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Doenças 
hereditárias do 
metabolismo dizem 
respeito a qualquer 
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A arte de minorar o 
sofrimento holístico  
dos doentes com 
insuficiência cardíaca

A PARTILHA DE BOAS PRÁTICAS

OSPITAL
PúblicoH

Em prol da humanização dos cuidados de saúde e com uma visão holística dos 
doentes, uma mão-cheia de profissionais procura atender às necessidades daqueles 
muito antes da fase terminal no Hospital de Dia de Cuidados Paliativos de IC 
Avançada, instalado no Hospital Pulido Valente. O cardiologista Luís Parente Martins 
e a enfermeira Sara Correia (ambos na foto) são os motores deste novo conceito 
assistencial, que contempla, por exemplo, a existência de relógios nas paredes 
(muito relógios!) e até… de pastas nas prateleiras (pastas muito douradas!).
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SERVIÇOS FARMACÊUTICOS  
DO CH PSIQUIÁTRICO DE LISBOA

A experiência única de 
preparar a transição para a gestão 

pública e a responsabilidade 
de administrar uma instituição  

com indicadores de  
qualidade excelentes e uma  

produtividade significativa
 

João Porfírio Oliveira  
(à direita, na foto) com o seu diretor 

clínico, o cardiologista Jorge Marques

PROJETO PIONEIRO DO SERVIÇO DE CARDIOLOGIA DO CHULN MOBILIZA EQUIPA MULTIDISCIPLINAR EM TORNO DA UNIDADE MAIS SENTIDO

A entrevista ao presidente do CA do Hospital de Braga

COMO A MI 
DE PENAFIEL 

VIVEU A 2.ª 
VAGA DA 

PANDEMIA

Mari Mesquita: “Chorávamos 
entre nós, para não levar  
a angústia para casa”

Atender às necessidades  
dos doentes como um todo
“Aqui, sentimo-nos 
realmente úteis”,  
afirma a diretora, Sara Silva 
Alexandre (à direita, na foto).

PNEUMOLOGIA DO CH DO TÂMEGA E SOUSA

P. 30/33

Maria do Céu Póvoa, a diretora, confirma que a 
silicose e a tuberculose são as doenças pulmonares 
mais prevalentes na região

Projeto-piloto no Serviço  
de MFR do CHOeste

Reabilitar à distância 
casos de escoliose  
e de patologia do ombro

PublicaçãoPeriódicaHíbrida
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processo de entrega de medicação é 
realizado todos os dias úteis, através 
da colaboração de um motorista e de 
um assistente operacional. Utilizando 
uma carrinha, carregam, distribuem 
e recolhem os módulos de cassetes 
junto de 14 serviços, localizados em 
oito pavilhões do Parque da Saúde.

Apesar de os SF do CHPL não 
estarem em funcionamento aos fins 
de semana, nem preverem um horá-
rio de 24 horas, Sara Silva Alexandre 
sublinha que os cuidados farmaco-
lógicos estão sempre assegurados, 
através de um stock de medicamen-
tos disponível nas várias enferma-
rias, além daquele que se encontra 

à disposição do médico de urgência, 
“que funciona como um complemen-
to, dotado de uma maior quantidade 
e diversidade de medicamentos”. 

Um protocolo de colaboração com o 
CHULC permite ainda que qualquer 
medicamento em falta seja solicitado 
ao Hospital de São José.

Os SF estão ainda responsáveis 
por garantir a medicação destinada 
às intervenções domiciliárias e aos 
centros de Psiquiatria Comunitária, 
descentralizados nos concelhos de 
Sintra, Torres Vedras, Mafra e Odive-
las. Neste âmbito, é realizada uma re-
posição de stock semanal, tendo em 
conta as características quantitativas 
e qualitativas dos doentes.

Apesar de as patologias do foro 
psiquiátrico não se enquadrarem na 
disponibilização de medicação atra-

vés da Farmácia de Ambulatório, este 
serviço existe, a título excecional, 
para assegurar a entrega de um úni-
co medicamento que não está dispo-
nível nas farmácias comunitárias. De 
outra forma, esta situação obrigaria 
os cerca de 20 doentes que necessi-
tam desta terapêutica a serem inter-
nados para conseguirem garantir o 
acesso ao mesmo.

Aposta na reconciliação  
da terapêutica e na articulação  
da informação

Sara Silva Alexandre tem vindo a 
apostar particularmente na reconci-

liação da terapêutica, dada a “grande 
possibilidade de existir informação 
que se perde durante a transição dos 
doentes e que pode provocar erros”. 
Nesse sentido, a farmacêutica tem 
procurado implementar e alargar 
esta metodologia, tornando parte da 
rotina “recolher toda a informação 
possível quanto à medicação que os 
doentes faziam em ambulatório ou 
em internamentos anteriores e cola-
borar com o prescritor e com a equi-
pa de enfermagem nesta matéria”. 

Tal como aponta, “este levanta-
mento melhora indubitavelmente a 

Apesar de, ao longo dos últimos 
17 anos, ter vindo a acompa-
nhar uma certa mudança de pa-

radigma relativamente à forma como 
a Saúde Mental é encarada, Sara Silva 
Alexandre, coordenadora dos Ser-
viços Farmacêuticos (SF) do Centro 
Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa, 
adianta que ainda é confrontada com 
comentários que revelam “um gran-
de desconhecimento e alguma des-
valorização desta área de cuidados e, 
mais especificamente, do papel que 
o farmacêutico desempenha”.

Apesar de não desenvolverem 
certas atividades, como a Farmaco-
tecnia, aquela responsável realça 
que “as necessidades dos utentes são 
atendidas”. Também o facto de exis-
tir um quadro de recursos humanos 

diminuto, composto por apenas 20 
elementos, é visto pela farmacêutica 
como uma mais-valia para a união da 
equipa e para a valorização de cada 
um. “Aqui, sentimo-nos realmente 
úteis, enquanto noutros hospitais o 
nosso trabalho poderia ser menos re-
conhecido”, observa.

Uma das características basilares 
destes SF prende-se com o trabalho 
de assessoria realizado junto da equi-
pa médica quanto à medicação rela-
tiva a áreas que não a psiquiátrica, 
principalmente no contexto de inter-
namento. “Normalmente, os doentes 
são internados porque agudizaram 
uma situação psiquiátrica crónica, 
mas trazem consigo todo um históri-
co clínico e uma série de patologias 
associadas, desde o glaucoma até ao 

VIH, ou mesmo uma situação tumo-
ral”, explica a farmacêutica.

Apesar de existirem alguns mé-
dicos de outras especialidades que 
prestam apoio nestes casos, Sara Sil-
va Alexandre adianta que o número 
é muito parco, pelo que “é recorren-
te, do ponto de vista clínico, sermos 
solicitados, assim como sermos nós 
proativamente a identificar que a 
nossa intervenção é necessária”.

Com uma lotação de aproxima-
damente 400 camas, em que todos 
os doentes estão sujeitos a medica-
ção, o internamento está dividido 
em quatro moldes distintos. Por 
um lado, existem seis clínicas de 
internamento agudo, ocupadas por 
doentes que advêm da Consulta 
Externa e, num maior número, do 

Serviço de Urgência Psiquiátrica no 
Hospital de São José, cujo funciona-
mento é garantido pelos profissio-
nais do CHPL.

Por norma, estes “são doentes 
que têm já um diagnóstico estabe-
lecido, mas sofreram uma recaída e 
necessitam de encontrar novamente 
o equilíbrio”, aponta a coordenado-
ra dos SF. Nesse sentido, “exigem 
uma maior monitorização clínica e 
requerem ajustes de terapêutica, o 
que implica uma maior colaboração 
farmacêutica”.

Estas clínicas psiquiátricas, que 
estão distribuídas por vários pavi-
lhões do Parque da Saúde de Lisboa, 
são organizadas maioritariamente 
por áreas geográficas de residência 
dos doentes, existindo ainda uma 
clínica dedicada a dependências. O 
grupo farmacoterapêutico mais re-
quisitado é o dos antipsicóticos, que 
visam reduzir alguma sintomatolo-
gia, nomeadamente alucinações e de-
lírios, associados a patologias como a 
esquizofrenia, a doença bipolar ou a 
demência.

A segunda grande vertente de 
internamento traduz-se no Serviço 
de Reabilitação Psicossocial, que in-
tegra doentes com um maior grau de 
autonomia, que não carecem de um 
forte suporte médico. Com um apoio 
farmacológico distinto, Sara Silva Ale-
xandre realça que “o objetivo junto 
destes doentes é dotá-los de algumas 
competências para a execução de 
tarefas, pelo que a medicação é-lhes 
fornecida de uma forma semanal, 
para que, tal como aprendem a co-
zinhar e a lavar a loiça, sejam capa-
zes de, com a ajuda dos enfermeiros, 
organizar a sua terapêutica de uma 
forma diária.

Esta forma de distribuição da 
medicação estende-se aos doentes 
do Hospital de Dia, dado que um 
dos objetivos principais consiste na 
promoção da literacia relativamen-
te à medicação, tanto em termos de 
efeitos secundários como da própria 
gestão diária. Desta forma, “assegura-
mos que os doentes transitam para 
o ambulatório perfeitamente aptos 
para gerir a sua terapêutica, com 
toda a segurança”, justifica. Nesse 
âmbito, esta capacitação contava, até 
ao período pré covid-19, com a parti-
cipação de uma farmacêutica.

Por outro lado, o Serviço de 
Doentes de Evolução Prolongada 
reúne um conjunto de doentes que 
carecem de um apoio mais significa-
tivo por parte das equipas médicas 
e de enfermagem para responder 
às suas necessidades diárias. Dis-
tribuídos por várias residências, 
estes doentes têm, normalmente, 
múltiplas patologias e são de uma 
faixa etária mais avançada, o que lhes 
confere um maior grau de dependên-
cia face aos doentes da Reabilitação. 

No entanto, “se durante me-
ses ou anos os doentes destes dois 
serviços podem manter-se estáveis, 
pontualmente, podem desenvolver 
patologias que obriguem a um maior 
apoio, pelo que se, por um lado, esta 
necessidade é menos frequente, por 
outro, é mais diversa”, observa a far-
macêutica.

Além destas estruturas, os SF 
desenvolvem uma atividade direcio-
nada também ao Serviço Regional 
de Psiquiatria Forense, que abarca 
doentes inimputáveis por sentença 
judicial.

“Procuramos adaptar a distribui-
ção conforme as solicitações dos di-
ferentes serviços, de acordo com os 
objetivos que são definidos para cada 
grupo de doentes”, esclarece. Este 

SERVIÇOS FARMACÊUTICOS DO CENTRO HOSPITALAR PSIQUIÁTRICO DE LISBOA (CHPL)

Apoio farmacológico no âmbito 
clínico contribui para responder  
a necessidades não psiquiátricas
O CONTRIBUTO DOS SERVIÇOS FARMACÊUTICOS DO CHPL JUNTO DOS PSIQUIATRAS NO 
SENTIDO DE OS ASSESSORAR QUANTO À MEDICAÇÃO DIRIGIDA ÀS VÁRIAS PATOLOGIAS, ALÉM 
DA PSIQUIÁTRICA, É O OBJETIVO PRIMEIRO DESTA EQUIPA. COMPOSTA POR DUAS DEZENAS DE 
PROFISSIONAIS, PROCURA PERSONALIZAR A DISTRIBUIÇÃO TERAPÊUTICA, A FIM DE ATENDER AS 
NECESSIDADES DOS DOENTES COMO UM TODO.
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“O objetivo 
terapêutico 
não é apenas 
farmacológico, 
mas também 
comportamental 
e cognitivo”, 
realça Sara Silva 
Alexandre.

"Inicialmente, temi a ideia de transitar  
para a área da Saúde Mental"

Sara Silva Alexandre nasceu há 
48 anos, em Lisboa. O desejo de 
prestar um serviço de saúde, alia-
do ao gosto pela área laboratorial, 
levou-a a seguir o curso de Ciên-
cias Farmacêuticas na Faculdade 
de Farmácia da Universidade de 
Lisboa.

Quando, em 1996, concluiu a 
sua formação académica, iniciou o 
percurso a nível profissional numa 
farmácia comunitária perto de casa, 
experiência que guarda com nostal-
gia. “O balcão de farmácia é um lu-
gar extremamente útil aos doentes, 
que muitas vezes procuram apenas 
um conselho”, refere. Se essa ajuda 
era reconfortante, a farmacêutica 
sublinha ainda os ganhos adicionais, 
por “obrigar a uma atualização cons-
tante e ao desenvolvimento de téc-
nicas de comunicação para melhor 
chegar aos doentes”.

Dois anos depois, integrou os 
Serviços Farmacêuticos do Hospital 
dos Capuchos, onde se manteve até 
2004, data em que transitou para o 
Hospital Miguel Bombarda. “Inicial-
mente, temi a ideia de mudar para a 
área da Saúde Mental, tida como o 
parente pobre da prestação de cui-
dados”, revela, questionando-se, na 
altura, quanto ao processo de adap-
tação e à realização de uma ativida-

de mais restrita, “mas os receios não 
se confirmaram”.

A fusão com o Hospital Júlio de 
Matos, em 2007, originando o CHPL, 
e o posterior encerramento faseado 
do Hospital Miguel Bombarda, em 
2009, levou a farmacêutica a tran-
sitar para as primeiras instalações, 
localizadas num pavilhão do Parque 
da Saúde de Lisboa, em Alvalade. 
Durante dois anos, manteve-se na 
Distribuição, até assumir, em 2011, a 
direção dos SF. Quatro anos depois, 
foi convidada a dirigir o Grupo de 
Coordenação Local do Programa de 

Prevenção de Controlo de Infeção e 
Resistência aos Antimicrobianos do 
CHPL, função que manteve até 2020.

Mãe de três filhos, Sara Silva Ale-
xandre voltou a apostar, em 2018, 
na sua formação, fazendo uma pós-
-graduação em Gestão de Serviços de 
Saúde pelo ISCTE/INDEG. Útil não 
só em termos de gestão de recursos 
físicos como também humanos, a 
farmacêutica realça ainda a mais-valia 
que esta formação lhe proporcionou 
em termos da “confiança para orga-
nizar processos, avaliar o sucesso ou 
insucesso e propor alterações”.

SARA SILVA ALEXANDRE, COORDENADORA DOS SF DO CHPL:

(Continua na pág. 38)

Profissionais  
dos SF do CHPL
(dezembro de 2020)

 7 farmacêuticos

6 técnicos superiores  
de diag./terap.

6 assistentes operacionais

1 assistente técnico

SF do CHPL 
em números

(2019)

•  Prescrições validadas: 17.022
•  Intervenções farmacêuticas na 

validação: 12.473
•  Medicamentos distribuídos: 

1.568.381 unidades
•  Camas preparadas em 

distribuição individualizada 
em dose unitária/ano: 
124.190

•  Camas preparadas em 
distribuição individualizada 
em dose unitária/dia: 340

•  Visitas médicas com 
participação do farmacêutico: 
260

Os SF do CHPL 
detêm uma área 
de intervenção 
direta de 815.580 
habitantes (Censos 
2011).
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qualidade do tratamento dos doen-
tes”, sendo o seu grande objetivo 
“tornar estes procedimentos num 
processo absolutamente natural e 
orgânico”.

A arquitetura pavilhonar do 
hospital é outro aspeto que aponta 
como uma dificuldade e que admite 
poder vir a ser atenuada através dos 
meios digitais. “O facto de os serviços 
não funcionarem num pavilhão úni-
co leva a que cada grupo de profis-
sionais se torne mais coeso, mas, por 
outro lado, dificulta muito a comuni-
cação”, observa. 

Na sua ótica, “os SF continuam a 
ter uma visibilidade muito reduzida, 
de tal forma que todos subentendem 
que estamos presentes, mas, na rea-
lidade, penso que poderíamos ser 
úteis em mais situações”.

Covid-19: capacidade de 
adaptação e investimento na 
desinfeção dos equipamentos

A receção das vacinas destina-
das ao combate da covid-19 e a sua 
manipulação bem-sucedida, quan-
do a Farmacotecnia não faz parte 
da prática diária da equipa, foi, para 
a coordenadora dos SF, “uma ver-
dadeira prova da nossa capacidade 
de adaptação às necessidades do 

CHPL”. Como assume, “apesar de 
não montarmos uma técnica asséti-
ca há anos, temos os conhecimentos 
e a flexibilidade para o fazer, e se 
existia alguma insegurança quanto à 
nossa prestação ela foi rapidamente 
ultrapassada”.

Além da forte quebra inicial de re-
cursos humanos, que se ausentaram 
em virtude de isolamentos profiláti-
cos ou de condições de saúde mais 
débeis, Sara Silva Alexandre destaca 
que existiu uma grande aposta na 
implementação de protocolos de 
higiene e de desinfeção, para “não 
comprometermos a segurança dos 
serviços nem vermos a nossa amea-
çada”. A aquisição de uma máquina 
de lavagem industrial, logo em mar-
ço, que permite higienizar em tempo 
útil os mais de 20 módulos de casse-
tes diários, foi essencial para este fim. 

A esta conquista associou-se a 
contratação de um assistente opera-

cional, de forma a assegurar a reali-
zação desta atividade, e ainda de um 
técnico superior de diagnóstico e de 
terapêutica, no mês de abril.

À data em que esta reportagem 
foi realizada, em meados de janeiro, 
a equipa continuava a trabalhar em 
espelho, regime que foi iniciado 
em novembro, o que levou 
inclusivamente a Just News a visitar 
as instalações em dois dias diferen-
tes, de forma a conhecer todos os 
profissionais.

Paula Moniz, farmacêutica 

Nascida em Verdelhos há 53 anos, 
Paula Moniz mudou-se, entretanto, 
com a família para Lisboa, acabando 
por se formar em Ciências Farmacêu-
ticas pela Faculdade de Farmácia da 
Universidade de Lisboa. Em 1997, 
iniciou o seu percurso profissional 
na área hospitalar, passando pelos SF 
da Maternidade Dr. Alfredo da Costa, 
até integrar, em 1998, a equipa do 
Hospital Miguel Bombarda. Com a 
sua fusão, em 2007, com o Hospital 
Júlio de Matos, originando o CHPL, 
transitou então para as instalações 
atuais.

Enquanto no Hospital Miguel 
Bombarda realizava uma atividade 
mais diversificada, nos últimos anos, 
tem-se dedicado, sobretudo, à área 
da Distribuição. Hoje, a farmacêutica 

recorda as dificuldades com que se 
deparava inicialmente, numa época 
em que não existiam ainda sistemas 
informáticos: “Era frequente não 

conseguirmos decifrar as letras dos 
médicos nas prescrições, o que nos 
obrigava a contactá-los”. O paradig-
ma é agora diferente: “Conseguimos 
ter uma perceção mais correta das 
prescrições e diminuir o risco de 
erro.”

Por outro lado, a evolução tec-
nológica veio ainda possibilitar “um 
olhar mais completo do farmacêutico 
relativamente à situação clínica do 
doente – a nível de prescrições e de 
resultados de exames, por exemplo 
– que vai muito além da pura análise 

medicamentosa”.
A comunicação entre farmacêuti-

cos e médicos é uma constante: “Se 
identificarmos alguma incongruência 
ou algum elemento que nos desperte 
a atenção, conseguimos recorrer fa-
cilmente à enfermagem ou à equipa 
médica, incluindo a Medicina Inter-
na.” O oposto também se verifica: 
“Por vezes, acontece os médicos re-
correrem aos nossos serviços para 
obterem informação face a algum 
medicamento, principalmente quan-
do se trata de patologias que não a 
psiquiátrica, ou para solicitarem ele-
mentos estatísticos para realizarem 
trabalhos de investigação.”

Patrocínia Cristóvão, farmacêutica

Há 17 anos nos SF do Hospital 
Júlio de Matos, que entretanto viu 
alterada a sua configuração para cen-
tro hospitalar, Patrocínia Cristóvão 

começou a dedicar-se ao Setor de 
Aquisição e Gestão de Stocks de Pro-
dutos Farmacêuticos três anos antes, 
quando trabalhava no Hospital Dona 
Estefânia.

“A minha primeira preocupação 
é garantir que haja sempre um sto-
ck de produtos suficiente para que 
a Farmácia possa ter um fluxo de 
trabalho contínuo, sem interrup-
ções por falhas de produto, e assim 
garantir a resposta ao consumidor 
final”, começa por referir a farma-
cêutica.

Para garantir o funcionamento 
desta cadeia, Patrocínia Cristóvão 
reconhece ser fundamental “anteci-
par as necessidades, porque o dia de 
hoje já estará assegurado”. Por outro 
lado, o cumprimento deste fluxo 
“permite que haja uma maior dedica-
ção a potenciais situações anómalas, 
que exijam mais atenção, tempo e 
recursos”.

A pandemia de covid-19 foi uma 
dessas situações, que obrigou a uma 
adaptação de stock logo no final do 
mês de fevereiro de 2020, face ao re-
ceio de que as cadeias de produção 
e de distribuição não conseguissem 
assegurar a entrega dos produtos far-
macêuticos, condicionando o acesso 
dos doentes à terapêutica.

Para a profissional, o encerra-
mento dos SF aos fins de semana e às 
18 horas, nos dias úteis, não é um fa-
tor de preocupação acrescido em ter-
mos gestão de stock, na medida em 
que “a atividade é bastante previsível 
em termos de consumo e os armários 
de medicação disponibilizados pre-
veem uma diversidade e quantidade 
de medicação dirigida a situações de 
SOS ou a doentes que são admitidos 
durante o período em que estamos 
ausentes”.

Patrocínia Cristóvão nasceu em 
Penamacor há 50 anos. Dividida 
entre a Medicina Veterinária e as 

Ciências Farmacêuticas, a opção 
que tomou conduziu-a à Faculda-
de de Farmácia da Universidade de 
Lisboa. 

O entusiasmo pela área hospita-
lar surgiu ainda no decorrer da sua 
formação, quando realizou um inter-
câmbio num hospital de Barcelona. 
“A partir daí, defini que essa era a ver-
tente em que pretendia trabalhar e, 
assim que concluí o curso, os meus 
esforços foram feitos no sentido de 
ingressar na área hospitalar”, recor-
da.

Em 1996, começou a trabalhar no 
Instituto Português de Oncologia de 
Lisboa, ao qual se manteve ligada du-
rante sete anos, passando pelas áreas 
da Farmácia de Ambulatório, da Far-
macotecnia e da Distribuição. Cum-
priu, em comissão especial de servi-
ço, estágio de carreira no Hospital 
Dona Estefânia.

Ana Rita Simões, técnica superior 
de diagnóstico e terapêutica

Ana Rita Simões, 42 anos, co-
meçou a trabalhar exclusivamente 
nos SF do CHPL em 2007, mas a sua 
integração nesta equipa remonta ao 
ano de 2004, quando acumulava 
funções, inicialmente, com os SF 
do Hospital dos Capuchos e, pos-
teriormente, com o Hospital Dona 
Estefânia.

Antes ainda, após formar-se na 
Escola Superior de Tecnologia da Saú-
de de Lisboa, em 2000, começou por 
trabalhar no Hospital de Faro e depois 
no Hospital de Santa Cruz, onde per-
maneceu durante quatro anos.

Nos SF do CHPL, Ana Rita Simões 
frisa que o grosso do trabalho se 
centra na distribuição dos medica-
mentos em dose unitária, além de ser 
também assegurada a reposição do 
stock dos vários armários das enfer-
marias.

Até ao surgimento da pandemia 
de covid-19, a atividade laboral dos 
TSDT estendia-se ainda à verificação 
periódica destes armários, a fim de 
“confirmar as quantidades, os prazos 
de validade e as condições de arma-
zenamento”, refere.

Além desta alteração, a nova 
realidade veio ainda condicionar as 
anteriores funções de cada um dos 
profissionais, que estavam respon-
sáveis por determinados serviços. 
Atualmente, a forma de organização 
da equipa em espelho não permite 
esta divisão.

A manutenção do stock do Kar-
dex e a intervenção na conferência 
de mercadorias são ainda tarefas que 
se inserem na dinâmica diária de Ana 
Rita Simões, que destaca que, “apesar 
de não desenvolvermos a componen-
te de Farmacotecnia, dedicamo-nos 
realmente à Distribuição do Medi-
camento e acredito que o fazemos 
muito bem”.

Na verdade, entre o período em 
que a covid-19 surgiu e a aquisição 
da máquina de lavar industrial que 
procede à desinfeção das cassetes, 

os TSDT – que na altura se reduziam 
a dois elementos – ficaram respon-
sáveis por organizar a dose unitária 
em sacos individuais, a fim de evitar a 
circulação cruzada e, assim, garantir 
a segurança dos doentes e dos pro-
fissionais. 

Como Ana Rita Simões se recor-
da, “os meses de março e de abril 
foram realmente desafiantes, na me-
dida em que existia uma hora para 
entrar, mas não para sair”, reconhe-
cendo que nesse período “a colabo-
ração das terapeutas ocupacionais 
foi inestimável para assegurar todas 
as medidas de higiene e de seguran-
ça”.

Jorge Urbano Santos,  
assistente operacional

Nascido e criado em Lisboa, Jorge 
Urbano Santos, 59 anos, começou a 
trabalhar no Hospital Miguel Bom-
barda no ano de 2005, mas o encer-
ramento das instalações ditou a sua 

transferência para o Hospital Júlio de 
Matos. 

Se no período anterior ao sur-
gimento da pandemia de covid-19 
as funções de Jorge Urbano Santos 
eram variadas, desde então, tem es-
tado alocado quase exclusivamente 
à lavagem e desinfeção dos módulos 
de cassetes. “Dedico grande parte do 
tempo a esta tarefa, ausentando-me 
apenas para proceder à distribuição 
e recolha das cassetes pelos vários 
pavilhões”, esclarece.

Quando existem revertências, 
o assistente operacional fica ainda 
responsável por proceder à ordena-
ção da medicação e à sua arrumação 
numa sala de isolamento destinada a 
esse fim.  

“Antigamente era diferente”, 
aponta, referindo que as suas tare-
fas se estendiam à reembalagem e à 
organização dos medicamentos no 
armazém, bem como à recolha de 
determinados fármacos disponíveis 
noutros SF.

(Continuação da pág. 37)
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"Para mim, esta equipa  
representa uma família"

Rui Figueiredo nasceu em 
Lisboa há 61 anos. Em 1992, co-
meçou a trabalhar no Hospital 
Miguel Bombarda, que viria a per-
tencer ao CHPL, mas a centraliza-
ção de vários serviços no Hospital 
Júlio de Matos, em 2009, levou-o 
a transitar para esta unidade hos-
pitalar.

Ao longo dos últimos sete 
anos, o assistente técnico tem 
assegurado todo o trabalho ad-
ministrativo, desde o registo dos 
movimentos de entrada e saída 
dos medicamentos ao contacto 
com os laboratórios farmacêuti-
cos. “Em princípio, todo o traba-
lho que exige uma documentação 
passa por mim”, refere. 

Rui Figueiredo admite estar in-
tegrado numa “equipa fantástica, 
que conhece as suas responsabilida-
des e tem noção dos seus limites”. 

Criou uma ligação tão forte com 
todos que acaba por confidenciar à 
Just News que, para si, “esta equipa 
representa uma família”.

RUI FIGUEIREDO, ASSISTENTE TÉCNICO:

Ana Rita Simões 
destaca que,  
“ao longo do dia, 
há um esforço 
coletivo no sentido 
de adiantar 
o máximo de 
trabalho possível 
para o grupo 
que vier no dia 
seguinte”.


