou  

N
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O HOSPITAL DE SANTA 
MARIA REALIZOU, 
RECENTEMENTE, O SEU 
MILÉSIMO TRANSPLANTE 
RENAL. UM NÚMERO  
COM FORTE SIGNIFICADO 
PARA O CENTRO 
HOSPITALAR LISBOA 
NORTE, POIS CONSTITUI 
UM MARCO NUM 
PERCURSO QUE TEVE 
INÍCIO EM 1989 
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três passos: a cirurgia para preparação 
do rim, que coube à Drª Margarida Ivo, 
a cirurgia dos vasos pélvicos do receptor 
(para receber o novo rim) e a cirurgia do 
implante. No Bloco a gerir todos estes 
procedimentos, estava a enfermeira Ângela 
Moreno considerada “a alma disto tudo”. 
Também o Dr. Nestor Pinto contribuiu 
com a sua larga perícia.

Antes de iniciar a cirurgia, Dr. Lucas 
Batista quis falar com o doente. “Fiz as 
perguntas habituais nestas circunstâncias. 
Há quanto tempo era insuficiente renal? 
Fiz perguntas sobre a urina e problemas 
vasculares. O doente estava bem, um 
pouco ansioso, como é normal nestas 
situações pré-operatórias”

E como foi este transplante? “Cada 
órgão que se transplanta tem as suas 
especificidades.  “No rim direito tivemos que 
fazer a plastia da veia – uma intervenção 
em que se resconstrói a veia cava, isto é, 
prolongar a veia renal com a veia cava do 
dador para a acompanhar e ter o mesmo 
tamanho que a artéria renal”. 

Depois da preparação do rim que envolve 
a plastia da veia passa-se à cirurgia  
do implante com as anastomoses dos vasos 
renais aos vasos ilíacos do receptor. O 
tempo em que decorrem estas anastomoses 
corresponde ao tempo de isquémia  
quente do enxerto. É fundamental ser um 
tempo curto para se preservar as funções 
do rim a transplantar. 

O novo rim ficou na fossa ilíaca direita de 
António, nome fictício do transplantado, 
que também mantem os rins nativos, não 
funcionantes. Com 42 anos, António, um 
empresário alentejano, há muito que sofria 
de insuficiência renal que o incapacitava. 
Estava há cerca de dois anos à espera de um 
rim compatível que lhe devolvesse uma parte 
da qualidade de vida entretando perdida. 

A intervenção a que foi sujeito durou 
cerca de duas horas e meia e o pós 
operatório decorreu sem intercorrências. 
António saiu ao fim de seis dias de 
internamento. Hoje, cerca de dois meses 
depois, é um homem diferente, com mais 
vitalidade e “com um rim fantástico”, 
acrescenta a Dra Margarida Ivo, cirurgiã 
que preparou o rim para o implante.

  Março de 2018  Março de 2018
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Lisboa Norte tema de capa
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Lisboa Norte tema de capa
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Uma trajectória
sempre crescente
> Para o Dr. José Guerra, coordenador 
da Unidade e Centro de Referência  
de Transplantação Renal de Adultos 
e atual Director do Serviço de 
Nefrologia e Transplantação  
Renal do CHLN, o milésimo 
transplante renal realizado na 
instituição “tem um significado 
simbólico, pois traduz um aumento 
crescente da transplantação  
no maior hospital do país”.

Tendo iniciado a sua actividade  
na área da transplantação renal  
em 1983 na Unidade de 
Transplantação do Hospital da 
Cruz Vermelha Portuguesa, o Dr 
José Guerra foi quem preparou e 
seguiu, após a cirurgia, o primeiro 
transplante renal realizado  
no Hospital de SantaMaria. 

“Este transplante corresponde, 
por esse facto, ao culminar  
de um percurso iniciado em 1989. 
Atingimos este número depois  
de muitos anos de trabalho  
e aprendizagem. Por isso,  
o milésimo transplante constitui 
um motivo de reflexão sobre  
o que já fizemos e queremos 
continuar a fazer”.

Só em 2017, o CHLN realizou  
65 transplantes renais, um  
número que corresponde a um 
crescimento de 50% face aos 
anos anteriores. Um crescimento 
relacionado também com o 
aumento das colheitas e com uma 
logística cada vez mais adequada 
dos serviços desta área.

BILHETE DE IDENTIDADE
Dr. José Guerra, 65 anos

> O Coordenador da Unidade de Transplantação 
e Director do Serviço de Nefrologia  
e Transplantação Renal do CHLN

> Formado na Faculdade de Medicina da 
Universidade de Lisboa em 1979

> Trabalha no Hospital de Santa Maria desde  
1980 e foi nomeado responsável do sector médico 
da transplantação renal em 1998

> Entre 2003 e 2005 foi Adjunto do 
Diretor Clínico do Hospital de Santa Maria 

10 > A colheita do rim que deu  
origem ao milésimo transplante 
esteve a cargo da Dra. Miroslava 
Gonçalves, Diretora do Serviço de 
Cirurgia Pediátrica do Hospital de 
Santa Maria. A cirurgiã vem do fim 
do mundo, se preciso for, para 
dar mais vida a quem dela 
necessita, nomeadamente 
porque sabe que um dos aspectos 
importantes, neste processo,
é o tempo da colheita.

Sobre a sua intervenção 
neste transplante, carregado 
de simbolismo, destaca a 
multidisciplinaridade e organização 
que exigiu. “Toda a transplantação 
envolve imensos profissionais e 
especialidades. Falo de médicos, 
enfermeiros, mas também de 
técnicos. Até os polícias que 
transportam os órgãos são 
decisivos. Todos os que participam 
na operação são fundamentais”.

E é aqui que reside a 

complexidade da transplantação  
porque, como explica a Dra.
Miroslava, a técnica do 
transplante é “relativamente 
simples, não obstante a perícia 
exigida.”  O milésimo transplante 
enche de orgulho, também, 
Diretora do Serviço de Cirurgia 
Pediátrica, embora os números  
do transplante renal infantil, a 
sua área especialização,  
sejam mais modestos.

Aqui o trabalho dos médicos 
é feito em conjunto e o Bloco 
Operatório também é comum ao 
dos adultos, embora em ambiente 
infantil. “Quando a criança já tem 
o seu órgão vai para os cuidados 
intensivos infantis, sendo que 
aí os profissionais que tratam 
da criança pertencem à área 
pediátrica”, conta a cirurgiã.

Na transplantação pediátrica, 
explica a Dra. Miroslava, o que 
conta é o peso e não a idade 

da criança. “O peso tem mais 
importância devido ao espaço 
para colocação dos órgãos e 
consequentemente uma menor 
tendência para complicações 
graves”. É caso para se dizer 
que em crianças que sofrem de 
insuficiência renal o peso “tem... 
outro peso. “Por exemplo, uma 
criança com um ano de idade pode 
ter dez quilos, mas uma criança 
com insuficiência renal com este 
peso pode ter já três anos”. 

No Centro Hospitalar 
Lisboa Norte o número de 
transplantes renais pediátricos 
é relativamente menor. Estamos 
a falar de 150 pois, felizmente, 
proporcionalmente há muito 
menos crianças com insuficiência 
renal. No entanto é importante 
sublinhar  que a Unidade de 
Transplante Pediátrico do Centro 
Hospitalar Lisboa Norte é hoje um 
centro de referência europeus.

“TODOS SÃO FUNDAMENTAIS”

BILHETE DE IDENTIDADE
Miroslava Gonçalves,
63 anos
> Diretora do Serviço  
de Cirurgia Pediátrica  
do CHLN
> Formada na 
Universidade de Coimbra

  Março de 2018



ideal controlada através de um foco 
de luz também acoplado ao sistema. A 
endoscopia de coluna é, portanto, uma 
técnica minimamente invasiva, que 
permite visualizar o local exato da hérnia 
com um grande aumento através de 
monitores de alta definição, retirando-a 
com toda a segurança.

Comparando com uma intervenção 
clássica, existem algumas vantagens 
do uso do endoscópio, como o facto de 
permitir a realização da cirurgia com 
uma ligeira sedação e anestesia local, 
dando a possibilidade da alta ser no 
próprio dia da cirurgia. Além disso, 
o facto do acesso ser minimamente 
invasivo, faz com que a hemorragia 
intraoperatória seja reduzida e a dor pós-
operatória seja significativamente menor.

Tendo em conta a prevalência da 
patologia degenerativa da coluna na 
população em geral, estamos perante 
a possibilidade de poder aplicar esta 
técnica a um elevado número de doentes. 

Os primeiros casos operados no 
Centro Hospitalar foram hérnias discais 
lombares tendo os doentes tido alta 
na manhã seguinte à cirurgia e com 
excelente resultado clínico e funcional. 
Com a progressiva implementação da 
técnica iremos alargar as indicações 
cirúrgicas, mantendo para isso a 
colaboração com os colegas alemães 
cuja experiência é determinante para 
um desenvolvimento mais rápido e 
sustentado destas intervenções, entre nós.

Estando o Centro Hospitalar Lisboa 
Norte integrado num Centro Académico, 
tem uma responsabilidade acrescida no 
que diz respeito ao acesso à inovação. 
Este é um exemplo de como podemos  
e devemos oferecer a inovação aos  
nossos doentes, mantendo o CHLN  
na vanguarda da tecnologia.

  Abril de 2018
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NA VANGUARDA
DA TECNOLOGIA

á muito que a cirurgia 
endoscópica é efetuada em 
diversas especialidades de uma 
forma quotidiana, estando a 
sua utilização completamente 
implementada, tendo 

destronado abordagens mais invasivas 
que se realizavam previamente. São 
exemplos a laparoscopia na cirurgia 
abdominal ou a artroscopia na cirurgia 
do aparelho locomotor.

Na Neurocirurgia a utilização da 
endoscopia é feita mais regularmente 
na cirurgia intracraniana, seja na 
abordagem a tumores da base do crânio 
(como são adenomas da hipófise), seja 
na abordagem intraventricular para 
tratamento de patologias inerentes a 
alterações da circulação do líquido 
céfalo-raquidiano.

No âmbito da cirurgia da coluna 
vertebral, esta tecnologia já existe há 
vários anos, mas nunca se estabeleceu 
devido à fraca qualidade de imagem, assim 

H como dos instrumentos que estavam 
disponíveis. Um dos problemas que 
promoveu o seu desuso, quando esta 
técnica inicialmente surgiu, foi o facto de 
não trabalharmos dentro de uma cavidade 
natural (como é o caso da laparoscopia ou 
da artroscopia), tendo esta de ser criada 
através da infusão de soro fisiológico.

Recentemente houve muitos 
desenvolvimentos tecnológicos nesta 
área que permitiram o renascer desta 
técnica cirúrgica e estamos neste 
momento a assistir à sua implementação 
a nível mundial. No início deste 
mês, realizaram-se no Serviço de 
Neurocirurgia do Centro Hospitalar 
Lisboa Norte três intervenções 
totalmente endoscópicas à coluna 
vertebral para tratamento de hérnias 
discais lombares. Estas foram as 
primeiras a ser realizadas num Hospital 
Central do Serviço Nacional de Saúde.

Estas cirurgias foram desenvolvidas 
em parceria com um grupo alemão 
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Lisboa Norte inovação

sediado em Frankfurt, e nesse dia o Dr. 
Ralf Wagner – neurocirurgião alemão 
de reconhecido mérito -  acompanhou 
os dois neurocirurgiões portugueses 
que realizaram estes procedimentos: eu 
mesmo e o o Dr. Sérgio Livraghi.

Os atuais sistemas endoscópicos 
fornecem aos cirurgiões uma variedade 
de indicações para a sua utilização tais 
como: hérnias discais, estenoses da 
coluna vertebral, terapia da dor  
ou tratamentos de estabilização.  
Os cirurgiões utilizam estas tecnologias 
para operar através de pequenas 
incisões (com menos de 1 cm) sob 
anestesia local ou geral.

A principal diferença entre a cirurgia 
endoscópica da coluna e a cirurgia 
convencional é que na endoscópica, 
o cirurgião consegue ver através de 
uma câmara acoplada ao sistema para 
qualquer direção a partir do canal de 
trabalho, com toda a nitidez de um 
monitor Full-HD e com a luminosidade 

PELA PRIMEIRA VEZ FOI FEITA 
UMA CIRURGIA TOTALMENTE 
ENDOSCÓPICA À COLUNA 
VERTEBRAL PARA TRATAMENTO 
DE HÉRNIAS DISCAIS  
LOMBARES NUM HOSPITAL 
CENTRAL DO SNS.  
O NEUROCIRURGIÃO 
DR. EDSON OLIVEIRA EXPLICA 
COMO TUDO SE PASSOU

ARTIGO 
DR. EDSON 
OLIVEIRA
NEUROCIRURGIÃO
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nquanto interno nunca pensei 
que poderia vir a ser um dia 
diretor do Serviço. Perspectivava 
apenas exercer a especialidade de 
Cirurgia Vascular, até porque este 
tipo de evolução é sempre muito 

imprevisível, porque a vida e a carreira 
são demasiado complexas e dependentes 
de diversas variáveis para se poder ter 
um projeto a tão longo prazo. Agora que 
aqui estou, ambiciono posicionar o Serviço 
como uma referência no tratamento dos 
doentes vasculares, com novas tecnologias 
e capacidades de intervenção.

Outra das minhas linhas de orientação é 
procurar oferecer ao doente um tratamento 
global, que não passe apenas pela fase 
aguda, em que são feitas as intervenções. 
Temos a preocupação de poder proporcionar 
um seguimento de qualidade aos nossos 
doentes, identificando complicações  
a longo prazo, cada vez mais importantes  
em algumas áreas da especialidade, como  
o tratamento endovascular.

O nosso Serviço integra dois sectores de 

Lisboa Norte primeira pessoa

E

PENSOU EM SER 
CIRURGIÃO GERAL, 
MAS ACABOU POR SE 
DEDICAR À CIRURGIA 
VASCULAR, QUE  
O REALIZA E EM QUE 
TEM OBTIDO GRANDES 
RESULTADOS

“A CAMINHO 
  DO FUTURO”

14 15

PROF. DOUTOR 
LUÍS MENDES 

PEDRO DIRECTOR 
DO SERVIÇO 
DE CIRURGIA 

VASCULAR
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internamento, em duas alas laterais, num 
total de 32 camas, cuja taxa de ocupação se 
situa entre os 90 e os 100%. Numa destas 
áreas está uma unidade com cuidados 
mais diferenciados, com cinco camas e 
enfermagem própria. Basicamente, é uma 
unidade de recobro cirúrgico. 

Além disso, há ainda um outro espaço 
físico de localização central – onde se 
realizam as actividades de ambulatório, 
tanto de enfermagem como cirúrgica – 
que é partilhado com a Cirurgia Geral e 
utilizado, sobretudo, para fazer acessos 
vasculares para hemodiálise. Aqui se 
situam, também, a parte administrativa e os 
gabinetes médicos. 

Um aspecto que sublinho é o óptimo 
ambiente que se vive naquele espaço 
entre os colegas das diferentes áreas 
profissionais. A nossa perspectiva é que 
as pessoas tenham gosto em vir trabalhar 
e se sintam bem. Temo-nos preocupado 
com essa questão e penso que o ambiente é 
muito bom.

A actividade cirúrgica é realizada em 
quatro ambientes – Bloco Operatório 
central; sala de angiografia e intervenção 
do Serviço de Imagiologia, no piso 2; 
Sala de Cirurgia de Ambulatório do 
próprio Serviço; e Bloco Operatório do 
Hospital Pulido Valente, onde se realizam 
intervenções a varizes dos membros 
inferiores em regime ambulatório. 

Também a atividade de enfermagem 
deste espaço é muito diferenciada - e 
não apenas no que respeita aos doentes 
do internamento. Temos uma área 
de ambulatório que permite que os 
doentes permaneçam menos tempo 
internados e possam continuar o seu 
tratamento, que é supervisionado aqui 
no Serviço. Neste espaço localiza-se 
também o Laboratório Vascular, onde 
é realizado um importante número de 
exames de diagnóstico vascular por 
métodos não invasivos. Neste momento, 
trabalham neste espaço duas técnicas 
cardiopneumologistas. 

A Consulta Externa é, naturalmente, 
outra das vertentes do Serviço. É muito 
movimentada e encontra-se dividida em 
quatro diferentes áreas: a Consulta Geral, 

e agendamento pré-operatório de doentes 
com varizes dos membros inferiores, 
em que é efetuada a orientação clínica 
dos doentes antes das intervenções 
cirúrgicas de ambulatório. 

A ligação entre os especialistas dos dois 
hospitais, passa por uma colaboração 
linear. Geralmente, encontramo-nos uma 
vez por semana, à quinta-feira. Os médicos 
com funções no HPV vêm ao Santa Maria 
participar na reunião clínica do Serviço e 
trocamos toda a informação necessária.

A isquemia dos membros inferiores, a 
doença aneurismática da aorta e a estenose 
carotídea representam a esmagadora 
maioria da atividade cirúrgica, no que 
respeita ao polo do Hospital de Santa 
Maria. Trata-se de doentes, em regra, 
bastante complexos e com necessidade de 
intervenções diferenciadas. A isquemia 
crítica dos membros inferiores é muito 
pesada em termos médicos. Normalmente, 
implica doença arterial extensa e lesões 
graves nos membros. Para além disso, 
associa-se uma componente social 
que a torna muito pesada em termos 
institucionais. Geralmente, são doentes 
idosos, que precisam de apoio social no 
domicílio e de cuidados continuados, os 
quais muitas vezes não são imediatos 
nem fáceis de organizar e não dependem 
diretamente do hospital. 

Tambem a patologia aneurismática é 
muito pesada, uma vez que tem implicação 
vital e obriga a técnicas diferenciadas do 
ponto de vista cirúrgico e tecnológico. 

O Serviço tem, neste momento, uma 
grande solicitação para o tratamento das 
patologias mencionadas, sobretudo de 
doentes com isquemia crítica e de patologia 
aneurismática. O que mais nos caracteriza 
é uma grande actividade nestas duas áreas, 
mas também o facto de sermos um Serviço 
universitário. Procuramos desenvolver 
investigação científica e estamos envolvidos 
em actividades de ensino pré e pós-
graduado. Esta atividade científica e de 
formação não ocupa ainda o espaço de que 
gostaria dentro do Serviço. Contudo, 
é meu objetivo poder vir a criar condições  
e instrumentos para que, futuramente,  
se aumente esse impacto. 
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que dá resposta aos pedidos de primeira 
vez e de seguimento; a Consulta de Acessos 
Vasculares para Hemodiálise, recentemente 
transformada em consulta multidisciplinar, 
realizada em conjunto pela Cirurgia 
Vascular e pela Nefrologia; a Consulta 
de Malformações Vasculares, dedicada a 
um grupo de doentes muito específcos”, 
tanto do ponto de vista clínico como de 
diagnóstico e de tratamento. 

Finalmente, no polo do Hospital 
Pulido Valente, é realizada, para além da 
Consulta Geral, a Consulta de Avaliação 

Perfil
> Nasci há 53 anos, em Monsanto, na Beira 
Baixa, e sempre quis ser médico. Licenciei-
me em 1987, pela Faculdade de Medicina de 
Lisboa. Em 1997, tornei-me especialista em 
Cirurgia Vascular (assistente hospitalar), 
fiz o concurso para assistente hospitalar 
graduado, em 2006, e passei a chefe de serviço 
– assistente hospitalar graduado sénior –  
em concurso realizado em 2015. 

Na carreira académica, finalizei o 
doutoramento na FMUL em 2003 e fui aprovado 
em concurso para professor associado em 
2009. Prestei provas de Agregação na FMUL, 
em 2015 (professor associado com agregação). 
A Cirurgia Vascular surgiu na minha vida 
em 1987, altura em que era aluno do meu 
antecessor na Direção do Serviço, Prof. Dr. 
José Fernandes e Fernandes. Sempre tive 
bastante interesse em cirurgia e durante todo o 
curso perspetivei ter uma carreira cirúrgica.

Inicialmente, o meu interesse estava 
direcionado no sentido da Cirurgia Geral. 
Contudo, no contexto do curso de Medicina  
e da disciplina de Cirurgia Vascular do 6º ano, 
surgiu a oportunidade de trabalhar com  
José Fernandes e Fernandes. O Prof.  
convidou-me para integrar a sua equipa. 
Comecei a estar envolvido, a ajudar nas 
operações e a contactar com os doentes.  
Foi esse conhecimento da especialidade  
e o gosto pela mesma que me fizeram ficar.



DURANTE O PRIMEIRO 
MÊS DE VIDA FOI-LHE 
DIAGNOSTICADA 
FIBROSE QUÍSTICA. 
HOJE, AOS 10 ANOS, 
ISAURA PRONTO,  
DIZ QUE SE SENTE  
“EM CASA” NO CHLN 
E QUE “QUANDO FOR 
GRANDE” QUER SER 
MÉDICA NO HOSPITAL 
DE SANTA MARIA

ISAURA PRONTO: UMA PEQUENA GRANDE LIÇÃO DE VIDA

saura é uma menina 
muito inteligente, positiva 
e que adora escrever e 
desenhar. Através dos 
profissionais do Hospital 
de Santa Maria (HSM) e 

da Associação para as Crianças 
de Santa Maria (ACSM), 
este sonho foi acarinhado, 
tornando-a na mais recente 
«escritora» dos já conhecidos 
contos da «Maria Raposa», uma 
coleção de histórias infantis onde 
estão presentes os contributos 
literários de reputados autores 
portugueses, como José Luís 
Peixoto ou Luísa Ducla Soares  
e cujo valor de venda reverte 
para a construção do futuro 
Centro Ambulatório Maria 
Raposa, do Departamento de 
Pediatria do Centro Hospitalar 
Lisboa Norte (CHLN). 
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A Isaura tomou conhecimento 
da publicação do seu conto, 
em Dezembro, por altura da 
sua última consulta, antes 
do Natal. Foi recebida pelos 
profissionais que a acompanham 
e que quiseram celebrar mais 
um objetivo atingido. Foi 
preparada com muito carinho 
uma verdadeira sessão de 
autógrafos, com direito a ramo 
de flores para a autora. Isaura, 
com um sorriso, não se fez 
rogada. Afinal, também quer ser 
escritora, médica…ou música! 
Porque há uns tempos que anda 
também a ter aulas de clarinete 
no Conservatório.

Os pais, Vanda e Bruno, 
não escondem o orgulho 
nesta menina tão especial. 
Não escondem também a 
sua colaboração inicialmente 
com a Associação “Terra 
dos Sonhos” e agora com o 
Departamento de Pediatria do 
CHLN, e com a ACSM para 

tenho as minhas amigas (as 
enfermeiras). Consigo inspirar-
me e, como todos me conhecem, 
sinto-me à vontade.

A Associação “Terra dos 
Sonhos” fez-te uma surpresa, há 
1 ano atrás?

É verdade. Consegui publicar 
outro livro, que já tinha  
escrito quando tinha 7 anos e 
que foi o meu 1º livro. Também 
fui aos Açores e fui médica,  
aqui na Consulta de Pediatria, 
por um dia. 

Gostavas de ser Pediatra?
Sim, porque acho muito 

interessante o trabalho da minha 
médica. Quando estudamos 
Medicina, conseguimos descobrir 
coisas sobre o nosso corpo. Coisas 
que não eu sabia, sobre os meus 
pulmões. Quando eu era mais 
pequenina, o que me interessava 
era descobrir coisas sobre as 
bactérias e como combatê-las.

Gostas mais de escrever ou de 
desenhar?

Gosto mais de escrever. Mas 
depois, para dar vida à história, 
gosto também de desenhar. Para 
não ficar só “um texto”. 

Quais são os teus projectos de 
futuro, sendo que já tens 2 livros 
editados?

Gostava de publicar mais 
livros e também ser médica 
pneumologista pediátrica. 

E vinhas trabalhar para o 
Hospital de Santa Maria?

Sim. Porque tenho estado a 
minha vida toda por aqui.

É verdade que também tocas 
clarinete?

Desde sempre que adoro 
ouvir música e também de ir 
ver concertos e orquestras. 
Quando era pequenina queria 
tocar flauta. Mas depois, como 
queria ir para o Conservatório 

e não havia flauta normal, quis 
um instrumento que fosse o 
mais parecido possível com a 
flauta. Neste momento, estou no 
Conservatório há um ano, onde 
toco clarinete. Quando crianças 
como a Isaura Pronto, pela sua 
doença, vêm sistematicamente 
ao Hospital, quer seja para 
tratamentos, para consultas 
ou mesmo em situações mais 
agudas em internamentos, 
constroem fortes ligações a 
todos os profissionais que estão 
envolvidos no seu tratamento. 
Essa ligação é fundamental 
para gerar a confiança 
necessária para que a criança 
se submeta de livre vontade 
a tratamentos, muitas vezes 
demorados e difíceis, ou até, 
para encarar melhor o processo 
de internamento. No final,  
a cumplicidade, a amizade  
e o carinho gerados pela partilha 
de momentos importantes é 
inevitável.

Lisboa Norte histórias inspiradoras

que os sonhos de Isaurinha, 
como carinhosamente todos lhe 
chamam, se materializassem. E 
até porque, desde muito cedo, os 
profissionais, sobretudo através 
da Tele Aula, começaram a notar 
as suas excelentes capacidades 
para a escrita e para o desenho.

 No caso específico da história 
“Os Sonhos da Maria Raposa”, 
os pais de Isaura explicam como 
tudo se passou: “A Professora 
Celeste Barreto (Diretora do 
Departamento de Pediatria) 
pediu para que a Isaura fizesse 
uma história sobre a Maria 
Raposa. História essa que acabou 
por ser terminada quando estava 
no internamento, assim como  
a ilustração da mesma. Estamos 
muito orgulhosos e nota-se  
que a Isaura está muito feliz por 
esta surpresa.”

Ao conversarmos com a Isaura, 
percebemos porque todos os 
profissionais são unânimes em 
considerá-la uma menina muito 

especial e um exemplo para 
crianças e adultos na forma como 
lida com a doença: 

Gostas de escrever? Há quanto 
tempo sabes que o gostas de 
fazer?

Desde muito pequena. Sempre 
gostei das letras e de brincar com 
as palavras. Depois comecei a ler 
e a escrever algumas histórias. Na 
escola, sempre que há exercícios 
e testes, gosto muito da parte em 
que temos de fazer composições.

O que sentes quando estás a 
escrever? 

Gosto de me esforçar ao 
máximo quando escrevo. Gosto 
de escrever. De ler e juntar as 
palavras para fazer uma história 
com elas. Sinto-me muito bem a 
fazer isso.

O que é que mais gostas quando 
estás aqui no Hospital? 

Quando estou internada 
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> A Educadora Rita Guerreiro sem 
esconder a sua satisfação, fala-nos 
dos três anos de convivência com 
a Isaura: “É exemplar porque é 
uma criança que acredita e confia 
em si própria, o que lhe permite a 
realização dos seus sonhos.” Diana 
Pita, sua Professora no Hospital de 
Santa Maria, confirma: “A Isaura 
é uma aluna excepcional! Há 4 
anos que recebe apoio na Escola do 
Hospital para que o seu percurso 
escolar não seja interrompido. 
Durante os internamentos, a 
mochila de Isaura não fica em 
casa. Aliás, é uma criança que 
ultrapassa as adversidades diárias 
e que se empenha na realização 
das tarefas escolares. Sempre que 
possível, a Isaura participa também 
nas atividades desenvolvidas 
pela nossa escola, com muito 
entusiasmo e interesse. Seria fácil 
ensinar se todos os alunos fossem 
como a Isaura. Sinto-me uma 
privilegiada, pois vê-se e sente-se 
que ela tem um prazer enorme em 
aprender. E eu também aprendo 
muito com a Isaura, pois ela é uma 
lição de vida...” 

“ACREDITA EM
SI PRÓPRIA”

> A Enfermeira Diana Rama, 
que se encontra na Consulta 
de Enfermagem de Fibrose 
Quística há 5 anos, fala-nos  
da sua experiência com Isaura:
 
HÁ QUANTO TEMPO CONHECE 
A ISAURA?
> Conheço-a há cerca de 5 
anos, desde que estou nesta 
consulta. O nosso contacto é 
feito na Consulta de Enfermagem 
e em Ambulatório. A Isaura 
é uma menina que faz o 
acompanhamento da sua doença 
no Departamento de Pediatria 
do CHLN. Há a necessidade 
de vigilâncias periódicas, 
consoante as suas necessidades. 

COMO É QUE A ISAURA  
TEM LIDADO, AO LONGO DESTES 
ÚLTIMOS ANOS, COM  
A SUA DOENÇA?
> A Isaura é uma criança 
extremamente inteligente, 
compreende tudo (até o 
que é dito nas entrelinhas). 
Existem assuntos que os 
pais não querem abordar, em 

“A ISAURA
PERCEBE TUDO”

determinados momentos, por 
causa da fragilidade, mas a 
Isaura percebe tudo. A Isaura, 
se for preciso, menciona um 
determinado assunto, dizendo 
se quer ou não falar sobre ele. 
Ela está incluída em todo o 
processo da sua doença, o que é 
muito importante. Sou também 
voluntária da Associação 
“Terra dos Sonhos”. Em casos 
semelhantes aos da Isaura, 
tentamos sempre valorizar as 
crianças e, de alguma forma, 
compensá-las ao longo dos 
vários meses que vão aqui 
passando. Na altura surgiu a 
possibilidade da realização 
de uma candidatura, para 
poder realizar alguns sonhos 
da Isaura. Através dela, a 
Isaura teve oportunidade de 
ser médica, aqui no Serviço, 
por um dia, teve ainda 
oportunidade de ir aos Açores 
e surgiu devido ao seu gosto 
pela escrita a oportunidade de 
publicar uma história. 

Estas opiniões são também 
partilhadas pela Nutricionista 
Sandra Mexia, que acompanha 
Isaura e que a descreve como 
“uma criança muito querida, 
inteligente e batalha¬dora. É 
um exemplo para as crianças 
e para os adultos”.

Ouvimos ainda a Educadora 
Rita Guerreiro e a Professora 
Diana Pita que nos falaram 
no comportamento, 
nas competências e no 
desempenho da Isaura 
enquanto aluna da Tele Aula 
do Hospital de Santa Maria.

> Fomos ouvir a Dr.ª Luísa Pereira, 
a Médica especialista em Fibrose 
Quística, que acompanha a Isaura 
desde a sua referenciação, feita 
aos 3 meses de idade. 

HÁ QUANTO TEMPO 
ACOMPANHA A ISAURA?
> Desde que era bebé, quando 
ocorreu o diagnóstico da 
sua doença e definido o seu 
acompanhamento aqui, em Santa 
Maria. É uma criança muito 
positiva e muito empenhada. 
Tem uma doença crónica grave 
e que já causou múltiplos 
internamentos. Mas, apesar 
disso, a Isaura acredita sempre 
que as coisas podem correr 
bem. De facto, o seu dinamismo 
e o seu espírito de iniciativa 
têm feito com que tudo corra 
melhor. É uma menina especial, 
principalmente por causa da sua 
atitude perante a doença.

A ISAURA DEMONSTRA MUITO  
A VONTADE DE UM DIA VIR A SER 
MÉDICA AQUI NO HOSPITAL  
DE SANTA MARIA. NA QUALIDADE 
DE SUA MÉDICA ASSISTENTE  
COMO ENCARA ESSE DESEJO? 
> Eu já tenho conhecimento  
dessa vontade da Isaura. Porque 
até no contexto de outras 
atividades, já lhe proporcionamos 
um dia em que ela, devidamente 
fardada, pôde estar e acompanhar 

a dinâmica do serviço, como  
se fosse médica, e notei que 
gostou muito da experiência.  
Creio que é muito positivo, pois 
significa que vê os médicos como 
amigos e como pessoas com 
as quais se identifica, o que é 
especialmente importante para 
alguém que é portadora de uma 
patologia crónica. 

QUANTAS CRIANÇAS PORTADORAS  
DE FIBROSE QUÍSTICA SÃO 
SEGUIDAS NO HOSPITAL 
DE SANTA MARIA?
> Tenho, neste momento,  
110 doentes diagnosticadas  
com Fibrose Quística e que 
acompanho.

QUAL É A IMPORTÂNCIA DE A 
NOSSA INSTITUIÇÃO TER UMA 
EQUIPA MULTIDISCIPLINAR PARA 
RECEBER BEM ESTAS CRIANÇAS?
> Numa doença destas é 
fundamental. Esta patologia, 
quando está entregue a si 
própria, sem acompanhamento 
e seguimento adequados, pode 
causar a morte antes dos 10 anos 
de idade. Quando, há 25 anos, 
vim para esta especialidade, a 
esperança de vida dos portadores 
de Fibrose Quística não chegava, 
sequer, aos 20 anos de idade. 
Atualmente, em Portugal e, mais 
em concreto, no Hospital de 
Santa Maria, efectuamos mais 
seguimentos em adultos do que 
em crianças, porque a esperança 
média de vida “cresceu” para 
os 40 e 50 anos de idade. Mas 
concreta¬mente neste caso, 
a Isaura, por exemplo, não 

pode comer antes de tomar um 
medicamento. É imprescindível 
pois, para os portadores desta 
doença crónica, o cumprimento 
das regras estipuladas pelos 
profissionais de saúde que os 
acompanham, assim como o 
cumprimento disciplinado de 
todas as recomendações. Estas 
características associadas a 
um acompanhamento adequado 
por uma equipa multidisciplinar 
como a que temos são fatores 
determinantes para que estes 
doentes tenham uma maior 
esperança e uma melhor qualidade 
de vida. É ainda importante 
referir que até há 4 anos atrás, o 
diagnóstico da Fibrose Quística 
era feito pela análise de sintomas 
como o emagrecimento, a 
desnutrição, a fraqueza e pelo 
facto de o doente fazer múltiplas 
infeções respiratórias graves. 
Actualmente já é possível 
diagnosticar esta doença 
muito mais cedo, pois o seu 
diagnóstico foi incluído no 
Programa Nacional do Rastreio 
Neonatal (conhecido como o 
“teste do pezinho”). O que faz 
com que actualmente, possamos 
receber os recém-nascidos, 
portadores da doença, mas que se 
encontram numa fase em que esta 
não se expressou e agudizou.  
Este seguimento imediato 
proporciona aos doentes uma 
melhor qualidade de vida, evitando 
interna-mentos prolongados 
e respetivas terapêuticas 
associadas. Infelizmente,  
a Isaura não pôde beneficiar  
deste rastreio neo-natal.

“É MUITO
POSITIVA”
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LIGA DOS 
AMIGOS DO
HOSPITAL PULIDO 
VALENTE

á histórias que inspiram  
e há histórias que se cruzam 
com a própria vida daqueles 
que as ajudam a contar. 
Ajudam a contá-las porque 
ajudaram a construí-las  

e, num encruzamento das coisas, a 
história e a vida correm lado a lado 
como se fosse impossível separá-las.  
É assim e foi assim.

Peço desculpa pela nota demasiado 
pessoal que aqui deixo mas a história 
desta Liga, da Liga dos Amigos do 
Hospital de Pulido Valente, é também, 
em parte, um pouco da história da vida 
da autora do texto que em simultâneo 
também é fundadora da Liga.

Foi há 25 anos. Passaram muito 
depressa!

Fui convocada em Março de 1992 
para ir ao hospital. O Conselho de 
Administração, que à data era presidido 
pelo Professor Ramiro D’Ávila, pelo 
Administrador João Urbano e pelo 

H Enfermeiro Diretor Carlos Alberto 
Ferreira, quis formular-me um convite 
para fundar a Liga dos Amigos do 
Hospital de Pulido Valente.

Aceitei com o maior gosto e a sua 
concretização veio a efetuar-se, 
em escritura pública, no dia 5 de 
Novembro de 1992.

Para presidir à Assembleia Geral 
foi-me indicado pelo Conselho de 
Administração um nome de referência 
– o do Senhor Dr. Francisco Manuel 
Lopes Vieira de Oliveira Dias, ex- 
diretor do hospital e ex-Presidente da 
Assembleia da República.

Esta indigitação foi considerada por 
nós uma grande honra.

O Senhor Dr. Francisco de Oliveira 
Dias ainda se mantém nas funções, 
dirigindo a Assembleia Geral com 
a sua batuta de rigor. Foi também 
indicado, como apoio administrativo, 
o nome do Senhor António Pimparel, 
antigo funcionário administrativo do 
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Hospital, aposentado, e que auferia 
uma remuneração mensal.

Foi-nos cedido um pequeno gabinete, 
uma mesa, quatro cadeiras e uma 
máquina de escrever. Assim começou 
a Liga a funcionar. Angariaram-se 
associados, elaboraram-se os estatutos 
e foi nosso entendimento que a Liga 
não deveria ser constituída por 
colaboradores do Hospital, pois estes 
não deviam ser afastados da sua  
nobre função – cuidar o Doente. 
Deveria, pois, ser constituída  
por membros da Sociedade Civil.

A Sociedade Civil deve preocupar-se 
cada vez mais em ajudar o Outro que 
sofre, sobretudo aquele que lhe está 
mais próximo. Apelámos à Sociedade 
Civil do Lumiar. Esta prontamente 
disse Sim. Foi dado o sinal de partida.

Iniciou-se a Obra cuja história aqui 
vos apresentamos.

Fizemos sentir ao Conselho de 
Administração que não sabíamos 

estar nas coisas senão para fazer 
coisas. Não éramos nem somos 
subsídio-dependentes. O espírito de 
empreendedorismo da Liga levou-a  
a solicitar a cedência de um terreno 
para a construção de um equipamento 
que servisse de base de apoio  
financeiro ao desempenho das suas 
funções. E aconteceu. O espaço  
foi cedido – terrenos degradados  
na entrada do Hospital.

Para alcançar o nosso objetivo 
seguimos o conselho do Mestre: 
“Nunca subas a tua voz; melhora o teu 
argumento”.

Construiu-se e equipou-se um 
restaurante nesse espaço cuja 
responsabilidade financeira foi do 
concessionário, seleccionado por 
consulta, ficando durante cinco anos  
na exploração da unidade em troca  
do investimento realizado.

A garantia das receitas da 
concessão do restaurante permitiu 

JÁ COM UM QUARTO DE 
SÉCULO DE VIDA, A LIGA É UM 
INSTRUMENTO ESSENCIAL PARA 
A HUMANIZAÇÃO DA UNIDADE 
HOSPITALAR. MARIA JORGE 
NOGUEIRA DA ROCHA, A SUA 
PRESIDENTE, EXPLICA PORQUÊ
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25



  Março de 2018

26

  Março de 2018

27

Lisboa Norte parceiros

que obtivéssemos um empréstimo 
bancário de 30 mil contos, devidamente 
autorizado pelo Conselho de 
Administração e pela Assembleia Geral 
da Liga, para que, do lado contrário ao 
restaurante, construíssemos um Centro 
Comercial – “O Colombinho”.

Esta construção aconteceu e mais 
tarde foi alargada, tendo-se encontrado 
assim uma resposta digna para a 
instalação da Direção, dos Serviços 
Administrativos e do Voluntariado.

Com a concessão das lojas foram 
encontradas novas fontes de receita 
acrescidas ainda com o resultado da 
venda de jogos sociais da Santa Casa  
da Misericórdia de Lisboa.

Organizou-se o serviço de 
Voluntariado através do qual ajudámos 
e ajudamos o Doente.

Humanizámos o Hospital.
Conseguimos uma ambulância 

oferecida pelo Serviço Nacional de 
Emergência Médica que fazia a ligação 

ao Hospital de Santa Maria.
Porque o Hospital Pulido Valente 

está implantado numa vasta área 
exterior com grandes distâncias entre 
os serviços, comprámos uma carrinha 
de nove lugares – “A NAVETA” – que 
circula permanentemente no Parque  
de Saúde Pulido Valente.

Oferecemos um SMART ao Hospital 
para que os Doentes pudessem 
continuar a ser apoiados em domicílio 
pelos próprios profissionais do 
Hospital.

Pretendemos ser o Serviço Social 
do Doente, sempre dentro das nossas 
possibilidades financeiras.

É também através do Voluntariado que 
desempenhamos a nossa função social.

Os processos são organizados pelo 
Serviço Social do Centro Hospitalar 
Lisboa Norte. Se o Doente é carenciado 
e o processo social chega à Liga,  
a Liga tenta sempre resolver.

Criámos um Banco de Roupa.

Criámos um Banco de Ajudas 
Técnicas: 

Apoiamos o doente com próteses 
capilares, com alimentação específica, 
com medicação, com cadeiras  
de rodas, com shakers, com camas 
articuladas, com colchões anti escaras, 
com canadianas, com andarilhos,  
com fraldas, etc... Estes apoios podem 
ser concedidos a título precário ou a 
fundo perdido, conforme  
a sua natureza.

Procuramos sempre minimizar 
qualquer desconforto que se verifique, 
tentando humanizar, amenizar o 
sofrimento e distrair o nosso Doente.

Para o efeito, oferecemos ao Hospital 
frigoríficos, micro-ondas, televisões, 
quadros decorativos, ventoinhas, ar 
condicionado, etc...

Através de uma candidatura ao 
Alto Comissariado para a Saúde 
com o projeto “Viver Bem com a 
Doença Respiratória”, a Liga criou 

oportunidade para a recuperação do rés-
do-chão do Serviço de Pneumologia do 
Edifício Rainha D. Amélia.

A Liga ajudou a recuperar a Capela 
que se encontrava em avançado estado 
de degradação, colocando-a ao nível da 
dignidade que tal espaço nos merece.

A Liga tem apoiado alguns serviços  
do Hospital com a compra de 
equipamentos vários.

A Liga oferece jornais diários aos 
doentes do Hospital de Dia Oncológico.

A Liga celebra o Dia do Doente, o 
Natal, a Páscoa e outras efemérides, 
oferecendo presentes aos Doentes.

As várias Direções, os nossos 
Associados, os Membros dos vários 
Conselhos de Administração, as/os 
Voluntárias/os e os colaboradores da 
Liga estiveram e estão sempre connosco, 
razão principal pela qual esta Obra 
conseguiu alcançar os objectivos de que 
acabamos de vos dar conta.

Esta é a nossa pequena História!
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ecuando nas minhas memórias 
de infância e de adolescência, 
e às perguntas costumeiras 
de “O que queres ser quando 
fores grande?”, lembro-me que 
a minha resposta era sempre 

a mesma: “Quero ser médica.” E dizia-o 
com convicção! 

Cresci a ver o meu pai, Médico de 
Clínica Geral e Familiar, sempre pronto 
a ajudar quem dele precisava, sempre 
disponível, sempre lutador e paciente. 
E, ainda hoje, nem a idade o muda! 
Mas, se a profissão do meu pai e o seu 
modo de SER/ESTAR no exercício 
da Medicina me influenciaram, não 
poderei, também, deixar de referir que 
os valores de corporação, de respeito 
e de solidariedade pelo próximo, de 
tolerância, de interajuda, da ética e da 
moral,  que sempre prevaleceram na 
minha família, independentemente das 
escolhas académicas de cada um, levaram-
me para o meu atual caminho profissional. 
E quando foi altura de escolher, a decisão 
foi fácil - quero ser médica, quero 
assumir o desafio, o compromisso de 
contribuir para melhorar a vida dos meus 
concidadãos.

Entrei na Faculdade de Medicina de 
Lisboa em Setembro de 2001. O meu 
trajecto universitário foi sobreponível aos 
de tantos colegas nossos. Em Setembro 
de 2006, iniciei o estágio de Ginecologia-

R

Obstetrícia no Departamento de 
Ginecologia, Obstetrícia e Medicina 
da Reprodução, no Centro Hospitalar 
Lisboa Norte (CHLN), como parte 
integrante do currículo do 6º ano do 
curso de Medicina. É neste período que 
conheço o Dr. Nuno Clode e a Dra. 
Sónia Barata, que passei a acompanhar, 
semanalmente, no Serviço de Urgência.  
Optei, novamente, pelo CHLN, para 
a frequência do Ano Comum. Queria 
continuar a ter a possibilidade de 
continuar a acompanhar aquela equipa 
no Serviço de Urgência, a par das outras 
actividades assistenciais.

A escolha da especialidade tinha que 
ser ginecologia-obstetrícia. E, claro, 
no CHLN, que já era a minha casa. A 
ideia de que no meu quotidiano iria 
lidar, maioritariamente, com a vida, 
a possibilidade de estar presente no 
momento tão marcante para uma família 
como é o parto, e a de acompanhar 
em consulta, cirurgia e ecografia, 
pareceram-me  fascinantes. Inicio, 
assim, em Janeiro de 2009, a minha 
formação específica no CHLN. 

Durante a minha formação, o meu 
Departamento deu-me os instrumentos 
necessários para o estabelecimento das 
minhas bases académicas e científicas, 
para o rigor com que pratico medicina, 
para o espírito crítico que é obrigatório 
quando se vive na esfera da ciência.

Foi ao longo do internato que tive 
a oportunidade de participar em 
Projectos Humanitários, no âmbito da 
ginecologia-obstetrícia. Projectos que 
esperavam por mim. Ou eu por eles.  
Entre 2011 e 2012, fiz parte da equipa 
da ONG ASCENDERE, que se desloca, 
trimestralmente, e durante uma semana, 
à ilha do Príncipe, no arquipélago de São 
Tomé e Príncipe. Aí, para além do rastreio 
do cancro do colo do útero, fiz consultas 
de ginecologia geral e de obstetrícia e, 
sempre que necessário, procedi a induções 
de trabalho de parto e realizei partos. Foi 
a experiência que vivi nestas pequenas 
incursões à ilha do Príncipe que acentuou 
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COM APENAS 34 ANOS, A DRª 
MARIA AFONSO JÁ PERCORREU 
OS CAMINHOS DA GUERRA 
PARA AJUDAR A DAR À LUZ. 
FORAM MUITOS OS MOMENTOS 
INTENSOS E AS SITUAÇÕES 
IMPREVISTAS QUE VIVEU 
ENQUANTO VOLUNTÁRIA DOS 
MÉDICOS SEM FRONTEIRAS.



A preparação e as linhas de orientação 
que o meu hospital me proporcionou têm 
sido fundamentais e relevantes para o 
meu desempenho profissional. 

Durante os primeiros 4 anos de internato, 
desenvolvi um interesse crescente na área 
da ecografia fetal, pelo que se tornava 
importante, e pertinente, fazer um estágio 
num centro de referência, pelo que, no  
primeiro semestre de 2014, realizei um 
estágio na Unidade de Medicina Fetal 
do St. George’s Hospital (SGH), em 
Londres. Verificando que seis meses 
seriam insuficientes, optei por realizar mais 
seis meses, sob a forma de licença sem 
vencimento, decisão apoiada pela direcção 
do departamento, dado que seria uma  
mais valia para o hospital, considerando 
que a Unidade de Medicina Fetal do SGH 
é um centro de referenciação de patologia 
fetal nacional e internacional.

Durante os 12 meses que permaneci no 
SGH, para além de todas as competências 
técnicas na área da ecografia obstétrica e 
das técnicas invasivas de diagnóstico pré-
natal que adquiri, interiorizei, também, 
noções básicas de aconselhamento pré-
natal, que não se findam na explicação 

do resultado do rastreio combinado ou de 
uma malformação. O aconselhamento pré-
natal a um casal não é apenas transmitir 
informação detalhada. É, igualmente, ter 
a certeza que esta foi compreendida e, por 
último, respeitar as suas decisões. 

Em 2015, terminei a formação específica 
em Ginecologia Obstetrícia. Um ano 
marcante. Um ano em que parece que 
tudo acaba e recomeçamos outra vez. 
E, foi, pois, com grande satisfação que, 
após concurso nacional, integrei a equipa 
médica do Departamento de Ginecologia, 
Obstetrícia e Medicina da Reprodução, 
no CHLN. Orgulho-me de pertencer a 
uma equipa e a um serviço que discute, 
apropria conhecimentos e experiências, 
que partilha, que consegue, de forma 
competente e empenhada, estudar e 
traçar objectivos para maximizar as suas 
capacidades de resposta na prestação 
dos seus serviços, permitindo inovação 
e crescimento científico. Todas os sítios 
em que trabalhei, todas as pessoas com 
quem convivi e todas as experiências que 
acumulei, fizeram com que seja hoje a 
médica que sou. Sou uma médica mais 
completa. Feliz com o que faço e onde o faço.
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o meu desejo de participar em projectos 
humanitários mais alargados, de poder dar 
mais a quem tem menos. 

Em 2013, no 5º ano da formação específica, 
com o apoio do meu departamento e do 
hospital, integrei uma missão dos “Médicos 
Sem Fronteiras”. Primeiro no Paquistão,  
2 meses, e, depois no Afeganistão,  3 meses.  
Descrever este período é, também, uma 
missão quase impossível; e, como tal,  
as linhas que se seguem não são suficientes 
para revelar a intensidade e a relevância  
do que vi e do que vivi. 

Quando decidi concorrer aos MSF, 
achei que estava preparada para o desafio 
que me tinha sido proposto. Engano 
meu! No final das duas missões que 
realizei, concluí que nunca estamos! 
O quotidiano, nestes locais, vive de 
inesperados. Foi assim com a primeira 
cesariana que realizei com Salim (o 
enfermeiro do bloco operatório), com a 
primeira retenção de cabeça última num 
parto pélvico ajudado, com a primeira 
histerectomia pós-parto que tive que 
decidir intra-cesariana, com a primeira 
versão podálica interna que tive que 
realizar num gémeo com prolapso do 
braço, com o primeiro caso de morte 
materna intraparto na sequência... 

E se consegui registar  a maioria dos 
actos obstétricos que realizei, acho, 
contudo, que os números não são o 
mais importante. No final destes seis 
meses, aprendi a tomar decisões sozinha 
em momentos críticos, a lidar com a 
frustração de não poder fazer mais 
perante as limitações inerentes dos 
projectos (como a falta de reservas de 
sangue, por exemplo, e regressar às bases 
da medicina. Tornei-me uma médica mais 
completa e mais corajosa. Mais do que 
acumular e aperfeiçoar skills técnicos,  
o que verdadeiramente foi importante 
foi mudar o desfecho obstétrico daquelas 
mulheres, apesar do calor, do frio, da  
cara tapada, da simples impossibilidade 
de sair à rua por questões de segurança, 
ou do choro dos recém-nascidos com  
o som dos tiros e bombas lá fora.  
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