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Boletim informativo da Liga dos Amigos do Hospital da St.ª Marta

“Da Enfermidade…”
Detalhe de um dos painéis de azulejos (Séc. XVIII), existente na Sala McBride do HSM

Editorial

F

oi com agrado que aceitei o convite que a Liga dos
Amigos do Hospital de Santa Marta me dirigiu, no
início de 2013, para fazer parte da actual Direcção.
Quero deixar o meu testemunho sobre o papel da
LAHSM uma vez que, ao longo dos anos, tenho
acompanhado o seu empenho na procura de respostas e
parcerias na busca de resolução de diversos problemas,
adaptando-se de forma positiva e constante às alterações do
CHLC nos últimos tempos, bem como à existência de outras
Ligas nos Hospitais do Centro.
A LAHSM tem-se mantido bastante activa, nos últimos
anos, tanto na humanização dos Serviços como no apoio aos
doentes. Para isto tem contribuído o apoio prestado pelos
voluntários e a parceria com a Área de Apoio Social, no
desenvolvimento de inúmeros projectos, de modo a dar
resposta às solicitações que são efectuadas diariamente.
Estes projectos têm demonstrado que a Liga está atenta às
dificuldades existentes e, dentro das suas possibilidades,
tem colmatado muitas das dificuldades que os Serviços e
utentes têm colocado.

Luis Frederico, Dr.
Assistente Social do HSM-CHLC

É neste período de crise que o papel da Liga tem sido
relevante, no sentido de responder aos pedidos de uma
forma célere, através de alguns projectos, nomeadamente:
bolsa de emprego, ajudas técnicas, banco de roupa, apoio
alimentar, outros bens, que visam a melhoria do
atendimento prestado aos doentes e funcionários. A Liga
colabora também com os Serviços no desenvolvimento de
projectos internos e na aquisição de equipamentos
essenciais para a melhoria da qualidade no atendimento aos
utentes e condições de trabalho dos profissionais.
Há muito a fazer no que diz respeito às actividades da
Liga, nomeadamente em época de crise, onde o seu papel
tem sido amplamente louvado. No entanto, de modo a que
seja possível cada vez mais e com mais qualidade continuar
um bom trabalho, venho apelar aos leitores para se fazerem
de sócios e que apoiem, dentro das suas possibilidades, os
projectos que mencionei e outros que venham a surgir, como
resposta a inúmeras dificuldades sentidas pelos utentes e
serviços do Hospital.l

Luís Miguel Rosa Dias, Dr.
Cirurgião Vascular

Encontros de poesia
do Hospital de Santa Marta
Estes encontros de poesia são promovidos pela Liga dos Amigos do Hospital
de Santa Marta (LAHSM) desde o ano de 2006.

P

ara elucidar o leitor menos conhecedor do que é a
nossa Liga, atualmente também uma IPSS
(Instituição Particular de Solidariedade Social),
informo que ela, se reportarmo-nos ao Artigo 3º do seu
Estatuto, tem como seu objetivo principal, promover a
colaboração no bem-estar do doente com os órgãos de
gestão deste hospital, tendo em vista e em primeiro lugar, a
defesa do doente e dos trabalhadores do Hospital de Santa
Marta. Para tal propõe, quando necessário, soluções que
sejam exequíveis relativamente a quaisquer situações que
alterem o bem-estar dos doentes e o bom funcionamento do
Hospital. Cultiva também a criação de formas de
fraternidade e solidariedade entre os doentes, seus
familiares e ainda dar um possível apoio para os doentes que
regressam às suas residências. Para alem destes pontos de
apoio aos doentes e funcionários do hospital, promove
ações de sensibilização com debates, conferências e ações
de formação, dando também realce à organização de
eventos culturais tão necessários para apoiar o nível
educacional da Sociedade em que vivemos e, neste caso em
particular, aos doentes, seus familiares e aos funcionários
que frequentam e trabalham no Hospital de Santa Marta!
Como tal temos promovido Exposições de Quadros,
Escultura e outras Obras de Arte executadas pelos
funcionários e ex-funcionários do hospital e ainda, desde o
ano de 2006, tem havido anualmente os “Encontros de
Poesia do Hospital de Santa Marta”.
Os ditos encontros de poesia que nos primeiros quatro
anos foram organizados em Maio de cada ano, passaram a
ser em Outubro nos anos seguintes. O local destes encontros
foram inicialmente no espaço conhecido como: “Museu
Mac Bride”, sala lindíssima toda forrada a azulejos da época
e que era anteriormente, desde a sua fundação, a “Sala do
Capítulo” do anterior Convento de Santa Marta. O nosso
último e VIIº Encontro, foi organizado no Anfiteatro do
Hospital, no 6º piso do novo edifício das Consultas e
Administração do Hospital, devido a haver melhores
condições acústicas. Perdeu-se a beleza do espaço para a
melhor audição dos poemas ditos pelos seus autores! Sinal
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dos tempos!
Estes encontros de poesia foram propostos a todos
funcionários e ex-funcionários do Hospital que quisessem
colaborar e até a algum doente que quisesse e pudesse (!). As
condições para esta colaboração seriam que só uma poesia
seria escolhida por quem concorresse e que fosse lida
claramente pelo autor mas sem necessidade de ser
declamada!
Como fui, desde o início, o promotor destes “encontros” e
como alem de ex-funcionário deste Hospital e pertencente
aos órgãos da Direção da Liga, também pertenço à
Sociedade Portuguesa de Escritores e Artistas Médicos
(SOPEAM), sugeri aos restantes membros da Direção a
possibilidade de se poder convidar os meus colegas da
SOPEAM que quisessem colaborar nos nossos encontros de
poesia. Assim, alguns desses colegas que se têm dedicado a
escrever poesia, acederam com entusiasmo a colaborar
connosco desde o Iº Encontro, o que tem ajudado a tornar
estes eventos mais animados e conhecidos em outros
Hospitais! Curiosamente, ao longo destes últimos sete anos,
ou sejam: Sete Encontros, o número de “poetas”
concorrentes em cada ano tenha variado entre os onze e
catorze poemas, embora tenha havido diferentes “poetas”
colaborantes. Claro que houve uns tantos que têm sido fieis
e que nunca faltaram com a sua colaboração.
Para finalizar direi que nos primeiros cinco encontros a
Poesia aliou-se à Harmonia, pois houve a colaboração do
“Coro do Hospital de Santa Marta” que estava mais ao
menos adstrito à nossa Liga. Como entretanto o dito Coro
foi extinto por perda de muitos cantores, nos dois últimos
anos e, para haver sempre uma colaboração musical, em
2011 um dos antigos cantores do coro, o Sr. Paulo Jorge
Bicho com um elemento da sua família, deram-nos um
apoio musical e de canto. No passado ano 2012
conseguimos a colaboração de um cantor de origem caboverdiana que, com a sua bela voz e com a sua guitarra
preencheu os “espaços” musicais a que estávamos
habituados!l

Termino com o nome de todos os “poetas” que
connosco têm colaborado, nomeando-os por ordem
Alfabética e indicando a sua “proveniência”:
• Alexandra de Sousa Fernandes (H.S.M.)
• Ana Aurora Gonçalves (H.S.M.)
• Ana Maria Franco Oliveira (H.S.M.)
• Ana Rosa Ribeiro (H.S.M.)
• Claudia Silva (H.S.M.)
• Cremilda Rosário Paulo Almeida (H.S.M.)
• Eugénio Ribeiro Rosa (S.O:P.E.A.M.)
• Eulália Rosa de Moura (H.S.M.)
• Evelyn Gonçalves (H.S.M.)
• Doente internada no Hospital
• Frederico Pereira (Hospital dos Capuchos)
• Isabel Maria Brito Mendes (H.S.M.)

• Isabel Pereira de Oliveira (H.S.M.)
• José Ferreira Martins (H.S.M.)
• José Simões Fernandes (S.O.P.E.A.M.)
• Leonino Sousa Santos (H.S.M.)
• Luís Lourenço (S.O.P.E.A.M.)
• Luís Miguel Rosa Dias (H.S.M. e S.O.P.E.A.M.)
• Manuel Martins (H.S.M.)
• Maria do Carmo Fernandes (S.O.P.E.A.M.)
• Maria das Dores Borges de Sousa (S.O.P.E.A.M.)
• Maria José Leal (S.O.P.E.A.M.)
• Maria Ofélia Bomba (S.O.P.E.A.M.)
• Maria do Sameiro Barroso (S.O.P.E.A.M.)
• Paulo Jorge Bicho (H.S.M.)
• Sandra Caldeira (H.S.M.)
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Mário Duque , Enf.

Augusta Lopes, Dra.

Enf. Chefe do Serviço Cardiologia Pediátrica

Coordenadora dos Serviços Sociais do CHLC

“Abracadabra,
Ócus Pocus…”

R

ealizou-se no dia 15 de dezembro a festa de Natal
do Hospital de Santa Marta. Como vem sendo
habitual, a Liga dos Amigos patrocinou este
evento que todos os anos alegra os filhos dos funcionários
do Hospital e proporciona um dia diferente, repleto de
magia e de partilha natalícia. Este ano, a festa foi conjunta
com a que anualmente se realiza no Serviço de Cardiologia
Pediátrica. Juntaram-se filhos de funcionários e crianças
utentes do serviço e todos riram e brincaram durante um
momento em que a vinda ao Hospital não implicava medo
ou sofrimento por tratamentos ou separação relacionados
com a doença. Foi importante ver na cara dos meninos a
surpresa pelas magias do ilusionista “Prof. Linguínni…”
(Sr. José Ancião) e a alegria pelos presentes oferecidos pelo
“nosso Pai Natal” (Educadora Teresa Rodrigues), este ano
mais magrinho mas com o mesmo entusiasmo e a mesma
magia. Houve festa, divertimento, risotas, correrias e acima
de tudo boa disposição.
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Considero que este tipo de eventos necessita de ser
mantido e promovido para outras alturas do ano. Datas
como o “Dia da árvore”, o “Dia Mundial da Criança” e o
“Dia de São Martinho” são oportunidades para se
desenvolverem atividades com as crianças, quer sejam
utentes ou familiares dos profissionais do hospital, quer
sejam da comunidade onde estamos inseridos ou de
referenciação. Desta forma, altera-se a ideia de sofrimento
associada quase sempre aos hospitais (em especial nas
crianças) e promove-se a imagem do hospital que com este
tipo de ações, abre as suas portas ao público e divulga a sua
atividade de uma forma divertida.
No final da festa foi distribuído um lanche individual às
crianças e todas saíram com um sorriso enorme nas suas
caras. Esse era o objetivo… e foi cumprido. Parabéns Liga
dos Amigos do Hospital de Santa Marta e Serviço de
Cardiologia Pediátrica.l

Serviço social: Respostas
sociais no pós alta hospitalar

A

s respostas sociais no pós alta hospitalar
lembram-me, invariavelmente, dos doentes que
ficam retidos nos hospitais por falta das respostas
adequadas aos problemas que foram identificados durante o
internamento e é comum chegar até ao Serviço Social
situações cujo diagnóstico é de caso social, para não
falarmos dos casos retidos à ordem do tribunal e Comissões
de Proteção de Crianças e Jovens até encontrar a solução, e
ainda as situações de maus tratos e negligencia que de
clínico muitas vezes nada têm, mas como medida de
proteção ficam internados.
No ano de 2012 ficaram retidos NO CHLC 144 doentes
por motivos sociais e geraram 1452 dias de protelamento, O
internamento hospitalar na vida de uma pessoa não só
fragiliza e estigmatiza como ainda se evidenciam os
problemas sócio – familiares, é por isso que os Assistentes
Sociais acolhem diariamente o doente/ família fazendo uma
triagem, no sentido de identificar as situações de risco e,
consequentemente, realizar o pré diagnóstico social.
Após o estudo da situação equacionam as soluções em
colaboração com o doente, família e outros, em articulação
com os parceiros sociais na definição de respostas face ás
necessidades e, por conseguinte, ajudando a resolver e ou
prevenir situações de crise. Quando estas não são
prevenidas /resolvidas, em última análise, acabam em
reinternamentos apelidados como casos sociais.

Quero salientar o papel da Liga dos Amigos do Hospital
de Santa Marta no papel preponderante que teve tem no
apoio que sempre que solicitados dão à Área de Apoio social
e por isso quero deixar o meu agradecimento pela estreita
colaboração nomeadamente ao nível do Banco de roupa e
do Apoio Alimentar e ao nível de ajudas técnicas (Cadeiras
de rodas) bem como em apoios pontuais (medicamentos
transportes e outros) que ajudaram a criar situações de
resposta evitando por vezes situações da protelamentos.l

“Mais que um trabalho
é uma missão, não
teremos a exclusividade
desta afirmação mas,
seguramente que
connosco assim é…”
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Relatório de
actividades
ano de 2012
Apresentação
Ao fazermos a revisão das nossas actividades durante o
ano de 2012, podemos concluir que não só a Liga se
encontra bem integrada na vida do Hospital de Santa Marta,
como também alguns (embora poucos) dos nossos
projectos, foram concretizados. De tudo daremos
informação no presente Relatório

1 – Reuniões de trabalho
Direcção – foram realizadas vinte e uma reuniões, como
sempre, com a presença de alguns membros da Mesa da
Assembleia Geral e do Conselho Fiscal.
Assembleias Gerais – nos dias 16 de Maio e 13 de
Novembro de 2012, foram realizadas as Assembleias Gerais
Ordinárias para discussão e aprovação do Relatório de
Actividades no ano de 2011 e o Plano de Acção para 2012 e
discussão e aprovação do Plano de Acção para 2013. Estes
documentos foram aprovados por unanimidade.
Por termos sido reconhecidos como uma IPSS em 2012,
foi preciso efectuar duas A.G. para corresponder ao
regulamento geral das IPSS.
Projecto – “Encontro Regional de Ligas” foram feitas
duas reuniões, expressamente para preparação deste
projecto, nos dias 23 de Outubro e 6 de Novembro. Foi
elaborado um questionário, depois enviado a todas as Ligas
de Amigos de Hospitais da região de Lisboa e Vale do Tejo,
com prazo de resposta até 15 de Dezembro. Recebemos
somente duas respostas de acordo com aquele prazo.
Decidiu-se em consequência, não ser viável a realização
do Encontro de Ligas.
Realização conjunta com a Presidente da Liga de
A.H.D.Estefânia (Dra. Conceição Clemente) no dia 10 de
Abril, para preparação do protocolo entre as duas Ligas para
um estágio profissional de uma recém-formada em
Assistência Social, a executar no secretariado dos dois
Hospitais.
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Reunião com representantes da Comissão Europeia
para a Saúde – em 26 de Março de 2012; participou a
presidente da Liga, Dra. Manuela Lima.

passou a fazer parte dos órgãos sociais da LAHSM, como
Secretário da Direcção.

4 – Acção junto dos doentes
2 – Angariação de fundos e outros benefícios
Pagamento de quotas – mantem-se a percentagem de
60% para os sócios que têm as cotas em dia.
Bar e Quiosque/Papelaria – o pagamento pontual das
rendas destas duas Empresas continua a ser a única fonte
segura de rendimento. Vai ser necessário abrir concurso de
exploração dos dois locais mencionados e celebração de
novos contratos.
Venda de Natal e Quermesse – constatámos que em
2012, a participação nestas acções de solidariedade foi
ainda menor do que em 2011, tendo sido o resultado final, a
soma de 56 Euros.
Gestão dos subsídios concedidos aos Serviços Clínicos –
por esta função que obriga a intensa actividade de
secretariado por parte da Liga, esta cobra em média 8% do
valor de cada subsídio.
Ofertas à Liga em 2012 – donativo de 750 Euros que
reverteram para o Banco Alimentar do Serviço Social; a
EDP ofereceu lâmpadas economizadoras para distribuir por
funcionários e utentes do Hospital; a Dyrup ofereceu 122Kg
de tintas que foram utilizadas em vários Serviços do
Hospital; Águas do Vimeiro ofereceram 200 garrafas de
água para o “workshop” do Dia Mundial sem Tabaco; o
Banco Espírito Santo sorteou, entre os presentes naquele
“workshop”, uma estadia num hotel da cadeia Tivoli, tendo
sido contemplada uma Enfermeira do Serviço de Medicina
Interna.

3 – Articulação com o Voluntariado
Tem permanecido o bom ambiente de colaboração com o
Voluntariado do H.Sta.Marta, agora ainda mais produtivo,
na medida em que o seu coordenador, o Sr. José Ancião,

Como sempre, nas Consultas Externas, a Liga oferece
leite, chá, café e bolachas, distribuídos pelos doentes e
acompanhantes; nos dias comemorativos de Natal, do
Doente e da Criança, assim como na Semana do Hospital, a
Liga oferece lembranças úteis aos doentes; foi oferecida
uma cadeira para banho a um doente amputado a ambos os
membros inferiores; cedência de cadeiras de rodas; a uma
doente com baixos recursos económicos, oferecemos um
par de meias elásticas; prestamos ainda apoios vários, tais
como: pagamento de despesas de farmácia e de transportes
para execução de exames noutros Hospitais e Clínicas;
transporte de funcionários e utentes na carrinha da Liga,
etc…

5 – Acção junto do pessoal
e dos Serviços
Estofagem de 50 cadeiras da recepção na entrada
principal do edifício das Consultas Externas; um aparelho
de microondas para os Serviços Hoteleiros; um aparelho
“LCD” para o Serviço de Pneumologia; um cabo telefónico
para o secretariado do Serviço de Cardiologia; duas cadeiras
para a portaria da entrada principal do edifício das
Consultas Externas; uma ventoinha para a Comissão de
Qualidade e Segurança do Doente; um aparelho “LCD”
para o Serviço de Cirurgia Vascular.
Semana do Hospital – os habituais festejos de Maio
ocuparam três dias; no dia 29 de Maio, algumas voluntárias
distribuíram ofertas da Liga pelos doentes internados
(crianças e adultos); no dia 31 de Maio, o “workshop”
alusivo ao Dia Mundial sem Tabaco, da iniciativa dos
Serviços de Pneumologia de Acção Social teve o apoio e o
patrocínio da LAHSM; no dia 1 de Junho, Dia Mundial da
Criança, a Liga colaborou com o Serviço de Cardiologia
Pediátrica na realização da “Consulta da Brincadeira”.

Dia Mundial sem Tabaco (31 de Maio) e Dia Mundial do
Não Fumador (17 de Novembro) a Liga colaborou nestas
duas sessões.
Participação nas festas de Natal – a 12 de Dezembro, a
Liga colaborou numa festa de Natal da iniciativa de um
grupo organizador orientado pela Dra. Ana Vaz Pereira; a 15
de Dezembro, efectuou-se a festa oferecida pela Liga aos
filhos dos funcionários do Hospital de Santa Marta; a 20 de
Dezembro teve lugar a comemoração da festa natalícia do
Hospital (iniciativa do CA do CHLC) – a Liga participou
com a habitual distribuição de prendas aos doentes
internados.
VII Encontro de Poesia – a 25 de Outubro de 2012 teve
início às 17h, no auditório do Hospital (6º piso) mais uma
tarde de poesia, organizada pela Liga. Participaram onze
poetas, sendo nove médicos sócios da SOPEAM, uma
funcionária do Hospital de Santa Marta e um funcionário do
Hospital de Sto. António dos Capuchos. Foram oferecidos
livros sobre Fernando Pessoa aos participantes neste
Encontro.
Sessão convívio – a 15 de Março, a Liga organizou uma
tarde de convívio para comemorar a inauguração das novas
instalações e o facto de termos passado a ser uma IPSS.
Cerimónia de assinatura do contrato entre a
Fundação Millennium bcp e a LAHSM – para atribuição
e gestão de uma verba para um trabalho de investigação no
Serviço de Cardiologia Pediátrica, a cargo do Cardiologista
Pediátrico Dr. José Diogo – a 18 de Dezembro de 2012. A
responsabilidade da gestão desta verba ficou a cargo da
LAHSM.
Boletim “A Fonte” – Publicámos em 2012 os números
19 e 20, em Março e Setembro, como habitualmente.
O Boletim 20 apresentou já outra configuração graças ao
trabalho da empresa “ABSA” a quem encomendámos novo
arranjo gráfico. l
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Relatório de actividades ano de 2012
Capital próprio e passivo

RELATÓRIO E CONTAS DO ANO DE 2012
Custos e perdas

Euros

Euros

Capital Próprio

Fornecedores e serviços externos

14.845,46 €

Fundo Social

2.611,67 €

Gastos com o pessoal

20.082,93 €

Resultados Transitados

42.300,02 €

Gastos de depreciação/amortização

5.609,14 €

Resultado Líquido do Exercício

-4.346,44 €

Outros gastos e perdas

73.198,57 €
- €

Gastos e perdas de financiamento

40.565,25 €
Dívidas a Terceiros - Curto Prazo
667,72 €

Pessoal
(A)

113.736,10 €

Resultado Líquido (B) - (A)

- 4.346,44 €

(B)

109.389,66 €

Estado e Outros Entes Públicos

1.493,47 €

Outras Contas a Pagar

23.677,14 €
75,00 €

Diferimentos

25.913,33 €

Total do Passivo

Euros

Proveitos
Prestações de Serviços

21.765,25 €

Subsídios á Exploração

72.916,99 €

Outros Rendimentos e Ganhos

14.035,60 €
671,82 €

Juros e Outros Rendimentos Similares
(B)

Total do capital próprio e passivo

ORÇAMENTO PARA O ANO 2013
Contas de receitas

109.389,66 €

Euros

Prestações de Serviços (Rendas)

19.785,00 €

Quotizações

BALANÇO
Activo
Activos Fixos Tangíveis

25.690,18 €

Depreciações Acumuladas

20.842,85 €

Depósitos bancários

Máquina ATM

1.200,00 €

Proveitos e Ganhos Extraordinários (Donativos)

10.700,00 €

104,82 €
Subtotal

Estado e Outros Entes Públicos

56.081,06 €
167,95 €
4.984,50 €

Outras Contas a Receber

Total de receitas

Contas de despesas

4.847,33 €
55.976,24 €

Caixa

32.410,00 €

Euros

Fornecimentos e Serviços Externos

10.650,00 €

Gastos com o Pessoal

12.230,00 €

Amortizações

5.000,00 €

Custos e Perdas Extraordinárias

1.900,00 €
Total de despesas

29.780,00 €

397,74 €

Diferimentos
Total do activo
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Euros

Subtotal
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Agradecimentos
19 de Junho de 2012
“É com agrado que acuso a recepção das peças de
mobiliário e electrodoméstico que a Liga dos Amigos do
Hospital de Santa Marta teve a amabilidade de oferecer aos
Serviços Hoteleiros, neste ano de 2012, que tanto tanto
contribuíram
para o bem estar dos profissionais,
nomeadamente:
• 2 cadeiras - Portaria da Rua de Santa Marta e Guichet das
• Consultas Externas.
• 1 microondas – Gabinete Gestão Hoteleira.
Nesta sequência transmito os meus sinceros
agradecimentos.”
Aldina Santos (Técnica Superior)

18 de Setembro de 2012
“Maria da Graça Silva Quaresma Pessoa, enfermeira
chefe e responsável pela CQSD-Polo de Santa Marta vem
por este meio agradecer à Liga dos Amigos do Hospital de
Santa Marta, a oferta de ventoinha à Comissão de Qualidade
e Segurança do Doente (CQSD) do Polo de Santa Marta,
para assim ser melhorado o ambiente de trabalho. Com os
melhores cumprimentos.”

25 de Setembro de 2012
“O Serviço de Angiologia e Cirurgia Vascular vem por
este meio agradecer à Liga dos Amigos do Hospital de Santa
Marta a doação de televisão para a Sala de Espera dos
Utentes da Consulta Externa de Cirurgia Vascular. A
televisão até então existente era pouco adequada para uma
sala de espera dado as suas dimensões. A sua substituição irá
beneficiar não só os utentes da Consulta Externa permitindo

a promoção do bem-estar e conforto, mas também os
doentes internados porque irá colocar-se a televisão
substituída num dos quartos da enfermaria. Um bem-haja
pela vossa disponibilidade, dádiva e existência no nosso
Hospital.
Com os melhores cumprimentos pessoais.”
Luís Mota Capitão (Director do Serviço) e Paula
Pinheiro (Enfª Chefe)

9 de Outubro de 2012
“Serve a presente para agradecer o LCD e respectivo
suporte de parede, oferecido para esta unidade de
internamento, pela Liga dos Amigos do Hospital de Santa
Marta.
Mais do que o objecto oferecido gostaríamos de agradecer
a amabilidade e o empenhamento demonstrado pelos
intervenientes no processo.
Informamos ainda que o aparelho fica instalado no 3º
quarto desta unidade, melhorando as condições do mesmo
para os doentes aqui internados. Com os melhores
cumprimentos.”
João Cardoso, Dr. (Director do Serviço) e Armandina
Antunes (Enfª Chefe)

11 de Dezembro de 2012

Cardiopatia congénita une Fundação
Millennium BCP e a Liga dos Amigos
do Hospital de Santa Marta
A Fundação Millennium bcp e a Liga dos Amigos do
Hospital de Santa Marta (LAHSM) assinaram no passado
dia 18 de Dezembro de 2012 um protocolo a três anos,
segundo o qual a Fundação Millennium bcp doará à
LAHSM um montante de 180 mil euros, que será utilizado
no desenvolvimento de um projeto de investigação de casos
de cardiopatia congénita levado a cabo pelo Serviço de
Cardiologia Pediátrica do Hospital de Santa Marta, em
colaboração com a Faculdade de Ciências Médicas de
Lisboa da Universidade Nova de Lisboa.
O projecto de investigação envolve a prestigiada
universidade de Harvard, é coordenado pelo Senhor Dr.
José Diogo Ferreira Martins, e pretende estudar as
propriedades biomecânicas das artérias para promover uma
mudança no paradigma de tratamento da doença a nível
mundial. O estudo procura assim abrir novos caminhos para
o tratamento da coartação da aorta em particular e das
cardiopatias congénitas em geral.
As cardiopatias congénitas são doenças que resultam de

anomalias no desenvolvimento do coração fetal e
manifestam-se após o nascimento. São atualmente
responsáveis pela maior percentagem de mortes por
anomalias congénitas e constituem a maior causa de
mortalidade infantil nos países desenvolvidos.
A assinatura do protocolo teve lugar na Sede da LAHSM,
na Rua de Santa Marta, nº 50, em Lisboa. O evento contou
com a presença, entre outros, da Dra. Teresa Sustelo,
Presidente do CA, em representação do Centro Hospitalar
de Lisboa Central.
No acto, o Sr. Embaixador António Monteiro, Presidente
do Conselho de Administração do Millennium bcp, foi
acompanhado pelo Dr. Fernando Nogueira, Presidente da
Fundação Millennium bcp e Dra. Helena Mena,
Administradora Executiva. Da parte da Liga dos Amigos do
Hospital de Santa Marta, a Dra. Manuela Lima, Presidente
da LAHSM. Do Serviço de Cardiologia Pediátrica, o Dr.
José Diogo Martins foi acompanhado pela Directora do
Serviço, Dra. Fátima Pinto.

“O Serviço de Medicina Interna 4 vem por este meio
agradecer o televisor e o suporte para televisor que
gentilmente a Liga dos Amigos do Hospital de Santa Marta
ofereceu para o refeitório/sala de estar dos doentes.
Grata pela atenção”
Paula Santos (Enfª Chefe)

30º Curso Pós-Graduado Dr. Carlos George
23 de Novembro de 2012
Tema geral: “Evolução da Medicina nos Últimos 30
Anos”
Sub-temas: Evolução Histórica do Tratamento do
Enfarte do Miocárdio; Evolução dos cuidados de Saúde
Pública nestes 30 anos; Tecnologias de Informação –
Revolução na Medicina; Planeamento e Tratamento dos
Aneurismas da Aorta; Transplante Pulmonar em
Portugal – A Última Fronteira; Risco Cardiovascular –
O Que Mudou nos Últimos 30 Anos.
A Comissão Organizadora, tal como em 2011, foi
presidida pelo Dr. António Arnaut, Director Clínico do
Hospital de Santa Marta.

Dr. Fernando Nogueira, Dra. Manuela Lima e Dr. José Diogo Martins
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Palavras Cruzadas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Horizontais:
1- Orelha do sacho; nome de mulher. 2- Revolta.
3- Amerício (sq); víscera dupla; brinquedo de criança
4- Recusa; astro rei (fig); grande porção. 5- Enxertar por
oculação; vogais da palavra base 6- Ligar; erva doce.
7- Suf. de agente; toleras. 8- Oferecer; irmã da mãe;
remoinho de água. 9- Planta criptogâmica aquática; pega;
pref. de movimento. 10- Bravios. 11- Descerras; juntar.

Verticais:
1- Aqueduto; arma branca de lâmina larga, curta e
pontiaguda. 2- Padiola para transp. de mobílias ou
bagagens; alumínio (sq). 3- Artigo antigo; conceder.
4- Possuir; pátria; cem metros quadrados. 5- Prevenir;
vogal (pl) 6- Paixão ardente; camareiras. 7- Estanho (sq);
atola. 8- Base portuguesa; bailarico brasileiro, espécie de
fandango. 9- Sapo grande do brasil; nota de musica.
10- Cobalto (sq); muralha do baluarte. 11- Já; rio de
Portugal.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Horizontais: 1- Peta; Sofia. 2- Levante 3-Am; rim; arco. 4-Não, sol; ror. 5-Ocular; ae. 6-Atar; anis. 7- Or; aturas. 8-Dar; tia; ola. 9-Alga; asa, ad. 10-Ariscos. 11-Abres, adir.
Verticais: 1- Cano; adaga. 2- Maca; al. 3- El; outorgar. 4- Ter, lar, are. 5-Avisar; is.6-Amor; aias. 7- Sn; atasca. 8-Ota; anu; aod. 9- Ferreiro; sl. 10- Co; sala. 11- Agora; sado.

Soluções:

Pagamento da Quota Anual / Novos
Associados
Para regularizar o pagamento da quota anual (ou em
atraso), podem ser utilizadas as seguintes vias:

1. Transferência Bancária
Realizar o pagamento de 25€ para o NIB: 0007 0021
00221220006 16
Após o pagamento enviar um email com o nome de
sócio e o comprovativo de pagamento para
liga.amigoshsmarta@gmail.com
O secretariado dará resposta a esta mensagem
informando sobre a recepção do comprovativo e enviará
o recibo de pagamento para a morada que consta da base
de dados.

2. Dinheiro/ Cheque
Dirigir-se às instalações da LAHSM no Claustro do
Hospital de Santa Marta e efectuar o pagamento no
horário de funcionamento (entre as 9H e as 17H).
B. Para se tornar associado da LAHSM deve:
Dirigir-se às instalações da LAHSM no Claustro do
Hospital de Santa Marta e efectuar a inscrição para
sócio, no horário de funcionamento (entre as 9H e as
17H), efectuando o pagamento da quota anual (25€).
Manuela de Lima (Dra.), Presidente da LAHSM
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