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RECEBEMOS O CERTIFICADO
DA REACREDITAÇÃO GLOBAL E
CERTIFICAÇÃO DE QUALIDADE ISO 9001

Jorge Maia Gomes
Administrador Executivo

NORMALIDADE
A gestão do Hospital de Braga em parceria públicoprivada aproxima-se do seu término.
Desde que foi anunciada a decisão de transição da
gestão do hospital para o Estado, a nossa atitude
foi, exclusivamente, a de fazer tudo o que está
ao nosso alcance para que este seja um processo
tranquilo e responsável, garantindo o normal
funcionamento do hospital até 31 de agosto, e
possibilitando as condições para que após aquela
data não haja qualquer perturbação operacional.
Estamos convictos que tal está a acontecer, a bem
de todos… dos utentes, dos colaboradores, dos
fornecedores, da comunidade em geral. Para tal,
atuámos em duas áreas fundamentais: a operação
e a transição.
Quanto à operação, continuamos o nosso dia-adia, tratando os doentes como sempre e, inclusive,
realizando novos investimentos necessários para
assegurar o presente e o futuro.
No que respeita à transição, em estreita articulação
com a Administração Regional de Saúde do Norte,
constituímos uma equipa de projecto, que, desde
o início de fevereiro tem vindo a trabalhar em
dossiers fundamentais: Recursos Humanos,
Sistemas de Informação; Logística; Financeira,
etc.
Recentemente, com a criação do Hospital de Braga
EPE - a 30 de maio - e com a nomeação do respetivo
Conselho de Administração - a 5 de junho -, mais
avanços têm sido dados e o trabalho conjunto tem
revelado um enorme foco nos temas-chave e uma
grande confiança no resultado que será alcançado.
A incerteza pode, naturalmente, criar expectativas
e ansiedades. Mas, com a sabedoria e a energia que
nos é reconhecida, iremos todos criar uma certeza:
manter este hospital uma referência do SNS!

A 9 de maio, data em que se comemorou o Dia do Hospital, teve lugar a Cerimónia
de Entrega do Certificado de Renovação da Acreditação Global e Certificação ISO
9001 pelo Caspe Healthcare Knowledge System (CHKS), entidade acreditadora
internacional.
O painel de peritos confirmou que a unidade hospitalar garante todos os critérios, de
acordo com a política da entidade acreditadora, e renovou, também, a Certificação
de Qualidade ISO 9001 dos Serviços de Anatomia Patológica, Esterilização,
Farmácia, Imagiologia, Imunohemoterapia, Patologia Clínica e Limpeza.
Nesta avaliação, foram também atribuídos 12 louvores a práticas implementadas
pelo Hospital, ao nível do compromisso com o utente, familiar, cuidador e
colaborador que, sendo desenvolvidas no âmbito de atuação hospitalar, mereceram
um reconhecimento do CHKS.
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CELEBRÁMOS O DIA DO HOSPITAL
Para assinalar o Dia do Hospital, comemorado a 9 de maio, foi desenvolvido um programa
marcado pelo convívio entre utentes, familiares e colaboradores. As comemorações
tiveram início com a Cerimónia de Entrega do Certificado de Renovação da Acreditação
Global e Certificação de Qualidade ISO 9001, seguindo-se uma Missa na Capela do
Hospital. Após a liturgia decorreu um momento de convívio entre colaboradores e utentes
na Entrada Principal do Hospital com a atuação do Coro da Santa Casa da Misericórdia
da Póvoa de Lanhoso. Este dia marcou os oito anos após a transferência para as novas
instalações.
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RECEBEMOS
EXPOSIÇÃO SOBRE O
BOM JESUS

No mês de maio recebemos na Entrada Principal
uma exposição sobre o Bom Jesus e a sua
candidatura a património mundial da UNESCO.
Foram oito as fotografias que, acompanhadas
de textos explicativos, ilustraram a mostra da
autoria da Confraria do Bom Jesus e descreveram
a candidatura à UNESCO, datada de 2014, daquele
que é um dos monumentos mais emblemáticos da
cidade de Braga.
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HOMENAGEÁMOS OS
COLABORADORES
No Dia do Hospital teve, também, lugar a Cerimónia de Homenagem aos
Colaboradores. Homenageámos os profissionais ativos, que completaram 25 anos
de trabalho na instituição, e os colaboradores que se aposentaram no ano de 2018.
No final da cerimónia simbólica de reconhecimento do empenho e dedicação dos
profissionais, seguiu-se um momento musical a cargo do Coro do Hospital de
Braga.
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CONQUISTÁMOS O 2º
LUGAR NO TORNEIO
DE FUTEBOL JMS
O Hospital de Braga está de parabéns pelo 2º lugar
alcançado no Torneio de Futebol da José de Mello
Saúde, decorrido no dia 25 de maio e que contou
com a participação de equipas de todas as unidades
do Grupo. Em 1º lugar ficou o Hospital CUF
Descobertas.
O Hospital de Braga agradece à sua equipa todo o
empenho.
Aos jogadores Camilo Ferreira, Carlos Braga,
Gilbert Rodrigues, Hugo Ferreira, João Paulo
Veloso, João Pedro Silva, José Carlos Osório, Jorge
Teixeira, Nuno Vilaça, Raul Veloso, Telmo Martins
e Tiago Oliveira, o nosso muito obrigado.
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RECEBEMOS GALARDÃO
“ENTIDADE DO ANO”

XXIII FESTA DOS
CELÍACOS

O Hospital de Braga recebeu
o prémio Entidade do Ano na
XXII Edição dos Galardões “A
Nossa Terra”, que decorreu no
dia 28 de maio, no auditório do
Altice Fórum.
Os
galardões
"A
Nossa
Terra",
promovidos
pela
Direnor, consistem numa
iniciativa anual que visa o
reconhecimento do mérito de
cidadãos e entidades que se
destacam em ações de relevo
em prol da comunidade, do
concelho, da região ou do país,
nos seus diversos setores de
atuação, contribuindo, desse
modo, para uma maior dignificação e prestígio do bom nome de Braga.
Os nomeados e vencedores dos galardões são escolha de um grupo alargado de
entidades e personalidades de Braga. Esta é, portanto, uma distinção resultante
da votação da população bracarense, que se traduz no reconhecimento público da
qualidade dos serviços prestados pelos profissionais do Hospital de Braga.

A Equipa de Gastrenterologia do Serviço de
Pediatria do Hospital de Braga promoveu a
XXIII Festa Anual dos Celíacos, no Colégio
Imaculada Conceição, em Braga. O encontro,
organizado há 23 anos consecutivos, juntou
crianças e adolescentes celíacos, e respetivas
famílias, no sentido de promover a integração
e partilha de informações e contribuir para
a melhoria da qualidade de vida e controlo
da doença. A animação esteve a cargo da
Orquestra de Cordofones Tradicionais de
Braga. Após o momento musical seguiu-se
um lanche inteiramente confecionado sem
glúten.
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BANCO DE SANGUE ASSINALOU
ANIVERSÁRIO
O Banco de Sangue do Hospital de
Braga celebrou, a 6 de maio, o seu
quarto aniversário. São quatro
anos feitos de partilha, esperança
e solidariedade. A todos os que
generosamente contribuem para esta
causa, o nosso muito obrigado.
O Banco de Sangue do Hospital de
Braga, localizado junto ao Serviço de
Psiquiatria, está de portas abertas de
segunda a sexta-feira das 9h às 13 horas e das 14h30 às 18h30 para todos aqueles que
quiserem salvar vidas. Salve Vidas no Hospital de Braga. Dê Sangue!
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SENSIBILIZÁMOS 250 ALUNOS
Em maio promovemos duas iniciativas de sensibilização dos mais jovens para as temáticas da
saúde, em contexto escolar. A 28 de maio duas médicas dermatologistas foram responsáveis
pelas palestras sobre a prevenção do cancro da pele, para cerca de 200 alunos da Escola
Profissional de Braga. No dia seguinte, 29 de maio, o Colégio João Paulo II foi palco de uma
ação de suporte básico de vida, ministrada por seis formadores, para 50 alunos do 9º ano.
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EMPRESAS
DADORAS
Durante o mês de maio, o Banco de
Sangue do Hospital de Braga recebeu
os colaboradores de duas empresas
bracarenses. A Source Textile e a SuperCOR
foram as empresas que deram o exemplo e
realizaram uma dádiva de sangue coletiva.
A todos eles o nosso obrigado!

P
 ela Sua Saúde:

CÓLICAS NO BEBÉ
Adriana Silva
Enfermeira da Unidade de
Neonatologia do Hospital de
Braga

As cólicas são um dos problemas
relacionados com os bebés mais relatados
pelos pais, causando muita ansiedade no
que respeita aos cuidados nos primeiros
meses de vida. No geral, os episódios de
cólicas surgem a partir do 15º dia de vida
prolongando-se até aos três / quatro meses
e caracterizam-se por momentos de choro
intenso e inconsolável por longos períodos e
durante vários dias, sem causa identificável.
Surgem mais frequentemente no final do
dia e início da noite e principalmente em
primeiros filhos.
As cólicas no bebé são episódios transitórios
e de causa multifatorial, ou seja, podem ter
várias causas, sendo elas: a imaturidade
fisiológica do bebé, característica dos
primeiros meses de vida, nomeadamente
do trato gastrointestinal; a deglutição
excessiva de ar durante a alimentação ou
episódios de choro que fazem com que se
acumulem gases dolorosos no intestino
e consequente dificuldade em expelilos, bem como situações de obstipação; a

manifestação de tensão e ansiedade, uma
vez que o sistema nervoso do bebé é ainda
imaturo e em desenvolvimento e não
consegue assimilar ou lidar com todos os
estímulos externos, sons ou sensações e
libertam o stress acumulado através do
choro, sendo por isso mais frequentes no
final do dia. Desta forma é importante que
os bebés façam várias sestas ao longo do dia.
Existem várias formas de atenuar ou
aliviar os episódios de cólicas nos bebés.
O aleitamento materno apresenta várias
vantagens neste sentido, dado que o leite
da mãe é o mais apropriado e que vai ao
encontro de todas as necessidades do bebé,
apresentando maior facilidade de digestão e
de absorção do que o leite adaptado. Sempre
que o bebé é alimentado, seja amamentado
ao seio materno ou por biberão, deve ser
sempre colocado a eructar (arrotar) no
final de forma a permitir a libertação de
ar excessivo no estômago e impedir a sua
progressão para o intestino.
A massagem abdominal é também uma
forma de prevenir os episódios de cólicas
nos bebés já que favorece o trânsito
intestinal e promove o relaxamento. Esta
deve ser realizada com o bebé calmo, e
várias vezes ao dia, efetuando movimentos
suaves e ritmados com ligeira pressão no
abdómen em sentido rotativo dos ponteiros
do relógio, promovendo a tonificação

dos músculos e diminuição da distensão
através da libertação de gases e favorecendo
a eliminação intestinal. Podem igualmente
realizar-se simples exercícios com as
pernas dos bebés que também auxiliam
o trânsito intestinal, nomeadamente,
movimentar as pernas alternadamente em
direção à barriga (movimento de bicicleta),
ou com as pernas juntas movimentandoas em rotação no sentido dos ponteiros do
relógio.
Durante os episódios de cólicas podem
também ser adotadas medidas de conforto
e de alívio da dor, como por exemplo,
colocar o bebé em contacto pele-a-pele,
ao colo ou posicionado de barriga para
baixo com as pernas encolhidas. Pode
também fazer-se a aplicação de calor na
zona abdominal através de uma toalha
morna ou de uma almofada de sementes,
promovendo o relaxamento dos músculos
abdominais. Ou simplesmente programar
um banho relaxante com água morna na
altura previsível das cólicas parece ter
resultados positivos.
É de relembrar ainda a importância dos
pais se manterem calmos durante estes
episódios de crise, visto que a ansiedade
sentida e manifestada pelos adultos é
igualmente sentida e transmitida ao bebé,
que reage com mais choro e dor.

N
 otícia

CIRURGIA DE AMBULATÓRIO
PARTICIPOU EM CONGRESSO
A Unidade de Cirurgia de Ambulatório do Hospital de Braga
participou no Congresso Internacional de Cirurgia de Ambulatório,
que teve lugar no Porto entre os dias 27 e 29 de maio. Para além de
integrar o programa deste evento com a apresentação da iniciativa
"Dia da Criança na Unidade de Cirurgia de Ambulatório", os
profissionais deram a conhecer aos participantes do evento dados e
iniciativas que têm vindo a desenvolver na Unidade.

SABIA QUE
Num dia,
em média,
são realizadas
1.854 consultas
no Hospital de Braga

?

* valores médios com base no ano de 2018
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