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CONSULTAS DE
ESPECIALIDADE
- Alergologia
- Cardiologia
- Cardiologia Pediátrica
- Cirurgia Vascular
- Cirurgia Plástica
- Clínica Geral
- Dermatologia
- Diabetologia
- Endocrinologia
- Fisiatria
- Medicina Interna
- Gastroenterologia
- Ginecologia / Obstetrícia
- Neurologia
- Ortopedia
- Otorrinolaringologia
- Oftalmologia
- Pediatria
- Podologia
- Psicologia
- Psiquitria
- Reumatologia
- Sono
- Urologia
EXAMES
- Análises Clínicas
- Audiometria
- Densitometria Óssea
- Doppler Arterial e Venoso
- Doppler Cardíaco
- ECG Holter 24 horas
- ECG Prova de Esforço em
Tapete Rolante
- Ecocardiograma Modo M e
Real Time
- Ecografia
- Electroencefalograma (EEG)
- Estudos do Sono (PSG e
TLMS)
- Espirometria
- Galactografia Mamária
- M.A.P.A
- Ortopantomografia
- Radiologia do Aparelho
Digestivo
- Radiologia Geral
- Ressonância Magnética
- TAC
- Urofluxometria

FICHA TÉCNICA

HOSPITAL SOERAD DEBATE A DIABETES

O Hospital SOERAD associou-se ao Dia Mundial da Diabetes realizando uma sessão clínica no passado dia 15 de Novembro subordinada ao tema “A Diabetes e os Proﬁssionais de Saúde”.
A sessão teve a presença de cerca de 50 par•cipantes, entre médicos, enfermeiros e outros
técnicos de saúde. Foi moderada pelo Dr. Sérgio Borges, especialista de Medicina Interna do
novo Hospital SOERAD, e contou com a intervenção do Dr. Jorge Caldeira, Diabetologista e um
dos mais conceituados especialistas nacionais na doença, assim como do Dr. José Henriques,
O•almologista e director clínico do Ins•tuto de Re•na de Lisboa, da Dra. Neuza Mendes,
Ginecologista e Obstetra da Maternidade Alfredo da Costa e do Dr. Francisco Crespo, especialista
em Patologia Clínica e director clínico do Hospital SOERAD. Cada um dos oradores expôs os efeitos
da Diabetes segundo a perspec•va da sua especialidade para uma audiência de proﬁssionais de
saúde. Foi destacada a necessidade dos proﬁssionais de saúde estarem alerta para a epidemia
silenciosa que é a diabetes de maneira a que o diagnós•co e o tratamento atempado da doença e
das suas complicações seja o principal obje•vo.
No ﬁnal da Sessão Clínica foi dado a conhecer o novo Hospital, numa visita guiada que
suscitou bastante interesse e onde se puderam mostrar as novas infraestruturas e
serviços disponibilizados na Unidade de saúde recentemente inaugurada e colocada ao dispor da
população da região oeste.
NOVO SERVIÇO DE MEDICINA FÍSICA
E DE REABILITAÇÃO JÁ SE ENCONTRA
EM FUNCIONAMENTO

Equipado com doze boxes de tratamento,
dois ginásios e piscina para hidroterapia e
dispondo de uma equipa mul•disciplinar de
proﬁssionais (médico ﬁsiatra, ﬁsioterapeuta,
terapeuta da fala e terapeuta ocupacional)
trabalhando de forma coordenada para a
obtenção de resultados mais eﬁcazes para os
pacientes.
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ABERTURA DO HOSPITAL SOERAD

Abriu portas no início do passado mês de
Outubro o novo Hospital SOERAD. Esta nova
unidade de saúde é o resultado de mais
de 3 décadas de experiência da SOERAD
enquanto prestadora de cuidados de saúde,
disponibilizando modernas infraestruturas,
a mais recente tecnologia e proﬁssionais
experientes para melhor o servir. Transitaram já
para este novo edi!cio os serviços já existentes de
Atendimento Permanente 24h, Medicina
Dentária e Consultas de Especialidade, bem
como a nova valência de Medicina Física e de
Reabilitação. Até ao ﬁnal do ano estarão
também em funcionamento o Bloco Operatório, Internamento e Cuidados Con•nuados
Integrados. Os exames complementares de
diagnós•co manter-se-ão no edi!cio já
existente.
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