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As árvores crescem sós. E a sós �lorescem.
 

Começam por ser nada. Pouco a pouco
se levantam do chão, se alteiam palmo a palmo.

 
Crescendo deitam ramos, e os ramos outros ramos,
e deles nascem folhas, e as folhas multiplicam-se.

 
Depois, por entre as folhas, vão-se esboçando as �lores,
e então crescem as �lores, e as �lores produzem frutos,

e os frutos dão sementes,
e as sementes preparam novas árvores.

 
E tudo sempre a sós, a sós consigo mesmas.

Sem verem, sem ouvirem, sem falarem.
Sós.

De dia e de noite.
Sempre sós.

 
Os animais são outra coisa.

Contactam-se, penetram-se, trespassam-se,
fazem amor e ódio, e vão à vida

como se nada fosse.
 

As árvores, não.
Solitárias, as árvores,

exauram terra e sol silenciosamente.
Não pensam, não suspiram, não se queixam.
Estendem os braços como se implorassem;

com o vento soltam ais como se suspirassem;
e gemem, mas a queixa não é sua.

 
Sós, sempre sós.

Nas planícies, nos montes, nas �lorestas,
A crescer e a �lorir sem consciência.

 
Virtude vegetal viver a sós

E entretanto dar �lores.
 

António Gedeão
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Uma semente com 20 anos 

Parece fácil. Semear, deixar germinar e regar q.b. 

Na prática, não é nada assim. É preciso que a terra tenha qualidade, que o fertilizan-
te seja o certo, que o sol não queime demasiado, que a chuva e as intempéries não 
ameacem o que começa a desabrochar, que as ervas daninhas não venham desesta-
bilizar ou que as pragas não cheguem sem avisar. 

Há dores de crescimento. Sofremos com elas.   

Em quase 20 anos crescemos sem sentir o passar do tempo. Porquê? Porque não 
deixámos. O tempo é impiedoso e transforma tudo o que nos cerca. Acompanhá-
mos as metamorfoses e inovámos sempre que poderíamos fazer melhor. Recons-
truímos, acrescentámos, restaurámos, reorganizámos, ampliámos. 

Faríamos o mesmo caminho de novo. É importante saber qual foi o caminho, quem 
o fez e o que teve de percorrer, porque uma casa sem memórias é apenas uma casa, 
sem alma. 

Tudo começou num primeiro dia e nessa origem das coisas, assumimos logo que 
seríamos guardiões do Sistema Nacional de Saúde. Também nós velamos por um 
direito fundamental e irrevogável, o direito à saúde. Queremos cumprir esse desíg-
nio, mas sempre acompanhados pelo melhor Serviço Nacional de Saúde. Estranho? 
Não. 

Somos o Centro Cirúrgico de Coimbra. Está na nossa génese ver diferente e fazer 
diferente. 
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A génese

 
O Centro Cirúrgico começou por ser um projeto pessoal. Procurei o espaço para o 
construir, convidei Colegas, juntei sócios, discuti os detalhes do �inanciamento, da 
implantação, da arquitetura, da engenharia, da segurança, da funcionalidade e da 
diferença.   

Quis que esta fosse uma unidade livre para o exercício da Medicina, sem pressões 
ou obrigações de tabelas de Excel.   

Foi e é um espaço que não quis, nem quer, assalariar Médicos. A base assenta numa 
única condição: uma parceria de pro�issionais de saúde honestos, competentes e 
capazes de fazer a diferença na forma, no querer e na dedicação para com os que 
estão doentes.   

Hoje, juntamos uma equipa de pro�issionais de que todos nos orgulhamos, por 
contribuirmos para o verdadeiro Sistema Nacional de Saúde que a democracia 
gerou. 

Hoje, o Centro já não é só um projeto, é a casa de todos os que acreditam e zelam 
pela melhor saúde.   

A minha ideia tem mais de 20 anos. 

António Travassos 
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Desde o 1.º dia 

É a ambição pela diferença que justi�ica toda a história do Centro Cirúrgico de 
Coimbra. E desde o 1º dia alguém se encarregava de disseminar essa ideia. É bom 
lembrar. 
 
Existiu sempre alguém que aligeirava processos, que implicava todos os pro�issio-
nais na mesma missão e que questionava desempenhos. Uma função que, no 
Centro Cirúrgico de Coimbra foi desempenhada por uma enfermeira, que assumia 
funções de diretora. Odete Videira assumiu esse lugar e o Centro Cirúrgico de 
Coimbra continua a reconhecer esse seu desempenho. 
 
Mas, desde esse 1.º dia estiveram muitos outros, que gostaríamos de lembrar. Fize-
mos melhor, fomos con�irmar quem esteve e quem ainda está. Descobrimos 23. 
Memorável. Também por isso deixamos aqui o nome deles, um por um: 
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Sandrina Rodrigues

Sandra Capelo

José Pereira

Ricardo Morais
José Alves

Valdemar Mendes

Robert van Velze

Raquel Silva

Marina Alhau

Olinda Almeida

Albertina Amado

Aldina Miranda

Nuno Videira

Marisa Aleixo

Paula Tábuas

Elsa Estanqueiro

Ana Abreu

Célia Monteiro

Maria Filomena PedroCarlos Godinho

Anabela Mata

Alfredo LoureiroJorge Carvalho
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O caminho 

Ninguém discutia. Os princípios não eram negociáveis. Todos sabiam que, à parti-
da, as regras seriam as da honestidade e da competência. 

Com uma ideia passada a papel e os princípios gravados com a honra de quem os 
assumia, o Centro Cirúrgico de Coimbra apresentou-se à cidade, precisamente no 
dia da Cidade de Coimbra, 4 de julho de 1999.   

Se o que somos é moldado por aquilo que recordamos, o Centro Cirúrgico de Coim-
bra está na memória coletiva de milhares de pessoas, todas as que precisaram dos 
nossos cuidados. Cada um levou um pouco de nós e deixou-nos a certeza de que a 
ideia que nasceu há 20 anos não foi uma visão.  
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especialidades médicas
e outras



Anestesiologia
Uma cirurgia pode demorar 10 minutos ou 10 horas mas, numa e noutra situação, o 
sucesso �inal da intervenção deve ser repartido entre cirurgiões e anestesistas. Esta é 
a especialidade que zela pelo bom funcionamento dos órgãos vitais, quando estamos 
“desligados”. São eles que nos adormecem e aliviam do sofrimento. 

Ana Bernardino Santos
Ana Cristina Ferreira
Ana Luísa Veiga de Macedo
António Lopes Craveiro
Isabel Bastardo
João António Sousa Jordão
João Manuel Tomé
José António Abrantes Campos
Maria Amélia Amaro
Maria Antónia Carreira Couto
Maria de Fátima Belo Figueiredo
Maria Margarida Anastácio
Maria do Rosário Órfão
Mário Moreira de Carvalho
Nuno Medeiros
Paula Pereira
Pedro Ribeiro
Pedro Trincão
Sérgio do Rosário Faria Baptista
Sónia Teixeira
Vítor Neves Coelho
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Angiologia e Cirurgia Vascular
Esta é a área da Medicina que diagnostica e trata a patologia do sistema vascular. A 
terapia pode envolver o recurso a cirurgia ou a métodos não cirúrgicos. Deste siste-
ma fazem parte a patologia do foro arterial, venoso e linfático. 

Anabela Gonçalves 

Carlos Costa Almeida 

Diagnóstico e tratamento de doenças 
vasculares periféricas. Varizes, trombo-
ses, �lebites, úlceras da perna; isquemia 
dos membros, patologia cervico cere-
bral, lesões arteriais, doenças vasospá-
ticas. Execução ecodoppler venoso e 
arterial; tratamento de varizes com 
esclerose, laser, cirurgia endoscópica, 
cirurgia aberta; simpaticectomia lom- 
bar retroperitoneoscópica. 

Gabriel Anacleto 

Patologias do foro arterial, linfático e 
venoso; técnicas cirúrgicas tradicio-
nais; ablação da veia safena por radio-
frequência ou por técnica adesiva 
(cola); escleroterapia de varizes; 
terapia endovascular de sequelas 
tardias de trombose venosa profunda.  
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Carlos Andrade 

Cardiologia clínica; cardio-oncologia; 
cuidados intensivos cardíacos e cirurgia 
cardíaca 

Luís Leite 

Cardiologia clínica; doença coronária e 
cardiologia de intervenção; risco car- 
diovascular e ecocardiogra�ia 

Cardiologia
Especialidade vocacionada para o diagnóstico e tratamento das doenças que 
atingem o coração e o sistema cardiovascular. Consulta geral em consultório e em 
internamento, complementada por exames especí�icos.  
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A Cardiologia Pediátrica é a especialidade que se dedica ao diagnóstico e tratamento 
médico das doenças cardíacas desde a vida fetal até à idade adulta, malformações 
congénitas, cardiopatias adquiridas e arritmias. A especialidade desempenha ainda 
um importante papel na prevenção: avaliação do risco cardiovascular e avaliação 
cardíaca para a prática desportiva. 

Cardiologia Pediátrica 

Paula Martins 

Arritmologia; avaliação cardiovascular 
para a prática de desporto; avaliação 
cardiovascular em grupos de risco e 
ecocardiograma pediátrico 

Carlos Costa Almeida   

Diagnóstico e tratamento de patologia 
cirúrgica; patologia digestiva abdomi-
nal, incluindo a biliar; patologia da 
tiroide e paratiroide; hérnias; patologia 
perianal: tratamento de hemorroidas - 
aplicação de elásticos, esclerose, laser, 
cirurgia aberta; tratamento de �issuras 
e �ístulas-por laser e por cirurgia aberta 

Cirurgia Geral

A especialidade é vasta e heterogénea, mas podemos destacar o interesse crescente 
por uma cirurgia minimamente invasiva, recorrendo-se por isso à Laparoscopia.  
Entre as várias intervenções destaca-se a cirurgia gastroenterológica e cirurgia 
endocrinológica, incluindo a cirurgia de varizes, hérnias abdominais e cirurgia da 
tiroide. 

Henrique Ferrão 

Toda a cirurgia geral 

Nuno Azenha 

Toda a cirurgia geral; cirurgia vídeo 
assistida e cirurgia minimamente inva-
siva 

Pedro Manuel Gomes 

Cirurgia digestiva; cirurgia oncológica 
digestiva; proctologia; cirurgia endócri-
na; cirurgia venosa (varizes); cirurgia 
da parede abdominal (hérnias); trata-
mento cirúrgico da obesidade, cirurgia 
minimamente invasiva e laparoscopia 

Vera Vieira 

Cirurgia gastrointestinal; cirurgia hepa-
tobiliar; cirurgia da parede abdominal; 
cirurgia endócrina e cirurgia minima-
mente invasiva 
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Carlos Alberto Ribeiro 

Articulação temporo-mandibular; trau- 
matologia crânio-maxilo-facial e seque-
las; cirurgia craniofacial; cirurgia 
dento-alveolar; cirurgia ortognática e 
das deformidades dento-faciais (pro- 
gnatismos); cirurgia reconstrutiva 
alveolar e implantologia (zigomáticos); 
cirurgia reconstrutiva oral e facial; 
malformações congénitas (fendas lábio- 
palatinas); infeções cervico-faciais; 
patologia maligna e benigna face, boca e 
pescoço 

João Pedro Marcelino 

Cirurgia ortognática e das deformida-
des dento-faciais (prognatismos); trau-
matologia crânio-maxilo-facial e seque-
las; cirurgia craniofacial  e das malfor-
mações congénitas (fendas lábio-pala- 
tinas); cirurgia estética / cosmética da 
face (rinoplastia, blefaroplastias, liftin-
gs); cirurgia reconstrutiva alveolar e 
implantologia (zigomáticos); cirurgia 
reconstrutiva oral e facial; infeções 
oro-cervico-faciais; patologia das glân-
dulas salivares; patologia benigna 
/maligna oral e cervico-facial; patologia 
da articulação temporo-mandibular 

Cirurgia Maxilo-Facial 
Uma especialidade vocacionada para o restabelecimento estético e funcional da face. 
Tem como objetivo a prevenção, diagnóstico e reabilitação de patologias da face, 
cavidade oral e estruturas cervicais. 
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Ochoa de Castro 

Técnicas minimamente invasivas - lapa-
roscópicas ou toracoscópicas; cirurgia 
torácica, ”pectus escavatum e hiperi-
drose palmar; cirurgia do pescoço; 
cirurgia das deformidades; tratamento 
de malformações vasculares; cirurgia 
geral; oncologia nos tumores sólidos 
abdominais, torácicos e de tecidos 
moles (benignos e malignos) 

Cirurgia Pediátrica 
Porque uma criança não é um adulto em ponto pequeno, esta é a especialidade cirúr-
gica vocacionada apenas para crianças, desde o período fetal, até à entrada na idade 
adulta. As diversas intervenções recorrem, maioritariamente, a técnicas minima-
mente invasivas. 

Mário Jorge Santos 

Cirurgia plástica e reconstrutiva; trata-
mentos estéticos e tratamentos de 
rejuvenescimento 

Cirurgia Plástica

É uma especialidade cirúrgica e de reconstrução, mas também pode incluir trata-
mentos estéticos e de rejuvenescimento, recorrendo a procedimentos não cirúrgicos.  
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Paulo Queiroz 

Medicina preventiva; medicina despor-
tiva; medicina geral e avaliação médico- 
desportiva 

Philippe Botas 

Medicina preventiva; medicina despor-
tiva; medicina geral; família e ciclo de 
vida; saúde do adulto; saúde infantil e 
juvenil 

Clínica Geral
Com formação generalista, são estes pro�issionais que estão na primeira linha da 
prevenção ou no tratamento e cuidados de situações agudas. Esta é uma especialida-
de com atendimento médico permanente, com pro�issionais disponíveis todos os dias 
da semana, domingos e feriados. 
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A Dermatologia é uma especialidade com competência para prevenir e tratar patolo-
gias da pele, cabelo, unhas e pés, ou seja, tudo aquilo que se designa por dermatologia 
clássica, juntando-se ainda a dermatologia cosmética, como o tratamento de cicatri-
zes, de angiomas (sinais vermelhos), derrames vasculares e estrias, rosácea, manchas 
de pigmentação, a depilação e as rugas de envelhecimento. 

Evelina Ruas 

Dermatologia geral (pele, cabelo, unhas 
e pé); dermatologia pediátrica; derma-
tologia oncológica; dermatologia estéti-
ca: cicatrizes de acne; angiomas; derra-
mes vasculares; estrias; pelos; manchas 
de pigmentação; rosácea; rugas de reju- 
venescimento e cicatrizes 

Dermatologia

Diz-se que a dor é crónica quando, de modo geral, persiste após o período estimado 
para a recuperação normal de uma lesão. A dor crónica pode surgir no contexto de 
várias doenças (cancro, artrose, diabetes, zona, etc.), ser agravada por traumatismos 
ou posições forçadas ou incorretas, estar associada a um período pós-operatório ou 
surgir sem causa aparente. Sabemos que a dor faz parte da vida, mas não merece ser 
vivida. 

Dor Crónica

Paula Pereira 

Dor Crónica e dor aguda 
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Especialidade médica para o estudo e tratamento da disfunção endócrina e do meta-
bolismo. Consultas de diabetes tipo 1 e tipo 2, diabetes gestacional, prevenção do pé 
do diabético e consulta de obesidade. Tratamento da disfunção metabólica, hiperten-
são arterial, doenças da tiroide e endocrinologia geral, como tratamento do excesso 
de pilosidade corporal. 

Endocrinologia 

Ana Patrícia Oliveira 

Estudo e tratamento da disfunção en- 
dócrina e do metabolismo: diabetes 
tipo 1; diabetes tipo 2; diabetes gesta-
cional; consulta de obesidade; diagnós-
tico e tratamento da disfunção metabó-
lica; dislipidémia e hipertensão arterial 

Cristina Ribeiro 

Patologia tiroideia; diabetes mellitus 
tipo1 e tipo 2; diabetes gestacional;  
disfunção endócrina e do metabolismo; 
patologia da supra-renal e obesidade 
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Pedro Narra de Figueiredo 

Endoscopia digestiva; patologia do tubo 
digestivo; �ígado; vias biliares (hepato- 
logia) e pâncreas 

Gastrenterologia /Endoscopia Digestiva
Especialidade médica que se dedica às patologias do tubo digestivo e �ígado 
(Hepatologia), recorrendo a técnicas endoscópicas. A Oncologia Digestiva em geral, e 
o cancro do intestino em particular, dado ser a principal causa de morte por tumor 
maligno em Portugal, merece atenção especial. 

Ana Peixoto 

Infertilidade;  gravidez precoce;  eco- 
gra�ia ginecológica; endocrinologia 
ginecológica e  procriação medicamen-
te assistida 

Ginecologia/Obstetrícia
Nesta área temos uma equipa que acompanha a mulher em todas as etapas da sua 
vida, desde a adolescência até à pós-menopausa, passando pelo acompanhamento da 
gravidez e, quando esta tarda, pelo estudo e tratamento dos problemas de fertilidade. 
Além do acompanhamento ginecológico geral, com as vertentes de planeamento 
familiar, rastreio oncológico e menopausa, temos elementos especializados nas áreas 
de Patologia Mamária, Oncologia, Endocrinologia Ginecológica e Infertilidade/ 
Medicina da Reprodução. 

Andreia Leitão 

Infertilidade; preservação da fertilida-
de; planeamento familiar; menopausa e  
ginecologia geral 

Margarida Figueiredo Dias 

Ginecologia geral; planeamento fami-
liar; menopausa; patologia cervico- 
vulvar; ginecologia oncológica; tumores 
hereditários mamários e ginecológicos; 
doenças da mama; colposcopia e eco- 
gra�ia 

Margarida Silvestre 

Planeamento familiar; infertilidade; 
menopausa; gravidez; rastreio oncoló-
gico; endocrinologia ginecológica e 
procriação medicamente assistida 

Natália Amaral 

Ginecologia oncológica; doenças da ma- 
ma e ginecologia em geral 
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Ana Peixoto 

Infertilidade;  gravidez precoce;  eco- 
gra�ia ginecológica; endocrinologia 
ginecológica e  procriação medicamen-
te assistida 

Andreia Leitão 

Infertilidade; preservação da fertilida-
de; planeamento familiar; menopausa e  
ginecologia geral 

Margarida Figueiredo Dias 

Ginecologia geral; planeamento fami-
liar; menopausa; patologia cervico- 
vulvar; ginecologia oncológica; tumores 
hereditários mamários e ginecológicos; 
doenças da mama; colposcopia e eco- 
gra�ia 

Margarida Silvestre 

Planeamento familiar; infertilidade; 
menopausa; gravidez; rastreio oncoló-
gico; endocrinologia ginecológica e 
procriação medicamente assistida 

Natália Amaral 

Ginecologia oncológica; doenças da ma- 
ma e ginecologia em geral 
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Ângela Moreira 

Radiologia geral; ecogra�ia e interven-
ção sob controle ecográ�ico; ecodop-
pler; tomogra�ia computorizada e res- 
sonância magnética 

César Nunes 

Neurorradiologia; ressonância magné-
tica e tomogra�ia computorizada 

Conceição Sanches 

Ressonância magnética; tomogra�ia 
computorizada; ecogra�ia; radiologia 
osteo-articular; radiologia geral e 
radiologia pediátrica 

Imagiologia
Os exames de imagem recorrem a diversas técnicas e processos para criar imagens do 
corpo humano. Esta é uma especialidade que conta com a colaboração de especialis-
tas diversos, empenhados na obtenção da melhor imagem e do melhor exame de 
diagnóstico. Munido de uma prescrição médica, o utente pode agendar exames de 
ressonância magnética, TAC, ecogra�ia, mamogra�ia com tomossíntese, radiologia de 
intervenção e RX convencional. 

Egídio Machado 

Neurorradiologia, tomogra�ia computo-
rizada e ressonância magnética 

Manuela Gonçalo 

Radiologia da mama e intervenção em 
mama; ecogra�ia; tomogra�ia computo-
rizada e ressonância magnética 

So�ia Franco 

Ecogra�ia obstétrica 

Vítor Carvalheiro 

Radiologia geral; radiologia de inter-
venção; ecogra�ia e radiologia osteo- 
articular; tomogra�ia computorizada 
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Ângela Moreira 

Radiologia geral; ecogra�ia e interven-
ção sob controle ecográ�ico; ecodop-
pler; tomogra�ia computorizada e res- 
sonância magnética 

César Nunes 

Neurorradiologia; ressonância magné-
tica e tomogra�ia computorizada 

Conceição Sanches 

Ressonância magnética; tomogra�ia 
computorizada; ecogra�ia; radiologia 
osteo-articular; radiologia geral e 
radiologia pediátrica 

Egídio Machado 

Neurorradiologia, tomogra�ia computo-
rizada e ressonância magnética 

Manuela Gonçalo 

Radiologia da mama e intervenção em 
mama; ecogra�ia; tomogra�ia computo-
rizada e ressonância magnética 

So�ia Franco 

Ecogra�ia obstétrica 

Vítor Carvalheiro 

Radiologia geral; radiologia de inter-
venção; ecogra�ia e radiologia osteo- 
articular; tomogra�ia computorizada 
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Celso Pereira 

Infeção recorrente na criança; rinite e 
conjuntivite alérgica; criança alérgica; 
asma; imunoterapia especí�ica, vacinas 
antialérgicas 

Emília Faria 

Alergia na criança: "bronquiolites", 
asma, rinite, eczema, alergia a alimen-
tos; rinite e conjuntivite alérgica; asma 
brônquica; alergia alimentar; alergia a 
medicamentos; alergia cutânea: urtica-
ria, angioedema, eczema; ana�ilaxia; 
de�iciências do sistema imunológico 
(infeções de repetição) 

Imunoalergologia
Esta é a especialidade que responde aos desa�ios colocados pelo aumento da incidên-
cia e da prevalência das doenças alérgicas. Entre as doenças alérgicas mais comuns 
destacam-se a asma brônquica, rinite, conjuntivite, sinusite, eczema atópico, urticá-
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Ana Peixoto 

Infertilidade; gravidez precoce; ecogra-
�ia ginecológica; endocrinologia gineco-
lógica; procriação medicamente assisti-
da 

Andreia Leitão 

Infertilidade; preservação da fertilida-
de; planeamento familiar; menopausa; 
ginecologia geral 

Margarida Silvestre 

Planeamento familiar; infertilidade; 
menopausa; gravidez; rastreio oncoló-
gico; endocrinologia ginecológica; pro- 
criação medicamente assistida 

Infertilidade e Reprodução
No Centro Cirúrgico, con�iámos o estudo e tratamento dos casais com problemas de 
fertilidade à Coimbra Fertility Center- Clinimer. Esta unidade integra uma vasta 
equipa de pro�issionais vocacionados para especi�icamente para esta área e tem 
como médicas responsáveis Ana Peixoto e Margarida Silvestre, especialistas em 
Ginecologia-Obstetrícia, com a subespecialidade em Medicina da Reprodução. 
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Deolinda Portelinha 

Doenças autoimunes; diagnóstico e 
tratamento de doenças do adulto; coor-
denação de exames periódicos de 
saúde; orientação de doente com pato-
logias raras ou múltiplas 

Catarina Canha 

Doenças autoimunes sistémicas; dis- 
túrbios da imunidade/in�lamação; nu- 
trição clínica e  síndrome metabólico 

Medicina Interna
É uma especialidade vocacionada para diagnosticar e tratar as doenças do adulto e 
adequada para o doente com patologias múltiplas, ou de diagnóstico di�ícil. O médico 
de Medicina Interna tem uma visão global do doente, garantindo a integração dos 
cuidados, recorrendo, para isso, à opinião de outros especialistas, do mesmo modo 
que a sua opinião é frequentemente solicitada para esclarecer situações clínicas e 
orientar doentes com grande complexidade diagnóstica ou terapêutica. 
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Alcinda David (neurologista) 

Neuro�isiologia; neurologia; medicina 
do sono 

Joana Serra (psiquiatra) 
 
Psiquiatria; psico-oncologia; insónia; 
sonolência excessiva; problemas do 
ritmo do sono 

José Moutinho (pneumologista) 

Patologia respiratória do sono (adulto); 
roncopatia; apneia do sono; sonolência 
diurna 

Medicina do Sono
A Unidade de Medicina do Sono tem competência para fazer a abordagem, o diagnós-
tico e a orientação nas várias áreas da patologia do sono, através da sua equipa com 
diferenciação reconhecida nesta área, nomeadamente na aplicação de equipamento 
de apoio ventilatório durante o sono, e através de referenciação especializada. A sua 
equipa clínica é constituída por elementos das especialidades de pneumologia, pedia-
tria, psiquiatria e psicologia. 
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Maria Helena Estêvão (pediatra) 

Patologia do sono da criança e do 
adolescente (até aos 18 anos); patolo-
gia respiratória do sono; problemas de 
insónia, sonolência excessiva ou do 
ritmo do sono; parassónias 

Vanda Clemente (psicóloga) 

Insónia do adulto; problemas de sono 
no adolescente; problemas de sono da 
criança; di�iculdades de adesão ao 
tratamento com CPAP da apneia do 
sono; perturbações de ansiedade; esta-
dos depressivos e problemas de perso-
nalidade; dor crónica e �ibromialgia 

Teresa Sevivas 

Trombose; hemostase; doenças autoi-
munes; doenças hematológicas; labora-
tório de hematologia; hemostase mole-
cular; citometria de �luxo 

Medicina Transfusional
A Medicina Transfusional é um garante de segurança na prática clínica do Centro 
Cirúrgico de Coimbra e tem funções de consultoria, na aplicação racional dos compo-
nentes sanguíneos aos doentes aqui internados. Se necessário, o especialista está 
disponível para prestar atividade de consulta. 
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António Raimundo Fernandes 

Patologia degenerativa e tumoral da 
coluna cervical, dorsal e lombar; pato-
logia Intracraniana; nervos periféricos; 
técnicas especí�icas no tratamento da 
dor: nevralgias faciais; dor facetaria 
(cervical e lombar); dor da coluna 
(ozonoterapia e dessensibilização por 
radiofrequência) 

Armando Lopes 

Microcirurgia encefálica e medular; 
patologia tumoral; patologia raquídea; 
neurocirurgia geral 

Armando Rocha 

Patologia da coluna vertebral; patologia 
crânio-encefálica; patologia dos nervos 
periféricos; neurocirurgia geral 

Neurocirurgia
É a especialidade vocacionada para o tratamento de doenças do sistema nervoso 
central e periférico. A sua área de atuação inclui o tratamento cirúrgico da epilepsia, 
da dor, de desordens como as distonias e a síndrome de Tourette, mas também os 
casos de hidrocefalia, tumores, doenças vasculares, doenças degenerativas, traumas 
crânio encefálicos e lesões raqui-medulares. 
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Gonçalo Costa 

Patologia da coluna vertebral; patologia 
vascular do sistema nervoso central; 
patologia traumática do sistema nervo-
so central;  patologia da base do crânio;  
doenças dos nervos periféricos 

Jorge Gonçalves 

Lombalgia, cervicalgias, ciatalgias e 
braquialgias; hérnias discais cervicais e 
lombares;  estenoses do canal verte-
bral;  espondilolistesis; fraturas de ver- 
tebras; nervos periféricos; tumores 
cerebrais 

Alcinda David 

Neuro�isiologia;  neurologia;  medicina 
do sono 

Neurologia
É a especialidade médica dedicada ao diagnóstico e tratamento de todas doenças que 
envolvem o sistema nervoso (central e periférico). Merecem destaque especial patolo-
gias como cefaleias, epilepsia, patologia do sono, doenças vasculares cerebrais, 
doença de Parkinson e outras doenças do movimento, demências (doença de Alzhei-
mer), doenças de nervo e músculo, doenças da medula espinhal, esclerose múltipla, 
tumores e complicações de traumatismos cranianos e da coluna. 

Isabel Santana 

Doença de Alzheimer;  demência;  neu-
ropsicologia;  epilepsia 

Maria Antónia Ferro 

Terapia de reabilitação neurológica 
com recurso à toxina botulínica; patolo-
gia cerebrovascular (AVC);  consulta de 
neurologia em geral 

Marlene Esperança Carvalho 

Consulta de neurologia em geral; com-
petência em eletroencefalogra�ia 

 

Anuário 2018 19



Alcinda David 

Neuro�isiologia;  neurologia;  medicina 
do sono 

Isabel Santana 

Doença de Alzheimer;  demência;  neu-
ropsicologia;  epilepsia 

Maria Antónia Ferro 

Terapia de reabilitação neurológica 
com recurso à toxina botulínica; patolo-
gia cerebrovascular (AVC);  consulta de 
neurologia em geral 

Marlene Esperança Carvalho 

Consulta de neurologia em geral; com-
petência em eletroencefalogra�ia 
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Miguel Cordeiro 

Intervenção minimamente invasiva na 
coluna; neurorradiologia de interven-
ção; tratamento de hérnias discais; 
ozonoterapia; radiofrequência - trata-
mento de artroses; tratamento de 
nevralgia do trigémio; tratamento de 
quistos de Tarlov; citoplastia e verte-
broplastia para fraturas vertebrais 

Neurorradiologia
A especialidade centraliza a sua atividade no diagnóstico e caracterização de anor-
malidades que possam surgir no sistema nervoso central e periférico, como a medula 
espinhal, cabeça e pescoço, mas também na área da intervenção terapêutica. Na área 
terapêutica, a Neurorradiologia atua no campo da angiogra�ia de intervenção 
(tratamento de aneurismas cerebrais), a que se juntam as intervenções guiadas por 
tomogra�ia computadorizada (in�iltrações) e os procedimentos de vertebroplastia 
(fraturas), além da patologia osteoarticular. 
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Ana Catarina Faria 

Nutrição clínica (pediatria e adultos); 
desnutrição; excesso de peso; obesida-
de 

Paulo Mendes 

Excesso de peso da criança, adolescente 
e adulto; obesidade da criança, adoles-
cente e adulto;  anorexia nervosa; bulí- 
mia nervosa; diabetes tipo 1 e tipo 2; 
intervenção dietética no âmbito da 
cirurgia bariátrica; doença in�lamatória 
do intestino e doença de Crohn; insu�i-
ciência renal;  síndrome de ingestão 
noturna 

Nutrição
O acompanhamento por um especialista em Nutrição é recomendado a pessoas que 
pretendam uma alteração do estilo de vida associado à alimentação.Uma alimenta-
ção adequada desempenha um papel fundamental na prevenção e/ou tratamento de 
doenças como a obesidade, a diabetes e dislipidémias, entre outras. A correção de 
erros alimentares é, frequentemente, uma componente ou mesmo a “chave” para o 
tratamento de determinados estados de doença. Uma alimentação saudável pode 
permitir alcançar um estado nutricional adequado e, consequentemente, melhor 
saúde geral. 
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Ana So�ia Travassos 

Cirurgia de catarata; retina médica e 
cirúrgica; retinopatia diabética; DMI; 
tromboses oculares; buracos macula-
res; membranas epirretinianas; glauco-
ma; refração; oftalmologia geral 

António Travassos 

Cirurgia vitreo-retiniana; catarata; 
descolamento de retina; cirurgia 
vitreo-retiniana;  membranas epirreti-
nianas; buracos maculares; traumatis-
mos; glaucoma neovascular; tumores 
oculares com indicação cirúrgica 

Eduardo José Silva 

Oftalmologia pediátrica; genética; es- 
trabismo -tratamento médico e cirúrgi-
co; neuroftalmologia pediátrica; doen-
ças metabólicas 

Oftalmologia

A Oftalmologia é uma das especialidades com maior projeção no Centro Cirúrgico. 
Existe uma equipa de oftalmologistas, reconhecida nacional e internacionalmente, 
em todas as vertentes da especialidade (retina médica e cirúrgica, cirurgia da cata-
rata, cirurgia refrativa, córnea, estrabismo, oftalmologia pediátrica, cirurgia das 
pálpebras e órbita, glaucoma, uveítes e oncologia ocular). Por norma, as consultas de 
Oftalmologia contam com o apoio da mais recente e so�isticada tecnologia, que hoje 
nos permite chegar ao melhor diagnóstico. 

Ilídio Faria 

Glaucoma, tratamento médico e cirúrgi-
co; cirurgia de catarata; refração; oftal-
mologia geral 

Isabel Pires 

Retina médica; retinopatia diabética; 
DMI; tromboses oculares; membranas 
epirretinianas; buracos maculares; 
traumatismos; refração; oftalmologia 
geral 

José Nuno Galveia 

Cirurgia de catarata; retina médica e 
cirúrgica; retinopatia diabética; DMI; 
membranas epirretinianas; buracos 
maculares; tromboses oculares; glauco-
ma; neuro-oftalmologia; transplante de 
córnea; patologia da córnea; refração; 
oftalmologia geral 

Mário Jorge Silva 

Estrabismo -tratamento médico e cirúr-
gico; cirurgia de catarata; refração; 
oftalmologia geral 

Pedro Faria 

Glaucoma; catarata; cirurgia ocular; 
investigação; função visual 

Rui Daniel Proença 

Uveítes; in�lamação ocular; patologia 
tumoral; retina médica; refração; cirur-
gia de catarata;  transplante de córnea; 
cirurgia refrativa 

Rui Tavares 

Óculoplástica; vias lacrimais; órbita 

Anuário 2018 19



Ana So�ia Travassos 

Cirurgia de catarata; retina médica e 
cirúrgica; retinopatia diabética; DMI; 
tromboses oculares; buracos macula-
res; membranas epirretinianas; glauco-
ma; refração; oftalmologia geral 

António Travassos 

Cirurgia vitreo-retiniana; catarata; 
descolamento de retina; cirurgia 
vitreo-retiniana;  membranas epirreti-
nianas; buracos maculares; traumatis-
mos; glaucoma neovascular; tumores 
oculares com indicação cirúrgica 

Eduardo José Silva 

Oftalmologia pediátrica; genética; es- 
trabismo -tratamento médico e cirúrgi-
co; neuroftalmologia pediátrica; doen-
ças metabólicas 

Ilídio Faria 

Glaucoma, tratamento médico e cirúrgi-
co; cirurgia de catarata; refração; oftal-
mologia geral 

Isabel Pires 

Retina médica; retinopatia diabética; 
DMI; tromboses oculares; membranas 
epirretinianas; buracos maculares; 
traumatismos; refração; oftalmologia 
geral 

José Nuno Galveia 

Cirurgia de catarata; retina médica e 
cirúrgica; retinopatia diabética; DMI; 
membranas epirretinianas; buracos 
maculares; tromboses oculares; glauco-
ma; neuro-oftalmologia; transplante de 
córnea; patologia da córnea; refração; 
oftalmologia geral 

Mário Jorge Silva 

Estrabismo -tratamento médico e cirúr-
gico; cirurgia de catarata; refração; 
oftalmologia geral 

Pedro Faria 

Glaucoma; catarata; cirurgia ocular; 
investigação; função visual 

Rui Daniel Proença 

Uveítes; in�lamação ocular; patologia 
tumoral; retina médica; refração; cirur-
gia de catarata;  transplante de córnea; 
cirurgia refrativa 

Rui Tavares 

Óculoplástica; vias lacrimais; órbita 
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Ana So�ia Travassos 

Cirurgia de catarata; retina médica e 
cirúrgica; retinopatia diabética; DMI; 
tromboses oculares; buracos macula-
res; membranas epirretinianas; glauco-
ma; refração; oftalmologia geral 

António Travassos 

Cirurgia vitreo-retiniana; catarata; 
descolamento de retina; cirurgia 
vitreo-retiniana;  membranas epirreti-
nianas; buracos maculares; traumatis-
mos; glaucoma neovascular; tumores 
oculares com indicação cirúrgica 

Eduardo José Silva 

Oftalmologia pediátrica; genética; es- 
trabismo -tratamento médico e cirúrgi-
co; neuroftalmologia pediátrica; doen-
ças metabólicas 

Ilídio Faria 

Glaucoma, tratamento médico e cirúrgi-
co; cirurgia de catarata; refração; oftal-
mologia geral 

Isabel Pires 

Retina médica; retinopatia diabética; 
DMI; tromboses oculares; membranas 
epirretinianas; buracos maculares; 
traumatismos; refração; oftalmologia 
geral 

José Nuno Galveia 

Cirurgia de catarata; retina médica e 
cirúrgica; retinopatia diabética; DMI; 
membranas epirretinianas; buracos 
maculares; tromboses oculares; glauco-
ma; neuro-oftalmologia; transplante de 
córnea; patologia da córnea; refração; 
oftalmologia geral 

Mário Jorge Silva 

Estrabismo -tratamento médico e cirúr-
gico; cirurgia de catarata; refração; 
oftalmologia geral 

Pedro Faria 

Glaucoma; catarata; cirurgia ocular; 
investigação; função visual 

Rui Daniel Proença 

Uveítes; in�lamação ocular; patologia 
tumoral; retina médica; refração; cirur-
gia de catarata;  transplante de córnea; 
cirurgia refrativa 

Rui Tavares 

Óculoplástica; vias lacrimais; órbita 
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Ana Inês 

Ortopedia e traumatologia; ombro e 
patologia do membro superior; cirurgia 
artroscópica para lesões da coifa; insta-
bilidade gleno-umeral; capsulite adesi-
va; tendinite calci�icante e outras; me- 
dicina desportiva 

António Figueiredo 

Patologia conservadora da anca; próte-
ses primárias complexas; próteses de 
revisão da anca; complicações de cirur-
gia da anca; cirurgia de fraturas pélvi-
cas e acetabulares; próteses do joelho; 
ortopedia geral 

Carlos Jardim 

Ortopedia;  patologias da coluna verte-
bral 

Ortopedia
Especialidade que se dedica às doenças de ossos, músculos, ligamentos e articulações. 
Nesta especialidade existem diversos sub-especialistas que se complementam na 
oferta, oferecendo cuidados nos vários domínios: coluna, anca, joelho e pé. Acres- 
cente-se que no domínio da ortopedia oncológica, o Centro Cirúrgico possibilita a 
realização de diagnósticos precoces, até 48 horas, com recurso radiológico e histoló-
gico. Esta é uma especialidade com Atendimento Médico Permanente. 
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Fernando Manuel Fonseca 

Cirurgia artroplástica do joelho; cirur-
gia de revisão de artroplastias do 
joelho; cirurgia de reconstrução liga- 
mentar do joelho; cirurgia meniscal 
joelho; patologia femoro-patelar; trau-
matologia desportiva; medicina des- 
portiva 

Francisco José Agostinho 

Cirurgia artroscópica; ombro e patolo-
gia do membro superior; ortopedia e 
traumatologia; medicina desportiva 

Maria Gabriela Figo 

Pé diabético; joanetes; cirurgia percutâ-
nea; medicina desportiva 

João Pedro Oliveira 

Joelho; traumatologia desportiva; ar- 
trose; tratamento artroscópico de le- 
sões meniscais; tratamento artroscópi-
co de lesões nos ligamentos do joelho; 
terapia biológica e regenerativa;  medi-
cina desportiva 
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Pedro Miguel Marques 

Artroplastia do joelho; próteses do 
joelho; artroscopia; cirurgia meniscal; 
instabilidade da rótula; síndrome 
femoro-patelar; ligamentoplastia de 
cruzado anterior; artroplastia da anca; 
próteses da anca; fraturas proximais do 
fémur do idoso; cirurgia de revisão de 
artroplastias/próteses; medicina des- 
portiva 

Rafael Pombo 

Diagnóstico e tratamento de patologia 
da anca; diagnóstico e tratamento de 
patologia do joelho; traumatologia; 
ortopedia geral 
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Carlos Alberto Ribeiro 

Ouvidos: tratamento das infeções agu- 
das e crónicas; diagnóstico da surdez 
no adulto e na criança; cirurgia da 
Surdez; implante coclear  
Nariz: tratamento cirúrgico da obstru-
ção nasal e da sinusite e cirurgia nasal, 
incluindo cirurgia endoscópica nasal 
Laringe: estudo das cordas vocais e da 
voz e fonocirurgia   
Orofaringe: tratamento das infeções 
agudas e crónicas; cirurgia das amígda-
las e adenoides; tratamento cirúrgico 
da apneia do sono 

João Paulo Enes 

Cirurgia otológica (incluindo implantes 
auditivos na surdez de transmissão, 
mista e neuro-sensorial); cirurgia en- 
doscópica naso-sinusal (tratamento 
das sinusites/poliposes);  cirurgia da 
roncopatia com ou sem apneia do sono 
por radiofrequência 

Otorrinolaringologia 
O sector de Otorrinolaringologia do Centro Cirúrgico de Coimbra é uma unidade 
clínica especializada no diagnóstico e tratamento de doenças do ouvido, nariz, 
garganta, e patologias associadas (surdez infantil, surdez do adulto, doenças do 
sono, vertigem, zumbidos, rouquidão, alterações de fala). É constituída por médicos 
especialistas (Otorrinolaringologia, Alergologia, Neurologia), e outros pro�issionais 
desta área de saúde (audiologistas, terapeutas da fala), de competência reconhecida, 
e que prestam um atendimento adequado a cada situação clínica. Esta é uma espe-
cialidade com Atendimento Médico Permanente. 

Jorge Manuel Quadros 

Otorrino geral; otologia; surdez e cirur-
gia otológica; implantes cocleares e 
outros dispositivos 

Jorge Miguéis 

Cirurgia da boca, orofaringe e laringe; 
cirurgia nasal e naso sinusal; cirurgia 
do pescoço (glândulas salivares, glân-
dulas tiroide…); ORL pediátrica; trata-
mento de lesões laríngeas com LASER; 
avaliação e tratamento de alterações da 
voz; tratamento cirúrgico da roncopatia 

Luís Filipe Silva 

Doenças do ouvido, nariz e garganta; 
surdez na criança e no adulto 

Rui Cortesão 

Estudo e tratamento médico e cirúrgico 
da surdez; patologia otológica; doença 
naso sinusal; patologia faringo – larín-
gea; apneia do sono; vertigem; otorri-
nolaringologia pediátrica 
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Carlos Alberto Ribeiro 

Ouvidos: tratamento das infeções agu- 
das e crónicas; diagnóstico da surdez 
no adulto e na criança; cirurgia da 
Surdez; implante coclear  
Nariz: tratamento cirúrgico da obstru-
ção nasal e da sinusite e cirurgia nasal, 
incluindo cirurgia endoscópica nasal 
Laringe: estudo das cordas vocais e da 
voz e fonocirurgia   
Orofaringe: tratamento das infeções 
agudas e crónicas; cirurgia das amígda-
las e adenoides; tratamento cirúrgico 
da apneia do sono 

João Paulo Enes 

Cirurgia otológica (incluindo implantes 
auditivos na surdez de transmissão, 
mista e neuro-sensorial); cirurgia en- 
doscópica naso-sinusal (tratamento 
das sinusites/poliposes);  cirurgia da 
roncopatia com ou sem apneia do sono 
por radiofrequência 

Jorge Manuel Quadros 

Otorrino geral; otologia; surdez e cirur-
gia otológica; implantes cocleares e 
outros dispositivos 

Jorge Miguéis 

Cirurgia da boca, orofaringe e laringe; 
cirurgia nasal e naso sinusal; cirurgia 
do pescoço (glândulas salivares, glân-
dulas tiroide…); ORL pediátrica; trata-
mento de lesões laríngeas com LASER; 
avaliação e tratamento de alterações da 
voz; tratamento cirúrgico da roncopatia 

Luís Filipe Silva 

Doenças do ouvido, nariz e garganta; 
surdez na criança e no adulto 

Rui Cortesão 

Estudo e tratamento médico e cirúrgico 
da surdez; patologia otológica; doença 
naso sinusal; patologia faringo – larín-
gea; apneia do sono; vertigem; otorri-
nolaringologia pediátrica 
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Alexandra Cabral 

Neuropediatria;  pediatria geral 

Gustavo Januário 

Pediatria geral; asma pediátrica; der- 
matologia pediátrica; infeciologia pedi-
átrica 

Luís Januário 

Pediatria geral 

Pediatria
Especialidade médica que acompanha, terapêutica e preventivamente, o desenvolvi-
mento da criança. As consultas de pediatria podem mobilizar, sempre que necessário, 
uma equipa multidisciplinar, constituída por pediatras, neuro pediatras, nutricionis-
ta, dietista, terapeuta da fala e psicóloga. 

Maria Luísa Mendes 

Pediatria geral 
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Alexandra Cabral 

Neuropediatria;  pediatria geral 

Gustavo Januário 

Pediatria geral; asma pediátrica; der- 
matologia pediátrica; infeciologia pedi-
átrica 

Luís Januário 

Pediatria geral 

Teresa Cartaxo 

Hiperatividade e de�icit de atenção, 
ansiedade; depressão; psicose; saúde 
mental da adolescência 

Pedopsiquiatria

A Psiquiatria da Infância e da Adolescência é uma especialidade médica destinada ao 
diagnóstico e tratamento de distúrbios do pensamento, emocionais e/ou comporta-
mentais, que afetam crianças, adolescentes e suas famílias. A avaliação da condição 
psicopatológica é feita partindo de um exame diagnóstico compreensivo, necessário 
para avaliar o problema, tendo em atenção os seus componentes �ísicos, genéticos, do 
desenvolvimento, emocionais, cognitivos, educacionais, familiares e sociais.  

Maria Luísa Mendes 

Pediatria geral 
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Sara Freitas 

Doenças da via aérea; doenças infecio-
sas respiratórias; doenças intersticiais 
do pulmão; patologia da pleura 

Pneumologia
Especialidade médica que se dedica ao estudo, diagnóstico e tratamento de todas as 
doenças do foro respiratório. Incluem-se as doenças da via aérea, como asma brôn-
quica, doença pulmonar obstrutiva crónica; bronquite crónica; en�isema pulmonar e 
bronquiectasias, mas também as doenças infeciosas respiratórias, as doenças inters-
ticiais do pulmão, a patologia da pleura e as lesões benignas ou malignas do pulmão.

Ana Beatriz Condinho 

Psicologia clínica e da saúde 

Psicologia clínica
Este é um ramo da Psicologia que privilegia o estudo e a análise da singularidade do 
indivíduo e que pretende entender a sua realidade, as suas di�iculdades e os seus 
problemas. A Psicologia Clínica pode oferecer respostas na abordagem de diferentes 
problemáticas relacionadas, entre outras, com a inibição social, baixa autoestima, 
ansiedade e crises de pânico, impulsividade, di�iculdades na área pro�issional ou no 
estudo, medos irracionais, di�iculdades relacionais, depressão, etc. 
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Margarida Viana 

Psicologia da saúde-ligação às especia-
lidades médicas; psico-oncologia; per- 
turbações de ansiedade e depressivas 

Salomé Caldeira 

Avaliação neuropsicológica nas demên-
cias; avaliação e reabilitação na doença 
mental grave; avaliação e intervenção 
no stress pós-traumático; saúde mental 

Vanda Clemente 

Insónia do adulto; di�iculdades de 
adesão ao tratamento com CPAP da 
apneia do sono; problemas de sono no 
adolescente; problemas de sono na 
criança; perturbações de ansiedade; 
estados depressivos; problemas de 
personalidade; dor crónica e �ibromial-
gia 
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Maria Margarida Almeida 

Aconselhamento parental; avaliação/ 
intervenção do desenvolvimento em 
idade pré-escolar e escolar; avaliação e 
intervenção na perturbação de hipera-
tividade e dé�ice de atenção em crian-
ças e jovens; avaliação psicológica e 
neuropsicológica em crianças e adoles-
centes; avaliação das di�iculdades de 
aprendizagem 

Psicologia de Desenvolvimento
Interessa-se pelo estudo das mudanças que ocorrem na vida dos indivíduos durante 
todo o todo ciclo de vida (life span) em que a pessoa desempenha um papel ativo no 
seu próprio desenvolvimento. O objeto da Psicologia do Desenvolvimento é, pois, o 
estudo das várias etapas da vida, devendo cada etapa do desenvolvimento ser 
compreendido, não isoladamente, mas num processo dinâmico entre o contexto 
individual, familiar, social e cultural. A intervenção deverá ser sempre realizada num 
modelo ecológico, ou seja, nos vários contextos familiar, escolar e comunitário tendo 
sempre em conta que cada caso é único, apesar das aparentes semelhanças. 
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António Reis Marques 

Psiquiatria geral; gerontopsiquiatria; 
psiquiatria do humor; perturbações 
psicóticas 

Joana Serra 

Insónia do adulto; insónia e dependên-
cia de ansiolíticos e sedativos/hipnó- 
ticos; tratamento farmacológico da 
insónia; sonolência excessiva; di�iculda-
des de adesão ao tratamento com CPAP 
na apneia do sono; perturbações 
depressivas; perturbações de ansieda-
de 

Nuno Madeira 

Psicose e esquizofrenia; doença bipo-
lar; perturbações de ansiedade 

Psiquiatria
A Psiquiatria é a especialidade médica que se dedica ao diagnóstico, tratamento e 
reabilitação dos problemas psiquiátricos do cérebro. A avaliação inicial inclui a 
entrevista clínica e, se necessário, uma avaliação neuropsicológica e exames comple-
mentares de neuroimagem (estrutural ou funcional). O plano terapêutico pode 
incluir a intervenção psicoterapêutica, psicofarmacológica ou ambas, tendo como 
meta principal o alívio do sofrimento psíquico e a recuperação do funcionamento 
pessoal, laboral e social do indivíduo. Depressão, Doença Bipolar, Perturbações de 
ansiedade,Esquizofrenia, Perturbações de Neurodesenvolvimento, Sexologia. 

So�ia Morais 

Psiquiatria do adulto jovem; primeiro 
episódio psicótico; perturbações de 
neurodesenvolvimento 

Susana Renca 

Perturbações de ansiedade; perturba-
ções do humor; psiquiatria de ligação; 
sexologia  

Tiago Reis Marques 

Psicoses; transtornos afetivos; distúr-
bios de ansiedade 

Vítor Santos 

Perturbações do humor (depressão e 
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Ana Carina Branquinho 

Promoção da comunicação na criança e 
no adulto, reabilitação da linguagem, 
leitura e escrita, reeducação de estrutu-
ras e movimentos da face, promoção da 
saúde e qualidade vocal 

Daniela Castanheira Ramos 

Patologias da voz; surdez (implantes 
cocleares); perturbação do processa-
mento auditivo central; perturbações 
da fala, linguagem, leitura e escrita 

Terapia da Fala
É uma especialidade multifacetada e a mais adequada para detetar, avaliar, diag-
nosticar e tratar as diferentes di�iculdades que possam estar a limitar ou a di�icultar 
o desenvolvimento da comunicação humana. Apesar de se autodenominar “terapia 
da fala”, o seu campo de ação é bastante mais abrangente e incide sobre a reabilita-
ção da linguagem, articulação, voz e gaguez, bem como os próprios atos de mastigar 
e deglutir. Em crianças mais velhas, pode ainda incluir uma intervenção ao nível das 
capacidades de leitura e escrita.  
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Ana Inês (ortopedista)   
António Figueiredo (ortopedista)   
Carlos Jardim (ortopedista)   
Fernando Manuel Fonseca (ortopedista) 
Francisco José Agostinho (ortopedista)  
Maria Gabriela Figo (ortopedista)  
Paulo Queiroz (clínica geral e medicina desportiva)  
Pedro Miguel Marques (ortopedista) 

Unidade de Medicina Desportiva
A prática desportiva seja de �im-de-semana, seja com ritmo semanal, deve incluir um 
exame médico, que vai ajudar a prevenir o imprevisto e, mesmo assim, o acidente ou 
a lesão podem surgir. É nessa altura que são necessários os cuidados diferenciados e 
o acompanhamento especializado da Ortopedia. Assumimos que a Medicina Despor-
tiva é a melhor proteção que podemos oferecer a todos os desportistas e/ou atletas e 
disponibilizamos atendimento médico de segunda a sexta- feira e aos �ins-de- 
semana. 

António Reis Marques (psiquiatra)
Margarida Viana (psicóloga)
Nuno Madeira (psiquiatra)
Salomé Caldeira (psicóloga)
So�ia Morais (psiquiatra)
Susana Renca (psiquiatra)
Vítor Santos (psiquiatra)

Unidade de Saúde Mental
A tristeza não explica tudo e, a par com o aumento do consumo de antidepressivos e 
anti psicóticos, Portugal continua a ser o país da Europa com a maior prevalência de 
doença mental. Psiquiatras e psicólogos juntaram-se para promoverem soluções 
para os trilhos emaranhados pelo cérebro. A doença mental tem uma resposta perso-
nalizada e diária. 
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Alexandre José Furtado
 
Fez tudo o que se poderia fazer nas 
áreas dos transplantes de órgãos 
-alguns nunca mais se repetiram 

Arnaldo José Figueiredo
 
Oncologia (próstata, rim e bexiga); 
litíase urinária; disfunções miccionais; 
Incontinência urinária; hiperplasia be- 
nigna da próstata; patologia supra- 
renal; laparoscopia e braquiterapia 

Sílvio Bollini 

Oncologia (próstata, rim e bexiga); 
litíase urinária; disfunções miccionais; 
incontinência urinária; hiperplasia be- 
nigna da próstata 

Urologia
A Urologia é uma vertente médica que tem assumido uma importância crescente, 
abrangendo múltiplas áreas, como a patologia prostática, incontinência urinária, 
perturbações da esfera sexual do homem e a litíase urinária, entre muitas outras. 
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funcionários
e outros colaboradores
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No Centro Cirúrgico de Coimbra temos um enorme orgulho em acompanhar o cresci-
mento dos outros. Agigantam-nos.   

Alguns estão connosco há 20 anos. Outros há dois dias. É um orgulho enorme, mas 
também uma grande responsabilidade.   

A marca Centro Cirúrgico de Coimbra foi construída por todos eles. Os que aqui estão, 
os que aqui estiveram e os que hão-de vir. A semente não se perdeu. 

66     67



Anuário 2018 19



ASSISTENTES DE CONSULTÓRIO

Oftalmologia

Cristina Reis
Elsa Batista
Patrícia Neves
Sandra Assunção
Sandra Capelo
Sandrina Rodrigues

Outras especialidades

Ana Rita Batista
Daniela Vilão
Diana Dias
Liliana Pragana
Mara Pereira
Marli Rainho
Márcia Tomás
Milene Figueiredo
Patrícia Correia
Sónia Santiago
Susana Alves
Tatiana Cunha
Tânia Barata

Pediatria

Ana Cecília Tremoço
Maria Margarida Silva
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AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS

Cafetaria

Carlos Godinho
Liliana Gaspar
Soraia Silva

Limpeza

Andreia Amado
Cristina Nunes
Gabriela Gomes
Maria do Céu Veiga
Marisa Aleixo
Paula Marques
Rosa Cação

CENTRAL DE TELEFONE

Anabela Mata
Gabriela Marques
Patrícia Rodrigues
Cristiana Machado
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BLOCO OPERATÓRIO

Auxiliares de ação médica

Ana Couceiro
Ana Raquel Silva
Ana Rita Noronha
Dalila Batista
Márcia Gonçalves
Milene Pereira
Olinda Almeida
Susana Fonseca
Vera Almeida

Enfermagem

Ana So�ia Mota
Andreia Pereira
Catarina Ferreira
Cátia Cruz
Inês Cruz
Inês Orvalho
Inês Reis
Jéssica Caetano
Magali Lopes
Viviana Ribeiro
Carolina Ferreira
Rui Dias
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COMUNICAÇÃO

Conceição Abreu

CONTABILIDADE

Liliana Varandas
Mariana Catarino
Rita Marques
So�ia Pinto

COZINHA

Ana Paula Santos
Ana Patrícia Pereira
Célia Monteiro
Cristina Santos
Joana Rodrigues
Paula Duarte
So�ia Oliveira

FARMÁCIA

Nuno Marques
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INTERNAMENTO

Auxiliares de ação médica

Ana Paula Dias
Bárbara Nunes
Carla Ferreira
Carla Maurício
Elsa Santos
Margarida Botelho
Marina Alhau
Mariana Jesus
Sabrina Martins
Sandrina Cardoso
Susana Fernandes

Enfermagem

Beatriz Martins
Carolina Pereira
Estefânia Abreu
Joana Ferreira
João Cardoso
Maria Grácio
Mariana Cunha
Mariana Ricardina
Marisa Figueiredo
Marta Pereira
Pedro Ribeiro
Rita Bento
Sara Figueiredo
Sara Lima
Silvana Seixas
Soraia Rodrigues
Rui Rodrigues
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JARDIM

Empresa Jardencanto

LAVANDARIA

Albertina Amado
Célia Dias
Lucília Loreto
Maria Adelaide Monteiro

MANUTENÇÃO

Técnicos

Alfredo Loureiro
José Alves
Valdemar Mendes
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MEIOS AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO

Assistentes de Imagiologia

Ana Pinheiro
Ana Simões
Adriana Crisóstomo
Sara Bugalho

Bióloga

Catarina Costa

Enfermagem – edifício 1

Carla Santos
Catarina Ferreira

Enfermagem – edifício 2

Inês Orvalho
Inês Reis
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Técnica de Cardiologia

Laura Resende

Técnicos de Oftalmologia

Carla Santos
Fábio Reis
Jéssica Vital
Rafael Nobre
Robert van Velze
Sónia Santos
Sara Couceiro

Técnicos de Radiologia

Núria Carvalho
Sara Isabel
Teresa Pedro

QUALIDADE

Ana Aquino
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RECEÇÃO (edifício 1)

Aldina Miranda
Cátia Paiva
Graça Alves
Inês Gândara
Marina Gil
Rita Correia

RECURSOS HUMANOS

Liliana Pragana

SECRETARIA
Técnicos Administrativos

Adília Oliveira
Ana Abreu
Andreia Campos
Filipa Salgueiro
Filomena Pedro
Nuno Videira

Aprovisionamento

Elsa Estanqueiro
Paula Tábuas

Aprovisionamento/alimentação

Leopoldina Simões

SEGURANÇA

António Amado
José Pereira
Pedro Tarrafa
Ricardo Morais
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gestão e direção
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Diretor Clínico

Carlos Andrade

Imagiologia (médico responsável)

Egídio Machado

Enfermeira Diretora

Guilhermina Rodrigues

Internamento

Estefânia Abreu

Bloco Operatório

Ana So�ia Mota

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

António Travassos (presidente)
Ilídio Faria (vogal)
Guilhermina Rodrigues (vogal)

ASSEMBLEIA GERAL

Alexandre Linhares Furtado (presidente)

CONSELHO FISCAL (fiscal único)

Pinto Castanheira & Miguel Castanheira SROC
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os nossos sítios
contactos



os nossos sítios

www.ccci.pt

www.facebook.com/
CentroCirurgicoDeCoimbra

www.atlasrleye.com

www.expovisões.com
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os nossos contactos

Centro Cirúrgico de Coimbra

Rua Dr. Manuel Campos Pinheiro, 51
Espadaneira - S. Martinho do Bispo
3045-089 Coimbra - Portugal

Geral

Telefone: 239802700 - 916047932 - 968574777
Email: centrocirurgico@ccci.pt
 consultas@ccci.pt

Imagiologia

Telefone: 239802590
Email: radiologia@ccci.pt
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