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Na vanguarda dos 
cuidados de saúde, 
a olhar pelos 
nossos utentes

«O intuito do novo Serviço de Pneumologia é ser um 
operador de referência na prestação de Cuidados 
Respiratórios pela prática de uma medicina de 
excelência e inovação.

É com orgulho que nos propomos intervir e melhorar 
numa vertente até aqui tão carenciada, e que permitirá 
colocar o Serviço de Pneumologia do CHL entre os 
mais bem apetrechados do País.»

Dr. Salvato Feijó
Diretor de Serviço
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Uma unidade 
ao serviço dos utentes

A Unidade de Pneumologia do CHL é um 
serviço de vanguarda, responde a todas as 
situações de consulta, diagnóstico e 
tratamento de patologias respiratórias, 
destinada a utentes, adultos ou crianças, 
e dotado das melhores tecnologias e dos 
profissionais mais competentes.

A sua missão assume a avaliação e o 
diagnóstico de uma forma rápida e eficaz 
e proporciona uma terapêutica 
tecnologicamente evoluída, no respeito 
absoluto pela individualidade do utente com 
evidentes ganhos em saúde.



Neste serviço poderá 
encontrar espaços 
e equipamentos modernos 
e adequados à melhor 
prestação de cuidados.

Diferenciação e Integração

Hospital de Dia

A Unidade de Pneumologia do CHL diferencia-se pelo facto de, num único 
local, concentrar todo o percurso de um utente desta especialidade. Nesta 
Unidade são realizados procedimentos como provas de função respiratória, 
estudos do sono (para diagnóstico de apneias, narcolepsias, etc), exames e 
tratamentos por endoscopia respiratória (broncoscopias, biópsias, entre outros).

Inclui as seguintes áreas:
• Consulta Externa;
• Exames complementares de diagnóstico;
• Terapêutica;
• Hospital de Dia.

E os seguintes espaços:
• Gabinetes de consulta;
• Fisiopatologia Respiratória;
• Hospital de Dia com sete cadeirões;
• Unidade de Pneumologia de Intervenção com recobro especializado 

e unidade especial de descontaminação;
• Quartos para estudos polisonográficos do sono.

A equipa é composta por:
• Pneumologistas;
• Imunoalergologista;
• Enfermeiros;
• Técnicos de cardiopneumologia;
• Assistentes operacionais;
• Assistentes administrativos.

O Serviço de Pneumologia dispõe de uma 
nova área constituída por Consulta, 
Fisiopatologia Respiratória, Hospital de Dia, 
Laboratório do Sono e Unidade de 
Pneumologia de Intervenção. 

Estes departamentos permitirão a realização 
de técnicas avançadas de diagnóstico e 
terapêutica da doença respiratória, 
nomeadamente da Asma, da Doença 
Pulmonar Obstrutiva Crónica (DPOC), das 
Doenças Profissionais, da Síndrome da Apneia 
do Sono, do Cancro do Pulmão, etc.

A Unidade de Pneumologia do CHL inclui um Hospital de Dia onde será 
possível tratar em ambulatório doentes com insuficiência respiratória e realizar 
ou preparar exames de diagnóstico e terapêutica, nomeadamente a aferição de 
oxigénio, testes de imunoalergologia, preparação para estudos de sono e 
ventilação não invasiva domiciliária, etc.


