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EXCELÊNCIA CLÍNICA EM DESTAQUE

João Ferreira
Presidente da Comissão Executiva

HOSPITAL DE REFERÊNCIA
Nas últimas semanas estivemos uma vez mais em alta, no
foco noticioso dos jornais regionais e nacionais.
Não querendo dar maior importância do que a
justamente devida aos factos corretamente noticiados,
que instituição e seus orgulhosos profissionais não
gostariam de receber justos elogios como: “lidera na
excelência clínica”; “único com classificação máxima em
oito áreas”; “no topo da excelência clínica”; “os melhores
hospitais do país”; “nota máxima no tratamento do
AVC”; “único … com classificação máxima” na área da
Cardiologia.
Eventualmente para os menos atentos, estas notícias
com chamadas de primeira página, foram acompanhadas
de outras não menos importantes, sobre a poupança
financeira que o Estado tem usufruído com a gestão em
parceria público-privada do nosso hospital público de
Braga.
Pelos cálculos do Ministério da Saúde para o ano de 2017,
publicados recentemente pela Administração Central do
Sistema de Saúde (ACSS) em “http://benchmarking.acss.
min-saude.pt”, os hospitais do SNS semelhantes ao nosso
teriam poupado mais de 320M€, nesse ano, caso tivessem
tido custos por doente tratado semelhantes aos nossos.
Apesar de termos vindo a demonstrar qualidade
e eficiência no tratamento dos nossos doentes, o
financiamento que o Estado nos tem vindo a atribuir,
nos últimos 3 anos, é bem inferior ao custo por doente
tratado conseguido pelo Hospital de Braga.
Esta situação decorre da suspensão de financiamento
dos medicamentos relativos ao VIH e Esclerose Múltipla,
a que se juntou neste ano de 2018 a Hepatite C, e cujos
doentes sempre tratamos e continuaremos a tratar com
qualidade e diligência.
Esperamos, sinceramente, que em breve esta situação
seja revertida, de forma a garantirmos a sustentabilidade
financeira da nossa operação e assim prosseguirmos
o trajeto feito até agora de exemplo de qualidade e
eficiência no seio do SNS.

Pelo segundo ano consecutivo,
o Hospital de Braga reforça a
liderança da Excelência Clínica
nacional ao ser o único hospital
do país a conquistar classificação
máxima (3 estrelas) em 8 áreas
clínicas, nos resultados do
Sistema Nacional de Avaliação
em Saúde (SINAS) promovido
pela Entidade Reguladora da
Saúde. Na área de Cardiologia, o Hospital de Braga é o único do país a
receber classificação máxima. Para além desta especialidade, as áreas de
Obstetrícia - Partos e Cuidados Pré Natais, Unidade de Cuidados Intensivos,
Neurologia AVC, Cirurgia de Ambulatório, Ortopedia - Cirurgia da Fratura
Proximal do Fémur, Pediatria - Cuidados Neonatais e Tromboembolismo
Venoso no Internamento obtiveram o “Nível de Qualidade Superior”.
O SINAS atribuiu, ainda, Excelência Clínica de nível 2 (duas estrelas) às
áreas de Ginecologia – Histerectomias; Ortopedia - Artroplastia Anca
e Joelho; Pediatria – Pneumonia; Cirurgia Geral - Cirurgia do Cólon;
Cirurgia Vascular - Cirurgia de Revascularização Arterial e Avaliação da
Dor.
Esta avaliação, na qual o Hospital de Braga não apresenta qualquer área ou
especialidade com avaliação negativa, e na qual aderiu voluntariamente,
reforça a garantia de que os cuidados de saúde são prestados com qualidade
e nas melhores condições de segurança para o doente.
Notícia

MAIS DE 2000 JUNTOS CONTRA O AVC
A quinta edição da Corrida & Caminhada Vital Contra o AVC voltou
a percorrer as ruas de Braga no dia 28 de outubro. Foram mais de 2000
pessoas que aceitaram o desafio e participaram no evento que pretendeu
sensibilizar para a principal causa de morte em Portugal: o Acidente
Vascular Cerebral (AVC).
Para além da corrida e caminhada, decorreu no local uma ação de deteção
precoce dos principais fatores de risco cardiovascular. Nesta ação, os
profissionais de saúde pretenderam sensibilizar a população sobre o AVC
e sua consequente prevenção através da necessidade da prática regular de
atividade física e hábitos de vida saudáveis.
Esta foi uma organização
conjunta entre o Hospital de
Braga, Associação Nacional de
USF, o Núcleo de Estudantes
de Medicina da Universidade
do Minho, a Sociedade
Portuguesa do AVC e a
Câmara Municipal de Braga.
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CIRURGIÕES ESPANHÓIS REALIZARAM
CIRURGIA MINIMAMENTE INVASIVA

URGÊNCIA PROMOVEU
JORNADAS

O Hospital de Braga recebeu três
especialistas em Cirurgia Geral
do Centro Hospitalar Geral de La
Mancha para realizar uma cirurgia de
remoção total de estômago, através de
laparoscopia, uma técnica cirúrgica
minimamente invasiva. A cirurgia ao
vivo, desempenhada pela equipa com
vasta experiência laparoscópica gástrica,
liderada pelo cirurgião espanhol Carlos
Moreno-Sanz foi transmitida em direto para os auditórios do Hospital. Esta transmissão
foi o ponto alto do Workshop de Gastrectomia Laparoscópica, cujo objetivo foi “a partilha
de conhecimento que permite aos cirurgiões evoluírem na técnica laparoscópica”, afirma
o cirurgião António Gomes, responsável pela Unidade Funcional Gastro-Esofágica do
Hospital de Braga.
Este Workshop, organizado pela Unidade Funcional Gastro-Esofágica do Serviço de
Cirurgia Geral do Hospital de Braga, contou com a presença de cerca de uma centena de
médicos internos e especialistas de Cirurgia Geral provenientes de todo o país.

No dia 27 de outubro, decorreu a quinta edição das
Jornadas do Serviço de Urgência do Hospital de
Braga - II Jornadas Luso-Brasileiras de Urgência.
Sob o mote “Medicina de Urgência – que futuro?”,
os profissionais de saúde e estudantes da área
tiveram oportunidade de trocar conhecimentos e
experiências sobre diferentes questões no âmbito
do Serviço de Urgência. Nos dias antecedentes às
Jornadas decorreu, ainda, um curso prático de
Ecografia "Point-of-Care" (POCUS), ministrado
por médicos com vasta experiência na área do
ensino de ecografia na abordagem e diagnóstico
do doente agudo, como é o caso de Michael Blaivas
(EUA), Marco António Carvalho-Filho e Thiago
Santos (Brasil).

Prevenção

MAIS DE 3000 ESCUTEIROS
APRENDERAM A SALVAR VIDAS
A 13 de outubro, a Entrada
Principal do Hospital de
Braga foi palco de uma ação
em Suporte Básico de Vida,
que contou com a participação
de mais de 300 Escuteiros
dos Agrupamentos de Braga.
Esta atividade, desenvolvida
por médicos e enfermeiros
do Hospital, consistiu no
ensino de procedimentos e
técnicas para prestar uma
primeira ajuda a quem tenha sofrido um episódio de paragem cardiorrespiratória.
Mostrando-se bastante participativos, os escuteiros contactaram com uma
realidade em que é fundamental que “reconheçam a situação de emergência, façam
o pedido de ajuda corretamente e ponham em prática alguns gestos fundamentais
até a chegada da ajuda diferenciada”, explicou António Costa, Enfermeiro do
Serviço de Urgência e Responsável pela Formação na área de Enfermagem do
Hospital de Braga.
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HALLOWEEN NA
PEDIATRIA
O Halloween chegou à Pediatria pelas mãos
dos utentes do Hospital de Dia Psiquiátrico
do Hospital de Braga. Para celebrar esta data,
bonecos em forma de morcego feitos pelos
utentes foram distribuídos pelas crianças
internadas. Esta iniciativa, que levou vários
sorrisos às crianças, gerou nos utentes do
Hospital de Dia Psiquiátrico um sentido de
satisfação e valorização do seu trabalho.

Notícia

ALUNOS VISITARAM HOSPITAL
Durante o mês de outubro, alunos dos Agrupamentos de Escolas de Maximinos
visitaram alguns serviços do Hospital de Braga. Imagiologia e Patologia Clínica
foram as áreas que receberam e responderam às dúvidas dos jovens estudantes.
Após uma explicação teórica nos auditórios do Hospital, os alunos tiveram a
oportunidade de lidar com a realidade dos exames diagnóstico realizados em
contexto hospitalar e das análises laboratoriais.
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ALERTÁMOS PARA O CANCRO DA MAMA
No âmbito da celebração da iniciativa “Outubro Rosa”, o Hospital de Braga promoveu um
programa especial com o objetivo de sensibilizar para a prevenção do cancro da mama, e
ainda, integrar a pessoa que luta contra esta doença. Esta programação incluiu: uma ação
de sensibilização desenvolvida por enfermeiras da Unidade de Senologia; um workshop
de automaquilhagem na doente oncológica, ministrado por profissionais da Perfumes e
Companhia em parceria com o Centro de Formação Die Apfel; uma palestra promovida por
Cristiana Lopes, psicóloga do Hospital de Braga, que fomentou a partilha de experiências
junto daqueles que estão a passar pela doença; e uma ação de sensibilização levada a cabo por
voluntárias do Movimento Vencer e Viver.

Prevenção

ASSINALÁMOS O
DIA MUNDIAL DA
ALIMENTAÇÃO
Fomentar
práticas
alimentares
equilibradas e variadas foi o principal
objetivo da ação de sensibilização
desenvolvida pela Unidade de Nutrição
e Alimentação na Entrada Principal.
Numa iniciativa inscrita no Dia
Mundial da Alimentação, assinalado
a 16 de outubro, nutricionistas do
Hospital avaliaram o Índice de Massa
Corporal e transmitiram à população
conselhos e informações úteis para
uma vida mais saudável.

Conselhos para uma
alimentação mais saudável:
Fazer pelo menos 3 refeições
por dia, incluindo pequenas
refeições ao longo do dia para
controlar melhor o apetite.
Notícia

CONCERTO IMPROVÁVEL NO HOSPITAL
A Associação Musical Sinfonietta de
Braga brindou utentes e colaboradores
com um concerto de música clássica na
Entrada Principal. O Hospital de Braga foi a
instituição escolhida para receber o primeiro
concerto solidário do projeto “Concertos
Improváveis”, promovido pela Sinfonietta de
Braga, que pretende levar a música clássica a
vários locais da cidade. Nesta performance, estiveram presentes 12 músicos, entre violinistas,
violoncelistas, contrabaixistas e uma cantora lírica. O Hospital de Braga recebeu, assim, mais
um momento musical, num espaço que pretende ser também um dos pontos de passagem de
diferentes expressões artísticas da região.

SABIA QUE ?
A música, para além de produzir um efeito calmante e relaxante, pode ser vista como
uma aliada na área da saúde: ameniza a dor, diminui o stress, combate a depressão,
alivia a dor e auxilia na recuperação.
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Ingerir regularmente fruta
(cerca de 3 peças por dia).
Ingerir leite e derivados
diariamente.
Consumir alimentos com
maior teor de fibra, como
arroz e massa integrais e pão
escuro.
Preferir peixe e carnes
brancas em detrimento de
carnes vermelhas.
Aumentar a proporção de
legumes nas refeições.
Beber água ou chás não
açucarados.
Praticar exercício físico
regulamente.

P
 ela Sua Saúde:

GESTOS SIMPLES
SALVAM VIDAS
António Costa
Responsável pela Formação
na área de Enfermagem

Portugal tem um dos sistemas de emergência
médica mais desenvolvidos do mundo. Para
continuarmos na vanguarda todos nós somos
importantes para o fortalecimento deste
sistema.
O Instituto Nacional de Emergência Médica
(INEM) é responsável por coordenar o
funcionamento, no território de Portugal
continental, de um Sistema Integrado
de Emergência Médica (SIEM), de forma
a garantir aos sinistrados ou vítimas de
doença súbita a pronta e correta prestação de
cuidados de saúde.
Este sistema é ativado através do Número
Europeu de Emergência – 112 que numa
primeira fase é atendido pela Central de
Emergência da Polícia de Segurança Pública
(PSP), que encaminha para o INEM as
chamadas que à saúde digam respeito.
Posteriormente o INEM inicia um processo
de localização, triagem e aconselhamento.
Neste momento devemos responder, de
forma simples e clara às questões colocadas,
nomeadamente: a localização exata e, se
possível, com pontos de referência; o número

de telefone do qual está a ligar; o tipo de
situação (doença, acidente, etc.); o número, o
sexo e a idade aparente das vítimas; as queixas
principais e as alterações que observa.
Só com esta informação é possível o envio
dos meios de socorro adequados à condição
clínica ou gravidade das vítimas.
Para que este sistema funcione na sua
plenitude, há atitudes que devem ser evitadas,
tais como, nunca desligar a chamada de
emergência até que lhe digam que o pode
fazer e não fazer chamadas falsas para o 112.
Para ajudar, basta manter a calma e
responder às questões, seguindo indicações.
E porque gestos simples salvam vidas, tornase fundamental saber o que fazer perante
uma paragem cardiorrespiratória (PCR), um
acontecimento súbito que se constitui como
uma das principais causas de morte em todo
o mundo.
O Suporte Básico de Vida (SBV) é um conjunto
de manobras que aumenta substancialmente
a probabilidade de sobrevivência da vítima
quando iniciado nos primeiros minutos
após a paragem cardíaca, e consiste
essencialmente em duas ações: compressões
torácicas e ventilações (respiração boca a
boca).
Por isso, após garantir as condições de
segurança do local, verifique se a vítima
está consciente abanando-lhe suavemente
os ombros e chamando por ela. Caso não
responda, considere que está desmaiada
(inconsciente) avaliando depois se respira,
recorrendo à técnica VOS: Ver se o tórax
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expande, Ouvir a passagem do ar e Sentir a
respiração (entrada e saída de ar).
Se a vítima não respirar, ligue de imediato
112. De seguida inicie o Suporte Básico de
Vida:
- Deite a vítima de costas no chão ou sobre
uma superfície rígida;
- Coloque as suas mãos sobrepostas com
os dedos entrelaçados no meio do peito da
vítima;
- Com os braços esticados e perpendiculares
ao corpo da vítima, pressione o peito,
fazendo com que este baixe visivelmente e
alivie. Repita 30 vezes este movimento de
compressão e descompressão 100 a 120 por
minuto;
- Ao fim das 30 compressões efetue duas
ventilações através da boca da vítima: encha
os pulmões de ar e expire para a boca da
vítima, tapando-lhe o nariz com os seus
dedos e isolando com os seus lábios os da
vítima, para não existir fuga do ar. Embora
a ventilação boca-a-boca seja relativamente
segura, não havendo casos de infeção grave
descritos, é recomendável a utilização de
máscaras de reanimação. Nos casos em
que não seja possível fazer ventilações, faça
apenas as compressões;
- Após ventilar, retome as compressões numa
sequência de 30 compressões torácicas com
2 ventilações. Mantenha as manobras até à
chegada de ajuda ou a vítima recuperar.
Ajude-nos a salvar vidas!
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ARTE EM EXPLOSÃO

DÁDIVAS COLETIVAS

“Arte em Explosão para acabar com o preconceito” foi o
mote que impulsionou a exposição que esteve presente,
durante o mês de outubro, na Entrada Principal. No
âmbito do Dia Mundial da Saúde Mental, assinalado a
10 de outubro, os utentes do Hospital de Dia Psiquiátrico
do Hospital de Braga partilharam as suas obras com a
comunidade. Técnicas como a colagem, a fotografia e
a pintura fizeram parte desta mostra, que pretendeu
sensibilizar para a importância da integração social da
pessoa com doença mental.

O Banco de Sangue voltou a receber
colaboradores de diferentes empresas,
como é o caso da Segurança Social de
Braga e dos Transportes Urbanos de
Braga (TUB). Os TUB além de efetuarem
o transporte das empresas dadoras,
também quiseram contribuir com uma
nova dádiva. Por sua vez, elementos do
grupo “Braguinhas Runners”, também
fizeram uma dádiva de sangue coletiva.
A todos os envolvidos, o nosso muito
obrigado!

Braguinhas Runners
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Segurança Social de Braga

