
Conselho de Administração apresenta resultados
de 2019 e anuncia contratualização para 2020

O Conselho de Administração da ULSM convidou os colaboradores para uma reunião de apresentação 
de resultados de 2019 e de contratualização para o ano em curso. A sessão decorreu no último dia de 
janeiro, no Auditório do Hospital Pedro Hispano, e contou também com a presença do Conselho Fiscal. 

Assumindo as diferentes áreas de responsabilidade, os cinco elementos que compõe este órgão de 
decisão abordaram as questões que se relacionam com o modelo de financiamento da ULSM, os 
resultados conseguidos no ano passado, tendo por base a análise do desempenho assistencial e 
respetivos indicadores de qualidade e eficiência, e a vertente económico-financeira. Oportunidade ainda 
para apresentar o Plano de Atividades e Orçamento, destacando os principais eixos estratégicos e 
atividades a desenvolver tendo em conta as orientações da Tutela para este ano que agora se inicia.

ULSM/Hospital Pedro Hispano mantém-se entre os
melhores na avaliação SINAS@Hospitais

Aulas de preparação para o parto também ao sábado

Os resultados do relatório semestral do SINAS 
(Sistema Nacional de Avaliação em Saúde) 
divulgados a 16 janeiro continuam a classificar a 
ULSM/Hospital Pedro Hispano entre os prestadores 
de cuidados de saúde que demonstram cumprir 
critérios de qualidade em termos de excelência 
clínica, num total de 158 estabelecimentos avaliados 
pela Entidade Reguladora da Saúde (ERS).

A ULSM/Hospital Pedro Hispano obteve a 
classificação de excelência clínica em 13 das 16 
áreas de especialidade avaliadas pela ERS, no 
âmbito do SINAS@Hospitais, mantendo os seus 
resultados.     

Assim, no que se refere à análise por áreas clinicas de especialidade, destacam-se com nota máxima 
a Cirurgia de Ambulatório, a Neurologia (Acidente Vascular Cerebral), Ginecologia (Histerectomias) e 
Área dos Cuidados Transversais (Avaliação da Dor Aguda). Destaque ainda para a classificação máxima 
que o HPH obteve na avaliação de outras áreas, como a segurança do doente, a adequação e conforto 
das instalações e a focalização no utente.

 “Além da nota máxima que conseguimos na Cirurgia de Ambulatório, Ginecologia, Neurologia, Avaliação 
da Dor Aguda e Segurança do Doente, a verdade é que nas 16 áreas em que fomos avaliados, em 
todas obtivemos um bom desempenho, o que nos coloca no topo dos hospitais no que se refere à 
excelência clínica”, destaca Taveira Gomes, presidente do Conselho de Administração da ULSM, 
acrescentando que nesta instituição “a qualidade clínica, e também organizacional, caracteriza-se por 
um processo constante de melhoria contínua”.

Com o objetivo de responder aos pedidos das futuras mamãs, a equipa de enfermeiras especialistas 
em Saúde Materna decidiram alargar o horário das aulas de preparação para o parto, disponibilizando 
a manhã de sábado.

As grávidas/casais grávidos acompanhados no Serviço de Obstetrícia do Hospital Pedro Hispano têm 
desde abril de 2018 aulas de preparação para o parto (ginásio e piscina) na Piscina Municipal de 
Guifões, no âmbito de uma parceria entre a ULSM e a Câmara Municipal de Matosinhos, através da 
Matosinhos Sport.

Com o alargamento desta resposta ao fim-de-semana, a ULSM continua a inovar no acompanhamento 
das grávidas que procuram os seus serviços para o seguimento da gravidez, respondendo às dificuldades 
dos casais em conciliar a preparação para o nascimento do seu bebé com a vida profissional.

Matosinhos deu as boas vindas a 92 médicos internos

A 2 de Janeiro, como é tradição, a ULSM deu as boas vindas aos seus novos médicos Internos. Este 
ano, 37 jovens médicos escolheram a instituição para fazer o seu internato de Especialidade e 55 de 
Formação Geral. E com uma novidade: “Obtivemos a idoneidade na especialidade de Gastrenterologia 
e este ano recebemos o primeiro Interno”, comentou, orgulhosamente, a Diretora do Internato Médico, 
Ana Veloso.

A chegada dos jovens médicos é sempre um momento inspirador, de renovação na vida da instituição, 
e por essa razão a Diretora do Internato Médico fez questão de sublinhar a importância da sua presença 
no dia-a-dia da ULSM. “Vocês chegam para apender, mas nós também vamos aprender convosco, 
porque só assim é possível crescer. Todos os dias temos de aprender, não podemos assumir que já 
sabemos tudo”.

Também o Presidente do Conselho de Administração, Taveira Gomes, fez questão de lembrar aos 
novos Internos o papel crucial que têm na vida da instituição e a expectativa que se renova a cada ano, 
com a sua chegada, salientando que “fazer o internato aqui, numa Unidade Local de Saúde, é a 
possibilidade de conhecer todo o sistema, dos cuidados primários aos hospitalares”.

Recorrendo ao lema da ULSM – “Perto de Si” -, Taveira Gomes explicou que este não se refere a “uma 
questão geográfica, mas sim de estar envolvido com as pessoas de quem cuidamos, de fazer a diferença 
na qualidade de vida da pessoa que vão ter à vossa frente e de quem devem estar perto”. E é também, 
frisou, “estar perto dos que cá trabalham, porque todos são importantes, e estar perto de vós, de cuidar 
de vós, porque o vosso bem-estar é crucial para que tudo funcione”.

Núria: a Bebé do Ano

Passavam 24 minutos da meia-noite quando Núria 
decidiu nascer, tornando-se a nossa Bebé do Ano.

Os pais, Diana Santos e Filipe Batista, acreditaram 
que seriam antes, pois deslocaram-se da Trofa, 
onde residem e trabalham, para dar entrada no 
Serviço de Urgência ainda antes das 13h00. Mas 
a Núria quis ser a primeira bebé a nascer no HPH 
em 2020, por momentos até recebeu o “título” da 
bebé do ano no Norte do País.

Com quase 3,5 kg e 50 centímetros nasceu de 
parto normal a primeira filha deste casal unido há 
onze anos. “O que mais desejamos é que seja feliz, 
que tenha sempre saúde e nós cá estaremos a 
ajudar e ver crescer” – palavra de pais babados!

A escolha do Pedro Hispano para o nascimento do 
primeiro filho “não foi uma opção, foi sim uma 
obrigação”, diz a recém-mamã, explicando “O meu 
pai foi operado aqui, sempre foi bem tratado e 
sempre nos disse bem de todos os profissionais 
que passaram por ele. Nós viemos confirmar que 
não podíamos ter escolhido melhor”, garante.

Prémio distingue Investigação Clínica em Endocrinologia

Joana Lima Ferreira, médica do Serviço de 
Endocrinologia, ganhou o prémio de melhor trabalho 
de Investigação Clínica atribuído no Congresso 
Português de Endocrinologia 2020, que decorreu 
de 23 a 26 de janeiro, em Coimbra. "Endocrinopatias 
associadas aos inibidores de checkpoint 
imunológico: um preditor de prognóstico?" é o título 
do trabalho de investigação distinguido neste 
congresso, onde também foram apresentados 
outros artigos do Serviço de Endocrinologia, com 
destaque para: "Associação entre ferritinemia e 
síndrome de apneia obstrutiva do sono numa 
população obesa", "Introdução de monitorização 
flash de glicose em doentes sob perfusão 
subcutânea contínua de insulina",  "Uma 
apresentação incomum de síndrome poliglandular 
autoimune", "O impacto da função tiroideia no 
estudo da infertilidade feminina" e a "Infertilidade 
em mulheres com síndrome do ovário poliquístico: 
eficácia da inseminação artificial".
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