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Imprensa  

 Lisboa, 9 de junho de 2020 

Siemens oferece ecógrafos ao SNS para 
acompanhamento de pacientes com COVID-
19 
 

A Siemens Portugal vai doar dois equipamentos de ecografia pulmonar e cardíaca 

ao Serviço Nacional de Saúde (SNS), durante o mês de junho. Para além de serem 

já hoje necessários nas unidades de saúde nacionais, por terem uma configuração 

perfeitamente ajustada às necessidades pandémicas, estes ecógrafos vão manter 

um papel relevante numa fase pós-COVID, permitindo acompanhar o estado de 

saúde dos pacientes, a continuidade dos seus cuidados e a sua recuperação. 

 

Os equipamentos vão ser redirecionados, pelo SNS, para o Hospital de Santo 

André - Hospital Distrital de Leiria e para o Centro Hospitalar Tâmega e Sousa, que 

abrange Penafiel e Amarante. 

 

Para Pedro Pires de Miranda, CEO da Siemens Portugal, “somos um parceiro 

responsável pelo desenvolvimento sustentado do País e participámos em várias 

frentes no apoio às suas infraestruturas críticas desde o primeiro momento desta 

pandemia. Queremos com este donativo criar um impacto positivo na sociedade 

portuguesa e estamos convictos que estes ecógrafos irão ajudar ainda mais os 

profissionais de saúde a prestar um serviço de grande qualidade aos utentes que 

têm ao seu cuidado”. 

 

Os scanners de ultrassom são essenciais para efetuar ecografias pulmonares e 

cardíacas como meio de diagnóstico e acompanhamento de doentes com COVID-

19, especialmente os pacientes internados nas unidades de cuidados intensivos. 

Uma das principais vantagens é a sua aplicação imediata no diagnóstico de 

doenças torácicas, uma vez que têm a capacidade de detetar alterações na função 

pulmonar e cardíaca. 
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Estes ecógrafos são uma solução de ecografia inteligente e são especialmente 

concebidos para uma melhor capacidade de diagnóstico aliada à elevada 

mobilidade e eficiência da máquina. Estão equipados com três sondas que são 

usadas para exames abdominais, exames vasculares e das partes moles e para 

estudos cardíacos em adultos.   

 

Apoios aos portugueses durante a pandemia 

 

De março a maio deste ano, o grupo Siemens Portugal, no âmbito das suas 

atividades de responsabilidade corporativa, apoiou várias entidades através de 

diferentes donativos.  Apoiou a criação de dois hospitais de campanha, entregou 

cerca de 100 equipamentos informáticos  a associações e escolas com o intuito de 

apoiar o ensino à distância e a centros de rastreio para que estes pudessem 

registar as informações recolhidas; foram ainda doados equipamentos de 

automação para um projeto de investigação sobre ventiladores levado a cabo por 

um consórcio dos Institutos Politécnicos nacionais; foram cedidos 17 equipamentos 

de deteção de incêndio para  o projeto de expansão de um hospital na zona norte 

do país e foi doado um total de 1000 refeições a 25 famílias, compostas por quase 

100 pessoas que moram no concelho da Amadora, onde a Siemens tem a sua 

sede. 

 

Contacto para jornalistas 

Rita Silva | +351 96 458 24 99 | e-mail: ritas.silva@siemens.com 
 
 
M Public Relations 

Ingrid Arruda Moreira | +351 93 471 98 43 | e-mail: iam@mpublicrelations.pt  

Ricardo Quintela | +351 91 769 59 40 | e-mail: rquintela@mpublicrelations.pt  

 

Sobre a Siemens Portugal  

A Siemens está em Portugal há 114 anos empregando atualmente 2.785 profissionais. A Siemens sedeou em 

Portugal vários centros de competência mundiais nas áreas da energia, infraestruturas, tecnologias de informação 

e serviços partilhados, que exportam soluções e serviços made in Portugal para os cinco continentes. Para mais 

informações visite www.siemens.pt ou https://twitter.com/SiemensPortugal  

 

A Siemens AG (Berlim e Munique) é um grupo empresarial tecnológico, que se destaca há mais de 170 anos pela 

excelência da sua engenharia, inovação, qualidade, fiabilidade e internacionalidade. A empresa está presente em 

todo o mundo, com enfoque especial nas áreas da produção e distribuição de energia, infraestruturas inteligentes 

para edifícios e sistemas de produção distribuída de energia, assim como na automação e digitalização nas 

indústrias de processos e transformadoras. Através da empresa Siemens Mobility, com gestão separada, 
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fornecedor líder de soluções de mobilidade inteligente para o transporte ferroviário e rodoviário, a Siemens está a 

moldar o mercado mundial de serviços de transporte de passageiros e de cargas. Através da sua posição 

maioritária nas empresas cotadas em bolsa Siemens Healthineers AG e Siemens Gamesa Renewable Energy, a 

Siemens é também um fornecedor líder mundial de tecnologia médica e de serviços de saúde digitais, assim como 

de soluções que respeitam o ambiente para produção de energia eólica, onshore e offshore. No ano fiscal de 2019, 

findo a 30 de setembro de 2019, a Siemens gerou receitas de 86,8 mil milhões de euros e um resultado líquido de 

5,6 mil milhões de euros. No fim de setembro de 2019, a Siemens empregava cerca de 385.000 colaboradores a 

nível mundial. Para mais informações visite www.siemens.com. 
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