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REDUZIMOS AS INFEÇÕES
HOSPITALARES

José Luís Carvalho
Administrador Executivo

TRABALHAR
EM REDE
Muitas vezes se diz que nós, portugueses
e latinos, temos muita dificuldade em
trabalhar em rede, em associação com os
nossos parceiros, sejam eles concorrentes,
fornecedores, etc. Uma das grandes
dificuldades que se coloca sempre é a
partilha de informação e o medo que temos
de que essa partilha nos enfraqueça.
Acreditamos que é uma ideia ultrapassada
e terminou agora um projeto transversal
a vários hospitais do SNS que prova
o contrário. Estou a falar do STOP
INFEÇÃO, um projeto cujo objetivo era
reduzir as principais infeções hospitalares
em 50%. Esta redução tinha um horizonte
temporal de 3 anos para acontecer, o que
ainda tornava mais agressivo o objetivo.
Alguns ficaram bastantes céticos com esta
agressividade mas terminado o prazo, a
verdade é que as metas foram alcançadas e este
projeto foi um sucesso como aliás testemunhou
o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa na
cerimónia de encerramento do projeto.
Durante estes três anos, a coordenação do
projeto funcionou muito bem felicitando
os resultados alcançados mas também
chamando a atenção para desvios. Existiu,
ainda, uma comunicação intra e inter
hospitalar que foi exemplar com partilha
de boas práticas, discussão de ideias, etc e,
por último, houve um envolvimento forte da
liderança das várias unidades que possibilitou
a concretização destas metas ambiciosas.
Parabéns a toda a equipa da PPCIRA e a todo o
hospital pelo entusiamo com que abraçou este
projeto e pelos resultados alcançados.
Entramos agora numa nova fase de
disseminar estas boas práticas por todo o
hospital. Estou seguro de que as equipas
vão estar à altura do desafio.

Reduzir em 50% as infeções
hospitalares, entre 2015 e 2018,
foi o desafio lançado pela
Fundação Calouste Gulbenkian
a 12 hospitais, incluindo o
Hospital de Braga, através da
participação no projeto “STOP
Infeção Hospitalar”. O balanço
do trabalho desenvolvido ao longo
dos três anos foi apresentado na
Fundação Calouste Gulbenkian
em Lisboa e contou com a presença
do Presidente da República.
Os resultados superaram as expectativas já que se registou uma redução em 51% das
infeções associadas a cateter vesical (algália), uma diminuição em 56% das infeções
associadas a cateter vascular central, uma redução em 51% das pneumonias associadas
à intubação e uma diminuição em 55% nas cirurgias de prótese da anca e do joelho e
em 52% nas cirurgias à vesícula. O projeto passou pela introdução e reforço de várias
medidas de segurança junto dos profissionais de saúde, como por exemplo, o cuidado
com a higiene das mãos, dos equipamentos que contactam com os doentes e com o
isolamento dos doentes de risco. O reforço do trabalho em equipa e o envolvimento dos
doentes e famílias foram outras das vantagens do projeto.
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LUÍS REPRESAS VISITOU
CRIANÇAS
Foi com música, abraços e
palavras de ânimo que Luís
Represas visitou o Serviço
de Pediatria do Hospital de
Braga. A presença do cantor
entusiasmou as crianças mas
também os pais que fizeram
questão de acompanhar as
músicas que entoaram na ala
pediátrica.
Luís Represas interpretou temas
conhecidos do grande público
como “Perdidamente” e “Da próxima vez”, e conquistou desde utentes a profissionais de saúde.
Entre aplausos e sorrisos o cantor reconheceu a generosidade e o trabalho desempenhado pelos
profissionais de saúde do Hospital de Braga, desejou as melhoras a todas as crianças internadas e,
como pai que é, pediu às mães e pais presentes que tivessem “muita força e esperança”.
O momento, cheio de ternura e alegria, transformou o dia das crianças internadas e seus pais.
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Prevenção

CUIDAMOS DA SUA VOZ
Para assinalar o Dia Mundial da Voz,
comemorado a 16 de abril, o Serviço
de Otorrinolaringologia promoveu,
pelo sexto ano consecutivo, uma ação
de deteção precoce para aferir a saúde
da voz da população bracarense. A
iniciativa pretendeu sensibilizar a
população, prevenir as doenças das
cordas vocais e promover o diagnóstico
precoce de lesões que afetam a qualidade
da voz. Entre os problemas da voz mais
comuns destaca-se “a rouquidão, perda
de voz, cansaço ao falar e sensação de
desconforto na garganta” referiu Luís Dias, Diretor do Serviço de Otorrinolaringologia. Para
prevenir o aparecimento de problemas “é fundamental manter uma boa hidratação, praticar
exercício físico, evitar falar alto e em ambientes ruidosos e evitar pigarrear ou tossir”,
aconselhou o médico.

Conhecimento

PROMOVEMOS FORMAÇÃO PARA
FUTUROS ANESTESISTAS
21 médicos, que estão a realizar o Internato de Formação Específica em Anestesiologia
em vários Hospitais do país, participaram, nos dias 5 e 6 de abril, na 3ª edição do Curso
“Introdução à Anestesiologia para Ortopedia”. Este curso, coordenado por Paulo Fragoso do
Serviço de Anestesiologia do Hospital de Braga e José Miguel Pêgo da Escola de Medicina da
Universidade do Minho, teve como objetivo facilitar o processo de transição do médico em
formação para o universo da especialidade. De acordo com Paulo Fragoso, “a anestesia para
Ortopedia é uma área muito específica com necessidades e particularidades próprias que
a tornam de grande exigência
técnica e científica, sendo, por
isso, este curso fundamental na
formação do médico interno”.
Para além da informação
teórica, os formandos tiveram
a oportunidade de treinar em
cenários de simulação de alta
fidelidade
que
permitiram
reproduzir
situações
reais
às quais os médicos internos
devem estar preparados.

Conhecimento

SABER MAIS SOBRE
DIABETES

O Serviço de Pediatria do Hospital de Braga
promoveu, juntamente com os profissionais
de saúde do Hospital de Vila Real, uma
ação de formação sobre "Insulinoterapia
funcional na Diabetes tipo 1", dirigida
a enfermeiros dos Agrupamentos de
Centros de Saúde do Marão Douro Norte,
Alto Douro e Barrosa e Douro e Sul. Esta
iniciativa, que contou com a participação
de 48 enfermeiros, teve como finalidade
promover uma melhor integração e
tratamento das crianças e adolescentes
com Diabetes Melitus 1 na comunidade
escolar.
Notícia

SÉNIORES EXPÕEM
NO HOSPITAL

Prevenção

SENSIBILIZÁMOS JOVENS
Durante o mês de abril o Hospital de Braga sensibilizou mais de 300 jovens para
questões relacionadas com a alimentação saudável e cuidados a ter com a pele.
Os alunos da Escola Profissional de Braga participaram em duas sessões, ministradas
por dermatologistas, sobre prevenção do cancro da pele e os perigos das tatuagens e
piercings. Já os alunos do 5º e 6º ano da Escola EB 2,3 de Trigal Santa Maria assistiram
a três palestras sobre alimentação diária em contexto escolar, promovidas por
nutricionistas do Hospital de Braga.
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Durante o mês de abril, a Entrada Principal
do Hospital recebeu uma exposição
de pintura do Clube Sénior do Centro
Comunitário da Associação Gerações. As
telas foram desenvolvidas por séniores, com
idades compreendidas entre os 60 e 83 anos,
que frequentam as oficinas de pintura e de
decoração de materiais da Associação de
Vila Nova de Famalicão.

Conhecimento

DISFUNÇÃO SEXUAL EM DEBATE
A Academia CUF e a SPA Sociedade
Portuguesa
de
Andrologia, Medicina Sexual
e Reprodução organizaram
as II Jornadas de Andrologia
e Medicina Sexual de Braga.
O encontro, que teve lugar
nos auditórios da Escola de
Medicina da Universidade do
Minho, reuniu profissionais
ilustres de todo o país na
discussão da problemática
centrada
na
disfunção
sexual da Mulher e do Homem. Destaque para a apresentação sobre a técnica de
Mindfulness como terapia para o casal, da responsabilidade da psicóloga clínica
Sandra Vilarinho, presidente da Sociedade Portuguesa de Sexologia Clínica.
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ALUNA ALEGROU
CRIANÇAS
No dia 18 de abril, as crianças internadas
no Serviço de Pediatria foram brindadas
com um monólogo cómico intitulado “A
Maria Chorona”, protagonizado por Susana
Ribeiro, aluna de Gestão de Atividades
Turísticas. No âmbito de uma unidade
curricular, Susana foi desafiada a realizar
uma ação de voluntariado, tendo escolhido
o Hospital de Braga para espalhar alegria
junto dos mais jovens.

Conhecimento

ESTUDO DIVULGADO
INTERNACIONALMENTE

Um estudo desenvolvido por Madalena Torres, Enfermeira Chefe de Serviços de
Especialidades Cirúrgicas do Hospital de Braga, juntamente com dois investigadores
da Escola de Engenharia da Universidade do Minho, foi recentemente divulgado
nas publicações internacionais “Taylor & Francis” e “International Journal on
Working Conditions”. O estudo, que teve uma amostra de 146 enfermeiros, permitiu
concluir que os enfermeiros que prestam cuidados nos serviços de internamento
cirúrgico evidenciam uma elevada prevalência de queixas musculoesqueléticas
relacionadas com a exigência da atividade. Na ótica de Madalena Torres, “tornase necessário desenvolver novas estratégias na prevenção deste tipo de lesões, no
sentido de evitar, por um lado o absentismo e, por outro, que se venham a verificar
complicações futuras”.
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PARTICIPÁMOS NA ESTAFETA
DA AMIZADE
O Grupo de Corrida “HB Correr
+” promoveu uma participação
conjunta dos colaboradores do
Hospital de Braga na 3ª edição da
Estafeta da Amizade, uma prova
de atletismo que juntou mais de
1000 participantes no dia 22 de
abril. Num formato de estafeta, a
prova contou com um percurso de
20km entre as cidades de Braga e
Guimarães e assumiu um cariz
solidário, em que todas as verbas
angariadas serão distribuídas pelas
CERCI’s de Braga e Guimarães.
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VOLUNTARIADO
ANGARIOU ROUPAS
De 9 a 13 de abril, o Voluntariado
promoveu uma campanha de recolha
de roupa para adulto, tendo angariado
cerca de 600 peças de roupa. Os
bens recolhidos serão entregues a
utentes carenciados que necessitam
dos cuidados de saúde prestados no
Hospital de Braga. A todos os que
contribuíram para esta causa, o nosso
obrigado!

SABIA QUE?

Num dia, em média,
são realizadas cerca de
2000 consultas
no Hospital
de Braga.

 ela Sua Saúde:
P
Doença de Parkinson

Ana Margarida Rodrigues
Neurologista

A Doença de Parkinson é uma doença do cérebro.
Descrita por James Parkinson em 1817, é uma
doença que afeta 1% das pessoas com mais de 60
anos de idade, e a sua prevalência aumenta com
a idade. É a segunda doença neurodegenerativa
mais frequente. Não é conhecida a sua causa, e,
em menos de 10% dos casos, a doença pode ser
hereditária.
Clinicamente, caracteriza-se por sintomas
motores que compreendem lentidão e pobreza
de movimentos (bradicinesia), à qual se
associam rigidez e/ou tremor de repouso.
Tipicamente a doença é assimétrica, isto é, os
sintomas são mais graves de um lado do corpo. A
face pode ficar menos expressiva (hipomimia),

e a voz sofrer redução do seu timbre e volume
(hipofonia). Com a progressão dos sintomas, a
doença afeta a marcha e o equilíbrio, e o doente
passa a caminhar devagar, curvado, arrastando
os pés.
São também reconhecidas manifestações não
motoras, tais como: perturbação do humor,
declínio cognitivo, dores no corpo, sintomas
disautonómicos (tonturas, perda de urina,
disfunção sexual), entre outros.
Existem ainda sintomas pré-motores, que,
não sendo específicos da doença, geralmente
antecedem os sintomas motores, são eles a
obstipação, a alteração do olfato (hiposmia) e a
alteração do comportamento em sono REM, em
que o doente tem sonhos agitados, fala e mexese, muitas vezes de forma intensa, durante o
sono.
O diagnóstico da Doença de Parkinson é clínico,
ou seja, é através da entrevista clínica e do
exame neurológico que o neurologista consegue
determinar a presença de critérios que
permitem reconhecer a doença. Por vezes pode
ser necessário realizar exames complementares
para excluir outras doenças.
Apesar de não haver ainda cura para a Doença de
Parkinson, há um grande número de fármacos

atualmente disponíveis, que conseguem
eficazmente melhorar muitos dos sintomas
da doença. Sabemos que os doentes tratados
têm uma qualidade de vida significativamente
superior. O tratamento é definido pelo
neurologista e é ajustado ao longo do tempo,
de acordo com o perfil de resposta e efeitos
secundários. Em muitos doentes é necessários
usar diferentes medicamentos em simultâneo.
Além do tratamento farmacológico está ainda
disponível o tratamento cirúrgico (estimulação
cerebral profunda) que consiste na colocação
de elétrodos no cérebro. Este tratamento não
cura a doença, e é feita uma seleção criteriosa
dos candidatos, porque nem todos os doentes
beneficiam da cirurgia da mesma forma. Por
fim, todos os doentes beneficiam do exercício
físico ou fisioterapia com treino de marcha, e
a terapia da fala pode auxiliar os doentes com
alteração da fala e deglutição.
No dia 11 de abril, o dia da Doença de Parkinson,
lançou-se nas redes sociais, o apelo promovido
pela Associação Europeia da Doença:
#UniteforParkinsons, para aumentar o seu
reconhecimento, melhorar o tratamento, e
promover a investigação clínica, esperando que
no futuro surja um tratamento curativo.

Associação Comercial de Braga

CASO

Digicanola

LK - Comunicação
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EMPRESAS DADORAS
Os colaboradores da CASO, Source Textile,
Associação Comercial de Braga, LKComunicação, Grupo José Pimenta Marques
e Digicanola mostraram novamente a sua
veia solidária e no mês de abril voltaram
ao Banco de Sangue. Um gesto coletivo que
fez a diferença na vida dos nossos doentes.
Estamos gratos por recebê-los novamente
no Hospital de Braga. Obrigado a todos!

Source Textile

Grupo José Pimenta Marques
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