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 I)- Introdução 

É pertinente, a nosso ver, decorridos cerca de três meses em que o CHS teve de fazer face à 

Pandemia do CoVID-19, fazer uma reflexão acerca do Historial da Instituição e do seu 

posicionamento na Rede Hospitalar Regional, elaborando e endereçando a quem de direito um 

documento que condensa um conjunto de reflexões e de mensagens, cientes de que todos 

devemos aprender com as experiências vividas no sentido de melhorar, não só a resposta a 

futuras pandemias (ou à recrudescência da que presentemente nos afeta), mas também para 

possibilitar o acesso a melhores cuidados de saúde no dia-a-dia dos doentes que nos procuram, 

tal como de propiciar melhores condições de trabalho para os profissionais que nele exercem a 

sua atividade.   

Assim, consideramos fundamental fazer constar o seguinte: 

 

Ii)- O passado dos três polos do CHS 

O CHS foi criado em 2005, por integração do HSB (Hospital de S. Bernardo) com o HOSO (Hospital 

Ortopédico do Outão). 

O Hospital Ortopédico de Sant’Iago do Outão (HOSO) (ex- Sanatório Marítimo do Outão), foi 

fundado no reinado do Rei D. Carlos, e, ao longo do seu venerável e longo historial, um dos 

principais centros nacionais de tratamento da tuberculose óssea e um dos pioneiros no 

tratamento das escolioses congénitas. No dealbar do final da Guerra Colonial, saiu muito 

beneficiado pela vinda de médicos com reconhecida capacidade e experiência, oriundos da ex-

Colónias portuguesas de África (Carlos Martins, José Batista, Barradas  Bico e outros) 

permanecendo hoje um importante e reconhecido centro de Orto-traumatologia que forma 

anualmente valiosos e promissores jovens especialistas, tratando centenas de doentes cada 

ano, pelo que é impensável admitir que, com a sua eventual passagem para as instalações da 

anunciada ampliação do HSB, outra coisa não aconteça senão o melhoramento das condições 

que permitam continuar a cumprir ainda mais cabalmente a sua missão. Foi, com todo o 

merecimento, durante décadas, um dos maiores e mais prestigiados Hospitais mono-

especializados no nosso País, tendo a categoria de Central e, por tal, sido referência para todo o 

território nacional. 

Já no que se refere ao Hospital de S. Bernardo (HSB) foi inaugurado em 1959 com o apoio do 

mecenas Antoine Velge e veio substituir o antigo Hospital da Misericórdia da cidade de Setúbal. 

Merece realce o facto de ter sido o primeiro Hospital Regional do País, idealizado, na década de 

50 do séc. XX para ter capacidade para o tratamento específico de doentes com patologia 

infecto-contagiosa, pois tinha duas enfermarias com uma tipologia propositadamente adaptada 

a esse fim, dada a prevalência da Tuberculose, da Febre Tifóide, da Brucelose e de outras 

zoonoses, bem como da própria Malária, que terão certamente sido, nessa altura, 

determinantes para a concretização desse projeto.  No início da década de 70 do século passado, 

quando o pai do atual Presidente da República, Baltazar Rebelo de Sousa, médico especialista 

em Medicina Tropical era então Ministro da Saúde, deu-se a sua passagem da Misericórdia para 

a Rede Pública de Hospitais geridos pelo Estado, a que se seguiu, pouco tempo depois, a criação 

das Carreiras Médicas e do próprio SNS, o que, em conjunto com a colocação de uma pleiade de 

médicos oriundos dos Hospitais Universitários de Luanda (Ireneu Cruz, Gil da Costa, Alvaro 

Pacheco, Manuel Carvalho e outros) e de Lourenço Marques (Fonseca Ferreira, Jorge de Freitas, 

Joaquim Barradas, entre outros) e dos primeiros jovens especialistas formados nos HCL 
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mediante a realização dos primeiros concursos nacionais (Machado Luciano, Nogueira Seco, 

Valente Fernandes, Amaro Lourenço, Heliodoro Sanguessuga, António Forjaz, entre outros), viu 

reunidas as condições necessárias para que tivesse sido um dos primeiros a nível nacional a dar 

formação a internos do complementar de diversas especialidades. Posteriormente, com a 

pioneira criação de um muito ativo Departamento de Educação Permanente (DEP) e sendo sede, 

durante décadas, da Sociedade Médica dos Hospitais Distritais da Zona Sul (SMHDZS), fundada 

por alguns dos seus médicos mais destacados (Fonseca Ferreira, Machado Luciano, Soveral 

Rodrigues, Maria Teresa Rebelo, Serra Pinto, entre outros), constituiu-se como uma apreciada 

Escola de Formação pós-graduada, salientando-se, a este propósito, a realização de inúmeros 

congressos, reuniões clínicas intra e extra-hospitalares, tendo ainda editado uma prestigiada 

Revista Médica durante muitos anos, sem qualquer interrupção. Mais importante ainda, 

dispersou alguns jovens especialistas por si formados por outras instituições, onde se vieram a 

notabilizar em diversos domínios, sem que estes, contudo, nunca tivessem esquecido o Hospital 

onde adquiriram merecidamente a sua titulação. Como é de depreender, até à inauguração dos 

novos Hospitais de Almada e do Barreiro foi, durante quase três décadas, o Hospital de 

referência de todo o Distrito. 

Convém referir também o Departamento de Psiquiatria, que resultou da integração no HSB do 
ex- Centro de Saúde Mental ocorrida na década de 90 do sec. XX, que ocupava instalações 
situadas numa propriedade que é também exterior à dos restantes polos, numa zona limítrofe 
da cidade e onde se realizam hoje uma boa parte das tarefas do seu importante setor de 
Ambulatório, através da reconversão de uma parte desses edifícios, onde anteriormente eram 
internados doentes de evolução crónica, por vezes institucionalizados ao longo de anos. 

 
O HOSO inicialmente e o HSB depois da constituição do CHS foram em 2008 e em 2010 
certificados pelo Comparative Health Knowledge System (CHKS), certificação que mantêm, 
tendo-o sido anteriormente também pelo King’s Fund. 
 
O CHS e os seus dois Hospitais desenvolveram-se muito em diferenciação desde o final da 

década de 70, essencialmente devido à grande vontade dos seus especialistas em fazer mais, 

melhor e diferente, o que constituiu e constitui aquilo que poderíamos apelidar do  “espírito” 

CHS que, a par da confiança que se foi gerando nos doentes e em suas Famílias, foi sempre um 

estímulo para a sua evolução.  

 

IIi)- O presente do Centro Hospitalar 

O CHS tem vido a crescer progressivamente em instalações, mas a diferenciação clínica que 

atingiu é bem maior do que é suportada pelas mesmas. Tem, contudo, notória dificuldade de 

ver viabilizada a sua atividade regular, pelos discutíveis critérios da atual metodologia de 

financiamento, uma vez que, estando muito mais próximo do que os que são classificados como 

Centrais e bastante mais distante daqueles que apenas têm as ditas especialidades básicas, 

encontra-se como que asfixiado nas suas potencialidades e acumulando um défice financeiro 

crónico que não tem permitido desenvolver, entre outros, os fundamentais setores dos meios 

complementares de diagnóstico, da mesma forma que os restantes serviços.Trata vários 

milhares de doentes com elevada despesa associada inerente (oncológicos, imunodeficientes, 

c/ patologia denerativa de vários orgãos e sistemas, hepatites crónicas virais, etc.) bem como 

tem vindo a atrair, em algumas especialidades, novos e valorosos quadros médicos que 

importaria saber reter, como garante sólido do seu próprio futuro. Colabora regularmente com 
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diversas instituições de ensino universitário (FML, FM do Algarve, bem com de diversas Escolas 

de Enfermagem e de Técnicos Superiores), bem como recebe, frequentemente, estagiários de 

diversos países estrangeiros em ambos os setores. 

Tem uma zona de atração direta de cerca de 250.00 habitantes (Concelhos de Setúbal, de 

Palmela e de Sesimbra), mas é procurado por muitos doentes do Litoral do Alentejo (cerca de 

mais 100.000 habitantes, oriundos dos Concelhos de Alcácer do Sal, de Grandola, de Santiago 

do Cacém, de Sines e até de Odemira) mau grado a sua integração administrativa territorial ter 

passado a ser outra, por terem prevalecido critérios políticos desfasados da realidade 

sociológica concreta, da tradição histórica de muitos anos, da proximidade geográfica e da 

acessibilidade viária, que tanto têm prejudicado o seu desenvolvimento. Tem diversas 

especialidades com uma área direta muito superior à aupostamente atribuída (Cardiologia, 

Endocrinologia, Estomatologia, Ginecologia e Obstetrícia, Hematologia, Infeciologia, Imuno-

Alergologia, Nefrologia, Ortopedia, Oftalmologia, Otorrinolaringologia, Pediatria e Psiquiatria, 

etc.) e situa-se na cidade Capital de Distrito, centro geográfico de uma área (Distrito de Setúbal) 

cuja população é superior à de todo o Alentejo, em que a diferenciação técnica dos seus cinco 

Hospitais não tem comparação com a do CHS, pelo que clama, justificadamente, desde há 

muitos anos, que seja olhado de outra forma pelos sucessivos governos.  

Acresce que se insere numa zona onde se situam alguns dos setores económicos que mais 

contribuem para a riqueza nacional (como o turismo e as indústrias automóvel, cimenteira, 

química, dos adubos e da pasta de papel, etc.), anunciando-se publicamente grandes 

investimentos num futuro próximo, como sejam o terminal de contentores, uma marina de 

recreio e outros que, certamente, atrairão muitos  habitantes e visitantes. Não menos 

importante, é ter em conta que, sendo uma reconhecida zona sísmica, deverá tal facto ser 

equacionado em termos da programação da inerente capacidade de resposta ao nível dos 

cuidados hospitalares diferenciados, pois a dimensão do seu Serviço de Urgência e das Unidades 

de Cuidados Intensivos e de Intermédicos, tal como se verificou na atual pandemia, não 

permitem acompanhar adequadamente um acréscimo substancial da procura, o que será 

importante saber acautelar devidamente. 

Desde 2016, altura em que passou a ser permitido aos utentes escolherem uma Unidade 
Hospitalar fora da sua residência e fruto da maior facilidade de acesso ao CHS por parte dos 
utentes do Litoral Alentejano, este Centro passou a servir em média mais cerca de 20% de 
doentes para além da sua área de atração estritamente definida. A isto também acresce a 
confiança que se foi criando no CHS por parte destes utentes a quem serviu de referência por 
mais de cinco décadas, tal como dos Médicos de Família que referenciam regularmente os seus 
doentes através do CTH (Consulta a Tempo e Horas). 
Daqui resulta que, como anteriormente se referiu e mão queremos deixar de destacar, a área e 
o grau de diferenciação que ainda são aplicadas na Contratualização com o MS/CHS já estão 
muito longe da realidade: número de utentes superior em cerca de 20 % ao considerado e grau 
de especialização muito superior à de um Hospital de proximidade com várias áreas de 
diferenciação técnica só existentes em Hospitais ditos centrais. 
 

IV)- Caracterização sumária de alguns Serviços Hospitalares 

• Anatomia Patológica- É uma especialidade charneira no diagnóstico, prognóstico e na 
prevenção primária da doença oncológica. Realiza exames de patologia diversificada e 
transversal, tendo-se mantido em funcionamento com permanente falta de recursos 
humanos médicos desde 2000, estando presentemente em funções no seu quadro uma 
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única antomopatologista, assistente graduada sénior com 60 anos de idade. Seguindo a 
metodologia da Rede Nacional de Especialidade Hospitalar e de Referenciação, deveria 
ter mais quatro assistentes hospitalares por forma a conseguir assegurar a sua 
continuidade e idoneidade formativa. 

• Anestesiologia- Nas últimas décadas a evolução técnica e científica desta especialidade 
tem permitido um desenvolvimento ímpar da atividade cirúrgica no CHS pela segurança, 
conforto e eficácia demonstradas, que possibilitam hoje uma agressividade operatória 
difícil de conseguir no passado, com uma mais rápida recuperação funcional e melhores 
resultados, a par das novas exigências sociais e científicas a nível das diferentes 
especialidades cirúrgicas (C. Geral; C. Pediátrica; Ortopedia; Ginecologia/Obstetrícia; 
Urologia; Oftalmologia; Otorrinolaringologia; C. Plástica). Tem contribuído com apoio 
imprescindível a uma diversidade de exames auxiliares de diagnóstico e terapêutica, que 
pelo seu carater invasivo, interação com funções vitais, ou simplesmente pela 
necessidade de conforto, através da sua intervenção. (Cardiologia; Gastroenterologia; 
Pneumologia; Psiquiatria; Imagiologia). 
A envolvência significativa na área da Medicina de Emergência, Trauma e Medicina 
Intensiva, fazem do anestesiologista um elemento essencial na abordagem 
multidisciplinar e multiprofissional destes doentes, assim como no seu transporte intra-
hospitalar, quando necessário. A presença na Medicina da Dor, quer em doentes 
Agudos, quer naqueles em que a Dor se tornou uma Doença Crónica, ou na Analgesia 
de Parto, tornando um dos momentos mais marcantes da mulher numa experiência 
gratificante com desconforto mínimo. Estas múltiplas e exigentes tarefas exigem dos 
seus especialistas uma quase omnipresença e daí a necessidade crescente destes 
recursos humanos. 
O Relatório - Censos Anestesiologia – 2017 da Direção do Colégio de Anestesiologia da 
Ordem dos Médicos evidenciou essas necessidades, revelando uma carência de 61,5% 
no Serviço de Anestesiologia I e 66,7% no Serviço de Anestesiologia II (Hospital do 
Outão) do CHS. Esta último dá apoio anestésico às cirurgias do aparelho locomotor e da 
cirurgia plástica, sendo responsável pela consulta pré-operatória a todos esses doentes. 
Conta com 3 anestesistas do quadro, todos em idade de reforma e com 2 tarefeiros a 
tempo parcial, pelo que vê com muita preocupação o seu futuro a curto prazo. 
Saliente-se que este Serviço tem, há muitos anos, reconhecimento Nacional na área da 
Formação Específica e, desde 1998, dos 23 especialistas que concluíram a especialidade 
16 (70%) deixaram esta Instituição apesar das evidentes carências locais. A Unidade de 
Tratamento da Dor realiza 28,6% de Consultas a utentes do HLA e faz 19,9 % de 
Consultas de Anestesiologia para doentes de outras áreas. 

• Bloco Operatório- O BO do HSB tem por objetivo fornecer  os recursos humanos e físicos 
necessários para assegurar eficientemente uma grande parte da Atividade cirúrgica do 
CHS. A atividade cirúrgica programada deste BO é desenvolvida em  4 salas operatórias. 
Tem uma sala para cirurgia de ambulatório que partilha os recursos com  o mesmo BO 
e uma sala para cirurgia de urgência. Na possibilidade da existência de mais recursos 
humanos afetos ao mesmo BO poder se ia perspetivar uma melhoria funcional com o 
alargamento do horário  até as 20 h para atividade programada. 
Se à atividade atual for acrescentada a valência  de Ortopedia, torna-se necessário, no 
mínimo, a existência de mais uma sala operatória. Para uma melhor resposta às 
solicitações  do serviço de urgência seria útil a existência de uma segunda sala 
operatória. A criação de uma unidade especificamente destinada ao ambulatório fora 
das instalações físicas deste BO teria também inegáveis vantagens. Face à atual 
atividade cirúrgica, essa unidade poderia ter quatro salas operatórias, sendo que duas 
correspondem às já existentes (HSB e HOSO) e outras duas para incremento da atividade 
das diferentes especialidades. 
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• Cardiologia- Serviço de referência no CHS, pois tem elevada diferenciação e grande 
custo financeiro associado. Dispõe de Unidade de Arritmologia/Pacing e 
Electrofisiologia com capacidade para colocação de CDIs. Tem uma Unidade de Técnicas, 
com Ecocardiograma Transtorácico e Transesofágico, MAPA e Prova de Esforço, para 
além de Eletrocardiografia básica e Holter. Possui um Laboratório de Hemodinâmica e 
de Intervenção Coronária que se iniciou em maio de 1999. Atualmente tem 4 elementos 
médicos com o título de Subespecialista de Cardiologia de Intervenção e 2 elementos a 
fazer a referida diferenciação. Tem idoneidade formativa. Dispõe de todas as técnicas 
disponíveis para a realização de angioplastia coronária complexa, o que faz com 
regularidade, pelo que não referencia doentes coronários para outros Laboratórios de 
Hemodinâmica. Embora o CHS só tenha um Laboratório de Hemodinâmica, a sua 
atividade realiza uma grande quantidade de procedimentos (em média, cerca de 900 
angioplastias por ano), valor recorde absoluto a nível Nacional, quando comparado com 
outros Hospitais com apenas uma Sala e acima da grande maioria daqueles que têm 2 
ou mais salas (o HGO tem 2 salas e o Hospital de Évora também, embora este último, 
apenas muito recentemente). Tem uma extensa área de referenciação, para além da 
população do CHS, servindo as populações do CHBM e do HLA. Está integrado na Via 
Verde Coronária desde 2007, assegurando o tratamento do EAM com 
supradesnivelamento do segmento ST a toda a população mencionada, em regime 
permanente desde então. Faz 20,7% de Consultas e Intervenções a doentes fora da área. 

• Cirurgia Geral- Sectorizado por Grupos de Trabalho dedicados a áreas anatómicas e 
funcionais (Senologia; Cirurgia Colorectal; Supramesocólico; Cirurgia Minimamente 
Invasiva; Cirurgia Endócrina e Pé Diabético). Assegura o Serviço de Urgência. Tem 
Idoneidade Formativa e recebe Internos de PALOPs. Faz 16,4% de Consultas e 15,5% de 
Intervenções a doentes fora da área. Tem duas Unidades Funcionais: Unidade de 
Tratamento Cirúrgico da Obesidade (creditada pela DGS desde 2010) e Unidade de 
Cuidados Intermédios. 

• Cirurgia Pediátrica- Já existente no CHS há mais de 40 anos, faz 12,8% de Consultas e 
14,6% de Intervenções a doentes fora da área. 

• Cirurgia Plástica e Reconstrutiva- É de registar a saída de quatro especialistas por 
aposentação, para o sector privado e por outros motivos. Tem tido dificuldade na 
manutenção de um núcleo estruturante, apesar de já existir no CHS há cerca de 40 anos. 
Faz 24,5% de Consultas e 22,9 de Intervenções a doentes fora da área. 

• Consulta Externa- Tem um movimento diário médio de cerca de 900 doentes para 
consultas médicas, de enfermagem, e atos de Pequena Cirurgia, procedimentos (ex, 
urológicos, dermatológicos) e MCDTs (Oftalmologia e ORL). 
É um Serviço com uma área completamente subdimensionada, quer em espaço para 
utentes, com salas de espera demasiado pequenas, quer em gabinetes de consulta, que 
presentemente são manifestamente insuficientes em número face à procura pelas 
diversas especialidades. Aliás, muitas especialidades são obrigadas a fazer consultas em 
espaços adaptados nos seus próprios Serviços, dados estes constrangimentos. Sendo 
um Serviço transversal a todos os Serviços do CHS, torna-se fundamental, pois a 
construção de um edifício que permita uma requalificação da sua área, quer em 
dimensão, quer em número de gabinetes e áreas comuns. 

• Cuidados Intensivos- Assegura a prestação de cuidados intensivos polivalentes de maior 
nível a todos os doentes internados. Mantém estrutura física idêntica e a mesma 
capacidade de internamento (7 camas) desde a sua inauguração em 1985, estando 
muito aquém do rácio de camas críticas recomendado. Anualmente, a equipa deste 
Serviço presta cuidados a mais de 600 doentes internados, entre internamentos na 
própria UCI e atendimento urgente/emergente, fora da UCI, em atividade de 
emergência médica intra-hospitalar. O apoio prestado ao SU e às Vias Verdes (Coronária 
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e de AVC), é também fundamental para garantir o bom resultado da sua atuação. A 
atividade cirúrgica de maior risco depende da disponibilidade de camas críticas para o 
pós-operatório que, por serem insuficientes, resultam no adiamento de 5 a 10% do total 
de cirurgias eletivas deste tipo. A produção tem sido mantida recorrendo à contratação 
precária de médicos doutros Hospitais com a necessária certificação, dado que o 
número de médicos do staff é muito inferior ao necessário. Nos próximos anos é 
esperado o aumento do número de especialistas de Medicina Intensiva, mas o futuro 
do Serviço poderá estar comprometido se não forem criadas condições de atração 
destes novos médicos, de forma a garantir a continuidade e a qualidade dos serviços 
prestados à população. 

• Dermatologia- Funciona nas Consultas Externas HSB, com partilha de instalações e 
profissionais não médicos, registando em 2019 a produção de 10.012 consultas, 1.179 
MCDTs’s e 409 cirurgias do ambulatório.  
Nos últimos 3 anos, houve um acréscimo de 33% das consultas para utentes fora da área 
do CHS (Alentejo e Algarve), assegurando-se cuidados médicos a mais de 500.000 
habitantes, população sobreponível aos dos serviços/hospitais centrais. Com um quadro 
médico insuficiente de 4 especialistas, o serviço recorreu a prestadores externos e 
implementou a teledermatologia, ainda limitada pelas condições físicas disponíveis na 
instituição. 
Apesar da falta de recursos próprios e de instalações adequadas que permitam 
desenvolver as técnicas em curso, como a dermatoscopia digital, fototerapia e 
tratamentos laser, os seus especialistas continuam a ambicionar a necessária autonomia 
física e funcional como serviço médico-cirúrgico hospitalar, já comparável na 
diferenciação subespecializada ao do HGO, visando obter idoneidade formativa para 
internos desta especialidade. 

• Endocrinologia- Serviço de referência em grande parte do Sul do País, último a sul de 
Almada e responsável pela Unidade Integrada de Diabete do CHS. Candidato, já aceite, 
a centro de colocação de sistemas de perfusão contínua de insulina.   Trabalha em 
colaboração estreita com a Cirurgia Endócrina que ajudou a criar e que se tem afirmado 
a nível nacional nas últimas duas décadas.  
Tem tido grande dificuldade em fixar jovens especialistas pela pressão que é exercida 
sobre estes para que prestem SUG, que não é de todo uma vertente dominante nesta 
especialidade, tal como pela pressão exercida pelos hospitais privados de Lisboa. Realiza 
24,4 % de Consultas para doentes de outras áreas, dum total de 9500 consultas anuais, 
apenas com três especialistas no quadro do hospital todos com mais de 55 anos.  

• Estomatologia- Integra o Departamento Cirúrgico, prestando cuidados diferenciados de 
saúde oral à população de uma vasta área que vai para além da península de Setúbal, 
onde é único.  Distingue-se no tratamento ortodontico cirúrgico das dismorfias 
mandibulo maxilares (cirurgia ortognática). Para além da atividade assistencial, tem 
capacidade formativa reconhecida pela OM. Com quatro especialistas no Quadro 
Hosptalar, três dos quais com idade superior ou a rondar os 60 anos, considera 
fundamental a angariação, formação especializada e fidelização de jovens médicas(os) 
para continuar a garantir a sua existência e evolução.  O frequente cancelamento de 
tempos operatórios, a necessidade de realização externa de exames imagiológicos e 
anatomopatológicos e a falta de AOs são preocupações quotidianas, bem como o não 
investimento em tecnologias diagnósticas e terapêuticas para acompanhar a evolução 
do estado da arte. Faz 30,3 % de Consultas e 27,2 % de Intervenções para doentes de 
outras áreas. 

• Gastrenterologia- Foi o primeiro serviço da especialidade a ser instalado num Hospital 
Distrital em novembro de 1976, e o seu primeiro Diretor o primeiro gastrenterologista a 
ocupar um lugar nos Hospitais Distritais. É um serviço de referência, não só no aspeto 
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assistencial, tal como no ensino. Dos 9 especialistas que o integram, 8 foram nele 
formados. Tem, atualmente, 4 Internos de Formação Específica. 
Possui uma Unidade de Técnicas diferenciada, onde se realizam, entre outros, CPRE, 
colocação de endopróteses, ecoendoscopia e proctologia terapêutica, num total de 
cerca de 6000 exames anuais. Efetua uma média de 8000 consultas por ano, englobando 
a Gastrenterologia, Hepatologia e Doenças Inflamatórias do Intestino. Faz 21,8% de 
consultas e 23% de intervenções a doentes fora de área.     

• Ginecologia e Obstetrícia- Possui atividade de consulta externa em diversas vertentes 
da especialidade, tendo realizado em 2019 um total de 9635 consultas. Executa exames 
especiais de colposcopia, histeroscopia, ecografia, diagnóstico pré-natal, e utiliza o 
bloco operatório central para cirurgia convencional e de ambulatório. Possui 
internamento de ginecologia, obstetrícia e puerpério. Detém ainda um serviço de 
urgência próprio aberto ao exterior em permanência e um bloco de partos que funciona 
ininterruptamente. Exerce também atividade formativa de internos de formação 
específica em ginecologia e obstetrícia, a internos de MGF e a alunos de medicina. 
O quadro médico deveria ser constituído por 23 médicos especialistas com horário de 
40 h mas, neste momento, dispõe apenas de 10 médicos, alguns deles com horário 
parcial, pois apenas 7 médicos têm um horário de 40 horas semanais. Dos três restantes, 
2 possuem CIT de 35 horas e 1 tem apenas um horário de 28 horas. Só com muito esforço 
e colaboração de todos, tem sido possível elaborar as escalas referentes ao serviço de 
urgência e mediante ao recurso adicional de médicos externos em prestação de 
serviços. Recentemente ocorreu a aposentação de um médico especialista sem a sua 
substituição, pelo que se atingiu uma situação verdadeiramente crítica. Fazer estas 
escalas dentro das normas de segurança da especialidade, é uma tarefa cada vez mais 
difícil de concretizar. A restante atividade assistencial do Serviço também sofre 
naturalmente com esta grande carência de médicos. 
A médio prazo, prevê-se ainda o agravamento da carência de médicos, uma vez que a 
média etária dos médicos especialistas do Serviço é elevada, dado que oito têm entre 
56 e 66 anos de idade. Vai ocorrer a aposentação de mais um médico ainda no corrente 
ano, outro em 2021, outros dois em 2022 e mais um em 2023, o que perfaz, nos 
próximos três anos, cinco médicos. Caso nada se faça para inverter esta evolução, o 
Serviço caminhará rapidamente para a sua extinção. É, pois, imperioso conseguir 
reforçar e renovar o quadro médico pela angariação de novos médicos especialistas. A 
não acontecer este reforço, a cidade assistirá ao encerramento da sua maternidade, 
apesar do mesmo ser a referência para o Litoral Alentejano, tendo realizado 17 % de 
Consultas, 26,9 % de Intervenções Cirúrgica e 22,9 % de Urgências desta Região e onde, 
no ano 2019, foram socorridas 13.819 grávidas e se realizaram 1678 partos. 

• Hematologia- Atende muitos doentes oriundos de uma grande parte da Península de 
Setúbal. Obteve recentemente idoneidade formativa para internos da especialidade, 
ambicionando tornar-se, primeiramente, numa Unidade Autónoma e, depois, 
naturalmente, num serviço autónomo, como os restantes. Tem, presentemente. 3 
especialistas no Quadro. 

• Imagiologia- Pertence ao Departamento de MCDTs, pelo que não tem doentes próprios. 
Assim, a sua abrangência está na inteira dependência dos outros serviços hospitalares 
(médicos e cirúrgicos), com os quais trabalha de uma forma transversal, tornando-se 
preponderante no apoio ao diagnóstico e consequente tratamento, para os quais 
também contribui através da Radiologia de Intervenção. 
O esvaziamento do quadro médico hospitalar para o setor privado, delapidou a sua 
atividade, nomeadamente no que se refere às subespecializações dentro da 
Imagiologia, necessárias para responder à diferenciação dos outros serviços, com 
pedidos mais especializados, tendo-se só em Março deste ano conseguido o 4º 
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elemento do quadro médico hospitalar, pelo que tem necessidade de recorrer a 
prestadores de serviço que são em número superior ao do próprio quadro interno, 
sendo estes de escalão etário elevado. Por esse motivo, a Radiologia de Intervenção está 
fortemente penalizada, só estando bem estruturada a Mamária, articulando, quer com 
o grupo de Senologia, quer com a Consulta Multidisciplinar de Oncologia. 
Dada a dificuldade em fixar novos elementos no quadro hospitalar, há necessidade de 
tornar mais atrativo o serviço, substituindo os equipamentos em fim de vida e dotando 
o serviço de RMN, requisito obrigatório para recuperar a idoneidade formativa de 
internos da especialidade, revitalizando assim o serviço e tornando mais fácil a sua 
contratação. 

• Imunoalergologia- Único na Região Sul do País. A sua área de referência direta do 
compreende, para além da abrangida pelo CHS, com cerca de 350 000 habitantes, os 
restantes municípios que acrescentam mais de 500.000 habitantes ao número anterior. 
Faz 40,6 % de Consultas para doentes de fora da área do hospital. Disponibiliza todas as 
técnicas utilizadas na clínica da especialidade. Tem ainda uma marcada vertente 
formativa, que abrange Internos da especialidade e também de várias outras 
especialidades e do ano comum. Tem um número insuficiente de especialistas para as 
necessidades assistenciais, menos de metade dos existentes em alguns serviços de 
hospitais centrais, com áreas de referência direta muito inferiores. Também em termos 
de instalações se debate com a exiguidade de espaço, muito limitativa, principalmente 
para execução de técnicas, o que se reflete num prolongamento não desejável no 
estudo de muitos doentes.  
Dispõe de Laboratório especializado, que executa algumas técnicas só disponíveis em 
alguns centros de referência (Teste de Ativação de Basófilos e ISAC) e é o único centro 
a nível nacional, no Serviço Nacional de Saúde, que disponibiliza o Teste de 
Transformação Lnfocitária, pelo que é requisitado por unidades de todas as áreas do 
país (públicas e privadas). Este dedica-se também á área da Biologia molecular, fazendo 
parte da Rede Portuguesa de Laboratórios para o Diagnóstico da Gripe, tendo 
implementado a identificação de painel sindrómico respiratório e de 
meningites/encefalites e, mais recentemente, a pesquisa de SARS-CoV-2. Ainda na área 
da virologia, efetua a tipagem do HPV e a determinação das cargas virais HBV, HCV (com 
genotipagem) e HIV, que conjuntamente com a determinação das populações 
linfocitárias, por citometria de fluxo, dá apoio ás consultas de Infeciologia e de 
Hepatologia. 

• Imunohemoterapia- O Serviço efetua atividade assistencial em Hospital de Dia, com 
cerca de 4.000 sessões anuais, em consulta externa a dadores de sangue e de medula 
óssea (de 2ª a sábado) com cerca de 2.000 dádivas anuais, e em consulta externa a 
doentes, num total de 4.000 consultas anuais. Efetua o apoio multidisciplinar em 
urgência de 24h em Medicina Transfusional (cerca de 6.000 componentes), e apoio em 
MCDTs (150.000 análises).  
Detém idoneidade formativa parcial, conferida pela Ordem dos Médicos, tendo neste 
momento 2 internos de formação específica. Tem, ainda, um médico prestador de 
serviços e uma médica clínica geral de apoio à consulta de dadores. Necessita de mais 1 
especialista no quadro, dado ter 3 especialistas, sendo que 1 está a poucos anos da 
aposentação e outro tem mais de 50 anos. Não tem quadro de enfermagem. Tem um 
nº insuficiente de TSDT, o que implica um excesso de horas extraordinárias. Tem cerca 
de 50% das suas AOs com condicionantes de funções pelo SSO. 
As instalações e o horário de funcionamento do Hospital de Dia são dramaticamente 
insuficientes. É devassado diariamente por doentes em cama ou cadeira de rodas 
provenientes do SUG ou do internamento que necessitam de hemodiálise (situação que 
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se arrasta há mais de 20 anos e que se torna especialmente grave se pensarmos que 
tem de haver uma estratégia global para o circuito de doentes infetados). 

• Infecciologia- É o único Serviço desta especialidade entre Almada e Faro. É responsável 
por um dos maiores encargos financeiros do CHS, sobretudo pelo tratamento de várias 
centenas de doentes com Hepatites Víricas e HIV. Faz cerca de 7.000 consultas anuais, 
das quais 31,2 % a doentes de outras áreas. Faz Consulta Descentralizada nas duas 
Prisões da Região (Setúbal e Pinheiro da Cruz) e também no HLA. Tem diversas consultas 
de Subespecialidade (Imunomodelação, PrEP e Viajante). É Centro de Vacinação 
Internacional e assume a Presidência do GCLCIPRA e a gestão do PAPA do CHS. É idóneo 
para a formação de internos da especialidade e recebe regularmente internos de outras 
especialidades e alunos, quer do CHS, quer de outros Hospitais, incluindo do 
estrangeiro. Os internos do Serviço fazem parte da formação em Centros de referência 
no país e no estrangeiro, frequentando regularmente Cursos de Formação de 
Sociedades Europeias e Americanas de renome. Participa frequentemente em projetos 
de investigação multicêntricos de âmbito nacional e internacional, bem como na 
docência de cursos de pós-Graduação, publicando regularmente artigos em Revistas 
nacionais e internacionais. Os principais constrangimentos são os relacionados com o 
Ambulatório (aguarda há mais de 10 anos por instalações definitivas) e em meios 
humanos (ainda insuficientes para desenvolver outras áreas de subespecialização, como 
sendo o das Infeções em Dispositivos, da Imunodeficiência primária e outras) para o que 
está a formar os seus internos, esperando que sejam futuramente integrados nos 
Quadros e permitam assim ser o garante do seu futuro. Alguns dos seus especialistas 
recém-formados estão presentemente a liderar projetos em diversos países (Guiné e 
Suazilândia), existindo igualmente colaboração com missões humanitárias e em 
projetos de voluntariado a nível nacional e internacional. Tem assento na LACPEDI (Liga 
de Apoio Comunitário para o Estudo das Doenças Infeciosas) que desenvolve várias 
iniciativas anuais de índole formativa e cívica. Integra o GID (Gabinete de Investigação e 
Desenvolvimento). 

• Medicina Física e Reabilitação- Tem dois polos, HOSO e HSB. Presta assistência em 
consulta interna e tratamentos a doentes internados em todas as enfermarias e consulta 
externa e tratamentos na sua área de influência. Desde o alargamento desta ao 
Concelho de Sesimbra não houve aumento dos recursos humanos ou técnicos, antes 
assistiu-se á reforma de vários profissionais, existindo atualmente três médicos com 
mais de 60 anos (antes eram seis) e diminuição progressiva do número de profissionais 
nas várias áreas terapêuticas (por aposentação ou limitações físicas/doença). Assiste-
se, assim, a uma diminuição progressiva de recursos humanos especializados que põe 
em causa o seu futuro funcionamento. 

• Medicina Interna- Tem como missão a promoção da saúde na comunidade onde está 
inserido, prestando cuidados de saúde diferenciados com respeito pela dignidade dos 
doentes e estimulando o desenvolvimento profissional dos seus colaboradores num 
quadro de qualidade, eficiência e eficácia organizativa. Admite cerca de 2500 doentes 
por ano no internamento. Assegura a estrutura básica do Serviço de Urgência, tendo um 
Quadro médico onde bastantes elementos têm uma a idade média mais avançada. Tem 
visto partir para outros hospitais (públicos e privados), uma parte significativa dos 
valorosos especialistas que tem formado. Tem uma Unidade de Cuidados Intermédios, 
um Hospital de Dia que integra a Unidade Integrada de Insuficiência Cardíaca e uma 
Unidade de Hospitalização Domiciliária. Desenvolve várias Consultas de 
Subespecialidade (Diabetes, HTA, D. Auto-Imunes, Hematologia) que totalizaram 8900 
em 2019. Colabora na UCI e na Unidade de Cuidados Paliativos.  
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• Nefrologia- Um dos dois Serviços com Hemodiálise na Península de Setúbal e Litoral 
Alentejano, sendo o primeiro ao nível dos Hospitais Distritais. Faz 52,7 % de 
Consultas/Internamentos para doentes de outras áreas. Tem uma Unidade de Diálise 
Peritoneal. Serve de referência a todos os doentes da área de influência do CHBM. 

• Neurologia- Tem-se mantido em funcionamento com permanente falta de recursos 
humanos. Apesar disso, tem conseguido manter a idoneidade formativa, uma atividade 
clínica importante e mesmo ações junto da população. É responsável pela Unidade de 
AVC e mantém, de forma quase ininterrupta, a atividade na Via verde de AVC nos 
últimos 13 anos, permitindo o tratamento de fase aguda e proporcionando o acesso a 
terapêutica endovascular ao abrigo do protocolo da UML. Durante cerca de 10 anos foi 
o único centro a sul do Tejo a tratar AVCs agudos a partir das 20h. É um Centro de 
tratamento para a Esclerose Múltipla, seguindo mais de 200 doentes, com custos cada 
vez maiores, tendo em conta as últimas terapêuticas e as que se avizinham poderem ter 
de ser introduzidas. O Hospital de Dia, apesar de condições físicas insuficientes, tem 
permitido aos doentes efetuarem os seus tratamentos de forma regular e sem 
necessidade de internamento, mantendo assim uma monitorização clínica regular. 
Responsável por vários exames complementares de diagnóstico, nomeadamente 
eletroencefalografia, potenciais evocados, eletromiografia, doppler cervical e 
transcraniano e avaliações neuropsicológicas. Há dois anos esteve próximo de 
desaparecer por falta de recursos humanos. Contudo, mediante o sacrifício pessoal dos 
seus elementos e o espírito de equipa vigente, foi possível interromper essa espiral de 
declínio, que continua a pairar, embora estando presentemente mais afastada. Existe a 
noção de que com mais recursos humanos e estruturais, se poderia fazer mais e melhor. 

• Oftalmologia- Desenvolve uma intensa atividade assistencial, expressa pela produção 
registada no ano de 2019: Cirurgias realizadas: 3051 (das quais 2800 em regime de 
ambulatório e 22,9 % a doentes do HLA); Consultas externas 21243 (das quais 8.705 
primeiras vezes e 16,2 % a doentes do HLA). 
Como pontos fortes, de referir a existência de profissionais com elevada diferenciação 
e motivação e a capacidade instalada. Como pontos fracos, a existência de um sistema 
de visualização e registo dos MCDT ainda não totalmente integrado no sistema 
informático, o número reduzido de profissionais médicos e limitações na contratação 
de novos profissionais, bem como a falta de equipamento tecnologicamente atualizado. 
Como oportunidades, a proposta de criação de um CRI de especialidades cirúrgicas e, 
como ameaças, a previsível diminuição do número de médicos e as limitações à 
contratação de recursos humanos, com reflexo nas escalas de urgência, tal como em 
manter a produtividade nos vários sectores do Serviço 

• Oncologia- Completará em setembro/2020, 29 anos de existência, num modo sempre 
crescente em todas as vertentes: estrutural, recursos humanos, diferenciação e 
qualidade do atendimento prestado. Em janeiro/2019, contava com 6 oncologistas, 3 
hematologistas, 1 pneumologista oncológico, um psiquiatra, uma psicóloga, 1 Unidade 
de Cuidados Paliativos, e a colaboração regular de 3 urologistas, 1 dermatologista e 1 
nutricionista. Tinha, ainda, 3 internas do internato complementar da especialidade. 
Foi possível realizar 23733 consultas, sendo que cerca de 2500 de 1ª vez. O número de 
sessões de Hospital de Dia ultrapassou os 9200 incluindo 5900 sessões de 
quimioterapia. No Internamento, estão atribuídas ao Serviço de Oncologia 7 camas: 6 
suites e uma em enfermaria de 4 camas. A taxa de ocupação foi de 177,5%. 
Ao longo dos últimos 18 meses foram saindo 5 dos 6 oncologistas acima referidos: 2 por 
atingirem a idade de reforma, 2 para a medicina privada e 1 por conveniência familiar. 
Com este êxodo, o Serviço perdeu idoneidade formativa e as 3 internas viram-se 
obrigadas a solicitar transferência para outros centros habilitados. Hoje, o Serviço, na 
sua vertente Oncológica estrita, conta apenas com 3 médicos do quadro. Todos os dias 



 
 

11 

chegam pedidos de 1ª vez, aos quais não conseguimos dar resposta em tempo útil e não 
se vislumbram soluções. Se nada for feito pelo CA junto da Tutela e de outras entidades 
com capacidade de decisão, este Serviço, que voou tão alto, ruirá com grande estrondo. 
Existem ainda outros problemas, que comparados com estes parecem menores, mas 
não são. O equipamento tem vindo a degradar-se com o tempo e a farta utilização, a 
sala de espera é exígua, sobretudo agora em período de pandemia em que as normas 
de distanciamento da DGS deveriam ser cumpridas. Os doentes acumulam-se porque, 
inexplicavelmente, desde a abertura do Serviço até às 12 horas, está muitas vezes 
apenas uma AT no atendimento, apesar dos reiterados protestos junto de quem de 
direito. O número de camas de internamento é escasso para as necessidades do Serviço, 
o que está expresso na elevadíssima taxa de ocupação referida. Apesar destes 
constrangimentos, salienta-se que presta apoio a doentes de fora da área (cerca de 
17,3% das Consultas no ano de 2019) destacando-se sobretudo as áreas da Pneumologia 
Oncológica e da Hematologia. 

• Ortopedia- O Hospital Ortopédico Sant`Iago do Outão é um hospital dedicado ao 
tratamento da patologia do aparelho locomotor e engloba o Serviço de Ortopedia e 
Traumatologia, o Serviço de Anestesiologia e o Serviço de Medicina Física e Reabilitação 
II. Recebe internos da especialidade de ortopedia de outros hospitais para formação 
específica, assim como médicos de MGF e alunos da Medicina da Universidade do 
Algarve, tendo também um acordo de ensino com o Instituto Politécnico de Setúbal. 
Responde aos problemas de ortopedia e traumatologia dos utentes do Distrito de 
Setúbal e tem “porta aberta” para os doentes de todo o país, representando estes casos 
cerca de 10% do movimento total. 
O Departamento do Aparelho Locomotor vai a prazo necessitar de aumentar os 
profissionais, não só ao nível de médicos, mas também nas áreas de enfermagem e 
administrativa, para poder continuar a manter o nível de excelência em qualidade e 
quantidade que tem mantido ao longo dos anos. Faz 18,6% de Consultas e 24,1 % de 
Intervenções a doentes fora da área. 

• Otorrinolaringologia- Prestam assistência à área influência do HLA e recebe ainda 
utentes da aérea de abrangência do HGO e outros, dada a falta de resposta destes a 
pedidos de consulta. Depara-se com dificuldades de programação de funcionamento 
uma vez que viu ser reduzido o nº de camas de internamento do setor cirúrgico por 
causa da presente pandemia. Desenvolve atividades em diversos setores (Enfermaria, 
Bloco operatório, Otoneurologia, Terapia da Fala, Vídeoendoscopia e formação de 
internos). Depara-se com as dificuldades inerentes à exiguidade do número de 
gabinetes na consulta (as vídeoendoscopias decorrem num espaço não apropriado e a 
terapia da fala não tem gabinete designado). Dispõe, neste momento, de quatro 
especialistas, dois dos quais a poucos anos da aposentação e um com mais de cinquenta 
anos, pelo que é imperioso que se equacione a contratação de novos especialistas. 
Conseguiu recentemente a obtenção de idoneidade parcial para a formação de internos 
pelo colégio da especialidade da OM, após inerente avaliação pela OM, tornando-se 
necessário que seja solicitada abertura de vagas. É necessário também de um 
Audiologista a tempo inteiro para dar resposta atempada aos exames audiométricos. 
Faz 17,3% de Consultas e 13% de Intervenções a doentes fora da área. 

• Patologia Clínica- Encontra-se representado nas duas Instituições do CHS. Possui 
atualmente seis médicos especialistas, quatro do quais com mais de 60 anos. Tem 
idoneidade formativa para Médicos e para Técnicos Superiores de Diagnóstico e 
Terapêutica. As suas instalações estão totalmente inadequadas e desajustadas, não 
possuindo as condições mínimas de segurança, conforto e ergonomia tão desejáveis á 
padronização dos processos de trabalho de forma a torná-los mais efetivos quando 
considerados o número de exames efetuados e o número de doentes atendidos bem 
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assim como o grau de diferenciação tecnológica atingido. Em 2019 foram efetuados 1 
706 808 exames correspondentes (média de 4680 /dia), a 217 207 doentes (média de 
595 doentes/dia, dos quais 33,94% do SUG, 35,26% da Consulta Externa, 3,33% do 
Hospital Ortopédico do Outão e 22,86% no setor de Internamento do HSB). A deficiência 
das instalações, a carência de espaço e de recursos humanos levou, a título de exemplo, 
em 2017, à descontinuação do estudo da tuberculose (Biologia molecular com testes de 
resistência, identificação cultural e TSA de 1ª linha). Sendo um Serviço transversal ao 
CHS com um volume de trabalho relevante que interfere diretamente na produtividade 
e na qualidade global do desempenho, seria importante para que não se viesse a 
verificar a sua inoperacionalidade, repensar não só a sua adequação em termos de 
instalações, como de recursos humanos, às atuais e futuras necessidades do próprio 
CHS. 

• Pediatria- O HSB é um hospital de apoio perinatal e este Serviço presta cuidados às 
crianças/adolescentes desde os 0 dias até 17 anos 364 dias, centrados na família. A sua 
área de abrangência populacional vai além dos concelhos de Setúbal, Palmela e 
Sesimbra, dando apoio ao Hospital do Litoral Alentejano e a todos os concelhos 
adjacentes. Em 2019 atendeu, em regime de urgência, 41149 crianças/adolescentes, 
realizou 6089 consultas (com excelente resposta no cumprimento do TMRG, de 99,2%) 
e observou, em regime de internamento, 2445 utentes (205 na UCEN, 1679 na 
Maternidade e 561 na Enfermaria). Os principais constrangimentos são os recursos 
humanos atuais: 18 pediatras, 9 com idade superior a 55 anos, destes 6 têm mais de 60 
anos e 9 internos da especialidade. Estes números refletem a necessidade da renovação 
do quadro clínico, mantendo as condições técnico-profissionais que podem influenciar 
e motivar a escolha do CHS para o desenvolvimento da sua carreira.  
Relativamente às instalações torna-se emergente a requalificação da Unidade de 
Cuidados Especiais Neonatais (UCEN) para que se cumpram os requisitos 
recomendados ao seu funcionamento. O ano passado foi apresentado ao Conselho de 
Administração do CHS proposta de melhoria, de que se aguarda a sua concretização, até 
à mudança para o novo edifício. Apostando nos cuidados de ambulatório, é necessário 
repensar o espaço da consulta que está longe de responder com qualidade e que, por 
tal, compromete a possibilidade de expansão, fazendo 14,4% de Consultas e 15,1% de 
Urgências a doentes fora da área. No caso particular da consulta de desenvolvimento 
seria necessário poder contar com outros técnicos imprescindíveis para a realização de 
consulta multidisciplinar.  
Como Potencialidades, de destacar a manutenção da oferta de consultas diversificadas, 
tais como Pediatria Geral, Cirurgia Pediátrica, Neonatologia, Doenças Respiratórias 
Infantis, Apoio Endocrinológico, Diabetes Infantil e Juvenil, Desenvolvimento, 
Adolescentes, Apoio Nefrológico, Consulta de Viajante Pediátrica, Consulta de Cuidados 
Paliativos Pediátricos e Consulta do Dia, e a fixação dos atuais internos, que têm 
interesse em permanecer como seus futuros especialistas. 

• Pneumologia- Desenvolve atividade assistencial de prevenção, diagnóstico e tratamento e 
executa meios complementares próprios da especialidade. Faz formação, ensino e 
investigação. Está organizado em unidades sectoriais, com coordenações próprias, onde se 
incluem, entre outras: Consulta Externa, com várias áreas de subespecialidade, 
nomeadamente, de Doenças Difusas do Parênquima Pulmonar, de Asma Brônquica 
Grave (Rede Nacional da Asma Grave), de Insuficientes Respiratórios Crónicos e de 
Patologia Respiratória do Sono; Unidade de Técnicas Invasivas Pneumológicas (exames 
endoscópicos e transtorácicos); Laboratório de Fisiopatologia Respiratória (estudos 
funcionais respiratórios); Unidade de Estudo de Patologia do Sono – cujo Laboratório é o mais 
diferenciado do distrito. 
Assegura Urgência Externa específica de Pneumologia, com escala própria. Tem idoneidade 
formativa. Recorre de forma crescente a tecnologias de informação como suporte à 
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atividade assistencial (ex: a telemonitorização/telemedicina em várias patologias 
respiratórias (DPOC, SAOS). Faz, em média, 8000 consultas, das quais 2100 de 1ª vez e 
12% de consultas a doentes fora da área; executa 6750 MCDTs e 700 GDH de 
ambulatório. 
Elementos diferenciadores em relação aos outros hospitais do distrito – Adaptações e 
aferições de VNI em contexto de Hospital de Dia sem recurso a internamento; 
Laboratório de Estudo do Sono – coordenação com acreditação europeia e nacional em 
Medicina do Sono), o único a realizar estudos diferenciados- de nível I, actigrafia e latências 
múltiplas. Escala própria de Urgência Externa de Pneumologia. 
Constrangimentos em termos de espaço físico – falta de gabinetes para consultas, 
Unidade de Técnicas sem recobro, espaço muito limitado para o Laboratório de 
Fisiopatologia. 
Constrangimentos em recursos humanos – carência de dois pneumologistas, de TCP e 
de enfermeiros. Depende, para os exames endoscópicos, da disponibilidade dos 
Anestesiologistas (em número escasso no CHS). 
Comprometidas- a diferenciação atual em várias áreas de subespecialidade e a 
diferenciação futura em broncologia de intervenção e avaliação funcional no esforço, 
entre outras. 

• Psiquiatria- Está organizada em Unidades Funcionais, designadamente, Unidade de 
Doentes Agudos (que engloba o Núcleo de Electroconvulsivoterapia), Unidade de 
Ambulatório, Hospital de Dia, Unidade de Psiquiatria de Ligação, Unidade Funcional 
Comunitária, Unidades Residenciais e Unidade Autónoma de Pedopsiquiatria. Conta, em 
efetividade, com 13 psiquiatras, 2 pedopsiquiatras e 10 internos de formação específica. 
Dá apoio a uma população aproximada de 230.000 habitantes, com exceção do Serviço 
de Urgência, Unidade de Agudos e Pedopsiquiatria que têm ainda a seu cargo todo o 
Alentejo Litoral. Faz anualmente cerca de 18.000 consultas (11,5% das quais fora da 
área). Possui uma Unidade de Ambulatório fora das instalações físicas do Hospital. Na 
Produção, regista 480 internamentos, 10.000 sessões de hospital de dia, mais de 400 
visitas domiciliárias e quase 600 tratamentos de electroconvulsivoterapia. Cumpre, 
neste momento, na totalidade, com as responsabilidades atribuídas aos Serviços Locais 
de Saúde Mental. Como principais dificuldades identifica-se a falta de técnicos não 
médicos (essenciais neste tipo de organização), escassez de recursos na Unidade de 
Pedopsiquiatria e a ausência de uma rede de cuidados continuados para a saúde mental. 

• Urgência- Tem uma área interior de 1200 m2 longe dos propostos 3000 m2 num claro 
subdimensionamento para fazer face a uma procura média diária de 250 utentes. 
Destes, cerca de 35 a 40% são de carácter pouco ou não urgente (pulseiras verdes ou 
azuis da Triagem de Manchester) cuja assistência se deveria integrar no âmbito dos 
Cuidados Primários de Saúde. Possui Vias Verdes Coronária e de AVC e VMER. Desde 
2016 que aguarda a construção de um novo edifício em frente ao atual, cujo piso térreo 
incluirá a Urgência Geral e Pediátrica envolvida em adiamentos sequenciais de dotação 
orçamental e na aprovação de um documento de extensão de encargos pela Secretaria 
de Estado do Orçamento que faculte um solução intermédia a nível do piso -1 com 
lotação de trinta camas (2 de isolamento com pressão negativa) e ligação ao SO vigente 
(cuja sobrelotação atinge valores de 350% no Inverno) que permitiria um novo desenho 
funcional e humanização do espaço existente. Em novembro de 2016, foi criado um 
circuito próprio para Verdes e Azuis durante o período compreendido entre as 10 e as 
23 horas, de modo a descongestionar e racionalizar o acesso aos Balcões do figurino 
original. Na contingência Covid 19 sofreu um processo de fragmentação e separação de 
espaços tendente a diferenciar circuitos de suspeitos e não suspeitos no interior do 
exíguo espaço e de migração transitória dos Balcões para uma area da Consulta Externa. 
Em meados de junho de 2020 agenda-se a abertura de um Prefabricado para Doentes 
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Respiratórios edificado no Parque de Estacionamento defronte do SUG. Com a 
dimensão de 462 m2 e integrando Sala de Espera e Admissão, 3 gabinetes médicos, 
Triagem, Salas de Reanimação, de Observação e Vigilância, de Oxigenioterapia, 
Radiologia e colheitas de zaragatoas e de produtos para análises laboratoriais, e um 
Quarto de Isolamento, este Sector cumprirá sine die a missão sanitária de separação dos 
circuitos de suspeitos Covid 19. A multiplicação de espaços obrigará a um esforço de 
contratação de profissionais de saúde com recurso a solução de outsourcing na Escala 
medica e reforço importante de Enfermeiros e Assistentes Operacionais. A dependência 
de Tomografia Computorizada torácica e o procedimento de internamento ou 
encaminhamento de cadáveres para a Casa Mortuária obrigará à passagem pelo 
exterior do edifício hospitalar dos doentes admitidos nessa estrutura criada. 

• Urologia- É um Serviço direcionado para a oncologia medico-cirúrgica que representa 
cerca de 85 por cento da sua atividade. Faz 9380 consultas ano. São necessários mais 
dois especialistas a juntar aos três que fazem cirurgia. Quanto ao equipamento, 
é necessário adquirir um ecógrafo que permita fazer biópsias de fusão da próstata. 
Faz 23,9% de Consultas e 21,6% de Intervenções a doentes fora da área. 
 

 

V)- O futuro da Instituição 

Para perspetivar adequadamente o futuro do CHS, não poderemos esquecer alguns índices que 

caracterizam infelizmente o próprio País e que aqui se refletem de maneira muito negativa na 

qualidade da assistência às populações. Só a título de exemplo, em termos do número de camas 

hospitalares para doentes agudos / 100.000 habitantes, a média da EU era (segundo a Pordata), 

em 2017, de 541,4, ao passo que, em Portugal, era, respetivamente, em 1985 e em 2017, de 

395,9 e de 339.3, o que explica, em parte, a par da fragilidade reconhecida do tecido social 

envolvente, uma indesejável e desproporcional procura de doentes nos SUs, o que traz como 

consequência taxas de ocupação nefastamente elevadas. O mesmo poderíamos concluir para 

os setores dos Cuidados Continuados, Paliativos e Domiciliários. 

Já no que se refere às camas que prestam cuidados críticos (segundo o Documento da Rede 

Nacional de Referenciação em Cuidados Intensivos), os nºs da média / 100.000 habitantes eram, 

em 2012, respetivamente, na EU, de 11,5 e, em Portugal, de 4,2. Isto revela que, na atual 

conjuntura, em todos os hospitais a nível nacional e no CHS também, a resposta à presente 

pandemia só pôde ser minimamente satisfatória, porque o País não teve um número de casos 

semelhante, em proporção a outros países (como a Espanha e a Itália, etc.), mas também, à 

conta da reconversão de muitas outras enfermarias com outra habitual utilização, mediante a 

consequente suspensão de grande parte da atividade programada (maiortariamente cirurgica 

ou médico-cirúrgica), tal como pela enorme dedicação dos profissionais que trabalharam, em 

muitos casos, até à sua quase exaustão física e psicológica, atitude que não deverá produzir 

outro efetio que não seja uma outra postura do poder político instituído perante os mesmos, e 

não como o que se verificou nos últimos anos.  

A anterior ampliação do HSB foi integrada num programa específico de financiamento 

denominado de OID (Operação Integrada de Desenvolvimento) criado em 1988, sendo 

específico para a Península de Setúbal, dada a gravíssima crise social que então aí se vivia. 

Correspondendo a uma necessidade inquestionável das populações, não teve, infelizmente, 

nessa altura, um desenho capaz de poder vir a responder ao desenvolvimento expetável da 
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Instituição a longo prazo, tanto mais que é dos Distritos com maior aumento demográfico 

verificado nos últimos 50 anos. O exemplo mais ilustrativo disso, é a constação de que o 2º andar 

do novo edifício (composto por duas alas) serve de piso técnico (o que em todos os hospitais 

nacionais e de todos os outros países que se conhecem, é colocado no topo ou na cave), o que 

acarretou que tivéssemos que deixar de ter 2 enfermarias (sensivelmente correspondentes a 

cerca de 50 camas de internamento), que tanta falta fazem atualmente.  

Volvidos uns anos, já no início do presente século, existiu um outro projeto para um novo 

Hospital, num terreno fora do centro da cidade (quando um dos redatores e signatários integrou 

a Direção Médica de então), com capacidade para centralizar as três estruturas referidas 

inicialmente e capaz de projetar definitivamente a instituição para o futuro. Apesar das 

promessas feitas, com financiamento anunciado inclusive em DR para uma profunda 

reestruturação, tal nunca veio, na realidade, a acontecer, pois os obstáculos foram muitos e de 

diversa ordem. Esta atitude de indecisão por parte da tutela, foi a mesma que se verificou 

aquando de duas outras iniciativas semelhantes. Uma, que ocorreu no início da década de 90 

do passado século e que consistiu num documento que foi redigido pela iniciativa de um outro 

signatário e redator e que mereceu o apoio de todo o corpo clínico do HSB, tendo 

posteriormente sido remetido à hierarquia do MS pelo seu Conselho Geral, chamando a atenção 

para a exiguidade das instalações e para o facto de existirem algumas especialidades com apenas 

um médico no quadro (algo parecido com o que se passa hoje com o HLA e que no CHS se voltou 

a passar de novo!), o que era considerado altamente indesejável e disfuncional. A outra, 

decorreu já a meio da passada década, quando da gestão SA dos hospitais foi implementada por 

decisão governamental, na qual se chamava de novo a atenção para as insuficiências que eram 

patentes em diversos domínios, o que levou à posterior demissão da grande maioria dos 

diretores dos Serviços por tal não ter sido devidamente correspondido, mesmo depois de 

constituída uma Comissão integrada por alguns dos subscritores, que teve várias reuniões de 

trabalho com uma outra designada pela ARSLVT. Todo esse longo processo de várias semanas 

culminou com a realização de um aprofundado estudo funcional a partir do movimento 

assistencial para a suposta definição correta da ampliação a ser feita, mas que apenas teve com 

uma consequência positiva o início das obras de adaptação do corpo principal do edifício antigo 

(ainda hoje em dia não completamente concluídas!!!), de modo a permitir uma mínima 

qualidade hoteleira, pois o contraste com o edífício novo entretanto construído, era 

absolutamente gritante e insustentável.   

A construção anunciada de um novo edifício do Hospital (que era suposto já estar a funcionar, 

segundo o prometido publicamente), mas que não passou de um mero projeto ainda sem 

financiamento concreto atribuído, visa dar essencialmente resposta à transferência do Hospital 

do Outão, dado que, para este, se fala na sua eventual reconversão para o setor turístico. 

Decisão que, não tendo a nossa oposição de princípio, achamos que não deve deixar de propiciar 

que se dê finalmente resposta efetiva aos restantes e graves problemas da Instituição no seu 

todo e que se arrastam desde há muitos anos, como aqui é sobejamente demostrado. Assim, 

parece impossível de conceber que, estando projetado para ter (apenas) três andares, não seja 

calculado com alicerces que permitam uma nova eventual ampliação que se venha a pretender 

fazer de futuro (até ao 5º piso, como os restantes). Existe ainda a imperiosidade de ter, 

simultaneamente, um plano para a reorganização dos espaços dos outros edifícios já em 

funcionamento, pois alguns serviços estão profundamente carenciados e mal instalados, dos 

quais se destacam a Patologia Clínica (com o Laboratório de Microbiologia), a Fisiatria, as 

Unidades de Ambulatório de Infecciologia e de Pneumologia, a UCI, a enfermaria de Cardiologia, 

as Unidades de Técnicas e o Hospital de Dia da Neurologia, a UCEN, o Serviço de Imuno-
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Alergologia, o Serviço de Endocrinologia, o Serviço de Imagiologia (designadamente por não 

estar ainda equipado c/ um aparelho de RMN), os SU Geral, Pediátrico e Obstétrico, a Consulta 

Externa, o Serviço de Medicina Ocupacional, a Unidade de Dor, a Unidade de Cuidados 

Paliativos, etc. 

Mas, não só. É muito importante resolver o problema que irá ser provocado por um aumento 

vertiginoso da afluência de doentes e a consequente pressão urbanística envolvente, com 

notórios reflexos no estacionamento e no circuito dos que recorrem às consultas externas e às 

urgências. Mais, será inadmissível que tudo não seja pensado para poder responder a futuras 

pandemias (ou à recrudescência desta, por vários eventuais surtos, eventualmente ao longo de 

bastante tempo), sem necessidade de ter de voltar a recorrer, de súbito e de forma improvisada, 

à ocupação de espaços por estruturas pouco adequadas (tendas, pré-fabricados, etc), com as 

graves mas inevitáveis disfuncionalidades. Tal como também não gostaríam de ver destruído ou 

descaracterizado o importante património histórico-cultural edificado no HOSO (o edifício da 

fortaleza em si, a capela, o quarto da Raínha D. Amélia e os aposentos adjacentes, o Salão que 

é presentemente a Sala de Sessões Clínicas, etc). 

Para tudo isso, certamente que as verbas resultantes da venda ou do aluguer do edificado do 

HOSO para os anunciados fins, mas também algumas eventuais doações provenientes de algum 

mecenato que se consiga mobilizar (como aconteceu na génese do HSB, a partir da familia Velge 

de origem belga, ou no decurso desta pandemia), a par da tomada de posse dos terrenos 

adjacentes que se encontram ainda indevidamente ocupados por edifícios muito degradados e 

onde só habitam presentemente duas famílias de idosos, parece-nos poder dar uma grande 

ajuda à concretização deste importante projeto, a que o próprio Estado e respetivo Governo 

não poderão continuar alheios, nem que tenham que contribuir com alguma percela do 

investimento necessário. 

 

 VI)- Conclusões 

A história dos Hospitais não pode estar divorciada da das pessoas que neles trabalham ou das 

que a eles recorrem. A sua missão será tão melhor desempenhada quanto mais adequadamente 

forem compatibilizadas as condições logísticas existentes com as reais necessidades das 

populações, quer no presente, quer num futuro com um prazo razoávelmente expectável. 

A melhor forma de Homenagear as insignes figuras dos Professores Gil da Costa (docente da 

Faculdade de Medicina de Luanda e, posteriormente da FCM da UNL, Diretor do Serviço de 

Anatomia Patológica, o primeiro que existiu nos Hospitais Distritais, precocemente falecido  

poucos anos depois do seu ingresso), do Professor Fonseca Ferreira (docente da Faculdade de 

Medicina de Lourenço Marques, ex-Diretor do Serviço de Medicina Interna, Responsável pela 

primera Unidade de Endocrinologia dos Hospitais Distritais, Fundador do DEP e da SMHSZS, 

Primeiro Diretor da sua Revista, recentemente falecido), do Dr. Jaques Resina (ex-diretor do 

HOSO e inventor de um método revolucionário a nível internacional para tratamento das 

escolioses congénitas, já falecido de provecta idade no início do presente século), ou do Dr. 

António Forjaz (ex- Diretor do Serviço de Cardiologia, Fundador de um dos primeiros centros de 

Pacing e de Electrofisiologia ao nível dos Hospitais Distritais, ex-Diretor Clínico e ex-Presidente 

do Conselho Geral do HSB, falecido na sequência de uma soez campanha de difamação já julgada 

e condenada em tribunal) é o de dar seguimento ao que agora se expõe. Nunca, o de fazer como 

os que, para pouparem uns “míseros tostões”, colocaram o piso técnico a meio de um edíficio 

aquando da última ampliação, que em vez de máquinas deveria ter antes doentes, ou que não 
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quiseram, nessa mesma altura, investir outro tanto para fazer uma cave para estacionamento, 

que hoje estaria mais do que paga. 

Em suma, importa deixar algumas ideias chave daquilo que pretendemos transmitir. Assim, 

parece-nos fundamental garantir a curto / médio prazo o seguinte: 

1- Diferenciação harmoniosa de todos os Serviços do CHS e eventual instalação de 

outras especialidades que complementem a missão dos que já estão existem no 

CHS 

2- Ampliação do Hospital acompanhada por uma reorganização funcional de todos 

os espaços já existentes que corresponda efetivamente às necessidades da sua 

missão assistencial e formativa e que possibilite a integração da Ortopedia sem 

disfuncionalidades adicionais 

3- Resolução efetiva da rutura permanente do SU e das insuficiências ao 

atendimento, quer do doente crítico (Unidades de Cuidados Intensivos e de 

Intermédios), quer do doente cirúrgico (Blocos Operatórios em número e com 

equipamento suficiente) para resolver as listas de espera e integrar a atividade 

Ortopédica sem contrangimentos insolúveis  

4- Desenvolvimento adequado de todo o setor de ambulatório (Unidades de 

Técnicas, Hospitais de Dia e Consulta Externa) capaz de evitar internamentos 

indesejáveis, de responder a um grande aumento expectável pela vinda da 

Ortopedia e de melhorar a ligação aos Cuidados de Saúde Primários 

5- Preservar a capacidade de poder sofrer uma ampliação futura que se venha a 

revelar necessária, não só através dos calculos dos alicerces do novo edifício, mas 

também pela ocupação dos terrenos adjacentes e consequente resolução do 

problema do estacionamento 

6- Equipar os setores dos MCDTs e dos restantes Serviços Clínicos com tecnologia 

apropriada a um hospital moderno 

7- Resolver a questão do financiamento através de um “upgrade” que corresponda 

à sua diiferenciação efetiva 

8- Atrair e fixar meios humanos especializados (sobretudo médicos, mas também dos 

restantes setores profissionais) o que será muito mais exequível através da 

concretização dos pontos anteriores, de uma revisão das grelhas salariais e do 

descongelamento da progressão nas respetivas Carreiras 

 

Esta é, pois, uma oportunidade soberana, e, quiçá, a última. Será verdadeiramente indisculpável 

que se venha a desperdiçar, sobretudo para as gerações vindouras. Constituir-se-á, assim, como 

que uma homenagem inteiramente devida ao SNS, pois se não fossem os seus profissionais, a 

resposta à presente pandemia teria sido outra, e bem aquém daquela que se verificou e de que 

as populações têm pleno direito. Isto motiva um derradeiro apelo: o de que a Tutela olhe com 

adequação para os seus quadros (médico, de enfermagem, técnico, administraivo e de outros 

setores), porque para o correto tratamento das populações, não são necessárias apenas paredes 

e tecnologia. O componente de recursos humanos é decisivo para a prática de uma medicina 

humanizada e para a formação das novas gerações de profissionais que consigam dar o devido 

seguimento à missão desta Instituição com um historial digno disso mesmo. Para o que a sua 

reclassificação que entendemos ser devida seria, certamente, um muito importante contributo, 

pois permitiria um financiamento muito mais consentâneo com o seu desempenho efetivo.  A 

finalizar, afirmar que mais do que recriminar o passado e de assumir críticas às opções que têm 
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sido tomadas no presente, importa olhar para o futuro e reunir os consensos necessários à 

concretizaçao do que aqui se exige, porque é disso que as populações e os profissinais 

necessitam. 

 

    Setúbal, 2020/06/12 

    

 


