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Editorial

Reconhecimento

UTENTES DO HOSPITAL ESTÃO
“MUITO SATISFEITOS”

Fátima Faria
Enfermeira Diretora

RELAÇÃO DE EXCELÊNCIA
Os utentes do nosso Hospital continuam a
classificar a sua satisfação como muito positiva
e demonstram confiança e segurança nos nossos
serviços. Este é o balanço do Estudo de Avaliação e
Qualidade Apercebida dos Utentes que comprova
a sua satisfação e vem corroborar a qualidade
dos serviços prestados no Hospital de Braga,
tal como tem vindo a ser reconhecido por várias
entidades ao longo dos últimos anos. É o caso do
Sistema Nacional de Avaliação em Saúde (SINAS)
que, há várias avaliações, tem vindo a destacar
a Excelência Clinica do Hospital de Braga, bem
como a IASIST - empresa multinacional de
benchmarking hospitalar - que atribuiu ao nosso
Hospital, pelo quarto ano consecutivo, o primeiro
lugar no grupo de melhores hospitais de média/
grande dimensão do Serviço Nacional de Saúde
nos prémios "TOP 5 - A Excelência dos Hospitais".
Este ano, tal como nos anteriores, os resultados
do Estudo de Avaliação e Qualidade Apercebida
dos Utentes atestam que o Hospital de Braga tem
uma preocupação constante com a qualidade
e humanização dos cuidados. As dimensões
que maior impacto tiveram na satisfação dos
utentes foram a competência, profissionalismo
e a disponibilidade das equipas clínicas,
desde médicos, enfermeiros e auxiliares. De
facto, os resultados conquistados refletem
o profissionalismo e empenho de todos os
colaboradores do Hospital de Braga.
A todos eles quero deixar uma palavra especial
de agradecimento, pela relação de excelência
construída diariamente com os utentes que nos
procuram e por contribuírem, em cada momento,
para que o Hospital de Braga seja amplamente
reconhecido pela sua qualidade clínica.

Os utentes do Hospital de
Braga continuam “muito
satisfeitos” com os serviços
prestados
pela
unidade
hospitalar. Os resultados
do Estudo da Avaliação da
Qualidade Apercebida e
Satisfação dos Utentes do
Hospital de Braga, referente
ao ano de 2018, revelam um
índice médio da satisfação
dos utentes de 82,9 pontos
- numa escala de 0 a 100 - o
que corresponde a uma classificação de “Muito bom”. Cirurgia de Ambulatório,
Hospital de Dia, Internamento, Consulta Externa e Urgência foram as linhas
de atividade avaliadas. Destas, destacam-se o Hospital de Dia e a Cirurgia de
Ambulatório. Nos restantes serviços, os utentes continuam a classificar o seu
nível de satisfação como “muito positivo”. Neste inquérito, salientaram-se a
competência, o profissionalismo e a disponibilidade das equipas clínicas - médicos,
enfermeiros e pessoal auxiliar. A consolidar estes resultados, encontram-se as
opiniões dos utentes que consideram a possibilidade de “recomendar e de voltar
a escolher o Hospital de Braga”.
Reconhecimento

OBTIVEMOS CERTIFICAÇÃO ACSA
O Centro de Referência do Cancro do Reto - área de Oncologia de Adultos - do
Hospital de Braga recebeu a certificação de nível bom concedida pelo Comité de
Certificação do Departamento de Qualidade na Saúde da Direção Geral da Saúde,
segundo o referencial ACSA (Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía). ACSA
é um modelo de certificação e reconhecimento público de unidades de saúde
focalizado na certificação da prestação de cuidados. Em 2016, o Hospital de Braga
foi reconhecido, pelo Ministério da Saúde, como Centro de Referência Nacional
para o tratamento do carcinoma do reto por reunir um conjunto de capacidades
imprescindíveis para o diagnóstico e tratamento desta patologia.
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Notícia

MAIS DE UMA CENTENA ESCOLHEU
HOSPITAL PARA REALIZAR INTERNATO

O Hospital de Braga recebeu, a 2 de janeiro, 63 médicos recém-licenciados que vão
frequentar o Internato de Formação Geral durante o ano de 2019 e 47 Internos de
Formação Específica que, nos próximos anos, vão realizar a sua especialidade. A sessão
de acolhimento decorreu nos Auditórios do Hospital e contou com a presença de Jorge
Maia Gomes, Administrador Executivo do Hospital, Alberto Bessa Peixoto, Diretor
Clínico e Luís Basto, Diretor do Internato Médico, que juntamente com Narciso Oliveira
do Serviço de Medicina Interna deram as boas-vindas aos médicos e futuros especialistas.
Atualmente, o Hospital possui Idoneidade formativa, atribuída pela Ordem dos Médicos,
em 30 especialidades médicas, o que reconhece a qualidade clínica e capacidade formativa
desta unidade hospitalar.
Notícia

LIGA DE AMIGOS TEM NOVA DIREÇÃO

A 4 de janeiro decorreu, nos auditórios do Hospital, a cerimónia de tomada de posse
dos órgãos sociais da Liga de Amigos do Hospital de Braga para o biénio 2019/2020.
A nova direção, presidida por Felisbela Lopes, é constituída por Carlos Valério
(vice-presidente), Idalina Russel (tesoureira), Elisabeth Ferreira e Cristina
Fontes (vogais). Nas palavras da nova presidente, a Liga de Amigos pretende
“aumentar o número de sócios” para “ajudar a ajudar” todos os utentes, familiares
e profissionais do Hospital de Braga.
Esta sessão, presidida pela Secretária de Estado da Saúde, Raquel Duarte, contou
ainda com a intervenção do Presidente da Comissão Executiva do Hospital, João
Ferreira e do Presidente da Escola de Medicina da Universidade do Minho, Nuno
Sousa.

Notícia

ROBÔ AJUDA
A DISTRIBUIR
REFEIÇÕES

A GERTAL, em parceria com um grupo de
investigadores do Instituto de Engenharia de
Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência INESC TEC, desenvolveu um robô de transporte
em contexto hospitalar. O Hospital de Braga foi a
primeira instituição a receber o robô que efetua
o transporte de carros de alimentação. Neste
momento, estão a ser utilizados dois protótipos para
auxiliar na distribuição de refeições desde a cozinha
(localizada no piso -1) até aos diversos pisos do
Hospital. A implementação deste projeto permitirá
contribuir para uma maior eficiência de processos.
Futuramente, esta funcionalidade de transporte
pode ser aplicada a diferentes áreas do Hospital,
como é o caso do transporte de roupa ou resíduos.

Notícia

JOVENS VISITARAM
HOSPITAL
O Hospital de Braga voltou a receber alunos do
concelho bracarense para mais uma visita de estudo
inserida no projeto “Visita o teu Hospital”. Durante
o mês de janeiro, duas turmas do 12º ano da
Escola Alberto Sampaio tiveram oportunidade de
conhecer duas das áreas imprescindíveis ao normal
funcionamento da unidade hospitalar - a Central
de Esterilização e os Serviços Farmacêuticos.
Após uma introdução teórica nos Auditórios,
os estudantes visitaram as instalações destes
serviços, onde puderam contactar com as diferentes
realidades laborais.
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Notícia

Notícia

“A MORTE É UM DIA QUE VALE A PENA
VIVER”

JUNTOS
SALVAMOS VIDAS

Braga foi a primeira cidade portuguesa
a receber Ana Cláudia Arantes, médica
brasileira especialista em cuidados paliativos,
que acedeu ao convite da Equipa IntraHospitalar de Suporte em Cuidados Paliativos
do Hospital de Braga para apresentar o seu
livro “A morte é um dia que vale a pena viver”.
No dia 18 de janeiro, no Auditório do Hospital,
Ana Cláudia Arantes apresentou um livro que
considera ser “essencialmente sobre a vida
e que, devido ao reconhecimento da sua finitude, incita os leitores a encararem a vida com
mais respeito”. A iniciativa contou com a presença de profissionais de saúde e membros da
comunidade em geral.

O mês de janeiro ficou, também,
marcado pela solidariedade de
várias empresas bracarenses, que
se dirigiram ao Banco de Sangue do
Hospital de Braga. Colaboradores da
Segurança Social de Braga, da F3M e da
LK Comunicação participaram numa
dádiva de sangue coletiva. A todos os
envolvidos, o nosso muito obrigado!

Conhecimento

ATUAR EM SITUAÇÕES DE MAUS TRATOS
O Núcleo Hospitalar de Apoio à Criança e Jovem em
Risco (NHACJR) do Hospital de Braga organizou, a
25 de janeiro, o II Curso de Avaliação e Intervenção
nos Maus Tratos em Crianças e Jovens. A
iniciativa, decorrida nos Auditórios do Hospital,
pretendeu refletir sobre estratégias de intervenção
interdisciplinares e interinstitucionais, no sentido
de dotar os diferentes profissionais de competências
para agirem de forma assertiva perante situações
de maus tratos. Este curso, composto por várias
palestras com temas atuais e alusivos à saúde na infância e adolescência, reuniu cerca de 200
participantes, entre profissionais de saúde, profissionais de educação e estudantes.

Segurança Social de Braga

F3M

Notícia

CANTARES DE REIS E JANEIRAS
O Hospital voltou a cumprir a tradição de receber diferentes grupos regionais, que vieram
cantar os reis e as janeiras a toda a comunidade hospitalar. O Voluntariado do Hospital de
Braga, a Associação Juvenil “A Bogalha”, o Centro D. João Novais e Sousa, a Creche de Braga e a
Creche da Associação Maconde animaram a Entrada Principal do Hospital, de 8 a 16 de janeiro.

F3M

F3M

LK Comunicação
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P
 ela Sua Saúde:

PATOLOGIA
RESPIRATÓRIA
NO IDOSO
João Cunha
Pneumologista

A população mundial está a envelhecer.
Na maioria dos países, a percentagem do
número de pessoas idosas está a aumentar
rapidamente, a par com uma diminuição no
número de recém-nascidos. Segundo dados
da Organização Mundial de Saúde (OMS),
o número de crianças continuará a descer
até ao final do século. Estima-se que, até
2050, o número de pessoas com mais de 60
anos triplique de 400 milhões para mais
de 2.000 milhões. Apesar deste aumento
refletir uma melhoria nas condições de
vida e das políticas de saúde na maioria dos
países desenvolvidos, representa também
um desafio para a sociedade atual, que
terá de se adaptar de modo a maximizar a
capacidade funcional e a saúde dos mais
velhos, assim como a sua participação e
integração social.
Em Portugal, a realidade não é diferente.
Muitas vezes referido como um dos países
mais envelhecidos da União Europeia, 20%
da população portuguesa tem mais de 65
anos, de acordo com dados divulgados pela
Pordata.

É cada vez mais importante a promoção
de um envelhecimento ativo de forma
a melhorar a saúde e a qualidade de
vida das pessoas idosas. A OMS define
envelhecimento ativo, como um processo
de otimização para melhorar a saúde,
participação e segurança a fim de melhorar
a qualidade de vida das pessoas que
envelhecem.
Todos nós temos noção da elevada
prevalência de doenças respiratórias
crónicas no idoso (Bronquite crónica,
Enfisema, Doença Pulmonar Obstrutiva
Crónica, entre outras) que coexistem
muitas vezes com patologias diversas
de outros órgãos e que obrigam a
polimedicação (administração de vários
medicamentos).
Com o tempo frio e húmido chegam as
complicações respiratórias, algumas ditas
comuns, resfriados, mas que no idoso
podem ser suficientes para conduzir a
descompensação respiratória, cardíaca,
metabólica (diabetes), renal e de locomoção.
Mas são a gripe (e suas complicações) e a
pneumonia as responsáveis pela elevada
necessidade de internamentos e risco de
morte associado.
A prevenção das exacerbações destas
patologias crónicas e doenças respiratórias
agudas englobam medidas gerais para o
envelhecimento ativo, nomeadamente: não
fumar; dormir bem; ter uma alimentação
equilibrada com redução do consumo de
sal e açúcares; manter uma boa hidratação
bebendo líquidos não alcoólicos e com

pouco açúcar. É de extrema importância
o exercício físico diário (de acordo
com as capacidades mas de estímulo
crescente capacitadores da autonomia
e independência da pessoa idosa), por
exemplo, caminhar e fazer exercícios de
respiração - inspirar profundamente e
elevar os braços, de seguida e lentamente
expirar baixando os braços. Nos casos
em que o idoso tem grau de dependência
o cuidador tem um papel importante na
mobilização e exercitação. São também
importantes os exercícios de estimulação
das funções cognitivas, como é o caso
da leitura, palavras cruzadas, charadas
matemáticas, sudoko, etc.
Neste tempo de viroses respiratórias é
aconselhável evitar espaços fechados
com muitas pessoas, onde o risco de
contágio viral é maior. O vestuário deve
ser adequado às condições atmosféricas
e, sempre que possível, evitar a exposição
ao frio e à humidade. A vacinação contra a
gripe e pneumonia é fundamental.
Se tiver sintomas gripais com febre, dores
musculares, aumento de tosse, dificuldades
respiratórias, sede, edemas (inchaço)
nas pernas, urinar pouco e caso tenha
patologias crónicas ou faz tratamentos
de doença oncológica, deve consultar o
seu médico, podendo previamente ligar
gratuitamente para o SNS24: 808242424,
a fim de se aconselhar do melhor caminho.
Lembre-se: proteja-se do frio, agasalhe-se,
hidrate-se, faça exercício, vacine-se e diga
não ao tabagismo!

C
 onhecimento

UM DIA NO HOSPITAL DE BRAGA
1.854 Consultas

99 Cirurgias

9 Partos

85 Internamentos

14.325 Exames e Análises

463 Urgências de Adultos

135 Urgências de Crianças

317 Sessões de Hospital de Dia
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3.000 Refeições Servidas

2.490 kg de Roupa Lavada

1.489 kg de Resíduos

*Valores médios com base no ano de 2018.		

