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INTRODUÇÃO





HOMEM / MICROBIOMA

 HOMEM

 Genes

 23.000

 1,1% codificantes

 Nº de Células

 10 Triliões

 MICROBIOMA

 Nº Total de 

Microorganismos

 100 Triliões

 1000 espécies (> GI)

 1/3 é comum a 

várias pessoas 

(conviventes)

 Genes

 2.000.000 – 4.000.000













A HISTÓRIA DE UM SERVIÇO



“VISIONARISMO”           “PRAGMATISMO”



1º - O que o HSB não quer:

• Não se fazer nada
• Levar muito tempo a decidir o que se vai fazer
• Fazer obras de remodelação desproporcionadas às

necessidades actuais e futuras

2º - O que o HSB aceita:

• Obras de remodelação que correspondam às necessidades 
existentes e que permitam uma rotação dos serviços menos 
penosa para os doentes e profissionais

3º - O que o HSB deseja:

• Ocupação imediata das enfermarias devolutas com obras de
adaptação mínimas

• Construção de um Hospital novo com centralização da
Psiquiatria (Agudos e Crónicos) e da Ortopedia do H. do
Outão no prazo da próxima legislatura











A UNIDADE DE AMBULATÓRIO

(1992 – 2012)











A ENFERMARIA: UMA RESERVA NACIONAL!



ABERTURA A OUTRAS NOSOLOGIAS



ABERTURA À REALIDADE EXTRA-HOSPITALAR



SDI / CEVDI: A HISTÓRIA DE UMA COLABORAÇÃO















DESAFIOS PARA UM FUTURO PRÓXIMO































“DOENÇAS

TRANSMISSÍVEIS:                         

REALIDADES E

DIFICULDADES”
José Poças
Médico Internista e Infecciologista

CHS HSB Setúbal







“O JURAMENTO DE AMATO LUSITANO” 
(SALÓNICA, 5319)

 “…nunca fingi, acrescentei ou alterei em minha 

honra ou que não fosse em benefício dos mortais … 

sempre em tudo exigi verdade… nas minhas 

consultas e visitas médicas nunca pratiquei a menor 

torpeza… jamais fiz coisa de que se envergonhasse 

um médico preclaro e egrégio… sempre tive diante 

dos olhos, para os imitar, os exemplos de Hipócrates e 

Galeno, os Pais da Medicina, não desprezando as 

Obras Monumentais de alguns outros excelentes 

Mestres da Arte Médica… fui sempre diligente no 

estudo e, por tal forma, que nenhuma ocupação ou 

circunstância, por mais urgente que fosse, me desviou 

da leitura dos bons autores…” (sic.)   



A MINHA (NOSSA) EXPERIÊNCIA …

Legislação

 Isenção

 Dispensa 

Acesso

 Transportes

Precaridade 

 Emprego

Burocracia

 Profissionais



ACESSO À INOVAÇÃO FARMACOLÓGICA









UMA PITADA DE HUMOR NA EQUIPA!




