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Novos desafios na Humanização dos Cuidados

Aproximar a formação às necessidades sentidas na prática clinica e refletir sobre os desafios que se colocam aos cuidados de 
saúde primários na resposta às necessidades da população, num contexto de partilha multiprofissional, foi o mote do III Encontro 
do Aces Matosinhos, que decorreu nos dias 21 e 22 de novembro, no Auditório Infante D. Henrique (APDL), em Leça da Palmeira.

Cumprindo o “compromisso de renovar a cada ano este encontro”, como lembrou em nome da comissão organizadora, Carla Ponte, 
médica de família e presidente do Conselho Clínico e de Saúde do Aces Matosinhos, esta terceira edição foi dedicada aos “novos 
desafios” com que se defrontam os profissionais de saúde, a começar pelo impacto das novas tecnologias na relação com o utente 
e pela humanização dos cuidados.

 Assim, o programa deste encontro incidiu em quatro grandes áreas temáticas que traduzem as preocupações atuais e a “abrangência 
dos cuidados de saúde primários” – a contratualização e o impacto na saúde da população, as novas redes em saúde, olhares sobre 
a vulnerabilidade, o bem-estar e satisfação profissional.

Na sessão de abertura, o Presidente do Conselho de Administração da ULSM, Taveira Gomes, reconheceu que a aposta no tema 
– “Novos desafios na humanização dos cuidados” – não poderia ser “mais atual, pertinente e indispensável”, convidando à participação 
e à troca de experiências. Por seu lado, a chefe de gabinete da 
Presidente da Câmara Municipal, Marta Laranja Pontes, em sua 
representação, fez questão de lembrar o trabalho de parceria 
que tem vindo a ser dinamizado há vários anos entre a Autarquia 
e a ULSM, concretizando, no terreno, através de diferentes 
respostas às necessidades de saúde da população de Matosinhos, 
o Plano Municipal de Saúde.  

 De destacar ainda um momento especial dedicado aos dez anos 
das Unidades de Cuidados na Comunidade (UCC) que, além de 
recordar o pioneirismo da ULSM ao avançar com duas das 
primeiras unidades a nível nacional (UCC da Senhora da Hora 
e UCC de S. Mamede), foi oportunidade para refletir sobre a 
mudança que esta resposta assistencial, caracterizada pelos 
cuidados de proximidade e de trabalho na comunidade, veio trazer 
à população do concelho de Matosinhos.

A dor na qualidade dos cuidados de saúde

O modo como os doentes percecionam a qualidade dos cuidados 
é indissociável da forma como os profissionais de saúde tratam 
a “sua” dor, seja no contexto de doença, na sequência de uma 
intervenção cirúrgica ou de um procedimento. A dor funciona 
como uma espécie de “barómetro” da qualidade dos cuidados 
que determina a “imagem que os utentes levam dos cuidados 
que lhe foram prestados e do serviço ”, como referiu Isabel Oliveira, 
Enfermeira Supervisora, na sessão de abertura do simpósio 
“Abordar a Dor – Estratégias e Desafios” que decorreu no passado 
dia 29 de novembro, no auditório do Hospital Pedro Hispano.

Numa iniciativa da equipa de enfermagem do Departamento de 
Cirurgia (Serviços de Cirurgia B e C), a organização deste simpósio 
mereceu elogios por parte dos vários elementos do Conselho de 
Administração presentes, tendo em conta não só a pertinência 
do tema, como a importância de atualização de conhecimentos 
e de estratégias (farmacológicas e não farmacológicas) que se 
tem revelado em constante evolução nos últimos anos, 
determinante para o “bem-estar e qualidade de vida” dos doentes.

Semana Europeia da Prevenção de Resíduos

Nada se perde, tudo se transforma é a máxima da reciclagem 
que ao longo da Semana Europeia da Prevenção de Resíduos 
a equipa dos Serviços Hoteleiros mais uma vez demonstrou 
através de diferentes sugestões e atividades. Seja um móvel 
antigo que ganha novas funções, um presépio a partir de cápsulas 
de café, uma árvore de natal construída com garrafas de plástico, 
numa mostra de criatividade que destacou a capacidade dos mais 
novos, neste casos os alunos das EB da Barranha e de Sendim, 
em construir brinquedos, como um robot ou um barco, a partir 
desperdícios, como restos de plástico e papel, e até torneiras de 
duche. Este ano, os utentes e profissionais voltaram também a 
ter oportunidade de experimentar novas receitas de bolos 
confecionados com cascas de fruta e outras sugestões que têm 
em comum o aproveitamento de alimentos, numa iniciativa da 
equipa de alimentação da SUCH, acompanhada pelos dois bares 
existentes no Hospital que também se associaram à iniciativa.

Dia Mundial da Prematuridade

Em todo mundo, um em cada dez bebés nasce prematuro. 
Uma realidade que os Serviços de Neonatologia bem conhecem 
e para os quais têm vindo a preparar-se no sentido de garantir 
os melhores cuidados. Nesse sentido, este ano, as Neonatologias 
do Grande Porto – Unidade Local de Saúde de Matosinhos, Centro 
Materno Infantil do Norte e  Centro Hospitalar São João – uniram-
se para assinalar este dia especial, 17 de novembro, num evento 
que reuniu os seus ex-prematuros e famílias com as equipas de 
profissionais das três instituições. “Nascer cedo demais: receber 
os cuidados certos, no lugar certo e na hora certa” foi o lema 
deste almoço-convívio, que decorreu na Quinta dos Cónegos, 
na Maia, e que serviu para celebrar a vida daqueles que nascem 
bem pequeninos, mas que se transformam em verdadeiros heróis.

No caso da ULSM, a Unidade de Neonatologia tem-se destacado 
não só pelos cuidados intensivos neonatais que garante, mas 
também pelo acompanhamento dos bebés no momento da alta 
através de uma visita domiciliária da equipa de enfermagem, além 
das diferentes consultas de seguimento destes bebés 
disponibilizadas pelo Serviço de Pediatria. A baixa incidência de 
infeção nasocomial desta unidade é um indicador que a sua 
diretora, Alexandrina Portela, neonatologista e pediatra destaca, 
bem como o incentivo ao aleitamento materno, uma vez que o 
HPH é um “Hospital Amigo dos Bebés”.

Pedro Hispano recebe novo certificado
de “Hospital Amigo dos Bebés”

O Hospital Pedro Hispano voltou a renovar o seu título de “Hospital Amigo dos Bebés”, conquistado pela primeira vez em 2011. A 
entrega do certificado, com validade até 2021, decorreu a 8 de novembro, no âmbito da Conferência Internacional de Aleitamento 
Materno 2019, que se realizou no Auditório do Centro de 
Reabilitação do Norte, e que contou com a presença da ministra 
da Saúde, Marta Temido.

A presidente da Comissão Nacional Iniciativa Amiga dos Bebés, 
a pediatra e também ex-ministra da Saúde, Ana Jorge, entregou, 
na ocasião, ao Presidente do Conselho de Administração da 
ULSM, Taveira Gomes, e à Enfermeira Diretora, Margarida Filipe, 
o certificado que garante que o Hospital Pedro Hispano continua 
a implementar as medidas definidas pela OMS e pela UNICEF 
de promoção e incentivo ao aleitamento materno. 

Recorde-se que o Hospital Pedro Hispano é, desde Setembro 
de 2011, considerado “Hospital Amigo dos Bebés”. Um título que 
renovou em maio de 2015, e novamente em 2018. O próximo 
passo é conseguir o mesmo título para o Aces Matosinhos, a 
caminho de uma “Unidade Local de Saúde Amiga dos Bebés”.

“Controla a tua diabetes,
reduz a tua pegada
ecológica”

Dirigida às crianças e jovens diabéticos, a Unidade de Endocrinologia 
Pediátrica lançou uma campanha informativa, afixando vários 
cartazes na Consulta de Pediatria, alertando para a importância 
da reciclagem. Fugindo às mensagens habituais e de encontro 
ao tema da sustentabilidade e da preocupação ambiental, a equipa 
entendeu que o Dia Mundial da Diabetes seria uma oportunidade 
para incentivar as crianças e jovens diabéticos à reciclagem dos 
resíduos que produzem na gestão da sua doença (as pilhas das 
bombas difusoras e as embalagens de cartão, por exemplo), 
colocando cada um no contentor adequado. 

Como já é habitual, a Unidade de Cuidados na Comunidade da 
Senhora Hora também não deixou passar em falta este dia que 
se assinalou a 14 de novembro. Em parceria com os Lions  Club 
da Lusofonia e das Escolas Básicas do Agrupamento da Senhora 
da Hora, a UCCSH convidou a população para um conjunto de 
iniciativas que incluíram um workshop sobre alimentação saudável, 
com a colaboração da nutricionista da equipa, com as suas dicas 
de receitas saudáveis e com direito a degustação (das receitas 
previamente confecionadas, com toda a dedicação, pela equipa). 
Também com o objetivo de prevenir, não poderia faltar um 
workshop de dança, a cargo dos mais pequenos, os alunos, mas 
envolvendo também os pais.

Dia Mundial da DPOC - A importância da prevenção

Com o objetivo de alertar para a incapacidade provocada pela 
DPOC (Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica) e para a necessidade 
de a prevenir, nomeadamente através da cessação tabágica, o 
Núcleo de Enfermeiros de Reabilitação da Comunidade da ULSM 
assinalou a data, 19 de novembro, com a realização de uma 
atividade dirigida aos utentes e visitas do Hospital Pedro Hispano. 
Assim, a equipa decidiu realizar uma ação de sensibilização, 
abordando os utentes e visitas que circulavam no átrio, pedindo-
lhes para fazer um pequeno circuito a pé, respirando apenas por 
uma palhinha. "O objetivo era fazer com que experimentassem 
a incapacidade provocada por uma doença pulmonar obstrutiva", 
como explica Liliana Silva, especialista em Enfermagem de 
Reabilitação, alertando para a importância da prevenção.

ULSM recebe visita da instituição
académica brasileira FELUMA

A ULSM recebeu na segunda semana de novembro a visita de um grupo de alunas da pós-graduação em Ciências Médicas da 
Fundação Educacional Lucas Machado (FELUMA), localizada em Minas Gerais, no Brasil.

O grupo de nove formandas deslocou-se à ULSM para uma visita 
técnica que teve como objetivo conhecer o modelo de 
funcionamento desta instituição, bem como as suas potencialidades 
na procura de soluções para os problemas que o sistema de 
saúde brasileiro enfrenta.

Com um programa intenso de formação, desenhado pelo Conselho 
de Administração, de forma a dar a conhecer a organização desta 
ULS, as suas respostas e as suas características diferenciadoras 
no panorama de saúde nacional, o grupo teve oportunidade de 
contactar com os diferentes serviços, departamentos e estruturas 
assistenciais, bem como ficar a conhecer alguns dos programas 
que caracterizam a integração de cuidados hospitalares (Hospital 
Pedro Hispano) e os cuidados de saúde primários (Agrupamento 
de Centros de Saúde de Matosinhos).

Treinar a resposta em situações de catástrofe

Durante três dias, mais de uma centena de profissionais da 
Saúde, Segurança e Proteção Civil viveram uma experiência 
intensa de treino em situação de catástrofe, pondo à prova a 
capacidade de resposta das várias organizações e estruturas 
com responsabilidade de intervir num contexto de acidente com 
multivítimas. 

As tendas de campanha previamente instaladas no espaço exterior 
do Hospital Pedro Hispano foram transformadas em três hospitais, 
uma central de meios, gabinetes de crise, centro de comandos 
criando um cenário tão próximo da realidade que pode ser o 
socorro a um atentando terrorista num resort de luxo, durante 
umas férias de Verão, ou num concerto de uma conhecida cantora 
internacional. Situações extremas que exigem uma capacidade 
de resposta altamente preparada e treinada, e foi esse o objetivo 
da ULSM ao realizar nas suas instalações o Curso Medical 
Response to Major Incidents (MRMI), que decorreu de 18 a 20 
de outubro.

Durante três dias, Matosinhos foi Anyland, o cenário onde decorreram dois atentados terroristas que fizeram centenas de vitimas 
exigindo a intervenção de profissionais de diferentes áreas, como bombeiros, técnicos da proteção civil, polícias, seguranças, militares, 
médicos, enfermeiros, psicólogos, sociólogos, assessores de comunicação, jornalistas e gestores. Pela ULSM, participaram mais 
de 100 formandos, como salientou o presidente do Conselho de Administração, reconhecendo “a importância de treinar a resposta 
a estas situações extremas, com destaque para a resposta hospitalar”.   

Original da Suécia, o curso é o único com certificação diferenciada na área da emergência e catástrofe internacional pela European 
Society for Trauma and Emergency Surgery, tendo por base um modelo de simulação avançado capaz de treinar toda a cadeia de 
comando num cenário de acidente, bem como a capacidade da resposta hospitalar num contexto de emergência com multivítimas. 
Em Portugal, o curso MRMI é da responsabilidade do Madeira International Disaster Training Center, que tem por objetivo promover 
a formação na área da emergência, trauma e catástrofe ao nível nacional e internacional.

Serviço de Gastrenterologia
equipado com
ecoendoscópico

O Serviço de Gastrenterologia do Hospital Pedro Hispano recebeu 
em outubro um novo equipamento – um ecoendoscópico – que 
vem permitir uma nova resposta no diagnóstico e tratamento dos 
seus doentes com lesões malignas do tubo digestivo (cancro do 
esófago, estômago, do reto e pâncreas), evitando pedidos de 
exames a outras instituições de saúde.

A aquisição do ecoendoscópico, num investimento superior a 100 
mil euros, veio dotar o Serviço de Gastrenterologia de uma 
resposta que até agora não era possível no HPH, obrigando os 
doentes a deslocar-se a outras instituições para a sua realização. 
Assim, a partir de agora, o serviço prevê realizar cerca de 300 
exames por ano, o que “permite responder à necessidade de 
acompanhamento dos doentes, com evidentes melhorias na sua 
com qualidade de vida, ao evitar a deslocação a outros hospitais 
e a internamentos desnecessários”, como salienta o 
gastrenterologista José Soares, diretor deste serviço que nos 
últimos dois anos tem investido na formação da sua equipa clínica 
nesta área da ecoendoscopia diagnóstica e terapêutica, de modo 
a assegurar a sua execução por especialistas.

Nova aposta na investigação clínica

A criação de uma nova unidade de ensaios clínicos precoces, 
em setembro último, veio trazer uma nova dinâmica à investigação 
clínica que se desenvolve na ULSM, criando condições adequadas 
à realização de ensaios clínicos de Fase I e Fase II em voluntários 
doentes (Early Phase Clinical Trials Unit).     
Este avanço tem por base um protocolo de colaboração para a 
investigação clínica que a ULSM celebrou em 2013 com a 
Blueclinical – Investigação e Desenvolvimento em Saúde, sendo 
que até este momento a parceria incidia sobre os ensaios clínicos 
de Fases II a IV. Trata-se de uma nova aposta ambicionada pelas 
duas instituições na procura de novas respostas e no acesso a 
medicamentos inovadores.

II Encontro de Enfermagem de Reabilitação
– a afirmação de uma especialidade

Superando as expectativas da organização, o II Encontro de 
Enfermagem de Reabilitação, que decorreu nos dias 11 e 12 de 
outubro, esgotou a lotação do Auditório da Associação Nacional 
de Farmácias, no Porto. Mais que um encontro científico, foi um 
momento de afirmação da especialidade de enfermagem de 
reabilitação e do seu papel na prestação de cuidados à população 
e na criação de “valor em saúde”, como referiu na sessão de 
abertura a Enfermeira Directora e Vogal da ULSM, Margarida 
Filipe, destacando a importância que esta área de intervenção 
sempre teve na instituição, considerada “fundamental e estruturante 
à continuidade de cuidados na comunidade”.    

Organizado pela Grupo de Enfermeiros de Reabilitação da ULSM, 
este segundo encontro teve como lema “Enfermagem de 
Reabilitação – o que sabemos e como fazemos”, e pretendeu 
promover a atualização, debate e reflexão sobre as intervenções 
de enfermagem nas diferentes áreas de atuação, como a 
reabilitação no doente neurológico, a reabilitação cardiorrespiratória, 
na sexualidade, no desporto, lançando ainda a discussão sobre 
a investigação as novas perspetivas que se desenham para esta 
especialidade. Neste encontro participam enfermeiros e médicos 
dos serviços da ULSM, mas também um elevado número de 
profissionais de outras instituições de saúde.

Aquisição de novos aparelhos de mamografia e rx

O Hospital Pedro Hispano, integrado na Unidade Local de Saúde de Matosinhos, está a investir na modernização do equipamento 
de Imagiologia com a aquisição de novos aparelhos para realização de mamografia e de radiografia, que vão permitir aumentar a 
capacidade de resposta do serviço, reduzindo o tempo de espera dos utentes para a realização destes exames.    

A aquisição de um novo mamógrafo, num investimento superior a 145 mil euros, vem substituir o aparelho atualmente existente, 
que começa a tornar-se obsoleto no diagnóstico precoce do cancro da mama, uma patologia que apresenta uma elevada taxa de 
incidência no concelho de Matosinhos, face à média nacional. A nova versão a adquirir deste equipamento é digital (a atual é 
analógica), o que vai permitir não só a realização de um maior número de exames, bem como uma melhoria significativa da qualidade 
da imagem e por consequência, do diagnóstico, além de outros procedimentos cirúrgicos e clínicos. 

Por sua vez, a aquisição de um novo equipamento de radiografia, orçado em 135 mil euros, vai permitir aumentar a capacidade 
instalada do Serviço de Imagiologia, que passa a conseguir realizar um maior número de exames e assegurar uma resposta mais 
eficaz, contribuindo para a melhoria das condições assistenciais dos seus utentes e de trabalho para os profissionais.

O uso e (de) uso das
novas tecnologias

O desafio das novas tecnologias, a dependência que as redes 
sociais e a internet pode causar nos mais novos, mas sem ignorar, 
ao mesmo tempo, as suas potencialidades na estratégia de 
aprendizagem e na relação com o mundo, dominaram a discussão, 
mais em tom de preocupação, no encontro deste ano da Unidade 
Coordenadora Funcional da Criança e do Adolescente da ULSM, 
que decorreu no passado dia 25 de outubro, no auditório do 
Hospital Pedro Hispano. Pediatras, enfermeiros, psicólogos, 
pedopsiquiatras, assistentes sociais, pais e professores tentaram 
consensos e estratégias, numa troca de experiências e de opiniões, 
sem respostas definitivas, mas com respostas partilhadas – família, 
escola e sociedade.        

Sob o lema “A Criança e o Adolescente na Escola e na 
Comunidade”, o encontro foi mais participados dos últimos anos, 
evidenciado a diversidade dos profissionais envolvidos.

Ajudar as mães e os pais na amamentação

Como habitualmente, a ULSM assinalou a Semana Mundial do Aleitamento Materno, que este ano decorreu entre 30 de setembro 
a 4 de outubro, com diversas iniciativas dirigidas às grávidas, recém-mamãs e seus bebés, com o objetivo de informar, esclarecer 
dúvidas e de apoiar os pais neste início de vida dos seus filhos.   

“Amamentar na ULSM – desafios e realidades” foi o tem escolhido para a sessão formativa, na qual se abordou a sustentabilidade 
da amamentação, a importância da primeira semana de vida do bebé, a fisiologia da lactação, o desafio da amamentação exclusiva, 
com destaque ainda para a apresentação do projeto em curso “ULSM Amiga dos Bebés”. Além desta sessão, o programa elaborado 
pelo Comité de Aleitamento Materno da ULSM incluiu diferentes propostas, como aulas de pilates para grávidas, recém–mamãs e 
seus bebés, workshops sobre nutrição, babywearing, massagem infantil e, como habitualmente, também de costura da almofada 
de amamentação. De modo a facilitar a participação e ir ao encontro da comunidade, as atividades decorreram no Centro de Desportos 
e Congressos de Matosinhos, numa parceria com a Matosinhos Sport.

Simulacro de incêndio de “surpresa”
na Consulta Externa

O Hospital Pedro Hispano realizou no final de setembro (dia 
27) um exercício de simulação de incêndio na área da Consulta 
Externa (Piso 0) que obrigou à evacuação de utentes e profissionais 
para o exterior do edifício. Este exercício de simulação, o 14º, 
teve como objetivo testar a operacionalidade do Plano de 
Emergência Interna, treinar as comunicações entre os vários 
intervenientes e a articulação com os meios externos de socorro. 
E, desta vez, o exercício teve carácter surpresa relativamente 
ao momento do dia em que iria acontecer. 

Assim, a partir do momento em que foi confirmado o incêndio 
(simulado) na área da Consulta Externa, os seus profissionais e 
de outros serviços próximos, como o Serviço Social, os Exames 
Especiais, a Farmácia de Ambulatório, o Serviço de Nutrição e 
o Gabinete de Codificação, além dos espaços comercias existentes 
no átrio da entrada, tiveram que fazer a evacuação do local onde 
se encontravam, utilizando as saídas de emergência disponíveis 
no edifício, e procurar o ponto de reunião mais próximo. No balanço deste exercício, destaque positivo para a capacidade de resposta 
e de envolvimento das equipas dos serviços, e para a necessidade de se identificar alguns constrangimentos estruturais do edifício 
a melhorar.

Pelos caminhos da História
e da Saúde em Matosinhos

Numa noite de setembro a antecipar a chegada do Outono e já a convidar a ficar em casa, o último passeio guiado por Joel Cleto, 
encerrando um ciclo de histórias, lendas e descobertas que se interligam com a Saúde em Matosinhos, foi sem dúvida o mais 
participado.

Da praia do Titan à Igreja do Bom Jesus de Matosinhos, o grupo composto por colaboradores da ULSM, familiares e amigos, além 
dos habituais seguidores do historiador Joel Cleto, manteve-se interessado e curioso, resistindo a um nevoeiro intenso (que acabou 
por dar um tom algo misterioso à noite) e a uma chuva miudinha.     

Com a “Tragédia Humana” ali mesmo ao lado, Joel Cleto começou pela lenda de Cayo Carpo, na praia que deu nome a Matosinhos, 
seguindo para o monumento do Senhor do Padrão, descrevendo um cenário hoje difícil de imaginar. Entre lendas, factos e muitas 
curiosidades, o percurso passou à entrada da Lota de Matosinhos e do Mercado, (re) descobrindo ruas antigas e homenagens a 
alguns heróis da terra, como um recente espaço urbano dedicado ao Dr. Sousinha (Dr. Manuel Rodrigues de Sousa), figura 
incontornável da Saúde em Matosinhos, localizado bem perto do seu antigo consultório (Rua de S. Roque, nº 160), onde todos 
encontravam ajuda, principalmente os mais pobres.

As ruas estreitas e antigas conduziram à Igreja do Bom Jesus de Matosinhos, sobre a qual parece existir sempre uma nova história 
ou uma lenda para descobrir. Apesar disso, Joel Cleto decidiu prolongar um pouco mais o percurso até ao Parque 25 de Abril, 
convidando a um novo olhar sobre a modernidade dos painéis de José Emídio, e da história que contam sobre Matosinhos.

Sorrir com os Palhaços d`Opital

No final de Setembro recebemos a primeira visita da Associação 
Palhaços d´Opital e a sua dupla de doutores palhaços, Risotto 
e Donizete, que espalharam sorrisos por todo o hospital, 
especialmente nos serviços que visitaram – Hospital de Dia, 
Serviço de Ortopedia e Medicina D –, surpreendendo os nossos 
utentes e também os profissionais com momentos de alegria e 
afeto, sempre com boa disposição.   

Estas visitas, que se realizam de 15 em 15 dias, resultam de um 
protocolo de cooperação que a ULSM celebrou com esta 
associação cultural sem fins lucrativos, que desenvolve um 
programa de intervenção lúdica dedicado aos doentes adultos, 
internados ou em tratamento. O objetivo é proporcionar momentos 
de alegria e bem-estar aos nossos utentes, apesar da doença, 
contribuindo assim para a humanização dos cuidados.


