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> Rapidez na entrega de resultados
> Envio de resultados por e-mail 
 quando solicitado 
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Para além dos exames laboratoriais  
de rotina, o LabGarb tem ao seu dispôr  
um conjunto de metodologias que permitem  
a realização das mais recentes técnicas  
diagnósticas. Entre elas, destacamos:
 
I.  Pesquisa e Genotipagem do HPV: 
 Uma ferramenta complementar no rastreio  
 do Carcinoma do Colo do Útero 
 
O Papiloma Vírus Humano (HPV) é responsável por mais de 99% 
dos carcinomas do colo do útero (CCU) - a segunda causa de 
morte por cancro, no mundo, nas mulheres com menos de 44 
anos. 
Em Portugal são diagnosticados, em cada ano, cerca de 1000 
novos casos de CCU e ocorrem aproximadamente  350 mortes 
associadas a esta patologia.
O LabGarb apostado  na melhoria contínua da Qualidade do 
Serviço prestado aos seus utentes coloca ao seu dispor um teste 
de pesquisa e identificação do genótipo (genotipagem) do HPV 
por hibridização em microarray do produto, amplificado pela 
técnica de PCR.
 
II.  O ImmunoCAP ISAC:  
 A tentativa de encontrar a origem de reações alérgicas 
pode, por vezes, parecer como procurar agulha em palheiro.
O ImmunoCAP ISAC é o resultado da combinação de tecnologia 
inovadora de biochips e de investigação avançada em alergia 
molecular, sendo uma ferramenta altamente avançada que  
permite revelar o perfil de resposta alérgica mediada por IgE’s.”
 
III.  Intolerância Alimentar: 
 As alergias alimentares confundem-se 
frequentemente com intolerância alimentar. 
Este teste pode ter utilidade na supressão 
selectiva de alguns alimentos da dieta, 
cuja utilização é nefasta para 
a sua saúde.  

Tel  289 888 172 
geral.labgarb@bmac.pt
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A 
história do empreendedorismo revela-nos que as grandes 
alterações ao nível do crescimento, da qualidade e da su-
peração resultaram a maior parte das vezes, de perguntas, 
dilemas e inquietações. 

A indagação é um processo de autoconhecimento que permite identifi -
car desafi os e, mais importante ainda, determinar o impulso necessá-
rio para superá-los. Este princípio, que nos remete para os primórdios 
da ciência, orienta e dá legitimidade a qualquer decisão: é mais im-
portante fazer as perguntas certas do que receber respostas prontas, 
orientadas e ditadas por outros. 
 É assente e crente neste princípio que o Grupo HPA Saúde tem refl e-
tido o seu crescimento e ponderado a sua consolidação. Foi desta for-
ma, que volvidos 20 anos, regressámos neste 1º semestre de 2015, de 
forma coerente, ao nosso desafi o original: o Hospital Particular de Alvor. 
 O mesmo local onde um dia acreditámos ser possível oferecer 
cuidados de saúde de qualidade, inovadores e diferenciadores, que 
permitissem melhorar a saúde dos algarvios e de todos os que nos 
visitam. Foi aqui, que iniciámos esse desafi o, tem sido a partir daqui 
que temos amadurecido essa vontade, que de forma sustentada nos 
permitiu dar corpo a outros desafi os e vontades que todos conhecem. 
 Durante estes anos, foram muitas as questões, as inquietações e as 
difi culdades. A todas tentámos responder com perseverança, trabalho 
e transparência, que nos permitissem ganhar a fi delização daqueles 
que diariamente nos confi am o seu bem mais precioso. 
 Foram igualmente essas mesmas questões, inquietações e difi cul-
dades que permitiram agora, de forma segura e com qualidade, fazer 
crescer e consolidar o Hospital de Alvor. Questionámo-nos como po-
deríamos oferecer mais comodidade, mais funcionalidade, melhor 
atendimento, em suma, mais qualidade, quer para os doentes que nos 
procuram, quer para os colaboradores HPA, que diariamente tornam 
possível o crescimento da nossa atividade. Esta ocasião representa, 
também, para nós o princípio do regresso ao futuro. 
 Consolidámos a nossa presença na Região do Algarve, reorgani-
zando os principais Serviços entre os dois Hospitais principais e pre-
parámo-nos para expandir a nossa atividade para outra Região do 
País, para onde levaremos a nossa experiência e "expertise" no Bem 
Receber e Tratar, com enfoque primordial no Turismo de Saúde. 
 É com gosto que partilhamos convosco este desafi o, convidando-vos 
a conhecer a nossa mais recente concretização.

Sejam bem-vindos.

CRESCER EM SEGURANÇA 
CONSOLIDAR COM QUALIDADE

EDITORIAL 
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GROWTH AND SAFETY
CONSOLIDATED WITH QUALITY

T
he history of entrepreneurship reveals that the largest 
chances in terms of growth, quality and resilience have most 
often resulted from queries, dilemmas and concerns.
The question is inevitably the capacity of recognizing and 

identifying challenges, but more importantly, having the necessary 
driving force to overcome them. 
This principle, brings us back to the beginning of time, is serves as 
a guide and provides authenticity to any decision. It is more impor-
tant to ask the correct questions than to follow ready make deci-
sions directed and dictated by others. 
 The basis of the HPA Health Group’s growth and consolidation 
has been the belief in this principle. It is for this reason that, 20 years 
later we have in the 1st half of 2015, been brought back to our origi-
nal challenge: The Hospital Particular in Alvor. 
 The same place where we once believed it would be possible to 
provide innovative, differentiating, quality health care, improving 
the quality of life of the local Algarve population and of all those 
who visit us. It was here that the challenge began, matured and sus-
tainably grew, enabling us to face additional challenges which are 
by now, well known to all. 
 Over the years, the issues concerns and diffi culties were numerous. 
To them all we responded with perseverance, hand work and trans-
parency, allowing us to earn the loyalty of those that daily entrust 
us with their most precious asset. 
 These issues, concerns and diffi culties enabled us to once again 
consolidate the Alvor Hospital, to oversee its recent growth with the 
safety and quality we have been accustomed to. Our challenge was 
how we could provide added convenience, functionality, improved 
services, in short, added quality, for our patients and for our staff, 
who on a daily basis, have made our growth possible. 
 We have consolidated our presence in the Region of the Algarve, 
by reorganizing the principle services provided by our two main 
Hospitals. We are now preparing to expand our activity to another 
region of the country, where we will contribute with our experience 
and expertise in hospitality and care, this time primarily focused on 
Health Tourism.
 We are delighted with this latest challenge and wish to introduce 
everyone to this, our latest achievement. 

Welcome to our most recent project.

Dr. João Bacalhau 

Presidente do Conselho 
de Administração
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INAUGURAÇÃO OFICIAL DA NOVA UNIDADE 
 Foi na presença de mais de 100 convidados que formalmen-
te teve lugar no dia 12 de junho a inauguração oficial da Unida-
de de Ambulatório do Hospital de Alvor, um edifício construído 
de raiz, que ocupa cerca de 4000m2 de área coberta e cujo in-
vestimento ascendeu a mais de 11 milhões de euros.
 Os convidados foram recebidos com um beberete na varan-
da contínua à sala de conferências, com uma vista deslum-
brante sobre a baía de Alvor e de Lagos, ao qual se seguiu um 
conjunto de comunicações orais sobre a nova Unidade e aqui-
lo que o Grupo HPA Saúde perspetiva para o Hospital de Alvor. 
 As boas-vindas foram dadas pelo Presidente do Conselho de 
Administração, o Dr. João Bacalhau, realçando no seu discurso 
que este edifício vem possibilitar ao Hospital de Alvor ficar do-
tado das estruturas convenientes para enfrentar os desafios 
que a Saúde atual e a dos tempos futuros nos colocarão. O Hos-
pital de Alvor é a unidade mãe do Grupo HPA Saúde, um dos 
maiores grupos de saúde hospitalar português e talvez aquele 
com maior ligação à população estrangeira, cujo historial se 
mantém desde sempre ligado à diferenciação e inovação tec-
nológica da região, mas também do país.
 O Presidente do Conselho de Administração sublinhou ain-
da que, o Hospital de Alvor manter-se-á fiel aos princípios de 
desenvolvimento e sustentabilidade, que nos fizeram merecer 
o respeito e a dedicação dos nossos utentes, parceiros, for-
necedores e colaboradores; continuaremos a trabalhar para 
disponibilizar um Algarve mais seguro e mais saudável, inves-
tindo em áreas diferenciadoras como a Medicina Hiperbárica, 
as Neurociências, as Doenças Cardiovasculares, a Diabetes ou 
a Oncologia.
 O Dr. Luís Miguel Farinha, Diretor Administrativo e Financei-
ro fez uma apresentação sobre o historial, a estrutura e a ca-
pacidade instalada do Grupo, fazendo sobressair o modelo de 
gestão e alguns indicadores de atividade e de recursos. 
 A Dr.ª Maria Alice Serrano e Silva e o Dr. Rui Tomé, membros da 
Direção Clínica, ofereceram uma perspetiva dos novos serviços 
e departamentos. As últimas apresentações tiveram um cariz 
mais técnico-científico, cabendo ao Dr. Paulo Sousa, igualmente 
membro da Direção Clínica, apresentar os princípios fisiológi-
cos e as indicações da Medicina Hiperbárica, enquanto o Pro-
fessor José Baptista, Coordenador da Unidade de Intervenção 
Cardiovascular, apresentou os recursos e as técnicas que esta 
unidade oferece, algumas inovadoras na área da saúde privada.
 Seguiu-se uma visita pelas novas instalações com paragem 
obrigatória em alguns serviços, como o fantástico ginásio de 
reabilitação e a câmara hiperbárica. A cerimónia terminou 
com um jantar servido no amplo refeitório no Piso -1, que inte-
gra a zona comercial da Unidade.

OFFICIAL INAUGURATION OF THE OUTPATIENT UNIT 
 The official opening of the Outpatient Unit of the Hospital 
Particular in Alvor was held on the 12th of June in the presence 
of over 100 invited guests. The new extension was built from 
scratch and occupies 4000m2 with an investment of over 11 mil-
lion Euros. 
 The guests were received with a welcome cocktail in the out-
door Patio of the Conference Room which boats a stunning view 
over the bay of Alvor and Lagos. This was followed by various 
oral presentations explaining the facilities available in the new 
unit and on the future perspectives of the HPA Health Group 
concerning the Alvor Hospital.
 In his opening speech Dr João Bacalhau, President of the Board 
of Directors, stressed the fact that the alterations carried out at 
the Alvor Hospital will enable the Group to meet the challenges 
of the present health system and additional future challenges. 
The Alvor Hospital was the first hospital of the Group to be 
built. The HPA Health Group is the fifth largest health group in 
Portugal and perhaps the one with the greatest connection to 
the foreign population. Its history will not only remain forever 
linked to differentiation and technological innovation in the 
region, but also in the rest of the country. 
 The Chairman of the Board of Directors also stressed that, 
the Alvor Hospital will remain faithful to the principles of devel-
opment and sustainability, which have earned the respect and 
dedication of our patients, partners, suppliers and staff; we will 
continue to work to provide a safer and healthier Algarve, by 
investing in differentiating areas such as Hyperbaric Medicine, 
Neurosciences, Cardiovascular Diseases, Diabetes and Oncology.
 The Group’s Financial and Administrative Director Dr. Luís 
Miguel Farinha, gave a presentation on the history, structure 
and the capacity of the Group, the model of management, the 
activity indicators and resources. 
 Dr. Maria Alice Serrano e Silva and Dr. Rui Tomé, members 
of the team of Medical Directors, mentioned the new services 
and departments. The last presentations were of a more tech-
nical and scientific nature and were delivered by Dr Paulo Sousa 
also a member of the team of Medical Directors who explained 
the resources and techniques used in hyperbaric medicine, 
while Professor José Baptist, Coordinator of the Cardiovascu-
lar Intervention Unit, explained the resources and techniques 
available to this department some being unique to the private 
health sector. 
 The oral presentations were followed by a visit to the various 
departments of the new unit of the hospital, such as the physi-
cal rehabilitation gymnasium and the hyperbaric chamber. The 
ceremony ended with dinner being served in the dining area of 
the hospital which also includes the hospital’s commercial area.
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NOVAS ESPECIALIDADES/ NOVOS SERVIÇOS
Doenças Auto-Imunes e Prescrição de Agentes 
Biológicos
A consulta de Doenças Auto-Imunes está disponí-
vel desde o início do ano no Hospital de Alvor, que é 
igualmente um Centro Prescritor de Agentes Biológi-
cos para estas doenças, certifi cado pela Direção Geral 
de Saúde, nomeadamente para a Artrite Reumatóide, 
Espondilite Anquilosante, Artrite Psoriática e Artrite 
Juvenil Poliarticular (leia mais sobre estas doenças e 
este tratamento na pág. 20).

Cirurgia Plástica e Cirurgia Maxilo-Facial disponíveis 
diariamente e 24 Horas
As especialidades de cirurgia plástica e cirurgia maxi-
lo-facial estão desde o mês de março disponíveis per-
manentemente em termos de marcação de consultas, 
bem como através do atendimento permanente, possi-
bilidade adquirida pelo alargamento da equipa de es-
pecialistas. Estas especialidades estão disponíveis em 
todas as unidade do Grupo. Procure mais informações 
no nosso site institucional. www.grupohpa.com

Hematologia e Hemato Oncologia
Estas novas consultas especializadas são agora coor-
denadas pelo Dr. Roger Oliveira. Os três grandes grupos 
das doenças hematológicas são as anemias, as alterações 
da coagulação e as doenças proliferativas e infi ltrati-
vas como as leucemias ou os linfomas. Esta consulta 
está disponível em Gambelas no Hospital de Dia On-
cológico (2º Piso), cuja dinâmica vos apresentamos na 
pág. 30, na nova Unidade de Ambulatório do Hospital de 
Alvor, bem como no Hospital de S. Camilo (Portimão) e 
Clínica Particular do Algarve (Algarve Shopping – Guia).

Consulta de Medicina Desportiva 
e Medicina do Golfe Clínica Particular de Vilamoura
Todas as 4ªs feiras entre as 17:30h e as 20h, tem agora 
à sua disposição uma consulta especializada em Medi-
cina Desportiva e em Medicina do Golf, sendo ambas 
dirigidas tanto para atletas de alta competição quanto 
para atletas amadores. A equipa de profi ssionais está 
vocacionada para o atendimento e resolução imedia-
tas através de técnicas inovadoras de diagnóstico e 
de intervenção, como são a visco suplementação eco 
assistida, os fatores de crescimento ou a mesoterapia 
entre outros.

NEW MEDICAL SPECIALTIES / NEW SERVICES 
Autoimmune Diseases and Prescription of Biological 
Agents
The consultation for Autoimmune Diseases is available 
since the beginning of this yearat the Alvor Hospital. 
This hospital is also certifi ed by the National Health 
Board as the Center for the Prescription of Biological 
Agents for these diseases. Such as Rheumatoid Arthritis, 
Ankylosing Spondylitis, Psoriatic Arthritis and Polyas-
ticular Juvenile Arthritis (for more information on the-
se diseases and treatment see page 20).

Plastic Surgery and Maxillofacial Surgery 
available 24/7
The medical specialties of Plastic Surgery and Ma-
xillofacial Surgery are available since March last on 
a 24/7 basis, for both scheduled appointments and 
emergencies. This has been made possible due to ad-
ditional specialists having joined the existing teams 
of specialists. These medical specialties are available 
in all the Units of the HPA Health Group. For more in-
formation consult our site www.grupohpa.com. 

Haematology and e Haemato-Oncology
These two new out-patient consultations are now coor-
dinated by Dr. Roger Oliveira. The three main groups of 
haematological diseases are anaemia, alterations in 
coagulation and proliferative and infi ltrative diseases 
such as leukaemia and lymphoma. This out-patient 
consultation is available at the Day-Care Unit on the 2nd 
Floor of the Hospital in Gambelas (page 30), at the new 
Out-Patient’s Unit of the Alvor Hospital, at the "Hospital 
de S. Camilo" (Portimão) and at the "Clínica Particular 
do Algarve" (AlgarveShopping Center – Guia). 

Sports Medicine and Golf Medicine Out-Patient Con-
sultations at the "Clínica Particular" in Vilamoura 
It is now possible to schedule an appointment for 
Sports Medicine and Golf Medicine, every Wednesday 
between 5.30pm and 8pm. These medical specialties 
are especially directed for both professional athle-
tes and amateur athletes. The professional team are 
dedicated to the care and immediate resolution of 
sports injuries through innovative diagnostic and 
intervention techniques such as ultrasound guided 
viscosuplementation, growth factors or mesotherapy, 
among others.
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REALIZE A VIAGEM DOS SEUS SONHOS MAKE YOUR DREAMS COME TRUE

Av. Afonso Henriques, Ed. A Fábrica, Bloco C - Loja I, 8500 - 502 Portimão  ·  t: +351 282 485 658  ·  geral@just-travel.pt  ·  www.just-travel.pt

Para Vânia Bernardino, a mamã vencedora da sessão fotográfi-
ca, este workshop foi muito esclarecedor e muito abrangente re-
lativamente aos temas, revelando-se muito didático, sobretudo 
para quem vai ser mãe pela primeira vez. Salienta que os temas 
da amamentação, da criopreservação e dos cuidados a ter com 
a pele na zona da fralda, foram aqueles que lhe despertaram 
maior interesse. No entanto, todos os restantes lhe pareceram 
muito úteis. Aliás, já teve oportunidade de colocar em prática al-
guns dos ensinamentos que ouviu: as posições mais favoráveis 
para a amamentação, os cuidados a ter com o peito para o su-
cesso da amamentação, aspetos importantes a ter em atenção 
na muda da fralda, técnicas para acalmar o bebé quando este 
tem dificuldade em dormir, este muito útil e utilizado, devido às 
cólicas da Maria Eduarda.

FROTA AUTOMÓVEL PERSONALIZADA
Não mudámos de frota automóvel, mas oferecemos-lhe um ar 
muito mais personalizado. Está linda e dá gosto vê-la passar pela 
cidade e pela A22, com o verde que já todos conhecem. Um verde 
de esperança, dedicação e trabalho, onde o Manuel Brás fica par-
ticularmente bem.

PERSONALIZED CAR FLEET 
We did not change our fleet but we gave it a “facelift”. It is a pleasure 
to see our motor vehicles driving through town or on the motor-
way in the colour which is so well known to us, our green, a colour 
which suits our driver Manuel Bráz particularly well.

2ª EDIÇÃO DO PRÉMIO DE ORTOPEDIA DR. RUI ANTÃO
O desafio para a 2ª edição do Prémio de Ortopedia Dr. Rui Antão já 
teve início. Poderão consultar os prazos e o regulamento na intranet, 
sendo que o importante a reter é: o desenvolvimento de ações pro-
motoras e relevantes do progresso e dinamização da especialidade 
de Ortopedia no Grupo HPA Saúde. Cremos que este princípio pre-
meia e dignifica o desempenho de todos os que quiserem colaborar, 
estimulando igualmente aquele grupo de profissionais.

2nd EDITION OF THE DR. RUI ANTÃO ORTHOPAEDICS PRIZE
The challenge for the 2nd edition of the Dr. Rui Antão Orthopaedics 
Prize has begun. The deadline and regulations can be consulted 
on HPA internet page. The important aspects to remember are: The 
promotion and development of relevant actions and progress of Or-
thopaedics in the HPA Health Group. We believe that this principle 
rewards and dignifies the performance of all those that wish to col-
laborate and will also encourage this team of professionals.

TRATAR A INFERTILIDADE NO HPA DE GAMBELAS 
O Hospital Particular do Algarve e o IVI, centro de referência 
mundial em infertilidade e reprodução medicamente assisti-
da, estabeleceram uma parceria para a prestação de cuidados 
nesta área. Nos últimos anos, centenas de casais do Algarve e 
Alentejo procuraram este tipo de assistência no IVI Lisboa, ra-
zão pela qual se estabeleceu agora esta ligação, no sentido de 
aproximar e facilitar aos casais este tipo de tratamentos. Em 
conjunto com a Maternidade a funcionar 24horas e os Cuida-
dos Intensivos Neonatais, ficam assim reunidas todas as con-
dições para acompanhar com qualidade e segurança, todos os 
ciclos da parentalidade. O responsável por esta consulta é o Dr. 
João Calheiros Alves, ginecologista/obstetra, especialista em 
medicina de reprodução e igualmente colaborador do IVI, que 
neste momento já detém 36 clínicas em 8 países, tornando-o a 
referência internacional nesta área.

TREATING INFERTILITY AT THE HPA IN GAMBELAS 
The Hospital Particular do Algarve and IVI, the worldwide inter-
national reference in infertility and medically assisted repro-
duction, have established a partnership for providing care in 
this area of medicine. In recent years, hundreds of couples from 
the Algarve and Alentejo, have sought assistance from IVI in Lis-
bon. This is the reason why this partnership was established, 
to make it easier for couples who wish to become parents. 
Supported by the 24 hour Maternity and Neonatology Units, of 
the HPA Health Group, all elements of safety and quality now 
exist for the support of all cycles of parenthood. The Specialist 
responsible for the Infertility Unit is Dr João Calheiros Alves, Gy-
naecologist / Obstetrician, Specialist in Reproductive Medicine 
who also works with IVI in Lisbon. With 36 clinics in 8 countries, 
IVI is now an International reference in reproductive medicine. 

IVI - FARO
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ASSUNTOS PARA MAMÃS, PAPÁS E BEBÉS
“Mamãs sem Dúvidas” e “Conversas com Barriguinhas” são workshops 
que dinamizamos regularmente em parceria respetivamente com 
a Bebé Vida e a Crioestaminal e que visam esclarecer dúvidas para 
quem vai ser mamã ou papá. Neste semestre, em maio, realizámos 
no Hospital de Alvor o primeiro workshop “Mamãs sem Dúvidas” que 
coincidiu com a inauguração da sala de conferências. Além dos temas 
didáticos, houve vários brindes e a oferta de uma sessão fotográfi ca, 
cuja vencedora foi a Vânia Bernardino e a sua linda barriga (ver caixa). 
As “Conversas com Barriguinhas” ocorreram no fi nal de junho no Hos-
pital de Gambelas, tendo como temas centrais a Segurança do Bebé 
e a Criopreservação de Células Estaminais. Ambos os eventos junta-
ram mais de 150 futuros pais. Até ao fi nal do ano organizaremos mais 
workshops em ambas as unidades. Receba toda a informação através da 
adesão à nossa newsletter em www.grupohpa.com.

AFFAIRS FOR MUMS, DADS AND BABIES 
“Mamãs sem Dúvidas” and “Conversas com Barriguinhas” are workshops 
which we hold on a regular basis in partnership with Bebé Vida and 
Crioestaminal aimed at elucidating future parents any allaying doubts 
which they may have. In May this year the new Conference Room of 
the Alvor Hospital was inaugurated with the fi rst workshop on the 
theme “Mamãs sem Dúvidas” and ” Conversas com Barriguinhas”, with 
the participation of approximately 100 future parents. In addition to 
the related topics discussed, various prizes were won, among them a 
photo shoot where the winner of the most beautiful tummy was Vânia 
Bernardino (see below). A workshop on this same theme was held in 
June at our Hospital in Gambelas, the main theme being Baby Safety 
and Cryopreservation of Stem Cells. Future workshops will be held this 
year, at both hospitals. All the information will be sent by Newsletter 
to subscribers: www.grupohpa.com.

REALIZE A VIAGEM DOS SEUS SONHOS MAKE YOUR DREAMS COME TRUE

Av. Afonso Henriques, Ed. A Fábrica, Bloco C - Loja I, 8500 - 502 Portimão  ·  t: +351 282 485 658  ·  geral@just-travel.pt  ·  www.just-travel.pt

MAMAS SEM DÚVIDAS 
E CONVERSAS COM BARRIGUINHAS

For Vânia Bernardino, the mum winner of the photo shoot, this 
workshop was useful and the subjects it dealt with very perti-
nent and educational especially for fi rst time mothers.
She mentioned that breastfeeding issues, cryopreservation and 
care of the baby’s skin under the diaper were subject in which she 
was more interested. However all other subjects were of impor-
tance to her. Incidentally she has already put in place some of the 
teachings she learnt; the best position for breastfeeding, care of 
the breast for successful breastfeeding, important points to keep 
in mind when changing diapers, techniques to calm the baby 
when it has trouble sleeping, this technique very useful when for 
colicky Maria Eduarda. 

Os vencedores do Workshop “Mamãs Sem Dúvidas”: Vânia Bernardino, o marido e a bebé 
Maria Eduarda, na altura ainda aninhada na barriguinha da mãe (Hospital Particular de 
Alvor, 9 de junho).

Winners of the Workshop “Mamãs Sem Dúvidas”: Vânia Bernardino, her husband and 
baby Maria Eduarda, at the time nestled in her mummy’s tummy (Hospital Particular in 
Alvor, 9th June).

Fotografi a · Photography: André Mota
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VISITE CONNOSCO 

A NOVA UNIDADE DE AMBULATÓRIO 
DO HOSPITAL DE ALVOR

COME WITH US AND VISIT 

THE NEW OUT-PATIENTS UNIT 
OF THE ALVOR HOSPITAL

A entrada para a nova Unidade de Ambulatório, Reabilitação & Acidentes do Hospi-
tal Particular de Alvor faz-se na continuidade da estrada que lhe dá acesso. 
O edifício destaca-se pela modernidade arquitetónica das suas linhas retas e pela 
envolvente desafogada do parque de estacionamento. Venha visitar connosco as 
suas instalações.

Entrance to the new Out-Patient and Rehabilitation Unit of the Alvor Hospital, is 
situated at the top of the road leading to the hospital. The building standsout due 
to its modern architectural design, its straight lines and panoramic car park. 
Come with us and visit the facilities. 

HPA Alvor
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A 
nova unidade surge à esquerda no fi nal da 
estrada, sendo o seu acesso efetuado por 
uma pequena alameda de palmeiras e estre-
lícias, que daqui a alguns anos oferecerão 

uma envolvente tranquila.
 Há um parque de estacionamento que nos acolhe de 
forma facilitada, tendo em conta os seus 200 lugares, e 
de onde se destaca a receção principal sinalizada pela 
cor verde do HPA. Ao entrar deparamo-nos com uma 
sala ampla e luminosa, emoldurada por um jardim 
interior. O balcão de atendimento possui 6 postos de 
atendimento, todos com cadeiras, que oferecem co-
modidade e proximidade no relacionamento.
 Neste piso, o piso 0, situam-se as consultas externas 
de todas as especialidades, com exceção para as espe-

T
he new unit is situated at the end of the road 
on the left hand side. Access is gained along 
a pathway with palm trees and strelitzias on 
either side, which will in a few years time offer 

a pleasant tranquillity.
 The car park provides easy parking for 200 cars, at 
the end of which is the entrance to the main recep-
tion, easily recognized in hospital green. On entering 
the main building, one is faced with a large, bright 
reception area, bordered by an interior garden. 
There are 6 working posts, where patients can remain 
seated when being attended to by the receptionist. 
 On the same fl oor of the Reception are situated 
the consulting rooms for the various medical spe-
cialties with the exception of Cardiology and Oph-

Ao entrar 
deparamo-nos 
com uma sala ampla 
e luminosa, 
emoldurada 
por um jardim interior. 
O balcão 
de atendimento 
possui 6 postos de 
atendimento...
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cialidades de Cardiologia e Oftalmologia, bem como 
os exames de neurofi siologia, que se mantêm no edifí-
cio anterior, onde se mantêm o Atendimento Permanen-
te, o Internamento, a Radiologia e a Medicina Nuclear.
 As consultas distribuem-se ao longo de um corre-
dor, terminando com uma zona dedicada à saúde da 
mulher e da criança. Aqui fi cam os consultórios espe-
cífi cos da Ginecologia/Obstetrícia e da Pediatria, além 
de uma zona de espera criada especifi camente para re-
ceber os mais novos. As paredes estão decoradas com 
cores vivas, onde alegres e mimosos dinossauros ga-
nham vida e ajudam a reconfortar os mais pequeninos.
 Do lado oposto a esta zona, mas ainda neste piso, 
fi cam a zona de Tratamentos de Enfermagem e a Uni-
dade de Reabilitação e Acidentes. Nesta unidade são 

thalmology as well as the Neurophysiology tests. 
These specialties have remained in the main hospi-
tal building, where the Emergency Department, the 
In-Patients, Radiology and Nuclear Medicine Units 
have also remained.
 The consulting rooms are located along both sides 
of the main corridor with the Mother and Child Units 
at the far end of the corridor. Medical specialties 
such as Obstetrics / Gynaecology and Paediatrics are 
situated at this end of the passageway terminating 
in a waiting areas for our youngest patients. With 
the comfort of our younger patients in mind, the 
walls of this waiting room have been decorated with 
pleasant pale colours and dinosaurs. 
 On the same fl oor but on the opposite side of 

On entering 
the main building, 

one is faced 
with a large, 

bright reception area, 
bordered by an 

interior garden. 
There are 6 

working posts...
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efetuadas as consultas de Ortopedia, Fisiatria, Neu-
ropsicologia, Terapia da Fala e todos os tratamentos 
de Fisioterapia. Estes realizam-se em duas amplas sa-
las: uma destinada aos tratamentos de eletroterapia 
e a outra que corresponde ao ginásio, que se distribui 
por mais de 100m2 e, onde estão disponíveis variados 
equipamentos para a prática de exercício. O atendi-
mento aos mais novos é realizado numa sala indivi-
dualizada, devidamente equipada e adaptada para 
esse efeito. A Unidade de Reabilitação e Acidentes tem 
uma receção e entrada próprias, situando-se esta, na 
zona mais posterior do parque de estacionamento.
 Ascendendo ao 1º andar, encontramos a zona dos 

the building are the Nurse’s Station, the Treatment 
Room and also the Rehabilitation & Accident Unit. 
In this section of the building are also situated the 
Orthopaedic Consulting Rooms, Physiatrics, Neu-
ropsychology, Speech Therapy and a specifi c area 
for Physiotherapy Treatments. The Physiotherapy 
section is divided into two distinct sections, one for 
electrotherapy treatment and the other a 100 square 
meter gymnasium with a variety of equipment for 
the practice of various exercises. There is a fully 
equipped separate room specifi cally adapted for the 
treatment of young children. The Rehabilitation Unit 
has its own entrance and reception area as well as 

No piso mais inferior, 
o Piso -1, situa-se 
o departamento de 
Medicina Hiperbárica, 
e a zona comercial...
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exames especiais. Aqui são realizadas as consultas 
e os exames relativos às especialidades de Urologia, 
Gastrenterologia e Otorrinolaringologia, como as fl u-
xometrias ou as uretroscopias, as endoscopias ou as 
colonoscopias ou ainda os audiogramas. É ainda nes-
te piso que encontramos a sala de conferências, equi-
pada com modernos dispositivos de som e imagem.
 No último piso, estão disponíveis três gabinetes de 
Medicina Dentária, os consultórios de apoio à Cirurgia 
Plástica, à Medicina Estética e Reconstrutiva, ao Turis-
mo Médico e a outras consultas especializadas como 
a Dermatologia, a Hemato-Oncologia ou as Doenças 
Auto-Imunes.
 No piso mais inferior, o Piso -1, situa-se o departamen-
to de Medicina Hiperbárica, refeitório e a cafetaria, além 
de uma zona comercial composta pela Parafarmácia, que 
dispõe também de oculista e pelo cabeleireiro Victor Pi-
cardo, estando ainda prevista uma loja de presentes.

a separate parking area which is situated on the op-
posite side of the main entrance.
 On the fi rst fl oor of the building are additional spe-
cialist consultation rooms and special exams, such 
as Urology, Gastroenterology, Otolaryngology and 
Endoscopic Exams. On this fl oor is also situated the 
totally equipped Conference Room with the latest 
sound and image devices. 
 On the top fl oor there are three Dental Surgeries, 
Plastic and Reconstructive Consulting Rooms as well 
as a Medical Tourism area. Also, specialist consulting 
rooms for Hematology-Oncology and Autoimmune 
Diseases are on this fl oor. 
 On the lower fl oor, are situated The Department 
of Hyperbaric Medicine as well as the canteen and 
Coffee Shop in addition there is also a commercial 
area with Para-Pharmacy, Optometrist and Victor 
Picardo the Hairdresser.

A Unidade de Reabilitação e Acidentes 
tem uma receção e entrada próprias, situando-se esta, 
na zona mais posterior do parque de estacionamento.

The Rehabilitation Unit has its own entrance 
and reception area as well as a separate parking area 
which is situated on the opposite side 
of the main entrance.

On the lower fl oor, 
are situated 

The Department of 
Hyperbaric Medicine 

as well as the 
commercial zone...
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A 
osteoartrose do joelho é uma doença dege-
nerativa articular, que provoca destruição 
da cartilagem e deformidade da articulação, 
que se traduzem em dor, rigidez e incapaci-

dade funcional. Com a progressão desta condição, os 
sintomas tornam-se permanentes e a funcionalidade 
da articulação severamente comprometida.
 O Observatório Nacional de Doenças Reumáticas 
aponta uma prevalência da osteoartrose do joelho na 
ordem dos 79,3% para indivíduos na faixa etária entre 
65-74 anos, cujo valor aumenta para 87,3% no grupo 
dos 75 ou mais anos, valores que podem tornar-se su-
periores no sexo feminino e que deverão aumentar 
nos próximos anos, tendo em conta a progressão da 
esperança de vida.
 A osteartrose tem uma origem multifatorial, po-
dendo ocorrer por influência genética, distúrbios 
metabólicos, fenómenos mecânicos, hormonais e 

O
steoarthritis of the knee joint is a degenera-
tive disease which causes destruction of the 
cartilage and subsequent deformity of the 
knee joint, resulting in pain, stiffness and 

functional impairment. With the progression of this 
condition symptoms become permanent and the 
functionality of the joints is severely compromised.
 According to the National Observatory for Rheumatic 
Disease, there is a prevalence of knee osteoarthritis 
of approximately 79,3% in individuals aged between 
65 and 75 years of age. These figures increase to 87,3% 
in individuals above the age of 75 years. These figures 
may be higher in woman and there is a tendency for 
these figures to increase in the coming years when 
one takes into account the increase in life expectancy.
 Osteoarthritis is caused by various factors and may 
occur due to genetic predisposition, metabolic disor-
ders, mechanical, hormonal or biological phenome-

A instrumentação específica aplicada às artroplastias do 
joelho por osteoartrose desta articulação, tem vindo a re-
velar-se uma técnica segura e muito eficaz, com resultados 
superiores ao nível de alguns parâmetros. No passado mês 
de março, operámos o nosso 100º caso, o que nos referen-
cia como o maior centro nacional desta técnica. Este facto 
deixa-nos muito satisfeitos, sobretudo pelos resultados clí-
nicos e funcionais partilhados pelos nossos utentes.

Osteoarthritis of the knee joint normally leads to a knee 
replacement or arthroplasty. Custom made instruments 
used for an arthroplasty of the knee has proven to be a 
safe and very effective technique, with above average 
results. In March this year, the 100th procedure was per-
formed at the HPA, making us the largest centre in the 
country using this technique. We are very pleased with 
these results, especially due to the excellent medical and 
functional results shared by our patients. 

AMANHÃ · TOMORROW

REALIZÁMOS À SUA 
MEDIDA 
A 100ª ARTROPLASTIA 
DO JOELHO!
AS VANTAGENS DAS PRÓTESES DO JOELHO 
COM INSTRUMENTAÇÃO ESPECÍFICA

THE 100 TH MADE
TO MEASURE 
ARTHROPLASTY 
OF THE KNEE!
THE ADVANTAGES OF KNEE PROSTHESIS
USING SPECIFIC CUSTOM MADE INSTRUCTIONS

Dr. João Paulo Sousa

Médico Especialista 
em Ortopedia e Traumatologia
Coordenador do Departamento 
de Ortotraumatologia

Specialist in Orthopaedic 
Surgery and Traumatology
Coordinator of the Dept. of 
Orthopedics and Traumatology
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forma totalmente personalizada, ou seja, através de 
instrumentação específi ca, onde são respeitadas as 
medidas e se reproduz de forma mais fi el a anatomia 
original do doente, bem como as necessidades indivi-
duais de cada utente. 
 Na instrumentação específi ca as imagens são reco-
lhidas por uma ressonância magnética e uma radio-
grafi a caraterística, sendo posteriormente enviadas 
para um centro na Suíça, onde é realizado um pla-
neamento operatório, caso a caso, doente a doente, 
planeamento esse que é submetido para aprovação 
ou correção do cirurgião. Aprovado o planeamento 
as imagens são enviadas para um centro nos Esta-
dos Unidos, onde são fabricados dois blocos de corte 
personalizados; um para o fémur e outro para a tíbia. 
Estes blocos de corte são enviados para o nosso bloco 
operatório e são utilizados no dia da intervenção com 
várias vantagens sobre a cirurgia convencional, que 

the prosthesis is manufactured using personalized 
specifi cations, where the patient’s individual measure-
ments are reproduced resulting in a prostheses that 
accurately reproduces the original anatomy and the 
individual needs of each patient. 
 Accurate images of the patient’s knee are obtained 
via an MRI Scan and a specifi c X-ray. These are then 
sent to Switzerland where a surgical plan is drawn 
up, for each individual patient. This plan is then sub-
mitted for approval or correction to the Orthopaedic 
Surgeon who is to carry out the surgery. Once the 
surgical plan has been approved by the Orthopaedic 
Surgeon, the images are sent to a centre in the United 
States, where two custom made cutting blocks or 
models, one of the patient’s femur and another of the 
tibia, are manufactured. These models are then sent 
to our operating theatre to be used on the day of the 
surgery. There are various advantages of using this 

...possibility of the 
prosthesis being 

custom made, i.e., 
the prosthesis is 

manufactured 
using personalized 
specifi cations...

...à possibilidade 
da prótese 

poder ser fabricada 
de forma totalmente

personalizada, 
ou seja, através de 

instrumentação 
específi ca...

biológicos que alteram o equilíbrio entre a síntese 
e a degradação da cartilagem e do osso subcondral. 
Alguns autores acrescentam ainda a associação entre 
outros fatores como a sobrecarga da articulação, o 
excesso de peso, traumatismos (grandes, pequenos 
ou repetidos), como os que resultam de atividades 
desportivas ou profi ssionais, bem como outras doen-
ças reumáticas ou malformações que danifi cam a ar-
ticulação de forma progressiva.
 Em situações de grande destruição articular ou 
severa impotência funcional, só a substituição total 
da articulação do joelho, vulgarmente conhecida por 
artroplastia total do joelho, pode devolver funcionali-
dade e qualidade de vida. A colocação de próteses do 
joelho é uma cirurgia fácil e segura, com uma elevada 
satisfação por parte dos doentes, fruto da evolução 
das técnicas cirúrgicas e dos seus materiais. 
Nos últimos anos este procedimento ganhou resul-
tados ainda mais rápidos, seguros e efi cazes, devido 
à possibilidade da prótese poder ser fabricada de 

HPA Gambelas · Faro

na, conditions which alter the balance between the 
synthesis and the deterioration of the cartilage and 
the subchondral bone. Some specialists have also 
added the combination of other factors such as over-
loading of the joint, being overweight, trauma (large, 
small or repeated), such as that resulting from sports 
or occupational activity. Other diseases, such as rheu-
matic diseases or malformation may also progressively 
damage the joint. 
 In order for the patient to regain functionality and 
quality of life in situations of joint destruction or se-
vere functional disability, the only alternative is a total 
knee joint replacement, known as total knee arthro-
plasty. Due to the evolution of surgical techniques 
and the materials used, the knee prostheses surgery 
is a relatively easy and safe procedure, with satisfying 
results from the patient’s point of view. 
 In recent years this procedure has obtained even 
faster, safer and more effective results due to the 
possibility of the prosthesis being custom made, i.e., 
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utiliza modelos estandardizados e, onde parte das 
decisões são tomadas intraoperatoriamente de uma 
forma menos rigorosa. 
 As vantagens deste método prendem-se com a 
maior precisão do planeamento cirúrgico, a localiza-
ção e orientação dos cortes onde se vão colocar os 
implantes, menor tempo de cirurgia e menor neces-
sidade de transfusão de sangue, além de um tempo 
de internamento, convalescença e recuperação mais 
rápidos. Tratando-se de uma técnica nova ainda não 
há resultados que garantam vantagem clínica a lon-
go prazo, mas todos os pressupostos teóricos apon-
tam nesse sentido. A menor agressão cirúrgica deste 
método permite a realização da cirurgia com maior 
segurança, particularmente em doentes mais idosos, 
com maior número de co-morbilidades ou em casos 
de lesão bilateral. 
 Neste momento o Grupo de Ortopedia do HPA está 
a utilizar o sistema de instrumentação específi ca em 
todos os doentes que tenham condição adequada 
para este método. Esta é a razão pela qual somos o 
centro nacional com maior experiência nesta técnica 
e temos contribuído para a sua divulgação com comu-
nicações nacionais e internacionais, assim como com 
estágios de cirurgiões oriundos de outros centros. 
Realizámos no passado mês de março o nosso cen-
tésimo caso de artroplastia total do joelho com re-
curso à instrumentação específi ca, facto que nos 
deixou triplamente satisfeitos; pelo simbolismo do 
número, por termos realizado a intervenção aos dois 
joelhos no mesmo tempo operatório, mas sobretu-
do pelos resultados clínicos e pessoais que o doente 
manifestou.

technique when compared to conventional surgery, 
where standardized models are used and where deci-
sions are less rigorous when taken during surgery. 
 The advantages of this method are various. Due to 
the precision details there is greater accuracy when 
planning the surgical procedure, such as the location 
and orientation of the cuts where the implants will 
be placed. Less surgical time and fewer blood trans-
fusions are necessary as well as a reduced hospital 
stay resulting in a shorter convalescence period and 
quicker recovery. As this is a new technique, there are 
no long term clinical benefi t results, but in theory the 
present results are very positive. The reduced surgical 
aggression of this method also means a safer surgi-
cal procedure, particularly in elderly patients, with 
additional co-morbidities and also in cases where 
both knees are affected. 
 The Orthopaedics Team of the HPA is presently using 
the specifi c custom-made instrumentation system for 
all patients who present favourable clinical conditions 
for this method. Presently we are the Hospital with 
the most experience in this technique in the country. 
We have contributed to the disclosure of this method 
both nationally and internationally, having provided 
training to orthopaedic surgeons from other hospitals. 
 The 100th arthroplasty of the knee using the custom 
made instrumentation method was performed last 
month, a fact which has been especially gratifying for 
three reasons; due to the symbolism of the number, for 
having concluded the surgical intervention on both 
knees in the same length of operating time as is nor-
mal for one knee, but above all, due to the excellent 
clinical results and the satisfaction of our patients. 

HPA Gambelas · Faro

A apoiar profissionais de saúde há mais de 150 anos.

...menor tempo 
de cirurgia e menor 

necessidade de 
transfusão de sangue, 

além de um tempo 
de internamento, 

convalescença e 
recuperação mais 

rápidos.

Less surgical time 
and fewer blood 
transfusions are 

necessary as well as 
a reduced hospital 
stay resulting in a 

shorter convalescence 
period and quicker 

recovery.
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C
onforme nos explica o Dr. Carlos Carneiro, espe-
cialista em Medicina Interna e responsável pela 
consulta especializada destas doenças, “embo-
ra as Doenças Auto-Imunes não sejam doenças 

genéticas, a existência de uma predisposição genética é 
essencial para o seu desenvolvimento. Isto signifi ca que 
determinadas combinações de genes levam a um risco 
mais elevado de desenvolvimento de uma Doença Au-
to-Imune que outras. Além da predisposição genética, 
alguns fatores ambientais podem precipitar o apareci-
mento destas doenças: as infeções, as vacinas, as altera-
ções hormonais, o fumo ou as defi ciências nutricionais, 
fatores que podem provocar uma reacção auto-imune. 
 Todos temos sistema imunitário – um sistema que 
protege o nosso organismo das doenças. Numa pessoa 
saudável, este reconhece de imediato as diferenças 
entre as células ‘boas’ e os componentes ‘maus’ que 
invadem o organismo. Nas pessoas que têm Doenças 
Auto-Imunes, este sistema não consegue fazer essa 
distinção, começando a atacar as células ‘boas’, ou 
seja, a atacar o próprio organismo.
 Existem mais de 80 Doenças Auto-Imunes: as sistémi-
cas como a Artrite Reumatóide, o Lupus Eritematoso Sis-
témico, a Espondilite Anquilosante, a Síndrome de Sjo-
gren, a Polimiosite, Polimialgia Reumática, a Síndrome 
de Goodpasture, entre outras e as doenças Auto-Imu-
nes órgão-específi cas tais como: a Diabetes Mellitus 
Tipo 1 (pâncreas), a Doença de Graves (tiróide), a Tiroidite 
de Hashimoto (tiróide), a Esclerose Múltipla (sistema 
nervoso), a Miastenia Gravis (sistema nervoso), a Doen-
ça de Addison (glândulas supra-renais), entre outras. 
 Há quem confunda os sintomas de uma alergia com 

A
ccording to Dr. Carlos Carneiro, specialist in 
Internal Medicine and responsible for the 
Out-Patient Unit of Autoimmune Diseases 
explains, “Although Autoimmune diseases are 

not genetic diseases, a genetic predisposition is essen-
tial for their development. This means that certain 
gene combinations lead to a higher risk of developing 
an autoimmune disease. In addition to a genetic pre-
disposition, certain environmental factors may precipi-
tate the onset of these diseases: infections, vaccines, 
hormonal changes, smoking or nutritional defi ciencies 
are factors that can cause an autoimmune reaction”.
 We all have an immune system – a system that pro-
tects our body against diseases. In a healthy person, the 
immune system immediately recognizes the difference 
between the “good” and the “bad” components that in-
vade our body. In people with an Autoimmune Disease, 
this system cannot make this distinction, and stars to 
attack the “good” cells. That is, to attack the body itself.
 There are more than 80 Autoimmune Diseases: 
systemic diseases such as Rheumatoid Arthritis, Sys-
temic Erythematousus Lupus, Spondylitis Ankylosing, 
Sjogren’s Syndrome, Polymyositis, Rheumatic Poly-
myalgia, Goodpasture’s Syndrome, among others and 
autoimmune diseases that affect specifi c organs such 
as: Type 1 Diabetes Mellitus (pancreas), Grave’s Disease 
(thyroid), Hashimoto’s Throiditis (thyroid), multiple Scle-
rosis (nervous system), Myasthenia Gravis (nervous sys-
tem), Addison’s Disease (adrenal glands), among others.
 Some people may confuse the symptoms of an aller-
gy with the symptoms of an Autoimmune Disease; 
“Although there are studies that show the existence 

AMANHÃ · TOMORROW

AS DOENÇAS AUTO-IMUNES 
E A TERAPIA BIOLÓGICA

AUTOIMMUNE DISEASES 
AND BIOLOGICAL THERAPY 

Dr. Carlos Carneiro

Médico Especialista 
de Medicina Interna 
Responsável pela Consulta 
Especializada de Doenças 
Auto-Imunes

Internal Medicine Specialist
Responsible for the Out-Patient 
Unit for Autoimmune Diseases

As Doenças Auto-Imunes são segundo a defi nição do Núcleo de 
Estudos de Doenças Auto-Imunes da Sociedade Portuguesa de Me-
dicina Interna (NEDAI) “patologias frequentes, que afetam prova-
velmente entre 5-10% da população, atingindo qualquer órgão do 
corpo, às vezes vários, apresentam um amplo espectro de gravida-
de e resultam de uma má função do sistema imunitário que começa 
a atacar o próprio organismo”. 

Autoimmune diseases are defi ned by the Study Group for Au-
toimmune Diseases of the Portuguese Internal Medicine Society 
(NEDAI) as “frequent pathologies, which probably affect between 
5-10% of the population, which may affect any organ of the human 
body, sometimes several, presenting a broad spectrum of severity 
and resulting in the malfunction of the immune system which then 
attacks the body itself”.
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os sintomas de uma Doença Auto-Imune; “apesar de 
existirem estudos que evidenciam uma ligação entre 
as alergias e o desenvolvimento destes problemas, as 
duas condições são completamente diferentes – quem 
tem alergias não possui um organismo que se ataca a 
si próprio”, conforme nos adverte o Dr. Carlos Carneiro. 
 As Doenças Auto-Imunes não são contagiosas, são 
doenças crónicas muitas vezes difíceis de reconhecer 
e de diagnosticar, que podem causar lesões graves dos 
órgãos e em casos concretos comprometer a vida hu-
mana. Os sintomas são muito variados, não só de umas 
doenças para as outras, como também na mesma 
doença. Além disso, conforme refere o Dr. Carlos Car-
neiro, “uma vez que as doenças afetam vários sistemas 
do organismo, os seus sintomas podem ser engana-
dores, difi cultando o diagnóstico correto, daí que seja 
imperativo uma história clínica o mais completa pos-
sível e o auxílio a diversos meios complementares de 
diagnóstico, incluindo a utilização de auto-anticorpos 
que podem servir de marcadores para as diferentes 
doenças, cuja qualidade depende da respetiva especi-
fi cidade e sensibilidade.
 O caráter multisistémico destas patologias aliado 
à variabilidade das mesmas e à potencial gravidade 
da doença, representam desafi os constantes para o 
médico que acompanha esses doentes, o que obriga 
a atualizações frequentes. A referenciação precoce 
destes doentes à Consulta Especializada é o primeiro 
passo para a melhor abordagem diagnóstica e tera-
pêutica, refere o Dr. Carlos Carneiro.
 O tratamento das Doenças Auto-Imunes consiste 
na administração de fármacos anti-infl amatórios, 

of a link between allergies and the development of 
these problems, the two conditions are quite different 
– people with allergies do not have an organism that 
attacks itself” emphasises Dr Carlos Carneiro. 
 Autoimmune diseases are not contagious. They are 
chronic diseases that are often diffi cult to recognise 
and diagnose, that may cause serious injury to various 
organs of the human body and in some cases endan-
ger human life. The symptoms are varied, not only 
from one disease to another, but also of the same 
disease. In addition “as the disease affects multiple 
systems and organs of the human body, the systems 
can be misleading, hindering the correct diagnosis. 
It is therefore imperative to have an accurate and 
complete medical history of the patient and the as-
sistance of various complementary diagnostic tests, 
including the use of auto-antibodies that can serve as 
markers for various diseases, whose quality depends 
on the respective specifi city and sensibility.
 The multisystem characteristic of these patholo-
gies, combined with their variability and the potential 

severity of the disease, represent a constant challenge 
to the treating doctor, who must frequently keep up-
dated on the disease. Early referral of these patient 
to a specialized consultation is the fi rst step towards 
a correct diagnosis and subsequent therapeutic ap-
proach”, says Dr Carlos Carneiro.
 The treatment of Autoimmune Diseases consists 
in the administration of anti-infl ammatory drugs, 
corticosteroids, immunosuppressant and biological 
therapy. 
 Unlike chemically produced synthetic pharmaceu-
ticals, biological therapy is usually produced from 
a living organism and administered by introducing 
nucleic acid through highly complex processes. They 
act in a different way to chemical pharmaceuticals. 
Biological therapy targets a specifi c organ or area of 
the body and acts against certain diseases. This char-
acteristic allows for personalized treatment which 
will thus result in greater effectiveness. Biological 
therapy may derive from hormones (insulin, eryth-

They are 
chronic diseases 

that are often diffi cult 
to recognise 

and diagnose, 
that may cause serious 

injury to various 
organs...

... são doenças 
crónicas 

muitas vezes difíceis 
de reconhecer 

e de diagnosticar,
 que podem causar 

lesões graves 
dos órgãos...
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corticoesteroides, imunosupressores e biológicos. 
 A terapia biológica baseia-se nos novos conheci-
mentos da biotecnologia, que permitiram identificar 
alvos específicos, responsáveis pela atividade das 
doenças. Para o Dr. Carlos Carneiro, do ponto vista 
farmacológico, são uma evolução fundamental no 
tratamento destas doenças, que assim podem bene-
ficiar de terapêuticas altamente específicas e eficazes, 
bloqueando alvos muito selecionados e travando 
o dano estrutural que, por vezes provocam. Estes 
fármacos revolucionaram o tratamento de algumas 
Doenças Auto-Imunes, alterando a história natural 
da doença e oferendo um enorme impacto na quali-
dade de vida dos doentes. 
 Ao contrário dos fármacos produzidos por síntese 
química, os medicamentos biológicos são produzi-

AMANHÃ · TOMORROW

ropoietin); Monoclonal Antibodies (antibodies such 
as those produced by the body and adapted to react 
specifically on selected targets); Blood Products; 
Immunologic Medication (such as serums and vac-
cines); Allergens; Technologically Advanced Products 
(such as genes and cell therapy); Cytokines (Interleu-
kins and Interferons); Hematopoietic Growth Factors; 
Blood Coagulation Recombinant Growth Factors.
 The story of Maria Marcelina Estradas is a paradig-
matic example of how biological therapy can change 
a lifetime of pain, disability and daily limitations into 
a happy and full life. Marcelina had been suffering 
from generalized pain in the joints with marked oede-
ma since April 2014, which has made it impossible for 
her to lead a normal life. When she sought our medi-
cal help in February, she could barely walk and had 

dos habitualmente através de um ser vivo ou através 
da introdução de um ácido nucleico, por processos 
altamente complexos. Possuem um mecanismo de 
acção diferente, pois são capazes de restringir a área 
de atuação e agir de forma pontual e específica contra 
determinadas doenças, caraterística esta que permi-
te uma personalização do tratamento, promovendo 
uma maior eficácia do mesmo. A medicação biológica 
pode ser derivada de Hormonas (Insulina, Eritropoieti-
na); Anticorpos Monoclonais (anticorpos semelhantes 
aqueles produzidos no corpo e adaptados para reagir 
especificamente sobre alvos selecionados); Hemode-
rivados; Medicamentos Imunológicos (como soros e 
vacinas), Alérgenos; Produtos de Tecnologia Avançada 
(como genes e produtos de terapia celular); Citocinas 
(Interferões e Interleucinas); Fatores de Crescimento 
Hematopoiético; Fatores de Crescimento e Fatores de 
Coagulação Sanguínea Recombinante.

difficulty in sitting down or lying down and even in 
feeding herself due to extreme pain. 
 She phoned for an appointment which was sched-
uled for the very next day. As she already had all the 
necessary test results with her, she started biological 
therapy immediately with surprising results. Fifteen 
days later she came for medical control, and with a 
wonderful accent from the Alentejo, she said “I feel 
wonderful without any adverse symptoms. The pain 
has practically disappeared. I feel like I suffer from 
nothing whatsoever and can carry on with my normal 
activities”. 
 The Hospital Particular do Algarve has, since the 
beginning of this year a Specialist Out-Patient Con-
sultation on Autoimmune Diseases. The Hospital 
is also a Centre for the Prescription of Biological 
Agents, issued by the National Department of Health, 
for autoimmune diseases, specifically for Rheu-
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 A história de Maria Marcelina Estradas é um exem-
plo paradigmático de como a terapia biológica pode 
alterar de forma feliz e plena uma vida de dor, defi -
ciências e limitações diárias. Desde abril de 2014 que 
Marcelina, sofria de dores articulares generalizadas e 
edemas acentuados, que a impossibilitavam de fazer 
uma vida normal. Quando em fevereiro chegou à con-
sulta, quase não andava, apresentando igualmente 
difi culdade em estar sentada ou deitada e mesmo em 
alimentar-se, pelas dores que sentia. 
 Conseguiu consulta para o dia a seguir à marcação 
e, como já possuía todos os exames necessários, ini-
ciou a terapia biológica 15 dias depois, com resulta-
dos surpreendentes. Partilhou connosco, com aquele 
sotaque maravilhoso alentejano, que se “sente linda-
mente e sem qualquer sintoma adverso. As dores pra-
ticamente desapareceram. Faço a minha vida normal, 
quase como se não tivesse nada”.
 O Hospital Particular do Algarve possui desde o 
início do ano a consulta especializada de Doenças 
Auto-Imunes, sendo igualmente um Centro Prescritor 
de Agentes Biológicos para estas doenças, certifi cado 
pela Direção Geral de Saúde, nomeadamente para a 
Artrite Reumatóide, Espondilite Anquilosante, Artrite 
Psoriática e Artrite Juvenil Poliarticular. Desde a sua 
abertura já foram atendidos cerca de 350 doentes, a 
maioria portadores de Artrite Reumatóide.

matoid Arthritis, Ankylosing Spondylitis, Psoriatic 
Arthritis and Pilyarticular Juvenile Arthritis. Since 
its opening approximately 350 patients have been 
treated, most of them with rheumatoid arthritis.

 707 28 28 28 // +351 282 420 400

A consulta especializada de Doenças Auto-Imunes efetua-se habitualmente às 4ª feiras no HPA de Alvor, para marcações:
Out-Patient Consultation for Autoimmune Diseases is normally on Wednesdays at the HPA in Alvor. For appointments: 
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MULHER E BÉBÉ · WOMEN & BABY

A IMPORTÂNCIA 
DA VIGILÂNCIA 
DOS MOVIMENTOS FETAIS

THE IMPORTANCE 
OF MONITORING 
FOETAL MOVEMENT

Q
uando recebemos a notícia que estamos 
grávidas passamos por um turbilhão de emo-
ções, uma vez que a gravidez é um momento 
único na vida da mulher.

 Um dos picos desse turbilhão acontece quan-
do sentimos pela primeira vez o bebé mexer. A maior 
parte das mulheres grávidas sente o primeiro mo-
vimento fetal entre as 18-20 semanas de gravidez. 
Contudo, na primeira gravidez é possível que isso só 
ocorra após as 20 semanas.
 A frequência dos movimentos fetais aumenta das 
24 semanas até às 32 semanas de gestação. Das 32 
semanas em diante a frequência dos movimentos 
fetais mantém-se constante até ao início do parto. 
Assim, ao contrário do que se pensa, a frequência 
dos movimentos fetais normalmente não diminui no 
fi nal da gravidez. O que pode acontecer é alterar-se o 
tipo de movimentos à medida que a idade gestacio-
nal progride.
 Conforme o bebé se desenvolve, tanto o número de 
movimentos quanto o seu tipo mudam com o padrão 
de atividade do feto. Geralmente, o fi nal da tarde e o 
início da noite são os momentos em que o bebé ma-
nifesta um pico de atividade. Durante o dia e a noite 
o bebé dorme por períodos, que duram entre 20 e 40 
minutos, sendo que raramente se prolongam além 
dos 90 minutos. Durante essa fase normalmente o 
bebé não se mexe.
 A capacidade da mulher perceber os movimentos 
fetais pode ser afetada por vários fatores como a 

W
hen we receive the news that we are 
pregnant, we go through a whirlwind of 
emotions, as pregnancy is a unique ex-
perience in the life of any woman.

 One of the peaks of this whirlwind of emotions is 
when we feel the baby moving for the fi rst time. Most 
pregnant women feel the fi rst foetal movement be-
tween the 18th and 20th week of pregnancy. Although 
in fi rst pregnancies it is possible that this may only 

Dr.ª Ivone Lobo

Especialista Ginecologia / Obstetrícia 
e Subespecialista em Medicina Materno-Fetal, 
Unidade Materno-Infantil

Specialist in Gynaecology / Obstetrics 
and Sub-Specialty in Maternal-Foetal Medicine, 
Maternal-Foetal Unit

Hospital Particular de Gambelas - Faro
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idade gestacional, obesidade, paridade e localiza-
ção da placenta.
 Não há um número específi co de movimentos fe-
tais que seja considerado normal. Os movimentos do 
bebé são únicos para cada feto, assim com o modo da 
mãe os sentir. Não é só o número de movimentos que 
é importante; a intensidade e a sua natureza também 
são manifestações a ter em conta. Torna-se por isso 
importante conhecer qual o padrão dos movimentos 
fetais do nosso bebé.
 Existem vários métodos de monitorizar os movimen-
tos fetais. No método mais utilizado, “Contar até 10”, 
a mãe conta o tempo que o bebé demora a fazer os 
10 movimentos. No outro método, ”Conhecimento do 
Bebé”, a mãe observa a caraterística dos seus movimen-
tos. Neste caso a mãe fi ca em repouso, deitada sobre o 
lado esquerdo, durante um período em que o bebé está 
acordado e durante 15 minutos foca-se em saber exata-
mente como o bebé se mexe, tomando nota da intensi-
dade, do tipo e da frequência de movimentos, mas não 
contando separadamente o seu número. A maior parte 
das mulheres preferem este método, pois sentem nessa 
altura uma maior ligação ao seu bebé.

occur after the 20th week. 
 Foetal movement frequency increased gradually 
from the 24th week right up to the 32 week of gesta-
tion. From the 32 week of pregnancy the frequency 
of foetal movement remains constant until labour. 
Therefore, contrary to popular belief, the frequency 
of foetal movement usually does not diminish in the 
last stages of pregnancy. What may happen is that 
the kind of movement will change as the gestational 
age progresses. 
 As the baby develops, the number and type of move-
ments, differ according to the activity of the foetus. 
Generally, the baby will manifest a peak of activity at 
the end of the afternoon or early evening. During the 
day and night, the baby sleeps that may last between 
20 and 40 minutes, but rarely extend beyond 90 minutes. 
During the periods of sleep the baby usually does not 
move. 
 A woman’s ability to identify foetal movement may 
be affected by various factors such as gestational 
age, obesity, parity and the location of the placenta.
 There is no number of specifi c foetal movements 
considered normal. The baby’s movements are unique 
to each foetus. The way that these movements are felt 
by the mother is also unique. It is not only the number 
of movements which is important; the intensity and 
the nature of the movements is also important and 
must be taken into account. It is therefore important 
to know what the pattern of foetal movement of our 
baby is. 
 There are several methods for monitoring foetal 
movement. In the most widely used method “Counting 
to 10” the mother takes note of the time the baby takes 
to make 10 movements. Another method “Knowing 
the Baby”, is when the mother comes to know the 
characteristic movements of the baby. The mother lies 
down on her left side, during a period when the baby 
is awake for about 15 minutes, focusing on knowing 
how the baby moves, noting the intensity, the type 
and frequency of the movements without counting 
the number of movements. Most women prefer this 
method as they feel a greater connection to their baby 
during this period.
 Ehen a decrease or alteration of the foetal move-
ments is noticed help should be sought immediately. 
A delay may mean complications to the foetus, such 
as insuffi cient perfusion of the placenta and foetal 
hypoxia, which could be related to the decrease in 
foetal movements. 
 We must always remember that monitoring our 
baby’s foetal movements is an ancient, natural and 
effective method of monitoring our baby. 
 The Mother and Child Unit of the Hospital Particular 
in Gambelas, is available to all pregnant woman, 24 
hours a day, with a dynamic and multidisciplinary 
team of professionals able to provide all the necessary 
support which may be needed. Make use of our services 
or contact us by telephone on our 24 hour Mother’s 
Help Line - 289 830 040. 
 We want to enjoy this unique and wonderful mo-
ment that is pregnancy, so do not ignore a change or 
a decrease in your baby’s foetal movements.

 Quando é notada uma diminuição ou alteração dos 
movimentos fetais devemos procurar ajuda imedia-
tamente. Um atraso nessa procura pode associar-se a 
complicações fetais, como a insufi ciente perfusão da 
placenta e a hipoxia fetal, cuja manifestação se pode 
relacionar com a diminuição dos movimentos fetais. 
 Devemos sempre lembrar que a vigilância dos mo-
vimentos fetais é um método antigo, natural e efi caz 
de vigiar o nosso bebé.
 A Unidade Materno-Infantil do Hospital Particular 
de Gambelas tem à disposição de todas as grávidas, 
durante 24 horas, uma equipa dinâmica e multidisci-
plinar, que lhe dará todo o apoio que necessitar. Não 
hesite em recorrer aos nossos serviços ou em con-
tactar-nos telefónicamente através da Linha Mamãs 
24 horas - 289 830 040. 
 Não queremos que durma ignorando uma alteração 
ou diminuição dos movimentos fetais, pois deseja-
mos que desfrute o melhor possível deste momento 
único e maravilhoso que é a gravidez.

LINHA MAMÃS 24 HORAS · FOR 24 HOUR MOTHER’S HELP LINE: 289 830 040
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CONSULTA DO SONO 
DO BEBÉ E DA CRIANÇA
SLEEP DISORDERS IN BABIES 
AND CHILDREN
OUT-PATIENT CONSULTATION 

O 
sono tem uma função muito importante na 
atenção, na memória, na aprendizagem e 
no comportamento. As perturbações com-
portamentais do sono são muito frequentes 

na população pediátrica, já que cerca de 20% a 30% 
das crianças apresentam algum tipo de problema de 
sono. Por esta razão é necessário intervir, pois estas 
perturbações podem ser persistentes ou perpetua-
rem-se no tempo. Além disso, provocam ansiedade, 
privação de sono e preocupação nos pais. 
 O HPA reconhece o impacto do sono na saúde, dis-
ponibilizando de forma precoce uma atitude preven-
tiva. Assim, a promoção de sono saudável é iniciada 
no Serviço de Maternidade, onde os pais são informa-
dos sobre as caraterísticas do sono dos bebés, bem 
como as estratégias que podem utilizar para desen-

S
leep plays a very important role in various 
human functions, such as attention, memory, 
learning and behaviour. Behaviour disorders 
related to sleep are very common in children, 

where 20 to 30% of children have some type of sleep 
problem. It is important to intervene as these disor-
ders may persist or continue indefinitely. In additions, 
sleep disorders cause anxiety, sleep deprivation and 
worried parents. 
 At the HPA Group we realize the impact which sleep 
might have on health and have provided parents with 
preventative solutions to be adopted as early as possi-
ble. Future parents are provided with information on 
healthy sleeping habits from the beginning of preg-
nancy by our staff in the Maternity Unit. Babies sleep 
characteristics and the various strategies which can 

A Consulta do Sono do Bebé 
e da Criança é realizada 
pela Dr.ª Teresa Sousa nas 
seguintes unidades:

The Specialist Consultation 
on Sleep Disorders in Babies 
and Children is the responsi-
bility of Dr. Teresa Sousa 
at the following Units 
of the HPA Health Group:

> Hospital Particular 
do Algarve
(Gambelas · Faro)

> Clínica Particular 
do Algarve 
(AlgarveShopping · Guia) 

> Clínica Particular 
de Vilamoura



Grupo HPA Saúde

volver bons hábitos de sono desde o nascimento. 
 A Consulta de Sono do Bebé e da Criança utiliza a 
abordagem mais eficaz nas perturbações do sono in-
fantil e inclui: informação aos pais sobre os processos 
relacionados com o sono; análise do comportamento 
da criança e a resposta dos pais, bem como as asso-
ciações relativas ao adormecer/dormir; adequação 
das rotinas adaptadas à idade da criança e a utili-
zação de estratégias que promovem modificações 
comportamentais, através de um plano de ação que é 
constantemente acompanhado ao longo do seu cres-
cimento.

be adopted in order to develop good sleeping habits 
from birth are discussed. 
 The Specialist Consultation on Sleep Disorders in 
Babies and Children, deals with the most effective ap-
proach to infant sleep disorders and includes: infor-
mation for parents on sleep related topics; analysis 
on child behaviour and parent’s response as well as 
the various situations associated with falling asleep; 
appropriate routines and strategies adapted to the 
child’s age in order to promote behaviour changes 
through constant plans of action while the child is 
growing up.



SANGUE DO CORDÃO UMBILICAL, UMA FONTE DE CÉ-
LULAS ESTAMINAIS ALTERNATIVA À MEDULA ÓSSEA
 As células estaminais do sangue do cordão umbilical 
começaram a fazer parte do vocabulário dos médicos 
e das grávidas portuguesas há aproximadamente 20 
anos. Em 1994, foi efetuado o primeiro transplante a 
uma criança de 3 anos que sofria de leucemia mielóide 
crónica no IPO de Lisboa. Outros se seguiram e em 2003 
a Crioestaminal fundou o primeiro banco familiar. Em 
Portugal, a criopreservação permite aos pais guarda-
rem sangue e tecido do cordão umbilical por 25 anos. 
Iniciou-se assim o armazenamento familiar de uma 
fonte de células estaminais alternativa à medula ós-
sea, que em 2011 nos Estados Unidos foi a opção mais 
usada para transplantes pediátricos e que a nível mun-
dial, já foi usada em mais de 35.000 transplantes. 

A IMPORTÂNCIA DE CRIOPRESERVAR UM BEM DE 
GRANDE VALOR TERAPÊUTICO
 O valor terapêutico das células estaminais reside na 
capacidade de poderem substituir células lesadas ou 

UMBILICAL CORD BLOOD – AN ALTERNATIVE TO BONE 
MARROW TO SOURCE STEM CELLS 
 Cord blood stem cells became part of Portuguese phy-
sician’s and mother’s to be vocabulary around 20 years 
ago. In 1994, a 3 year old child suffering from chronic 
myeloid leukemia was the first to be transplanted with 
cord blood in Lisbon’s oncology center IPO. More chil-
dren followed and in 2003 Crioestaminal founded the 
first Portuguese family stem cell bank to enable parents 
to safely cryopreserve cord blood and tissue during 25 
years. From that moment onwards, Portuguese parents 
had access to an alternative source of stem cells that in 
the US replaced bone marrow as main stem cell source 
for pediatric transplants (2011) and has been used more 
than 35.000 times across the world.
 
THE IMPORTANCE OF CRYOPRESERVING A GOOD OF 
GREAT THERAPEUTIC VALUE
 Stem cell’s therapeutic value is driven by their ca-
pacity to replace damaged ou destroyed cells and to 
regenerate tissues.
 Today, cord blood stem cells are used to treat more 
than 80 diseases that require the patient’s immune and 
blood system to be regenerated, e.g., acute lymphoblas-
tic leukemia or solid tumors like neuroblastomas and 
retinoblastomas. In addition to the conditions that can 
already be treated with cord blood, there has been a 
great deal of investments flowing into stem cell R&D 
projects. Currently, there are more than 400 clinical 
trials that are focused on developing new therapies to 
treat diseases such as diabetes (type 1), multiple scle-
rosis, among others.Because it is so important to have 
an additional option to treat such severe diseases, it is 
important to take advantage of the unique opportunity 
to collect cord blood and tissue – the birth of a child.

CÉLULAS ESTAMINAIS DO CORDÃO UMBILICAL
UM BEM PRECIOSO PARA GUARDAR E DOAR

UMBILICAL CORD BLOOD STEM CELLS
A PRECIOUS GOOD TO STORE OR TO DONATE



destruídas e regenerar tecidos danificados. As células 
estaminais do sangue do cordão umbilical são usadas 
em mais de 80 doenças, nas quais é necessário rege-
nerar o sistema sanguíneo e imunitário, por exemplo, 
leucemia linfoblástica aguda e tumores sólidos como 
o neuroblastoma ou retinoblastoma A par das doenças 
atualmente tratáveis, esta área da medicina tem sido 
um foco de atividade de investigação, com mais de 400 
ensaios clínicos para doenças como a diabetes tipo 1 
ou a esclerose múltipla, entre outras.
 É justamente para ter mais uma opção terapêutica 
que é importante não desperdiçar o momento único 
para a recolha de sangue e tecido do cordão umbilical 
– o parto.
 Ao guardar as células estaminais num banco fami-
liar, estas ficam disponíveis para uso no próprio e em 
familiares diretos, por exemplo a probabilidade de com-
patibilidade total entre irmãos é de 25%. É importante 
referir que o uso de sangue do cordão de familiares tem 
uma maior taxa de sucesso em transplantes quando 
comparado com amostras de dadores não relacionados. 
 No caso da Crioestaminal, foram já 8 as crianças com 
células guardadas que beneficiaram de transplantes 
para doenças como a imunodeficiência severa combi-
nada e a paralisia cerebral. 

GUARDAR E DOAR
 A Crioestaminal, o primeiro e maior banco de células 
estaminais em Portugal, foi fundado para permitir aos 
pais guardarem as células estaminais e para contribuir 
ativamente para investigação, com vista a descobrir 
novas terapias celulares. 
 Hoje, a Crioestaminal cumpre essa missão ao ser o úni-
co banco em Portugal com o qual pode Guardar e Doar. 
 Quem opta por guardar, encontra na Crioestaminal 
a opção mais segura e de maior qualidade. É o banco 
com maior experiência, dado os seus 65.000 clientes, 
e com mais rigor, pois é o único que é certificado e 
continuamente auditado por uma entidade interna-
cional, a Associação Americana de Bancos de Sangue. 
 Se optar por não guardar, pode doar para o banco 
de investigação da Crioestaminal. Através da doação 
apoia o desenvolvimento de novas terapias que pode-
rão vir a ser a solução para doenças graves.
 Qualquer uma das opções, preserva um bem de 
grande valor terapêutico cuja probabilidade de utili-
zação ao longo da vida se situa entre 1/450 (uso das 
próprias células estaminais) e 1/220 (uso de próprias 
ou terceiras).

Parents who decide to store the stem cells with a 
family bank, have the guarantee that it is available at 
any time. If needed, it can be used by the child itself 
or by a family member that is compatible, e.g., siblings 
which have a 25% chance of being compatible.
It is important to note that transplants with cord blood 
from family member have a higher success rate than 
transplants where the donor is not related to the patient.
 Since Crioestaminal’s foundation, 8 children have 
already benefited from their cryopreserved stem 
cells. They have been used in diseases such as severe 
combined immunodeficiency e cerebral palsy. 

STORE AND DONATE
 Crioestaminal, the first and largest stem cell bank in 
Portugal, was founded to enable parents to store their 
children’s cord blood and to actively contribute to the 
advancement of research and development of new cel-
lular therapies.
 Today, Crioestaminal is fulfilling its mission by being 
the only bank where parents can store and donate 
stem cells.
 For parents who decide to save their children’s cord 
blood and tissue stem cells, Crioestaminal is the safest 
and highest quality option. It is the most experienced 
stem cell bank in Portugal with over 65.000 clients and 
the most rigorous as well as, as it is the only bank accre-
dited by an international entity – the American Associa-
tion of Blood Banks. 
 If parents choose not to store their children’s stem 
cells, they can donate to Crioestaminal’s R&D donation 
bank. The donation will enable scientists to keep wor-
king on new therapies that may be tomorrow’s solution 
for various severe illnesses.
 In each case, parents choose to preserve an asset of 
high therapeutic value whose probability of usage is es-
timated to be within 1/450 (use of own stem cells) and 
1/220 (use of own or donated cells) during a lifetime.

www.crioestaminal.pt // +351 231 305 060 // 808 267 326

PARA MAIS INFORMAÇÕES · FOR FUTHER INFORMATION
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N
uma sociedade que se depara com o aumento 
das doenças oncológicas revela-se essencial 
a presença de cuidados de cariz oncológico 
e paliativo de qualidade, assentes em princí-

pios humanistas e altruístas. 
 Sucintamente, o cancro ocorre quando uma célula 
do organismo humano perde os seus mecanismos de 
controlo normais e apresenta um crescimento des-
controlado. A avaliação do mesmo é sempre iniciada 
com a história clínica e um exame físico ao doente, 
sendo que os doentes apresentam, maioritariamente 
as seguintes queixas: anorexia (falta de apetite), per-
da ponderal de peso, fadiga, alteração do paladar e do 
olfato e sobretudo, dor. 
 Para que o oncologista consiga determinar a tipo-
logia do cancro e os riscos associados ao mesmo, é 
importante a realização de exames específi cos. Uma 
vez que o diagnóstico oncológico é histológico (estu-
do das células e tecidos), isto signifi ca que é necessá-
ria a realização de uma biópsia (exame que recolhe 
uma pequena quantidade de tecido ou células, para 
posterior estudo em laboratório).
 O Hospital de Dia é um sistema de prestação de cui-
dados hospitalares, em regime de não internamento, 
onde os doentes permanecem parte do dia para exa-
mes e tratamentos, regressando no fi nal do dia ao seu 
domicílio. Habitualmente os Hospitais de Dia fazem o 
acompanhamento e reabilitação de doentes crónicos.

I
n a society faced with an ever-increasing number 
of oncological diseases, quality cancer care and 
palliative care is essential and must be based on 
humanistic and altruistic principles. 

 Briefl y, cancer occurs when a cell in the human 
body loses its normal control mechanisms and pre-
sents an uncontrolled growth. The evaluation of this 
disease always begins with the patient’s medical his-
tory and a physical examination. Patients normally 
complain of the following symptoms; anorexia (lack 
of appetite), weight loss, fatigue, alterations in taste 
and smell and especially, pain. 
 For the oncologist to determine the type of cancer 
and the associated risks, it is important to carry out 
specifi c tests. Considering that a cancer diagnosis 
is necessarily histological (study of cells and tissue), 
means that it is necessary for the patient to undergo 
a biopsy (collection of a small quantity of tissue or 
cells), for subsequent laboratory study.
 The Day Care Hospital provides medical care without 
the need to admit the patient. Patients remain in hos-
pital for part of the day in order to undergo various 
tests and where treatment is administered returning 
home at the end of the day. Day Care Hospitals usual-
ly monitor and rehabilitate the chronically ill patient. 
 While Haematology as a medical specialty is respon-
sible for non-malignant hematologic diseases, such 
as for example anaemia and bleeding thrombotic 

CUIDAR, APOIAR, ACARINHAR
HOSPITAL DE DIA ONCOLÓGICO
 Hospital Particular de Gambelas - Faro

CARE, SUPPORT, NURTURE
 ONCOLOGY – DAY CARE HOSPITAL
 Hospital Particular in Gambelas - Faro

...o doente sob 
regime ADSE/ADM 
dispõe de tratamento 
de quimioterapia 
gratuito e com início, 
praticamente 
imediato.
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...all patients 
covered by ADSE/
ADM, (local health 

cover) are entitled to 
free chemotherapy 

treatment with 
almost no waiting 

period.

HPA Gambelas · Faro

Enquanto a Hematologia é responsável pelas 
doenças hematológicas não malignas, por exemplo, 
anemias, disfunções de tendência hemorrágica ou 
tendência trombótica, a especialidade de Hemato-
-Oncologia é responsável pelo diagnóstico, tratamen-
to e vigilância de todo o tipo de tumores malignos.
 O Hospital de Dia Oncológico do Hospital de Gam-
belas foi inaugurado em julho de 2011 e possui uma 
equipa multidisciplinar constituída por médicos onco-
logista e hemato-oncologista, enfermeiras, farmacêu-
tica, psicóloga e dietista. Equipado com 4 cadeirões 
apropriados para a quimioterapia, possui igualmente 
2 quartos individuais para tratamentos mais prolonga-
dos, uma sala para preparação dos citostáticos com câ-
mara de fl uxo laminar e uma farmácia de ambulatório. 
Aqui são realizadas diariamente técnicas de diagnós-
tico e tratamento hemato-oncológicas como as dre-
nagens torácicas e paracenteses, punções lombares, 
punções para mielogramas e biópsias ósseas.
 Por estar inserido num hospital com múltiplas va-

disorders, Haematic-Oncology is responsible for 
the diagnosis, treatment and monitoring of all types 
of malignant tumours. 
 The Oncology Day Care Hospital of the Gambelas 
Hospital was established in july 2011, with a multi-
disciplinary team of specialists in oncology and 
haematic-oncology, specialist nurses, pharmacist, 
psychologist and dietician. Equipped with 4 armchairs 
suitable for the administration of chemotherapy and 
also 2 private rooms for when prolonged treatment is 
necessary, an area for the preparation of cytostatic medi-
cation with laminar fl ow chamber and an out-patient 
pharmacy. In this unit various diagnostic techniques 
and haematic-oncology treatment are carried out on a 
daily basis, such as thoracic drainage and paracentesis, 
lumber punctures, myelogram punctures and bone 
biopsies. 
 Being part of a hospital with other medical specialties, 
both patients as well as the medical team responsi-
ble for this unit, have at their disposal the support 

lências os doentes e a equipa têm à sua disposição o 
apoio de outras especialidades, observando-se um 
sinergismo e uma colaboração permanentes e saluta-
res. A acção da nossa equipa prima pela efi ciência, pro-
fi ssionalismo, competência, mas sobretudo impõe-se 
pelo conforto e bem-estar que oferece aos seus doen-
tes, mas igualmente aos seus familiares e/ou cuida-
dores. É importante mencionar que o Hospital de Dia 
não obriga ao internamento do doente e acompanha 
continuamente o doente e a sua família, mesmo após 
o término dos tratamentos de quimioterapia.
 Apesar do Hospital de Dia Oncológico estar incor-
porado num hospital de caráter privado é relevante 
salientar que todo o doente sob regime ADSE/ADM 
dispõe de tratamento de quimioterapia gratuito e 
com início, praticamente imediato. Por seu lado, os 
doentes portadores de seguros podem igualmente 
realizar tratamentos connosco, desde que as suas se-
guradoras assim o autorizem.
 O Hospital de Dia Oncológico, inserido no Hospital 
Particular de Gambelas, em Faro, situa-se no 2º Piso 
estando aberto de 2ª a 5ª feira, das 08:00h às 16:00h.

of other medical specialties, where a synergy and a 
permanent and salutary collaboration is observed. 
Our team strive for effi ciency, professionalism, com-
petence, but above all for the comfort and well-being 
of the patient and the patient’s family and/or caregiver. 
It is worth mentioning that the Day Care Hospital 
does not require the patient to be hospitalized, but 
both the patient and family are continuously moni-
tored, even after the end of the chemotherapy ses-
sions. 
 Despite the fact that the Oncology Day Care Hospital 
is part of a Private Hospital, it is important to mention 
that all patients covered by ADSE/ADM, (local health 
cover) are entitled to free chemotherapy treatment 
with almost no waiting period. Patients with health 
insurance cover are also entitled to chemotherapy 
treatment at our hospital, pending previous approval 
from their insurance company.
 The Oncology Day Care Hospital, part of the Hos-
pital Particular in Gambelas, Faro, is situated on 
the 2nd Floor and is open daily from 8am to 6pm.

Email: hospitaldiafaro@grupohpa.com // 707 28 28 28 // +351 282 420 400

PARA MARCAÇÕES MAIS INFORMAÇÕES · FOR APPOINTMENTS AND FUTHER INFORMATION
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LENTES INTRAOCULARES 
MULTIFOCAIS

MULTIFOCAL INTRAOCULAR 
LENSES

As cataratas representam um importante problema de saúde pública e são responsáveis por cerca de 51% dos problemas 
relacionados com a cegueira, cuja resolução é exclusivamente cirúrgica. As técnicas associadas à sua intervenção têm tido 
nos últimos anos um desenvolvimento extraordinário. O tratamento passa pela remoção da catarata e pela colocação de 
lente intraocular multifocal que tal como o nome indica, melhora o desempenho da visão para perto e para longe.

Cataracts are a major public health problem and account for 51% of associated blindness. The solution is exclusively sur-
gical. The techniques associated to this surgical intervention have had an extraordinary development in recent year. The 
treatment involves the removal of the cataract and the placing of a multifocal intraocular lens which corrects both short 
and longsighted vision. 

A 
remoção das cataratas é talvez o procedi-
mento cirúrgico mais comum, estimando-se 
que sejam anualmente realizados cerca de 
22 milhões de procedimentos. A necessidade 

crescente desta intervenção associa-se às alterações 
demográfi cas ligadas ao envelhecimento, uma das 
principais causas do seu aparecimento, que tem pre-
cipitado o desenvolvimento exponencial dos métodos 
cirúrgicos e da tecnologia que lhe estão associados. 
 A catarata é uma patologia do olho que consiste 
na opacidade parcial ou total do cristalino e/ou da 
sua cápsula, funcionando esta estrutura como uma 
lente capaz de aumentar a capacidade refrativa do 
olho, função que permite a focalização das imagens 
ao perto. A catarata surge associada a vários fatores, 
sendo os principais a idade e a diabetes. 
 O principal sintoma da catarata é a diminuição pro-
gressiva da visão, para longe e para perto, função que 
não melhora com a correção refracional. Além de 

C
ataract removal is perhaps the most com-
mon type of surgical procedure performed 
today. It is estimated that 22 million proce-
dures are carried out each year, resulting in 

the exponential development of surgical methods and 
associated technology. The growing need for this in-
tervention is associated with demographic changes 
linked to the ageing process, a major reason for the 
appearance of cataracts.
 Cataracts are a disease of the eye and consist in 
partial or total opaqueness of the lens and/or of the 
capsule. The lens acts in a refractive capacity enabling 
the eye to focus on close up images. Several factors 
are associated to the appearance of cataracts, the 
main causes being age and diabetes.
 The main symptom of cataracts is a gradual loss 
of vision, both far and near, which does not improve 
with refractive correction. In addition to a quantita-
tive loss of vision, the patient may have qualitative 

UM FINAL FELIZ PARA AS CATARATAS

A HAPPY ENDING TO CATARACTS

 A vantagem das 
lentes intraoculares 
multifocais prende-se 
com o facto de estas 
permitirem uma 
correcção da acuidade 
visual para longe 
e para perto...
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uma perda quantitativa da visão, o paciente pode ter 
perda qualitativa, caraterizada por visão nublada ou 
turva, como se estivesse a ver uma imagem através de 
uma queda de água, daí a razão do nome, mas também 
pela diminuição da percepção de brilho, do contraste 
e das cores. Outro sintoma comum é a difi culdade em 
olhar contra a luz, sobretudo quando a catarata atinge 
a porção central do cristalino, no eixo da visão.
 O único tratamento possível para esta situação é 
a remoção do cristalino que opacifi cou, perdendo a 
transparência necessária que permite a passagem 
da luz, substituindo-o por uma lente intraocular. 
 As lentes intraoculares são próteses de material 
biocompatível utilizadas para substituir o cristalino 
humano, encontrando-se disponíveis vários tipos e es-
tilos de lentes para implantar após a remoção da cata-
rata, realizada através do método de facoemulsifi cação. 
Este é o método através do qual a catarata é fragmen-
tada utilizando-se uma energia ultra-sónica e que 
simultaneamente aspira o cristalino opacifi cado per-
mitindo a sua substituição por uma lente intraocular.
 A vantagem das lentes intraoculares multifocais pren-
de-se com o facto de estas permitirem uma correcção 
da acuidade visual para longe e para perto, razão pela 
qual 95% dos pacientes que se submetem a este tipo de 
cirurgia deixam de recorrer a qualquer tipo de óculos.
 A experiência e a casuística do Hospital Particular 
do Algarve na implantação de lentes multifocais de 
última geração tem vindo a sedimentar-se, fruto da 
necessidade de o Grupo HPA acompanhar a melhor 
tecnologia em benefício dos seus clientes. 
 Segundo a equipa de enfermeiros do Bloco Ope-

loss as well. The symptoms are cloudy or blurred vi-
sion, such as looking through a waterfall (hence the 
reason for the name), but also a decrease in bright-
ness, contrast and colour. Another common symptom 
is diffi culty in looking at a light, particularly when the 
cataract reached the central portion of the lens, or 
the axis of vision. 
 The only treatment available is surgical removal of 

the lens, replacing it with an intraocular lens. As the 
patient’s lens is no longer transparent it does not let 
light through and is the cause of the blurred vision, 
replacing it, is the only solution. 
 Intraocular lenses are biocompatible prosthesis 
used as a substitute for the human lens. There are 
various types available. The patient’s cataract is re-
moved by phacoemulsifi cation, where the cataract 

Lente Turva

Clouded Lens

Lente Intraocular

Intraocular Lens

Lente Intraocular

Intraocular Lens

Colocação da lente intraocular.
Intraocular lens implanted in place.

Remoção da lente turva.
Clouded lens removed.

The advantage of 
multifocal intraocular 

lenses is due to the 
fact that they permit 
visual correction for 

both far and near 
sightedness.
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ratório que trabalha na área da oftalmologia, a 
cirurgia às cataratas é talvez das intervenções que 
proporciona nas pessoas um grau de satisfação mais 
elevado, pelos resultados excelentes e imediatos que 
esta permite alcançar. A nossa casuística tem aumen-
tado de forma extraordinária, devido a um conjunto 
alargado de razões: possuímos uma equipa muito 
bem treinada e rotinada neste tipo de intervenção, 
bem como uma gama de equipamento tecnologica-

is fragmented using ultrasonic energy and the 
opaque lens is simultaneously aspirated. The pa-
tient’s lens is then replaced by an intraocular lens. 
The advantage of multifocal intraocular lenses is 
due to the fact that they permit visual correction 
for both far and near sightedness. It is for this rea-
son that 95% of patients that undergo this type of 
surgery no longer need to use spectacles. 
 The experience and number of cases of the HPA 

in the latest generation of multifocal lens replace-
ment has been on the increase. This is due to the HPA 
Health Group’s need to make available the best possi-
ble technology for the benefi t of its patient’s. 
 In the opinion of the Theatre Nurses who specialise 
in ophthalmic surgery, cataract surgery is perhaps the 
surgical intervention that results in the highest de-
gree of patient satisfaction, due to the achievement 
of its immediate and excellent results. The number 
of HPA cases have increased in an exceptional way 
due to various reasons: we have a very well trained 
team in this type of intervention that has resulted 
in this procedure having now become routine, state 
of the art equipment, such as the microscopes and 
phacoemulsifi ars which result in the percentage of 
complications being close to zero. The fact that this 
surgery can be carried out in an out-patient context, 
(the patient is admitted in the morning for surgery and 
is discharged on the same day), is more reassuring for 
patients. Additionally we have implemented a specifi c 
procedure for monitoring patients postoperatively, 
which has resulted in greater satisfaction: the nurse 
who assisted during the surgery, personally phones 
the patient 24hours after surgery and once again one 
week later. With this approach we have the opportuni-
ty to monitor the whole post-operative procedure, to 
repeat some recommendations, allay doubts, prevent 
complications when they arise and leave our direct 
contact number in case of problems or questions. 
 We believe that we possess all the necessary condi-
tions in improving the quality of life of all those who 
chose the HPA Health Group for their surgery.

mente diferenciado, como são os microscópios e os 
facoemulsifi cadores, que fazem com que a percenta-
gem de complicações seja quase nula. O facto deste 
tipo de cirurgia poder ser realizado em ambulatório 
(o doente entra, é operado e tem alta no próprio dia), é 
uma condição que deixa as pessoas mais tranquiliza-
das. Além disso possuímos um procedimento especí-
fi co de acompanhamento a estes utentes no pós-ope-
ratório, que nos tem permitido um grau elevado de 
satisfação: o enfermeiro que acompanhou a cirurgia, 
contacta telefonicamente, de forma personalizada, 
a pessoa às 24 horas pós-cirurgia, voltando a faze-
-lo passado uma semana. Nesta abordagem, temos 
oportunidade de monitorizar todo o pós-operatório, 
repetir algumas recomendações, retirar dúvidas, des-
pistar precocemente complicações e deixar o nosso 
contacto directo para alguma difi culdade ou dúvida 
que possa surgir.
 Acreditamos que temos todas a condições para 
melhorar de forma efi caz a qualidade de vida de to-
dos os utentes que escolherem o Grupo HPA Saúde 
para realizarem esta cirurgia.

...a cirurgia 
às cataratas é talvez 
das intervenções 
que proporciona 
nas pessoas um grau 
de satisfação mais 
elevado...

...cataract surgery 
is perhaps the surgical 
intervention that results 
in the highest degree 
of patient 
satisfaction...

Grupo HPA Saúde
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A 
Medina Hiperbárica utiliza o oxigénio puro 
em ambiente hipérbárico como terapia, ou 
seja, o oxigénio é administrado a uma pres-
são superior à pressão do nível do mar, sendo 

o tratamento realizado num equipamento especial 
chamado câmara hiperbárica.
 O sistema da câmara hiperbárica instalado na nova 
unidade do Hospital de Alvor é da conceituada marca 
HAUX, que possui mais de 150 sistemas do género ins-
talados em todo o mundo, caraterizando-se pela sua 
qualidade e segurança. 
 A câmara é do tipo “multi-place” pois tem a capa-
cidade para o tratamento até 7 pacientes simulta-
neamente, permitindo que o pessoal médico esteja 
presente dentro da câmara para assistência dos pa-
cientes, no caso de alguma eventualidade. A câmara 
possui dois compartimentos, o que torna possível a 
entrada e saídas de pessoas, sem a necessidade de in-
terromper o tratamento.
 A câmara é construída em aço de acordo com as 
normativas europeias e tem um comprimento total 
de 6.25m e peso total de 18.500 kg, sendo capaz de 
suportar pressões até 6 bares, o que permite realizar 
todo o tipo de tratamentos. 
 A pensar nos casos mais críticos, a câmara encon-
tra-se equipada com um ventilador e um sistema de 
monitorização de sinais vitais, similares aos que se 
encontram em qualquer unidade de cuidados intensi-
vos, mas concebidos para servem utilizados em meios 
hiperbáricos. De salientar que a câmara é totalmente 
certifi cada para a utilização em ambiente hospitalar 
e como equipamento de cuidados intensivos.
 A pensar no conforto dos pacientes, a câmara pos-
sui um sistema de aquecimento e ar condicionado e 
para maior comodidade foi instalado no seu interior 
um sistema de entretenimento vídeo e rádio, tornan-
do o tratamento numa experiência agradável.

H
yperbaric Medicine uses pure oxygen in a 
hyperbaric environment, i.e. oxygen is ad-
ministered at a higher pressure than at sea 
level and treatment takes place in a special 

chamber known as a hyperbaric chamber. 
 A Hyperbaric Chamber of the renowned HAUX brand 
has been installed in the new unit of the Alvor Hospi-
tal. There are approximately 150 similar units of the 
HAUX brand known for its quality and safety, installed 
in various countries worldwide.
 This Chamber has a multi seating capacity for 7 pa-
tients where treatment can take place simultaneously. 
It is possible for medical personnel to remain with the 
patient during treatment, whenever patient support is 
necessary. The chamber has two compartments allowing 
patients to exit the chamber without the need for in-
terrupting the treatment of the other patients. 
 The steel chamber has been constructed according 
to European standards, measures 6.25m and weighs 
18.500Kg. It is capable of withstanding pressure up to 
6 bars which allows for all types of treatment. 
 For critical cases, the chamber is equipped with a 
ventilator and vital signs monitoring system similar to 
those found in any intensive care unit, but designed to 
be used in a hyperbaric context. It is important to add 
that this chamber is fully certifi ed for hospital use and 
for having intensive care equipment. 
 With our patient’s comfort in mind, the chamber has a 
heating and air conditioning system. To make sure that 
the treatment is a pleasant experience a home enter-
tainment, radio and video system has been installed in 
the chamber.

...a câmara 
encontra-se equipada 

com um ventilador 
e um sistema de 

monitorização 
de sinais vitais...

...the chamber is 
equipped with a 

ventilator and vital 
signs monitoring 

system...

HAUX STARMED
2200

TECNOLOGIA · TECHNOLOGY HPA Alvor

CÂMARA HIPERBÁRICA
HYPERBARIC CHAMBER
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Grupo HPA Saúde tem como objetivo primá-
rio da sua atividade a qualidade dos cuida-
dos de saúde prestados aos seus utentes. No 
âmbito das intervenções que desenvolvemos 

nesta área, consideramos particularmente importante 
uma estratégia eficaz de controlo de infeção. Por este 
motivo desenvolvemos uma atividade contínua de vigi-
lância e prevenção da transmissão de infeções que pos-
sam ocorrer durante a permanência hospitalar.
 A disseminação de infeção nos hospitais requer três 
componentes: uma fonte infecciosa, uma pessoa suscep-
tível à aquisição de infeção (normalmente um doente) e 
uma via pelo qual o microrganismo se possa transmitir.

1 – ORIGEM DAS INFEÇÕES HOSPITALARES: nos hos-
pitais, como em qualquer estabelecimento de saúde, 
as fontes de origem de infeção são habitualmente os 
próprios doentes (em particular os que apresentam 
quadros clínicos mais graves ou doenças crónicas arras-
tadas). Nalguns casos é o próprio espaço hospitalar ou 
o equipamento que estão contaminados e constituem a 
fonte infecciosa. Em casos raros, podem ser os próprios 
profissionais ou os visitantes a fonte de infeção.

2 – INDIVÍDUOS SUSCEPTÍVEIS: a susceptibilidade às 
infeções é variável, dependendo da idade, da existên-
cia de doenças concomitantes ou de outros fatores, 
como por exemplo a toma de tratamentos depresso-
res da imunidade (como a quimioterapia ou a radiote-
rapia). O risco de aquisição de infeções está também 
aumentado em doentes submetidos a cirurgias ou 
outras terapêuticas invasivas e em doentes com inter-
namento hospitalar prolongado. A utilização de cate-
teres (venosos ou arteriais, algálias, etc.) é outra causa 
de aumento do risco do desenvolvimento de infeções, 
sobretudo se mantidos por períodos prolongados. 

3 – VIA DE TRANSMISSÃO: as infeções hospitalares 

T
he primary objective of the HPA Health Group 
as a health provider is the quality of health 
care it provides its patients. Along with all 
the various areas of development within 

the Group, we consider of particular importance an 
effective strategy for the control of infections. It is 
for this reason that a continuous programme was 
developed for the surveillance and prevention of 
transmittable infections. 
 The spreading of an infection in a hospital context, 
requires three elements: a source of infection, a per-
son susceptible of acquiring an infection (normally 
a patient) and a pathway by which the micro-organ-
ism may enter the body.

1 – SOURCE OF HOSPITAL INFECTIONS: in hospitals as 
well as in all other heath facility, the source of an in-
fection is usually the actual patients themselves (par-
ticularly those patients with more serious medical con-
ditions or chronic and prolonged illness). In some cases 
it is the very hospital or equipment which are contam-
inated and the source of infection. In rare cases, the 
professionals or visitors are the source of the infection.

2 – SUSCEPTIBLE PATIENTS: susceptibility to infection 
is variable and depends on age, presence of concomi-
tant diseases or other factors such as patients who are 
on immunity depressant treatment (such as chemo-
therapy or radiotherapy). The risk of acquiring an in-
fection also increases in patients who have undergone 
surgery or invasive treatment and in patients with 
prolonged hospitalization. Catheters (venous or arterial 
etc), are another source of developing an infection, es-
pecially if kept for prolonged periods.

3 – SOURCES OF TRANSMISSION: hospital infections 
can be transmitted by contact or through the respira-
tory system. The transmission of some organisms 

AMBIENTE · ENVIRONMENT

CONTROLO DA INFEÇÃO 
EM UNIDADES DE SAÚDE

INFECTION CONTROL 
IN HEALTH CARE FACILITIES 

UM FATOR DE SEGURANÇA E QUALIDADE

A QUESTION OF SAFETY AND QUALITY

        Dr. Carlos Glória

Médico Especialista em 
Pneumologia 
e Medicina Intensiva;
Responsável pelos Cuidados 
Intensivos/Intermédios e 
pela Comissão 
de Controlo de Infeção.

Specialist in Pneumology 
and Intensive Care; 
Responsible for the Inten-
sive 
Care Unit / High Dependen-
cy Unit and the Infection 
Control Committee

O Grupo HPA Saúde tem como objectivo primário da sua atividade a qualidade dos cuidados de saúde pres-

tados aos seus utentes. No âmbito das intervenções que desenvolvemos nesta área, consideramos particu-

larmente importante uma estratégia eficaz de prevenção e controlo de infeção. Por este motivo desenvol-

vemos uma atividade contínua de vigilância e prevenção da transmissão de infeções que possam ocorrer 

durante a permanência hospitalar.

The primary object of the HPA Health Group is the quality of health care provided to its patients. Conside-

ring the scope of our activity, we feel that an effective strategy for the prevention and control of infection 

is of particular importance. For this reason we have implemented and developed a continuous surveil-

lance programme for the prevention of infection transmission which may occur during a hospital stay.    
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podem ser transmitidas por contato ou por via res-
piratória. Alguns organismos podem ser transmitidos 
por mais de uma via. 
 A transmissão por contato faz-se geralmente atra-
vés das mãos (incluindo dos próprios profi ssionais) 
ou através da exposição a produtos orgânicos (san-
gue, urina, pus de feridas, etc.). Os equipamentos hos-
pitalares podem também ser uma fonte de transmis-
são caso não sejam devidamente esterilizados.
 A transmissão por via respiratória pode ocorrer de 
duas formas:
> por gotículas, através da tosse ou espirros. Estas 
partículas não se mantêm em suspensão no ar, pelo 
que o contágio só se pode verifi car a menos de 2 me-
tros de distância. Nestes casos os doentes são subme-
tidos a medidas de isolamento, devendo os profi ssio-
nais e visitas aceder ao quarto com equipamento de 
proteção, nomeadamente máscaras respiratórias. 
> a transmissão respiratória pode-se também fazer 
por partículas muito mais pequenas, que se mantêm 
em suspensão no ar. Os doentes são isolados num 
quarto com acesso restrito e qualquer profi ssional ou 
visitante deve utilizar máscaras respiratórias com fi l-
tros especiais que impedem a inalação das partículas 
em suspensão. A tuberculose pulmonar é um exem-
plo de doença transmissível por esta via.
 Estes riscos, podem ocorrer com qualquer doente 
internado e em qualquer hospital do mundo, poden-
do porém ser minimizados através de medidas de 
prevenção, deteção precoce de doentes que sejam 
admitidos já colonizados ou infetados e por sistemas 
de monitorização contínua dos casos detetados.
 O HPA tem um grupo de médicos e enfermeiros que 
coordenam esta atividade e garante que os hospitais 
do grupo sejam seguros para os que nele são trata-
dos. As taxas de infeções desenvolvidas no hospital 
(pneumonias, infeções da corrente sanguínea, infe-
ções cirúrgicas, etc.) apresentam valores abaixo da 
média nacional, sendo semelhantes aos valores eu-
ropeus. Temos um programa de formação contínua 
para todos os grupos profi ssionais onde são divul-
gadas todas as medidas, nomeadamente as formas 
e momentos corretos para a higienização das mãos 
(prevenindo a transmissão por contato), a utilização 
correta de antibióticos (diminuindo o aparecimento 
de resistências), a esterilização dos equipamentos 
e limpeza das superfícies, etc. Todas estas práticas 
são auditadas anualmente, sendo posteriormente 
objeto dum processo de divulgação interna onde 
constam medidas corretivas, sempre que for o caso.
 É com base nestes procedimentos de prevenção, 
vigilância, controlo e educação, que podemos garan-
tir a segurança quer dos doentes internados, quer de 
quem nos procura por situações menos graves. Este 
é o nosso empenho.

GRUPO HPA SAÚDE

may occur through more than one source. 
 Contact transmission generally occurs through hand 
contact (including transmission by the professional 
staff themselves) or by the exposure to organic products 
(blood, urine, infected wounds, etc.). Hospital equipment 
can also be a source of transmission if not properly 
sterilized. 
Transmission through the respiratory system may 
occur in two ways: 
> through droplets, coughs or sneezes. These particles 
do not remain suspended in the air, so contamination 
can only take place when the source is less than 2 
metres away. In these cases patients are kept in iso-
lation and professional staff and visitor’s access to 
the room is only possible when wearing protective 
clothing, including hospital masks.
> respiratory transmission can occur through much 
smaller particles, which are airborne remaining sus-
pended in the air. Patients are kept in isolation with 
restricted access and all professional staff or visitors 
must use respiratory masks with special fi lters that 
prevent the inhalation of airborne particles. Tuber-
culosis is an example of a disease which is transmit-
ted in this way. 
 The risk of a hospital infection may occur to any 
hospitalized patient in any hospital anywhere in the 
world. However, these risks can be minimized through 

prevention, early detection of already infected pa-
tients on admission and continuous monitoring of 
cases when an infection is detected.
 The HPA Health Group has a team of doctors and 
nurses coordinators in this area, who guarantee the 
safety of all patients who are admitted to all hospitals 
within our group. The rate of infections in our hospitals 
(pneumonia, infections of the bloodstream, surgical in-
fections etc.) are rated well below the national average 
and similar to European fi gures. There is an ongoing 
training programme for all professionals within the 
Group, where all preventative measures are discussed, 
including correct ways and appropriate times of hand 
hygiene (preventing contact transmission), the correct 
use of antibiotics (reducing resistance to antibiotics), 
sterilization and cleaning of all equipment and hospital 
surfaces etc. All these measures are audited annually 
and the results are subsequently disclosed internally. 
This report also contains corrective measures when 
and where necessary. 
 It is based on these preventative measures of sur-
veillance, control and education that we can ensure 
the safety of both our in-patients and also of all those 
patients that seek our medical assistance for less 
serious conditions. This is our commitment.

As taxas de infeções 
desenvolvidas no 
hospital... apresentam 
valores abaixo da 
média nacional, 
sendo semelhantes 
aos valores europeus.

The rate of infections 
in our hospitals... are 
rated well below the 
national average and 
similar to European 
fi gures.
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 CLÍNICA PARTICULAR 
DO ALGARVE
VENCE CONCURSO AMBIENTAL · WINNER OF ENVIRONMENTAL CONTEST

A Clínica Particular do Algarve, sediada no Algarve-
Shopping (Guia, Albufeira) foi a vencedora do Planet 
Sierra Tenant Award 2014, pela implementação de 
boas práticas relativamente ao ambiente. Para isso 
contribuíram alguns indicadores: certifi cação ener-
gética; diminuição do consumo energético em cerca 
de 5%; taxa de reciclagem de 48%; satisfação dos 
clientes relativo ao desempenho ambiental superior 
a 80%.

O 
Planet Sierra Tenant Award é uma iniciativa 
internacional e pioneira do Grupo Sonae que 
visa reconhecer e premiar, a cada dois anos, 
os lojistas dos seus centros comerciais, com 

melhor desempenho ambiental e que implementaram 
as melhores práticas ambientais ao longo do ano ante-
rior. O concurso prevê a atribuição de prémios em três 
categorias, tendo a Clínica Particular do Algarve con-
corrido na categoria A, correspondente ao grupo das 
unidades com área superior a 1.000m2.
 A seriação para o prémio tem em conta as medidas 
inovadoras adotadas para a melhoria da qualidade 
ambiental no interior da loja e os esforços realizados 
junto dos colaboradores, prestadores de serviços e 
pacientes, promotores da melhoria das competências 
e preocupações ambientais. Cumpridos estes requisi-
tos, as lojas selecionadas são alvo de uma inspeção 

T
he Planet Sierra Tenant Award is an inter-
national pioneering initiative of the Sonae 
Group, with the object of recognizing and re-
warding, the tenants of its shopping centres, 

for environmental awareness. The prize is awarded 
every two years, to those who have during the year, 
implemented the best environmental practices for 
the benefi t of the environment. 
The competition is divided into three different cate-
gories and prizes are awarded for each category. The 
Clinica Particular do Algarve participated in category 
A, for tenants with an area of over 1.000m2.
 Selection for qualifying for this award takes into 
account innovative measures related to environ-
mental awareness and improvements adopted in 
each store or shop, as well as the effort taken in pro-
moting environmental awareness and changes 

The Clínica Particular do Algarve, at the Algarve-
Shopping (Guia, Albufeira) was the winner of the 
Planet Sierra Tenant Award 2014, due to the imple-
mentation of various good practices related to the 
environment. Various points contributed towards 
this award: Energy Certifi cation; reduction of ener-
gy consumption by approximately 5%; recycling 
rate 48%; customer satisfaction in relation to envi-
ronmental issues.

A SAÚDE COMEÇA NA PREVENÇÃO · HEALTH STARTS WITH PREVENTION

> Oferta de Check-Up Básico 
> Oferta de Check-Up Dentário
> Descontos até 30% nos serviços do Grupo
> Preçário especial: Medicina Dentária 
  e Medicina Estética
> Facilidades de Pagamento
> Acesso Privilegiado a Rastreios

> Free Basic Check-Up
> Free Dental Check-Up
> Discounts up to 30% in the Group Services
> Special Price List in Dentistry 
  and Aesthetic Medicine
> Payment Facilities
> Priority Access to Screenings

NOVO CARTÃO, MAIS VANTAGENS NEW CARD, MORE BENEFITS

Email: carecard@grupohpa.com · www.grupohpa.comPara mais informações
For more information

NOVO 

NEW

...este prémio 
é de todos: 
colaboradores, 
pacientes 
e fornecedores...



Clínica Particular do Algarve · AlgarveShopping

e classifi cadas segundo uma lista de verifi cação.
 A Clínica Particular do Algarve é certifi cada pela 
norma ambiental ISO 14001, sendo sujeita regular-
mente a auditorias internas e externas. Este processo 
apesar de exigente, facilita a monitorização das boas 
práticas e a promoção da melhoria contínua.
 Este prémio foi recebido com grande satisfação, 
pois traduz o reconhecimento de um esforço no 
qual a Ana Coelho se tem empenhado com grande 
entusiasmo e dedicação, enquanto responsável pelo 
Departamento da Qualidade & Ambiente do Grupo 
HPA Saúde e grande dinamizadora das medidas e das 
ações relativas a este processo.

HPA M: NA SUA OPINIÃO QUE INDICADORES TERÃO 
CONTRIBUÍDO DE FORMA MAIS IMPORTANTE PARA 
ESTE RESULTADO?
AC: Um dos fatores terá sido a evidência da nossa 
preocupação com o tratamento adequado dos resí-
duos dos hospitalares, uma vez que sendo estes con-
siderados resíduo perigoso é de grande importância 
o seu tratamento e encaminhamento adequados.
Outro dos fatores terá sido a forma como consegui-
mos evidenciar junto dos nossos pacientes a nossa 
preocupação ambiental. Ao disponibilizarmos ilhas 
ecológicas e informação sobre a separação de resí-
duos estamos a solicitar colaboração, mas sobretudo 
a interagir com todos aqueles que utilizam os nossos 
serviços. Dessa forma, e tendo em conta os resulta-
dos obtidos, cremos que este prémio é de todos: cola-
boradores, pacientes e fornecedores.

HPA M: QUE PARÂMETROS A ANA GOSTARIA DE VER 
MELHORADOS E QUE PROJETOS PODERÁ A CLÍNICA 
OU MESMO O GRUPO DESENVOLVER NESTA ÁREA?
Continuar a sensibilização quer dos colaboradores, 
quer dos pacientes, de forma a melhorarmos os nossos 
objetivos, criando e disponibilizando mais informação 
acerca do nosso desempenho ambiental. Acreditamos 
que quanto melhor informadas as pessoas estão, mais 
interesse terão em colaborar e em participar nestas 
ações ambientais, que devem ser sempre encaradas 
como ações transversais ao bem-estar de todos. 
Pensamos repetir ações junto da comunidade, atra-
vés da participação sobretudo dos mais jovens, como 
aliás já fi zemos no passado, no Hospital de Alvor.
Na entrega do prémio o Dr. João Bacalhau, presidente 
do Conselho de Administração do Grupo HPA Saúde, 
referia que voltar a concorrer é uma certeza, sobretu-
do pela possibilidade de testar o nosso desempenho 
em termos de Política de Qualidade e Ambiente e, 
com isso otimizarmos de forma estruturada as nos-
sas práticas nesta área.

in all its employees, collaborators and patients. 
Once these criteria are met, the selected shops are 
subject to an inspection and are rated according to 
a specifi c check-list. 
The "Clínica Particular do Algarve" is certifi ed by the 
environmental norm ISO 14001, and is subject to ex-
ternal and internal audits. This process though de-
manding facilitates the monitoring of good practices 
and promotes continuous improvement. 
 This award was enormously gratifying, as it repre-
sented recognition of an effort in which Ana Coelho, 
as Head of the Quality & Environment Department 
of the HPA Health Group, has engaged in with en-
thusiasm and dedication and been proactive in the 
measures adopted.

HPA M: IN YOUR OPINION WHICH POINTS CONTRIBU-
TED MOST SIGNIFICANTLY TO THIS RESULT? 
AC: One of the factors was our evident concern in 
the proper treatment of our hospital waste. This 
waste is considered hazardous to the environment, 
it is therefore of utmost importance that it is disposed 
of correctly. 
Another important factor is our evident concern in 
transmitting our environmental concern to our patients. 
By providing ecological islands and information on 
waste disposal and separation we are requesting colla-
boration, but above all we are interacting with all those 
that use our facilities. If we take all these factors into 
account, this award belongs to everyone: employees, 
patients and suppliers.

HPA M: ANA WHAT CRITERIA WOULD YOU LIKE TO SEE 
IMPROVED AND WHAT PROJECTS CAN THE CLINIC OR 
EVEN THE HOSPITAL GROUP ADOPT IN THIS AREA?
AC: In order to continuing to improve our goals, we 
will need to continue to promote more information 
on environmental awareness to our employees and 
patients. We believe that the better informed people 
are, the more interest they will have in collaborating 
and participating in actions which will improve the 
quality of our environment, with the resultant benefi ts 
for the welfare of all of us. We hope to repeat various 
activities and projects related to the environment 
for young children, which we have held in the past at 
the Alvor Hospital. 
When receiving the award Dr João Bacalhau, Chairman 
of the Board of Directors, of the HPA Health Group, 
stated that “we will certainly continue to compete 
for future awards, as it will give us the possibility 
to test our performance in terms of Quality and the 
Environment and therefore optimizing our practi-
ces in this area”.

A SAÚDE COMEÇA NA PREVENÇÃO · HEALTH STARTS WITH PREVENTION

> Oferta de Check-Up Básico 
> Oferta de Check-Up Dentário
> Descontos até 30% nos serviços do Grupo
> Preçário especial: Medicina Dentária 
  e Medicina Estética
> Facilidades de Pagamento
> Acesso Privilegiado a Rastreios

> Free Basic Check-Up
> Free Dental Check-Up
> Discounts up to 30% in the Group Services
> Special Price List in Dentistry 
  and Aesthetic Medicine
> Payment Facilities
> Priority Access to Screenings

NOVO CARTÃO, MAIS VANTAGENS NEW CARD, MORE BENEFITS

Email: carecard@grupohpa.com · www.grupohpa.comPara mais informações
For more information
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belongs to everyone: 
employees, patients 

and suppliers.
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GESTÃO DO RISCO CLÍNICO
& SEGURANÇA DO DOENTE 
UMA IMAGEM DA EXCELÊNCIA CLÍNICA

RISK MANAGEMENT 
& PATIENT SAFETY
A PICTURE OF CLINICAL EXCELLENCE

A 
prestação de cuidados de saúde é uma ativi-
dade de complexidade variada que envolve 
riscos heterogéneos, mas igualmente pon-
deráveis. Garantir a Segurança do Doente 

nas diferentes esferas das suas necessidades, é um 
dever de todos os prestadores e uma obrigatorieda-
de de qualquer organização ou sistema de saúde.
 Nesta esfera da excelência da prestação de cuida-
dos, a gestão do risco tem uma importância inestimável 
e incontornável porque permite reportar, analisar e 
mitigar o risco real ou potencial. 
 O risco clínico ocorre diretamente ligado à presta-
ção de cuidados de saúde, podendo afetar doentes, 
profi ssionais, familiares e outros. A gestão do risco 
clínico envolve áreas diversas, como as áreas da ci-
rurgia segura, infecções associadas aos cuidados de 
saúde, prevenção de úlceras de pressão, prevenção 
de quedas em doentes hospitalizados, identifi cação 
do doente e da segurança na prescrição, uso e admi-
nistração de medicamentos, entre outros. 
 Um dos valores organizacionais do Grupo HPA 
Saúde relaciona-se com a Segurança do Doente, sen-
do desenvolvido desde sempre de forma sistema-
tizada e ativa por todos os prestadores, conforme 
nos explica o Enf.º Alexandre Gonçalinho, um dos 
profi ssionais que mais se tem dedicado a esta área: 
as “metas Internacionais de Segurança do Paciente” 
recomendadas pela Organização Mundial de Saúde 
já são criteriosamente monitorizadas no Grupo HPA. 
No entanto, com o sentido de reforçar e sistematizar 
de uma forma mais efi caz e efi ciente o Risco Clíni-
co e fundamentalmente a Segurança do Doente, foi 
adquirido um software de gestão de risco - o HER+ 
Health Event Risk Management que permite repor-
tar e analisar um conjunto alargado de incidentes. 

T
he provision of health care is diverse and com-
plex and involves heterogeneous risks as well 
as numerous factors to be considered. En-
suring Patient Safety according to patient’s 

individual necessities is the duty of all providers and 
a requirement of all health organizations or heath 
systems. In this fi eld of Clinic Excellence, risk manage-
ment is of essential importance as it permits monito-
ring, analysing and mitigating potential or real risks.
 Health risks are directly linked to health care and 
affects patients, staff, family and others. Several areas 
are involved in the management of health risks, safety 
in surgery, infections associated with health care, 
prevention of pressure sores, preventing falls in hos-
pital patients, patient identifi cation and prescription 
safety, administration and use of drugs among others. 
 One of the organizational values of the HPA Health 
Group relates to Patient Safety and has always been 
observed systematically and actively by all health care 
personnel, explains Nurse Alexandre Gonçalinho, one 
of the professionals especially dedicated to this area, 
“International Patient Safely Goals” recommended 
by the World Health Organization are already care-
fully monitored at the HPA Health Group. However, in 
order to strengthen and systematize health risks more 
effectively and effi ciently with subsequent patient 
safety, a risk management software was acquired, 
the HER + Health Event Risk Management. This soft-
ware permits monitoring and analysing a wide range 
of incidents. The information provided by this system 
promotes continuous improvement, enhancing Patient 
Safety objectives and goals. 
 Staff Training occupies an important role in Patient 
Safety and Health Risk Management and is the main 
means of establishing and maintaining an effective 

A Segurança do Doente é um dos pilares da qualidade dos cuidados em Saú-
de, sendo da responsabilidade de todos os que se encontram envolvidos na 
sua prestação. A implementação de uma cultura de Segurança é obrigatória 
em qualquer organização de saúde, por ser sinónimo de prevenção de atos 
inseguros e por ser igualmente um processo visível da excelência clínica.

Patient Safety is one of the main pillars of quality Health Care and is the 
responsibility of all health care providers. The implementation of Safety 
Regulations is obligatory to all health organization as safety is equivalent 
to accident prevention. Safety Regulations are above all, evidence of cli-
nical excellence. 

Garantir a Segurança 
do Doente ... é um dever 
de todos os prestadores 
e uma obrigatoriedade 
de qualquer 
organização...

Ensuring Patient 
Safety... is the duty of 
all providers 
and a requirement 
of all health 
organizations...
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A informação proporcionada por este sistema, pro-
move o processo de melhoria contínua, potenciali-
zando os objetivos e as metas a atingir na área da 
Segurança do Doente.
 A formação é um processo com lugar de destaque 
na Segurança do Doente e na Gestão de Risco Clinico 
sendo que este é o principal veículo para se instituir 
e praticar uma cultura efetiva de segurança que per-
mita obter resultados globais que vão de encontro 
às expectativas de todos os nossos clientes, reforça 
o Enf.º Gonçalinho. Apostamos nesta cultura porque 
acreditamos nela e o nosso caminho nesta área, tem 
demonstrado que é um aposta válida e ganha.
O Grupo HPA encara este processo como meio de 
melhorar estes pilares de Qualidade, e nesse senti-
do foram realizadas no último ano 28 ações de for-
mação diretamente relacionadas com esta área e 
englobando temas tão diversifi cados quanto a Pre-
venção do Controlo da Infeção; a Farmacovigilância; 
a Identifi cação Correta de Utentes; a Mobilização e 
Transferência Segura de Doentes; Sigilo e Confi den-
cialidade; Curso em Emergências Obstétricas; Curso 
em Suporte Imediato de Vida, Curso de Recertifi cação 
de Tripulantes de Ambulância de Transporte, além 
de numerosas atualizações clínicas que fortalecem 
a segurança e otimizam os resultados fi nais da pres-
tação de cuidados.

safety culture in achieving overall results, meeting 
the expectations of all our patients, emphasizes nurse 
Gonçalinho. We believe in this process and it has pro-
ven to be a wager which we have won. 
 The HPA Health Group sees this process as a means 
of improving Patient Safety. 28 Separate training ses-
sions were held directly related to this theme, covering 
topics as diverse as Infection Control and Prevention; 
Pharmacovigilance; Correct Patient Identifi cation; Pa-
tient Mobilization and Safe Transfer; Privacy and Con-
fi dentiality; Course in Obstetric Emergencies; Course 
on Immediate Life Support; Recertifi cation Course for 
Ambulance Crews, as well as numerous courses on cli-
nical updates that reinforce and optimize fi nal results 
in health care.
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A génese do conhecimento e da investigação reside na sua 
divulgação e partilha. Deixamos aqui o contributo ao nível 
das publicações científi cas e das reuniões clínicas onde os 
nossos colaboradores estiveram presentes, partilha, levan-
do consigo o nome do Grupo HPA Saúde.

The genesis of knowledge and research lies in its disse-
mination and sharing. This is our contribution in terms 
of scientifi c publications and clinical meetings where our 
professional staff were present, sharing information and 
taking the name of the HPA Health Group with them.

OS EVENTOS ONDE LEVÁMOS O NOME 
DO GRUPO HPA SAÚDE:

AS PUBLICAÇÕES ONDE DEIXÁMOS
O NOME DO GRUPO HPA SAÚDE:

THE NAME OF THE HPA HEALTH GROUP 
WITH US: 

THE PUBLICATIONS WHERE WE LEFT THE 
NAME OF THE HPA HEALTH GROUP

“Cancro da Mama. Relevância de Antecedentes Oncológicos em Familiares”
> Dr. António Fráguas
10ºs Encontros da Primavera. Oncology Spring Meeting // 23 - 25 de abril, Évora 

“Bem-Estar e Saúde. O Que Oferece o Algarve”
> Dr. Paulo Sousa
Federation Seniors Actifs // 20 de maio, Faro

“Protocol To Reduce Blood Loss At Primary Knee Arthroplasty”
> Dr.ª Tânia Freitas; Dr.ª Joana Ovídio; Dr. João Vide; Dr. André Couto; Dr. Acácio 
Ramos; Dr. João Paulo Sousa 
16th EFORT Congress // 27 - 29 maio, Prague

“Photodynamic Therapy in the Regenerative Treatment of Periimplantitis”
> Dr.ª Rita Pacheco
EuroPerio 8 – Conference in Periodontology. European Federation of Perio-
dontology // 3 - 6 de junho, Londres

“Um Core Set Abreviado de Avaliação Biopsicossocial em Cuidados Pós-Agudos”
> Doutora Ana Paula Fontes
9º Congresso Nacional do Idoso // 26 - 27 junho, Vilamoura

“A Humildade e a Esperança. Fatores de resiliência na práxis humana?”
> Enf.ª Joana Freitas & Doutora Mª Helena Martins
Omnia. 2015; nº 2 abril: 23-31

“Patient-Specifi c Instrumentation in Total Knee Replacement – Simpler, 
Faster and More Accurate than Standard Instrumentation. A Randomized 
Control Trial”
> Dr. João Vide; Dr.ª Tânia Freitas; Dr. Acácio Ramos; Dr. Henrique Cruz; Dr. João 
Paulo Sousa
Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc, 2015 e-print

“A Humildade e a Esperança. Fatores de resiliência na práxis humana?”
> Nurse Joana Freitas & Professor Maria Helena Martins
Omnia. 2015; No.2 - April 23rd-31st 

“Patient-Specifi c Instrumentation in Total Knee Replacement – Simpler, 
Faster and More Accurate than Standard Instrumentation. A Randomized 
Control Trial”
> Dr. João Vide; Dr. Tânia Freitas; Dr. Acácio Ramos; Dr. Henrique Cruz; Dr. João 
Paulo Sousa
Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy

“Breast Cancer. Relevance of Oncology in Family History”
> Dr. António Fráguas
10 th Spring Meetings. Oncology Spring Meeting // 23rd - 25 th of april, Évora 

“Wellbeing and Health. What the Algarve has to offer”
> Dr. Paulo Sousa
Federation Seniors Actifs // 20 th may, Faro

“Protocol to Reduce Blood Loss at Primary Knee Arthroplasty”
> Dr.ª Tânia Freitas; Dr.ª Joana Ovídio; Dr. João Vide; Dr. André Couto; Dr. Acácio 
Ramos; Dr. João Paulo Sousa 
16 th EFORT Congress // 27  th – 29 th may, Prague

“Photodynamic Therapy in the Regenerative Treatment of Periimplantitis”
> Dr.ª Rita Pacheco
EuroPerio 8 – Conference in Periodontology. European Federation of Perio-
dontology // 3rd – 6 th june, London 

“A Core set of Abbreviated Bio-Psychosocial Assessments in Post-Acute Care”
> Professor Ana Paula Fontes
9th National Congress on the Elderly // 26 th – 27 th june, Vilamoura

NÓS ESTIVEMOS.
NÓS ESCREVEMOS.

WE PARTICIPATED.
WE WROTE.
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HPA SAÚDE Formação
Trainning Courses

ÀS 4ªS COM A SAÚDE MATERNO-INFANTIL. 
O PROGRAMA FORMATIVO DO DEPARTMEN-
TO DE SAÚDE MATERNO-INFANTIL 
DO HOSPITAL DE GAMBELAS
Todas as 4ªs feiras os diferentes profissionais 
do departamento de saúde materno-infantil 
realizam uma reunião clínica onde apresen-
tam e discutem temas atuais e pertinentes 
da sua área. Algumas das intervenções rea-
lizadas até agora incluíram: Complicações 
da Gravidez Após Reprodução Medicamente 
Assistida; Infeção Mamária Puerperal; Aleita-
mento e Plastia Mamária; Lóquios como Sinal 
de Alerta no Puerpério; Manipulação e Cuida-
dos com Cateteres Periféricos e Centrais; Pre-
venção da Doença Pneumocócica em Idade 
Pediátrica ou Drepanocitose entre outras.

EVERY THURSDAY, MOTHER AND CHILD 
HEALTH CARE. THE MOTHER AND CHILD 
TRAINING PROGRAMME OF THE MATERNITY 
DEPARTMENT OF THE GAMBELAS HOSPITAL
Every Thursday the various professionals 
of the mother and child department hold 
clinical discussions where current issues 
and topics relevant to this area of expertise 
are discussed. Some of the topics discussed 
are: Complications during Pregnancy after 
Medically Assisted Reproduction; Breast 
Puerperal Infections; Breastfeeding and 
Plastic Surgery; Lochia - Puerperal Signs of 
Alert; Handling and Care of Peripheral and 

Central Catheters; Prevention of Pneumo-
coccal Disease in Paediatrics or Sickle-Cell 
Disease, among other.

CURSO DE EMERGÊNCIAS OBSTÉTRICAS
14 DE MARÇO

A equipa da Maternidade do Hospital de 
Gambelas organizou e formou todos os 
seus profissionais no contexto das Emer-
gências Obstétricas. Este curso que se pre-
vê dentro em breve poder estar disponível 
para os profissionais externos, é realizado 
com recurso a simuladores e aborda um 
conjunto alargado de situações emergen-
tes e urgentes: prolapso do cordão umbili-

O plano formativo do Grupo HPA continua em franco desenvolvimento. Neste primeiro 
semestre desenvolvemos 75 ações, que corresponderam, a um volume de formação de 
750 horas às quais assistiram cerca de 900 formandos.

The training programme of the HPA Health Group has been developing at a very fast 
pace. In the first half of the year we held 75 training courses which corresponded to 
750 training hours, attended by 900 participants.

Para receber informações sobre a Formação 
do Grupo HPA Saúde, envie um email:

If you wish to receive information on the HPA 
Health Group Training Programme, send an 
email to:

> nucleoformacao@grupohpa.com
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cal, hemorragia pós-parto, distócia de om-
bros, convulsões e eclâmpsia. 

COURSE ON OBSTETRIC EMERGENCIES
14th MARCH 
The Maternity Team of the Gambelas Hospi-
tal have organized and trained their entire 
staff in obstetric emergencies. This course 
is expected to soon be available to profes-
sionals external to our hospitals. This course 
is carried out with the use of simulators and 
deals with a wide range of possible emergen-
cies and complications: prolapse of the umbi-
lical cord, postpartum haemorrhage, shoul-
der dystocia, seizures and preeclampsia.

CONVERSAS SOBRE…DIABETES
14 DE MARÇO

Esta reunião clínica tocou de forma abran-
gente as várias condições relacionadas com 
a Diabetes: antidiabéticos orais, insulinote-
rapia, diabetes e gravidez, a importância do 
exercício e da alimentação na sua gestão. 
A sessão teve sempre uma dinâmica muito 
interessante, tendo terminado com a dis-
cussão de casos clínicos, que contou igual-
mente com uma participação muito ativa 
dos diferentes profissionais presentes.

DISCUSSIONS ON DIABETES –14th MARCH
During this clinical session comprehensive 

discussions were held on various conditions 
related to Diabetes: anti-diabetic oral medi-
cation, insulin, diabetes and pregnancy, the 
importance of exercise and nutrition in the 
management of diabetes. The session was 
very interesting and dynamic throughout. It 
ended with the discussion of clinical cases, 
with a very active participation of the diffe-
rent medical professionals present.

VENTILAÇÃO MECÂNICA – 8 DE ABRIL
A ventilação mecânica, tanto invasiva, quanto 
não invasiva foi o tema central desta sessão 
clínica. As apresentações centraram-se nos 
seus princípios fisiológicos, nas modalida-
des e estratégias do seu manuseamento 
e nos cuidados na abordagem do doente 
ventilado. Todos os temas foram abordados 
de forma muito prática, permitindo uma 
interação muito participativa. A sua organi-
zação e moderação foi da responsabilidade 
do Dr. Carlos Glória.

MECHANICAL VENTILATION – 8 th APRIL 
Mechanical Ventilation, both invasive and 
non-invasive, was the main topic of this 
clinical session. The discussions centred on 
its physiological principles, its various me-
thods and strategies in the care, handling 
and approach of the ventilated patient. All 
issues were addressed in a very practical 
way, with the interaction and participation 
of those present. The organization and mo-
deration of this clinical session was the res-
ponsibility of Dr. Carlos Glória.

ACADEMIA DE NUTRIÇÃO INFANTIL
17 DE ABRIL
Este workshop foi organizado em parceria 
com a Nestlé e contou com cerca de 80 pro-
fissionais ligados à saúde materno-infantil. 
Como habitualmente é abordada a alimenta-
ção infantil desde o nascimento até ao final 
da 1ª infância, com inclusão ainda dos cuida-
dos alimentares a ter durante a gravidez.

CHILD NUTRITION ACADEMY – 17 th APRIL
This workshop was organized in partnership 
with Nestle and was attended by approxima-

tely 80 medical professionals linked to ma-
ternal and child health. Infant nutrition from 
birth to childhood was discussed, including 
nutrition during pregnancy. 

1º CURSO EM SUPORTE IMEDIATO DE VIDA 
17 E 18 DE ABRIL
Este curso teve a coordenação dos Drs. Car-
los Carneiro e Ricardo Louro, contando com 
a presença de 8 formadores e 20 formandos, 
que durante 2 dias reviram os algoritmos 
do suporte básico e do suporte avançado 
de vida. Situações emergentes e críticas fo-
ram igualmente abordadas de forma deta-
lhada, como a atuação perante disrritmias 
peri-paragem ou a abordagem da via aérea 
difícil. Com um dinamismo muito intenso, 
sobretudo nas alturas das bancas práticas, 
a avaliação deste curso mereceu por parte 
dos formandos, nota de excelência.

1º COURSE IN IMMEDIATE LIFE SUPPORT
17 th AND 18 th APRIL 
This course was coordinated by Dr Carlos 
Carneiro and Dr. Ricardo Louro, with the 
participation of 8 instructors and 20 parti-
cipants who in the two days reviewed the 
algorithms of basic life support and advan-
ced life support. Critical and emergency 
situations were discussed in detail as well 
as what to do in situations of cardiac arrest, 
intubation of difficult airways. With an in-
tense dynamism especially the practical 
sessions, the participants of this course ob-
tained excellent results.

OSSTEM DAY 2015 CURSO DE IMPLANTO-
LOGIA – 18 DE ABRIL
Tratou-se de um curso de cirurgia oral e im-
plantologia com técnicas CAS e LAS-kit, or-
ganizado em parceria coma Biofisa. Estive-
ram reunidos cerca de 60 médicos dentistas 
que assistiram em tempo real à abordagem 
cirúrgica de elevação do seio maxilar com 
estas técnicas, cuja aplicação se manifesta 
de forma simples, segura e atrumática. Fo-
ram formadores desta reunião clínica os 
Drs. João Almeida e Luís Bacalhau e o Prof. 
Dr. Vítor Tavares.
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terligação dos serviços farmacêuticos hos-
pitalares com a unidade da dor. Como seria 
expectável estiveram representados vários 
grupos profi ssionais num total de 50 patri-
cipantes, tendo a moderação da sessão fi ca-
do à responsabilidade do Dr. Miguel Pereira.

THE MULTIDISCIPLINARY APPROACH TO PAIN 
5 th JUNE
As the name suggests, this training session 
brought together several professionals 
who discussed the management of pain, 
both acute and chronic. It was possible to 
bring together state of the art professionals 
in chronic pain, pain control of patients in 
palliative care, techniques in the approach 
of neuropathic pain, the role of acupunc-
ture in this context and also integration of 
the hospital pharmacy and its services with 
the Pain Unit. As was to be expected various 
groups of specialists attended this session 
which totalled approximately 50 medical 
professionals. The organization and mode-

ration of this clinical session was the res-
ponsibility of Dr. Miguel Pereira.

CONVERSAS SOBRE…DOR TORÁCICA
20 DE JUNHO
O diagnóstico diferencial da dor torácica 
serviu de mote a esta sessão clínica que se 
iniciou com uma revisão da sua semiologia 
e dos exames complementares que podem 
contribuir para o seu diagnóstico fi nal. O sín-
drome coronário agudo, a embolia pulmo-
nar, a dissecção da aorta e a dor gastroin-
testinal, foram os outros temas escolhidos. 
Houve ainda possibilidade de assistir de 
forma muito descontraída mas didática ao 
simpósio proferido pelo Dr. Almeida Nunes, 
internista do Hospital dos Lusíadas, tendo a 
sessão terminado com a discussão de casos 
clínicos, moderada pelo Dr. Ricardo Louro.

DISCUSSIONS ON…THORACIC PAIN
20 th JUNE
The differential diagnosis of thoracic pain 
was the theme of this clinical discussion, 
which began with a review of its symptoma-
tology and the diagnostic examinations ne-
cessary in assisting with the fi nal diagnosis. 
Acute coronary syndrome, pulmonary em-
bolism, aortic dissection and gastrointesti-
nal pain, were other topics discussed. It was 
also possible to listen to the discussion of 
Dr. Almeida Nunes, Specialist in Internal Me-
dicine of the Lusiadas Hospital, on the sub-
ject. The session ended with the discussion 
of various clinical cases by Dr. Ricardo Louro.

ENSAIOS CLÍNICOS: CONTEXTO E DESEN-
VOLVIMENTO – 26 DE JUNHO
Este seminário reuniu informação relativa 
aos aspetos conceituais e operacionais dos 
ensaios clínicos. Foram abordados temas 

OSSTEM DAY 2015 – COUSE IN IMPLANTOLOGY
18 th APRIL 
This course in oral surgery and implantology 
with CAS techniques and LAS-kit was held in 
partnership with Biofi sa. Sixty dentists obser-
ved in real time a sinus fl oor elevation surgery 
using this specifi c technique which is simple, 
safe and non-traumatic. Instructors of this 
course were Dr. João Pedro Almeida, Dr. Luís 
Bacalhau and Professor Victor Tavares.

OTOSCOPIA PEDIÁTRICA E TRATAMENTO 
DAS OTITES MÉDIAS – 23 DE MAIO
As otites médias são umas das condições 
mais comuns da prática pediátrica. Atuali-
zar conhecimentos relativos à sua avalia-
ção e intervenção, foi o objetivo major des-
ta sessão clínica, que contou com a partilha 
de conhecimentos da Dr.ª Luísa Monteiro, 
coordenadora da Unidade de Otorrinolarin-
gologia do hospital dos Lusíadas.

PAEDIATRIC OTOSCOPY AND MIDDLE EAR 
INFECTIONS – 23 rd MAY 
Middle ear infections are one of the most 
common paediatric conditions in paedia-
tric medical practice. The major objective of 
this clinical session was to inform medical 
professional on updates of assessment and 
intervention in this area. Dr Luísa Montei-
ro, coordinator of the Otorhinolaryngology 
Unit of the Lusiadas Hospital shared her 
knowledge with the participants. 

ABORDAGEM MULTIDISCIPLINAR DA DOR 
5 DE JUNHO
Tal como o nome indica, esta formação re-
uniu vários profi ssionais que refl etiram so-
bre a abordagem da dor, tanto aguda, quan-
to crónica. Foi possível integrar o estado da 
arte da dor crónica, o acompanhamento 
da dor no doente de cuidados paliativos, a 
reeducação sensitiva enquanto técnica de 
abordagem da dor neuropática, o papel da 
acupunctura neste contexto e ainda a in-
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como o enquadramento legal, as boas prá-
ticas e os aspetos metodológicos relaciona-
dos com o seu desenvolvimento. Porque a 
investigação também se ensina e a pesquisa se 
estimula, contámos com a descrição desta 
evidência relativamente ao curso de medi-
cina da universidade do Algarve. A importan-
te participação da indústria farmacêutica 

neste contexto foi partilhada pelo departa-
mento médico da Merck Sharp & Dohme.

CLINICAL TRIALS: DEVELOPMENT AND CON-
TEXT – 26 th JUNE 
In this seminar discussions were held on 
the conceptual and operational aspects of 
clinical trials. Topics included legal aspects, 

good practice and methodology related to 
clinical trials. Because research and inves-
tigation can also be taught and stimulated 
we also relied on evidence from the Medical 
Course of the Algarve University. The impor-
tant role of the pharmaceutical industry in 
this regard, was shared by the medical de-
partment of Merck Sharp & Dohme.

ELETROTERAPIA CLÍNICA / NOVAS TENDÊN-
CIAS EM FISIOTERAPIA – 27 E 28 DE JUNHO
Este curso de 15 horas reuniu a evidência 
científica na área da eletroterapia clínica, 
uma das áreas terapêuticas com maior 
aplicabilidade na Fisioterapia. O curso foi 
ministrado por duas referências internacio-
nais nesta temática, os Drs. Fermin Valera e 
Francisco Malaya, fisioterapeutas especia-
listas em osteopatia, terapia manual e fisio-
terapia desportiva.

CLINICAL ELECTROTHERAPY / NEW TRENDS 
IN PHYSIOTHERAPY – 27 th AND 28 th JUNE 
This 15hour course discussed the scientific 
evidence available on clinical electrotherapy, 
a therapy which has various applications in 
physiotherapy. The instructors were Dr Fer-
min Valera and Dr Francisco Malaya Physio-
therapists Specialists in Osteopathy, Manual 
Therapy and Sports Physiotherapy, both 
being international references on this topic.
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O desempenho dos profi ssionais e dos serviços de saúde, só é possível 

graças ao trabalho e à dedicação de outros profi ssionais que não 

tendo uma ação direta no processo, são imprescindíveis para que os 

resultados possam ser alcançados. Nesta rúbrica iremos conhecer 

algumas destas pessoas.

Accomplishments and achievements of the various health professio-

nals and of the various health services, is only possible thanks to the 

work and dedication of other professionals. Although not directly active 

in the healthcare process, they are essential in achieving the necessary 

results. In this chapter we will come to know some of these people.

QUEM CUIDA · THEY CARE 

 Chegou à família HPA em 2001 depois de 
14 anos a trabalhar na restauração. As boas 
recordações desse tempo prendem-se sobre-
tudo com o atendimento e o relacionamen-
to com os clientes. De facto, foi esta a razão 
principal que a levou a aceitar sem fraquejar 
a transferência para o HPA. Atender, conver-
sar, ajudar as pessoas, são os motes da sua 
vida e o que mais gosta de fazer. E a verdade 
é que a Elisabete sabe fazer isso muito bem. 
Fá-lo com um sorriso bonito e permanente, 
numa voz jovial e alegre, transmitindo sim-
patia e disponibilidade.
 Os doentes que frequentam as consultas 
externas do Hospital de Alvor conhecem 
muito bem a Auxiliar Elisabete. Não só por-
que é aí que trabalha desde sempre, mas por-
que os acompanha de forma amiga, escutan-
do-os e oferecendo sempre o seu sorriso e o 
seu carinho. Alguns, hoje já adultos, conhe-
ce-os desde crianças; outros, já os guardou 
para sempre no coração e na memória.
 O que mais aprecia numa pessoa? À sua 
imagem e semelhança: a honestidade, a so-
lidariedade e a simpatia.

 Joined the HPA family in 2001, after working 
in the hotel business for 14 years. Good 
memories related to that period mainly due 
to the rapport she established with her 
clients. In fact, this was the main reason 
that led her to accept without fl inching the 
position at the HPA. Meeting new people, 
chatting and helping people. The truth is 
that Elisabete is very good with our pa-
tients. When carrying out her daily activities, 
Elisabeth is always cheerful, with a perma-
nent smile and jovial voice always helpful 
and friendly.
 The patients that come for medical 
appointment at the Out-Patients Unit of 
the Alvor Hospital, all know the Assistant 
Elisabete. She is so well known because 
she has worked at the hospital since the 
very beginning, always in the Out-Patients 
Unit. The whole family knows Elisabete 
and children have grown up knowing that 
she is there to help when necessary.
 What does she admires most in people? 
Like herself, honesty, solidarity and friend-
liness. 

ELISABETE
DIAS

 Tem um ar menineiro que não condiz com 
a postura profi ssional e serena que adota, en-
quanto responsável pelos Auxiliares de Ação 
Médica do Hospital de Alvor, onde está desde 
a sua abertura.
 Lembra-se muito bem de toda a aprendiza-
gem e crescimento profi ssional que tem feito 
desde então. Apesar de já serem 19 anos, con-
tinua a manter o receio de falhar, de as coisas 
poderem não correr bem. Por isso, ainda hoje 
acredita e fomenta nos colegas mais novos, 
que os resultados se alcançam com humil-
dade, responsabilidade, trabalho de equipa, 
simpatia, mas sobretudo espírito de missão.
 Diz sentir um grande contentamento com 
o crescimento do Grupo, mas segreda que 
gostaria que nunca se perdessem valores que 
sempre conheceu aqui: união, entreajuda, ca-
lor humano, enfi m, espírito de família.
 Quando lhe perguntamos como consegue 
manter o ar jovial que apresenta, responde 
com um sorriso “caminho muito no campo e 
na praia, prezo muito os meus amigos e res-
peito muito todos os que me rodeiam”. 

 She is slight of build with a serene pos-
ture but is very professional. Lurdes has 
been responsible for the Auxiliary Staff of 
the Alvor Hospital, since its opening.
 She recalls the learning processes and 
professional growth she has gone through. 
Despite her 19 years experience she still 
fears that things might not work out according 
to what is expected. For this reason she en-
courages her younger colleagues to achieve 
results with humility, responsibility, team-
work, friendliness but above all a sense of 
mission.
 She mentions feeling a huge satisfaction 
in the Group’s growth, but hopes that some 
of the values which have become well known 
to her are not lost: unity, teamwork, warmth 
and fi nally, family spirit. 
 When asked how she manages to keep 
her jovial air, she replies with a smile “I do a 
lot of hiking in the countryside and waking 
on the beach, I value my friends and respect 
all those around me”. 

LURDES ALVES

UM AR DE MENINA, 
UMA POSTURA 
PROFISSIONAL

PETITE AND VERY 
PROFESSIONAL 

SEMPRE SORRIDENTE, 
SEMPRE DISPONÍVEL 

ALWAYS SMILING, 
ALWAYS HELPFUL
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QUEM CUIDA · THEY CARE 

 Possui gestos delicados que se enquadram 
num sorriso bonito e meigo, os quais oferece 
permanentemente a quem solicita alguma 
informação no Dept. de Recursos Humanos.
 A Adília tem de facto o perfi l para integrar 
esta área, onde permanece desde há 8 anos; 
pela simpatia com que recebe todos os cola-
boradores, pela assertividade que deposita 
nas solicitações que lhe colocam, pela dis-
ponibilidade que oferece a quem a procura.
 Esta forma de estar é intrínseca ao seu 
caráter, mas deve-se também ao facto de 
gostar muito daquilo que faz. 
 Refere que é uma área muito gratifi can-
te; por poder ajudar as pessoas, esclarecer 
as suas dúvidas e até contribuir para a me-
lhoria do seu desempenho. Por outro lado, 
é igualmente uma área muito estimulante. 
As alterações legislativas e de gestão rela-
cionadas com os Recursos Humanos estão 
em constante evolução, exigindo atualiza-
ções e disponibilidade permanentes para a 
aprendizagem e melhoria contínua.
 Refere sentir orgulho no crescimento 
do Grupo, notório sobretudo nos últimos 5 
anos, realçando a importância de se man-
ter e dinamizar uma cultura organizacional 
forte e coesa, pois acredita que este é um 
dos pilares fundamentais do êxito empre-
sarial e do bem-estar dos colaboradores.

 O Fernando Gonçalves é o Eng.º informáti-
co residente do Hospital de Gambelas. 
 Apresenta sempre um ar sereno, uma cal-
ma quase desconcertante, parecendo que 
nada neste mundo é capaz de o stressar ou 
desconcertar a sua diplomacia. 
 Com uma vasta experiência em Telecomu-
nicações, esteve ligado à Siemens onde pres-
tava assistência à Portugal Telecom e à Refer 
Telecom. O desafi o para colaborar com o HPA 
foi aceite por acreditar que as tecnologias de 
informação e comunicação possuem vanta-
gens e contributos enormes para o bem-estar 
e a saúde das pessoas. Adverte contudo, que 
há dois componentes importantes nestas 
possibilidades: a segurança da informação e 
a simplifi cação dos processos.
 Lastima que o dia só tenha 24 horas. Se as-
sim não fosse, talvez conseguisse colocar em 
prática algumas aspirações que já há muito 
vem amadurecendo: desenvolver um projec-
to para aplicações que façam uso dos equipa-
mentos de captação de indicadores de saúde 
(por exemplo, pulseiras ou relógios), que per-
mitam de forma precisa e simples a transfe-
rência dessa informação para aplicações dos 
principais softwares móveis (IOS, Android, 
Windows Mobile). Por exemplo, melhorar a 
recolha, a sistematização e a monitorização 
da informação sobre o estado de saúde de 
doentes internados ou doentes em segui-
mento domiciliário, sobretudo em situações 
de doença crónica.

 Adília has a gentle character and a beau-
tiful sweet smile, offered to all those that 
seek information from the Human Resources 
Department. 
 Adilia has the profi le necessary for in-
tegrating this department where she has 
been working for the past 8 years; the em-
pathy with which she deals with the rest of 
the staff and the assertiveness with which 
she replies to questions put to her. 
 Her disposition is not only intrinsic to 
her character but to the fact that she likes 
her work.
 She feels that it is a very rewarding area; 
to be able to assist people, answer their 
questions and contribute to their success 
at work. Moreover it is a very a very chal-
lenging area. Legislative and management 
alterations in relation to Human Resourc-
es are in constant evolution, requiring con-
stant updates and capacity for continuous 
learning and improvement. 
 She mentions being proud of the growth 
and evolution of the HPA Group, particular-
ly noticeable in the last fi ve years. She high-
lights the importance of maintaining and 
stimulating a strong and cohesive organi-
zational culture, as she believes that this is 
one of the fundamental pillars of success 
and well-being of her co-workers.

 Fernando Gonçalves is the resident IT 
Engineer of the Gambelas Hospital. He is 
always disconcertingly calm and looks as if 
nothing in this world is capable of stressing 
or altering his diplomatic semblance. 
 With an extensive experience in Telecom-
munications and to Siemens which provided 
assistance to Portugal Telecom and Refer 
Telecom. 
 He accepted the challenge of working at 
the HPA Health Group, as he believes that 
the new information technology provides 
an enormous contribution to the wellbeing 
and health of the public in general. He re-
minds us that there are two important com-
ponents, information safety and procedure 
simplifi cation. 
 He regrets that there are only 24 hours 
in one day. If he had more time he would 
like to realize some of his aspirations, such 
as a program adapted to a device (example 
a watch or bracelet), capable of registering a 
patient’s health indicators and transferring 
the results to a mobile phone be it IOS, An-
droid or Windows Mobile. This device would 
need to capture precise and accurate clini-
cal information. This would be especially 
useful for hospitalized patients or patients 
in home care with chronic diseases.

GESTOS DELICADOS 
NUM SORRISO MEIGO

GENTLE CHARACTER 
AND SWEET SMILE

ADÍLIA
SANTOS

PROGRAMA SORRIA 

Espalhe sorrisos,
Porque um sorriso fala por si.

CIRURGIA
DE IMPLANTES 
E COLOCAÇÃO 

DE DENTES FIXOS

NO PRÓPRIO DIA

CONSERTO DE PRÓTESE NO PRÓPRIO DIA*

FACILIDADES DE PAGAMENTO C/ POSSIBILIDADE 
DE FINANCIAMENTO** 

ACORDOS COM SEGUROS E PLANOS DE SAÚDE

25 € 25 €

1º CONSULTA
Avaliação Médica

Ortopantomografi a
Destartarização

Plano de Tratamentos

DESTARTARIZAÇÃO
BIMAXILAR
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BRANQUEAMENTO
DENTÁRIO

/ mês / mês / mês95 €

ORTODONTIA
Consultas/Aparelhos

Manutenção
Plano de Tratamentos

Desde Desde

4 meses 36 meses

68 €

IMPLANTE 
+ 

COROA 
EM CERÂMICA

     707 28 28 28 · www.grupohpa.com
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* 1 dia útil semanal **(até 48 meses)

Com a Clínica Particular de Vilamoura 
e o Centro Médico Internacional.
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TEM UMA FACE

SERENITY 
HAS A FACE



PROGRAMA SORRIA 

Espalhe sorrisos,
Porque um sorriso fala por si.

CIRURGIA
DE IMPLANTES 
E COLOCAÇÃO 

DE DENTES FIXOS

NO PRÓPRIO DIA

CONSERTO DE PRÓTESE NO PRÓPRIO DIA*

FACILIDADES DE PAGAMENTO C/ POSSIBILIDADE 
DE FINANCIAMENTO** 

ACORDOS COM SEGUROS E PLANOS DE SAÚDE

25 € 25 €

1º CONSULTA
Avaliação Médica

Ortopantomografi a
Destartarização

Plano de Tratamentos

DESTARTARIZAÇÃO
BIMAXILAR

45 €

BRANQUEAMENTO
DENTÁRIO

/ mês / mês / mês95 €

ORTODONTIA
Consultas/Aparelhos

Manutenção
Plano de Tratamentos

Desde Desde

4 meses 36 meses

68 €

IMPLANTE 
+ 

COROA 
EM CERÂMICA

     707 28 28 28 · www.grupohpa.com

24 meses

* 1 dia útil semanal **(até 48 meses)

Com a Clínica Particular de Vilamoura 
e o Centro Médico Internacional.




