
Ministra da Saúde inaugura nova unidade de
cuidados intensivos do Hospital Pedro Hispano/ULSM

Naquela que foi a sua primeira visita institucional 
em tempo de pandemia, a ministra da Saúde 
deslocou-se a Matosinhos, a 5 de maio, para 
inaugurar a nova unidade de cuidados intensivos 
do Hospital Pedro Hispano/ULSM. Construída em 
20 dias, a Unidade 2 do Serviço de Medicina 
Intensiva permitiu duplicar a capacidade de resposta 
neste nível de cuidados, ampliando para 21 camas 
a resposta a doentes críticos, que se revelou 
fundamental no tratamento de doentes com covid19.

Na ocasião, a ministra da Saúde não poupou elogios 
à estratégia e à capacidade de resposta da ULSM 
que “em conjunto com a comunidade, num tempo 
extraordinariamente difícil e curto, não só conseguiu 
responder à atividade assistencial necessária, mas 
preparar uma nova resposta de 11 camas adicionais 
com condições adequadas para duplicar a resposta 
do serviço”. 

Um esforço com “pronúncia do Norte” que ajudou 
o País a aproximar-se da média europeia. “Trata-
se de uma resposta no sentido de mais um passo 
do que devemos fazer: ter em Portugal capacidade 
de resposta em medicina intensiva que esteja em 
linha com a da União Europeia”, afirmou Marta 
Temido.

A encerrar uma breve sessão de apresentação do 
projeto pelo Diretor do Serviço de Medicina 
Intensiva, Rui Araújo, com a presença da presidente 
da Câmara Municipal de Matosinhos, Luísa 
Salgueiro, que destacou o trabalho desenvolvido 
pela ULSM na “capacidade extraordinária de se 
reorganizar na resposta aos cuidados de saúde 
da comunidade, nesta fase particularmente 
exigente”, Marta Temido lembrou que os “os tempos 
que aí vêm vão ser complicados, mas precisamos 
de nos reinventar enquanto Serviço Nacional de 
Saúde, para manter o orgulho e a confiança dos 
portugueses”.

Com capacidade para 11 quartos individuais com pressão negativa, o projeto da autoria do Gabinete 
de Arquitetura Ventura & Partners, representa um investimento de cerca de 700 mil euros, verba que 
foi possível reunir com o apoio de vários mecenas, entre os quais grandes empresas locais, além da 
Câmara Municipal de Matosinhos que desde o primeiro momento se associou à ULSM. 

"O objetivo foi criar condições de tratamento efetivo de doentes e de segurança para os profissionais, 
assumindo que esta nova ala faz parte de um plano integrado de resposta local e regional que nos 
permite receber muitos doentes, mas de modo a garantirmos as condições de tratamento adequadas", 
sublinhou, por seu lado, o presidente do Conselho de Administração, Taveira Gomes, agradecendo, 
reconhecidamente, aos mecenas deste projeto o apoio que o tornou possível a sua concretização “a 
bem de todos”.

Nesta visita, estiveram também presentes o secretário de Estado da Mobilidade e Coordenador Regional 
do Norte para a resposta ao Covid19, Eduardo Pinheiro, e o presidente da Administração Regional de 
Saúde do Norte, Carlos Nunes.

Na visita à ULSM, a ministra da Saúde cumpriu 
mais um compromisso que a agenda da pandemia 
obrigou a adiar: a inauguração da Unidade de 
Ambulatório de Saúde Mental, inicialmente prevista 
para março último. Ainda assim, e sem a sessão 
de trabalho que estava a ser preparada, Marta 
Temido dedicou atenção e elogios a este novo 
projeto, a funcionar desde dezembro do ano 
passado, e que traduz a evolução que se pretende 
nesta área da Saúde Mental para Matosinhos.

A nova unidade, construída no local onde 
anteriormente funcionava o arquivo da instituição, 
permitiu concentrar no mesmo espaço a atividade 
clínica de ambulatório de adultos e da área infanto-
juvenil, potenciando uma nova dinâmica de resposta 
e de qualidade assistencial ao Departamento de 
Saúde Mental. Com um investimento superior a 
100 mil euros, a obra incluiu a instalação do Hospital 
de Dia (para tratamentos que é necessário realizar 
no hospital, mas que não necessitam de 
internamento), gabinetes de consulta e de 
enfermagem, salas adequadas às terapias de grupo, 
e ainda espaço para serviços de apoio à atividade 
clínica. Os utentes têm acesso direto à unidade a 
partir do exterior, sem necessitar de circular pelo 
hospital.

O Departamento de Saúde Mental integra, atualmente, cerca de 32 elementos, entre médicos psiquiatras 
e psicólogos, que têm vindo a exercer a sua atividade clínica no Hospital de Pedro Hispano e nas 
Unidades de Saúde Familiar que constituem o ACES Matosinhos. 

A assinalar dez anos de atividade assistencial, “a construção desta unidade era há muito um objetivo 
do Departamento de Saúde Mental, ao possibilitar melhores condições de atendimento aos utentes e 
de funcionalidade para os profissionais, na continuidade do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido 
nesta área”, como destacou a sua diretora, a psiquiatra Fátima Ferreira.

Mais que nunca, e neste ano que a OMS dedicou aos enfermeiros, designando a efeméride como 
Ano Internacional do Enfermeiro e da Parteira, para assinalar o trabalho desenvolvido, destacar as 
condições desafiadoras que estes profissionais de saúde muitas vezes enfrentam, bem como defender 
o investimento que ainda é necessário concretizar, era importante lembrar, assinalar, comemorar. Foi 
assim na ULSM, apesar dos dias difíceis e exigentes. Primeiro com uma mensagem da Enfª Diretora, 
Margarida Filipe, que elogiou “a dedicação extraordinária, a resiliência e enorme capacidade de trabalho 
dos enfermeiros da ULSM”, depois com uma breve homenagem pelo Grupo de Fados da Escola Superior 
de Enfermagem do Porto, que se deslocaram ao nosso hospital para dedicar aos futuros colegas alguns 
fados, com a letra e a música inconfundível de Zeca Afonso e de Adriano Correia de Oliveira.

Imprescindíveis ao dia-a-dia da instituição, os 
Assistentes Operacionais tiveram este ano um dia 
sem festa, mas com toda a dedicação que 
merecem. Assim, em jeito de reconhecimento 
receberam da diretora dos Serviços Hoteleiros, 
Georgina Correia, um pin alusivo à data.

Também não foram esquecidos, porque as nossas mamãs, papás e as nossas crianças merecem 
todos os mimos.

No meio da pandemia surgiram diferentes iniciativas, 
de vários serviços que tentaram apoiar, 
contextualizar, ajudar à vida dos profissionais e 
dos utentes. Assim, enquanto o Departamento de 
Saúde Mental disponibilizou uma equipa que 
assumiu uma escala de resposta aos profissionais 
da instituição que dela necessitassem, o Núcleo 
de Enfermeiros de Saúde Mental e Psiquiatria da 
ULSM (NEESM) criou uma linha dirigida à 
comunidade externa da ULSM para apoio de saúde 
mental, que arrancou a 5 de maio.

Por seu lado, o Serviço de Nutrição, através da 
sua equipa do ACES, fez questão de continuar a 
acompanhar os seus utentes lembrando que “A 
Alimentação Saudável não está de quarentena”.

Assim, com a colaboração do Gabinete de 
Comunicação, através da página de FB e site 
institucional, fez chegar à população conselhos, 
dicas e sugestões, tendo por base as orientações 
do manual de alimentação da DGS preparado para 
estes tempos de pandemia. Outra iniciativa, desta 
vez de cariz solidário, foi a recolha de bens 
alimentares e de produtos de higiene organizada 
pelos Internos da USF Oceanos. E porque existem 
“Muitas formas de Cuidar”, esta campanha que 
decorreu nas unidades do Aces e Hospital Pedro 
Hispano, reuniu bens essenciais que depois foram 
encaminhados às associações HOPE e Mercado dos Santos que prestam apoio a pessoas e famílias 
carenciadas.

Não faltaram palavras de ânimo, de incentivo, de agradecimento aos profissionais de saúde. Das 
palmas à janela aos agradecimentos públicos e formais, como o momento organizado pela PSP, que 
decorreu a 17 de abril, em simultâneo em diferentes distritos do país, frente aos respetivos hospitais 
de referência no combate à pandemia por covid19. Tal como aconteceu também no HPH, elogiando 
o nosso hospital pela postura "inexcedível altruísta, empenhada e de inabalável dedicação" dos  médicos, 
enfermeiros, auxiliares e demais pessoal de apoio hospitalar. À iniciativa juntaram-se outras forças de 
segurança e serviços de proteção e socorro, concretamente a Guarda Nacional Republicana, o Serviço 
de Estrangeiros e Fronteiras, a Polícia Marítima, as Polícias Municipais e os Corpos de Bombeiros.

A ULSM tem a funcionar desde o início do mês 
um novo Equipamento de Radiologia Digital Direta, 
um mamógrafo, que vai permitir um diagnóstico 
mais preciso e precoce do cancro da mama. Trata-
se de um equipamento de última geração que 
permite realizar múltiplas imagens tridimensionais, 
melhorando assim a precisão no diagnóstico. Este 
equipamento integra ainda uma máquina para a 
realização de biópsias – Estereotaxia Digital –, que 
permite igualmente uma maior fiabilidade e 
segurança na realização deste exame. 

Desta forma, o Serviço de Imagiologia ganha uma 
nova capacidade para a realização de mamografias 
com melhor resolução, o que vai permitir o 
diagnóstico mais preciso e precoce do cancro da 
mama, uma das patologias com maior incidência 
no concelho de Matosinhos.

Após obras de requalificação, o Departamento 
de Medicina dispõe de uma nova Sala de Técnicas 
Invasivas onde poderá real izar alguns 
procedimentos de Cardiologia, Nefrologia ou 
Hepatologia, por exemplo, como a colocação de 
pacemakers ou a realização de biópsias. A sala 
pré-existente no Serviço de Medicina Intensiva foi 
requalificada de acordo com os mais recentes 
requisitos técnicos e diretivas legais, permitindo 
agora a realização com toda a segurança de 
procedimentos de ambulatório evitando, assim, a 
utilização do Bloco Operatório. Ao mesmo tempo, 
este novo espaço permite ao Departamento de 
Medicina aumentar o número de procedimentos de ambulatório, otimizando a sua utilização pelas 
diferentes especialidades.
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Unidade de Ambulatório de Saúde Mental permite
nova dinâmica assistencial

A nova Unidade de Cuidados Intensivos, que a 
ministra da Saúde inaugurou a 5 de maio, foi a 
resposta mais visível e crítica de toda a 
reorganização que foi preciso concretizar no Hospital 
Pedro Hispano e que se estendeu a toda a ULSM.

Revisitamos alguns momentos deste trabalho que 
foi crescendo no tempo, na procura das melhores 
soluções à resposta exigente e necessária. 

Apontado como hospital de segunda linha na 
resposta ao tratamento de doentes com infeção 
pelo vírus covid19, o Hospital Pedro Hispano 
reorganizou-se desde o primeiro momento para 
garantir os melhores cuidados. A 4 de março abriu 
a primeira unidade de internamento destinada a 
doentes covid19, recorrendo às características e 
funcionalidade da ala N (antes unidade rápida de 
Admissão Cirúrgica).

Poucos dias depois, e com o número de casos a 
aumentar o Serviço de Urgência do Hospital Pedro 
Hispano reinventa-se, criando um novo espaço 
dedicado ao diagnóstico de casos suspeitos de 
Covid 19. Um acesso a partir do exterior, separado 
da admissão ao Serviço de Urgência, destinado 
a doentes que com queixas respiratórias e para 
os quais está indicado o teste de deteção de 
infecção por Covid 19.

Este novo local de atendimento passa a funcionar 
no espaço que anteriormente pertencia à zona de 
colheitas e o Apoio Pediátrico Referenciado. Para 
aumentar a sua capacidade de resposta, 
nomeadamente na realização de testes e permitir 
a fluidez dos circuitos, foram instaladas tendas no 
exterior do Serviço de Urgência. Atualmente 
substituídas por contentores novos e climatizados 
que garantem a realização e continuidade das 
colheitas.

De forma a levar a resposta à comunidade e evitar 
que os utentes recorressem às unidades de saúde, 
quatro novos postos de colheitas entraram em 
funcionamento em diferentes freguesias: em 
Custóias e Leça do Balio com o apoio da Matosinhos 
Habit, na Senhora da Hora com o apoio da União 
de Freguesias de Senhora da Hora e São Mamede 
de Infesta, e em Leça da Palmeira com o apoio 
da junta de freguesia Matosinhos-Leça.   

Neste contexto de reorganização da resposta 
assistencial, o Conselho de Administração avançou 
também com a criação de Áreas Dedicadas a 
Doentes Covid 19 (ADC - Comunidade) no Aces 
da ULSM, que iniciaram a sua atividade a 23 de 
março. Assim, em cada um dos edifícios dos 
Centros de Saúde – Matosinhos, Leça da Palmeira, 
S. Mamede Infesta e Senhora da Hora foram criadas 
áreas de atendimento específicas, com equipas 
dedicadas e compostas por profissionais do ACES.

Em abril, Matosinhos passa a contar com centro 
de rastreio no modelo Drive-Thru, destinado a 
utentes referenciados pelas ADC da Comunidade. 
Na mesma altura, a ULSM avançou com a 
realização de colheitas na comunidade, no domicílio 
de utentes dependentes, como é o caso de pessoas 
acamadas, dos lares e outras estruturas 
residenciais.

Com estas respostas na comunidade, que foram 
sendo adequadas às necessidades encontradas, 
o HPH ficou “reservado” a doentes agudos, com 
critérios de admissão no Serviço de Urgência e 
internamento, evitando-se a vinda ao hospital de 
casos mais simples. 

Ainda assim, o Hospital Pedro Hispano teve que 
aumentar a sua capacidade assistencial, chegando 
a ter três alas (unidades) de internamento 
inteiramente dedicadas aos doentes com covid 19 
(N, L e C). Além das camas disponíveis nas 
Unidades de Cuidados Intensivos e Unidade de 
Cuidados Intermédios Polivalente. O Serviço de 
Obstetrícia disponibilizou também de dois quartos 
para puérperas infetadas. 

Também o ginásio de Medicina Física e Reabilitação 
foi transformado num local com pressão negativa, 
adequado para receber 17 doentes de qualquer 
tipologia de cuidados, e em qualquer altura que 
seja necessário.

Em resposta à necessidade extraordinária da ULSM, 
mas também de ajuda a outras instituições, o 
Laboratório de Microbiologia ultrapassou o número 
redondo dos 10 000 testes Covid 19 (registando 
assim o maior número de testes realizados, depois 
dos Centros Hospitalares de S. João, S. António 
e Gaia). 

As obras da Ala O foram concluídas, ficando pronta 
a funcionar como Unidade de Admissão para 
Internamento Eletivo.

Em jeito de balanço e numa altura em que já se 
antecipava o regresso à normalidade, o presidente 
do Conselho de Administração garantiu que “hoje, 
a resposta a situações de crise permite aumentar 
as camas de enfermaria de adultos em 37 (e não 
13 como até agora), as camas de Medicina Intensiva 
de 21 para 47 (e não de 10 para 19, como até 
agora), além de se ter conseguido um nível geral 
de resposta e prontidão nunca observados a todos 
os níveis”.

Dia da Higiene das Mãos

Bem a propósito, o Dia da Higiene das Mãos, tema que nos últimos meses ganhou nova atualidade 
e importância na proteção individual e coletiva, e que se assinala a 5 de maio, coincidiu com a visita 
da ministra da Saúde à ULSM, que foi recebida no átrio do Hospital pela equipa da CCIRA (Comissão 
de Controle de Infeção e Resistência a Antimicrobianos)
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