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Hospital de Santa Maria Porto
Com o olhar no futuro, o Hospital de Santa Maria – Porto tem um sólido passado, com mais de 125 anos de
experiência na prestação de cuidados de saúde.

Localizado no centro da cidade do Porto, oferecemos um serviço global de excelência, com particular enfoque
no ambulatório, cirurgia e internamento.

A constante procura pelos mais elevados níveis de qualidade, levou a que fôssemos a primeira unidade de
saúde integralmente acreditada pela norma IS O 9001:2008. A recente modernização das instalações – áreas
de consultas, bloco operatório, serviço de imagiologia – e a constante actualização do corpo clínico, reforçam o
posicionamento do Hospital de Santa Maria – Porto como um hospital de futuro.

Com espaços amplos e confortáveis, o Hospital tem acordo com a generalidade dos seguros de saúde
privados, bem como com a ADSE,
Porque compreendemos a importância do bem-estar - e de um sorriso - na recuperação dos nossos utentes,
proporcionamos conforto, excelência e dedicação na prestação de todos os nossos serviços.
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Em Maio de 2010 inaugurou-se o novo edifício do Hospital de Santa Maria – Porto. O Edifício foi projetado de
modo a proporcionar as maiores comodidades – começando por um novo parque de estacionamento para
acolher as viaturas dos nossos Utentes, passando pelas zonas de consultas da área da Sinistralidade e das
Especialidades. Estes serviços estão distribuídos pelo rés-do-chão e primeiro andar, sendo apoiados por um
moderno Serviço de Imagiologia e por um serviço de Análises Clínicas equipados com as técnicas mais
evoluídas. De realçar, que esta zona dispõe também, de um moderno Serviço de Medicina Física e
Reabilitação.

O Bloco Operatório reflete o maior investimento, tendo sido equipado com tecnologia de ponta e dotado de um
sistema de ponte pioneiro em Portugal. Instalado no terceiro piso, com uma área total de 1.400 metros
quadrados, dispõe de 6 salas, e um recobro de 12 camas. A Unidade de Cirurgia de Ambulatório dispõe de um
recobro com 10 camas e atendimento privativo.

A área do Internamento dispõe de 162 camas em regime de Enfermaria e de Quartos Particulares, distribuídos
por 5 pisos.
O Hospital de Santa Maria – Porto está principalmente vocacionado para a Ortopedia e Traumatologia,
contando com os mais conceituados Clínicos da especialidade, dispondo de novos serviços e equipamentos, o
que nos permite efetuar o tratamento diferenciado de toda a patologia do Ombro, Cotovelo, Mão, Coluna
Vertebral, Anca, Joelho, Tornozelo e Pé.
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serviços
SMAP - Serviço Médico de Atendimento Permanente (com atendimento por chamada para Cirurgia Geral,
Medicina Dentária, Oftalmologia e Urologia) . Consultas . Internamento . Bloco Operatório . Cirurgia de
Ambulatório . Imagiologia

especialidades
Anestesiologia . Cardiologia . Cirurgia Cardio-Torácica . Cirurgia Geral . Cirurgia Pediátrica .
Cirurgia Plástica e Reconstrutiva . Cirurgia Vascular . Consulta do Viajante . Dermatologia . Endocrinologia .
Estomatologia / Medicina Dentária . Ginecologia/Obstetrícia . Imagiologia . Imunoalergologia .
Imunohemoterapia . Medicina Desportiva . Medicina Física e Reabilitação / Terapia da Fala . Medicina Geral e
Familiar . Medicina Interna . Neurocirurgia . Neurologia . Neuropsicologia . Nutrição . Oftalmologia . Oncologia
Médica . Ortopedia . Ortopedia Infantil . Otorrinolaringologia . Patologia Clínica . Pediatria . Pneumologia .
Psiquiatria . Reumatologia . Urologia

exames de diagnóstico e tratamento
Análises . Densitometria Óssea . Ecografia . Endoscopia/Colonoscopia . Mamografia .
Ortopantomografia . Ressonância Magnética . RX . TAC . Angiografia Fluresceínica . Tomografia Ótica
Coerente . Laser Yag . Laser Árgon .
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consulta de sinistralidade
desportiva
A consulta de sinistralidade desportiva do Hospital
de Santa Maria – Porto (HSM) possui um corpo
clinico com

vasta experiência no campo da

medicina desportiva, perfeitamente habilitado para
gerir as mais diversas situações de traumatologia,
nomeadamente os novos desafios lançados pela
área desportiva (mais informações sobre o corpo
clinico em www.hsmporto.pt).
Para além deste atendimento Ortotraumatológico
de primeira linha, existem extensões do grupo para
quase todas as especialidades, nomeadamente
Cirurgia Geral, Cirurgia Plástica, Cirurgia Vascular,
Neurocirurgia,
Pneumologia,

Neurologia,
Psicologia

e

Oftalmologia,

ORL,

Psiquiatria,

sendo

possível obter um parecer destas especialidades
de forma simples e rápida.

O Hospital possui ainda duas valências que são
extraordinariamente importantes neste contexto:
Um serviço de radiologia altamente equipado, capaz de
responder com radiologia na hora e outros meios de
imagem como ecografia, TA C e RMN, num período
extremamente curto.
Este

serviço

compreende

profissionais

médicos,

técnicos e equipamento ao melhor nível, sendo capaz
de gerar uma resposta eficiente mesmo em situações
de

prazos

muito

limitados

que

frequentemente

acompanham as situações de trauma.
Um serviço de medicina física e de reabilitação dotado
dos melhores meios, técnicos e recursos, capaz de
atendimento e prestação de cuidados muito exigentes
como no caso da medicina desportiva aonde a sua
função

é

imprescindível

recuperação ao mais alto nível.

para

uma

completa
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Desde há muitos anos que o grupo de profissionais
da consulta de sinistralidade do HSM-P orto apostou
na diferenciação como a via de acesso a prestação
de

cuidados

de

nível

excelente

na

área

da

traumatologia. A organização interna privilegia o
conceito do “best doctor”, particularmente no que
respeita aos cuidados cirúrgicos, onde cada um dos
cirurgiões ortopédicos possui uma formação master
numa área espec ífica sendo reconhecido como tal
pelos seus pares.
Neste sentido, após a receção e estudo preliminar,
cada caso é secundariamente encaminhado para a
pessoa do grupo mais habilitado e competente na
resolução do problema do utente. O grupo possui
especialistas dedicados às áreas de cirurgia da
coluna, anca, ombro joelho, pé, tornozelo e mão,
encontrando-se

capacitado

para

resolver

os

problemas traumatológicos da mais variada natureza
e gravidade de forma eficiente e atualizada.

Os casos cirúrgicos são encaminhados para o excelente
bloco operatório do Hospital aonde existem todos os tipos
de facilidades e recursos necessários para este tipo de
intervenções cirúrgicas.
Os períodos pós operatórios decorrem num Hospital
centenário, recentemente modernizado que se preocupa
em

oferecer serviços

de

enfermagem

e hotelaria

perfeitamente adaptados às exigências e necessidades
dos nossos utentes.
Todo o grupo envolvido faz um es forço coletivo para
minimizar o sofrimento, incómodo e sequelas das lesões
provenientes da traumatologia desportiva, tendo em vista
a recuperação e o rápido retorno à atividade.
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serviço de medicina física e
reabilitação
Este serviço dispõe hoje de uma área total de 800
metros

quadrados

inteiramente

dedicada

aos

cuidados de fisioterapia. As instalações incluem uma
piscina, equipada especialmente para hidroterapia e
para pacientes com necessidades especiais, o que
representa

uma

mais-valia

neste

tipo

de

especialidade.

Construído de raiz e dispondo de equipamento e
tecnologia de última geração, o Serviço de Medicina
Física e Reabilitação do Hospital de Santa Maria –
Porto é atualmente um dos mais modernos e bem
equipados da cidade. A sua equipa é constituída por
fisioterapeutas, médicos fisiatras, terapeutas da fala e
auxiliares

de

fisioterapia

que,

todos

os

dias,

ininterruptamente entre as 8h30 e as 20h00, trabalham
para a saúde e o bem estar dos pacientes.
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O

Serviço

presta

apoio

nas

mais

diversas

funcionalidades na área da Fisioterapia, em especial a
Traumatologia

e

Ortopedia

e

Pós-Cirúrgico,

especialidades em que é líder destacado. Também as
especialidades de Neurologia, Pediat ria, Terapia da
Fala, Cinesiterapia Respiratória e Hidroterapia estão
abrangidas.
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bloco operatório / internamento
O Hospital de S anta Maria – Porto dispõe hoje do mais
avançado bloco operatório do país.
Com seis salas de cirurgia onde se realizam mais de 500
cirurgias por mês, o bloco operatório é uma referência a
nível da Península Ibérica, com o seu inovador sistema
de ponte e tecnologia de ponta, preparado para uma
vasta gama de serviços cirúrgicos, nas mais diversas
áreas.

Para além do inovador bloco operatório, o Hospital
de Santa Maria – Porto possui duas unidades de
recobro, uma de ambulatório e uma convencional,
e disponibiliza um total de 162 camas para
internamento, em quartos equipados com ar
condicionado, telefone, televisão e casas de
banho adaptadas para pacientes com mobilidade
reduzida, proporcionando o máximo conforto.
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Imagiologia
O serviço de Imagiologia do Hospital de Santa
Maria possui um conjunto de equipamentos que
permite a realização dos principais exames de
diagnóstico existentes; Ressonância Magnética
(1.5T), TAC Multicorte, Ecografia, Eco-Doppler,
Mamografia, Densitometria Óssea e Radiologia
Digital (Rx).

O

serviço

conta

com

uma

equipa

administrativa, técnica e médica, que se
caracteriza pela simpatia, disponibilidade, rigor
e competência.
O Serviço de Imagiologia tem tido a confiança
de um número crescente de clientes, o que se
tem refletido no crescimento sustentado que
tem evidenciado. De realçar que este serviço
funciona aos sábados de manhã.

9

indicadores gerais de Atividade – 2014
Principais Indicadores
Diárias de Internamento

Un.

18.357

Consultas

Un.

93.382

Sessões MFR

Un.

70.788

MCDTs (imagiologia)

Un.

40.002

Cirurgias

Un.

5.633

Cirurgia / Especialidade
Ortopedia
Cirurgia Plástica
Cirurgia Geral
Oftalmologia
Urologia
Otorrinolaringologia
Cirurgia Vascular
Anestesiologia
Outras (6)
Total

Doentes
Operados

%

4.176

74%

430

8%

425

8%

239

4%

189

3%

52

1%

37

1%

36

1%

49

1%

5.633
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resultados da avaliação de satisfação dos
Utentes - geral / 2014
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