
DESMENTIDO SOBRE FALTA DE EPIs  
NOTÍCIA PUBLICADA SOBRE A UNIDADE DE SANTO TIRSO DO CHMA 

 

As direções/responsáveis que superintendem os Serviços localizados na Unidade de Santo 
Tirso do Centro Hospitalar do Médio Ave, EPE (CHMA) decidiram unanimemente manifestar 
uma posição de repúdio pela notícia que foi ontem divulgada pelo “EXPRESSO”. Consideram tal 
ato de verdadeira propaganda abusiva que explora de forma prejudicial e perigosa medos e 
mitos, colocando em risco a própria saúde e segurança dos profissionais e utentes.  
Lamentamos profundamente, que numa altura em que o verdadeiro problema é o COVID19,  
haja “alguém” que consiga engendrar atitudes enganosas e despropositadas com o problema, 
nas quais em nada nem em momento algum nos revemos. 
No que respeita à utilização do equipamento de protecção individual (EPI), sendo um material 
precioso e cuja utilização é baseada em indicações concretas, existem sim neste momento, 
normas e orientações de uso criterioso e cuidado do mesmo para que seja utilizado 
adequadamente face a cada circunstância, assegurando assim a segurança de todos na 
prestação de cuidados ao doente.  
Manifestamos um apoio solidário e incondicional ao Conselho de Administração do CHMA, que 
se tem empenhado afincadamente para que esta Instituição se habilite a dar a melhor 
resposta à realidade que estamos a atravessar. 
Por último, deixamos uma mensagem para a população de Santo Tirso, Trofa e Famalicão de 
que estamos cientes das dificuldades que existem e das que vão existir, do esforço que a todos 
exige, mas garantimos que a nossa missão como profissionais de saúde do CHMA e em 
particular da Unidade de Santo Tirso, que foi visada nesta notícia, mantém-se inabalável e que 
unidos venceremos esta conjetura adversa. 
 
Subscrevem os responsáveis das diferentes áreas dos serviços com assistência na Unidade de 
Santo Tirso de: 
Cirurgia de Ambulatório; 
Consulta Externa e outras especialidades de apoio (Anestesiologia, Cirurgia Geral, Cardiologia, 
Obstetrícia/Ginecologia, Oncologia, Otorrinolaringologia, Pneumologia, Pediatria, 
Oftalmologia, entre outras)   
Farmácia; 
Imagiologia; 
Imunohemoterapia; 
Medicina Física e Reabilitação; 
Medicina Interna; 
Patologia Clínica;  
Polivalente; 
Saúde Mental; 
Urgência Básica. 
 


