N. 68
—

J ulho 201 9

Editorial

Notícia

FORMAÇÃO DE SUPORTE AVANÇADO DE
VIDA CERTIFICADA PELO INEM

Vasco Luís de Mello
Presidente do Conselho de Administração

O DESAFIO DA
EXCELÊNCIA
Aproveito este último editorial para
reforçar o enorme orgulho e satisfação que
representaram para a José de Mello Saúde e
para os seus gestores, em particular, estes 10
anos no Hospital de Braga.
Os desafios foram muitos mas em equipa
conseguimos afirmar o Hospital de Braga
como um dos melhores do Serviço Nacional
de Saúde (SNS), conquistando um lugar
de excelência no panorama da saúde em
Portugal.
Este projeto, bem como os resultados
alcançados, são a prova de que o sucesso
de um hospital passa pelas pessoas e pela
capacidade de as mobilizar e liderar.
Foram 10 anos de um caminho muito intenso
e desafiante para o qual todos contribuíram
e aderiram. No final, este empenho refletiuse em enormes benefícios para a população,
para a comunidade e para o país.
Com o seu exemplo, o Hospital de Braga
elevou os parâmetros de avaliação e
desempenho das unidades hospitalares em
Portugal, ao nível da qualidade, eficiência e
satisfação, contribuindo inequivocamente
para melhorar e elevar a excelência no SNS
Por tudo isto, chegamos ao fim desta
parceria com a sensação de dever cumprido,
levando connosco fortes laços de amizade
e as memórias de inúmeros momentos que
marcaram estes anos.
Seguimos
confiantes
na
capacidade,
competência e dedicação dos profissionais
deste Hospital para fazer perdurar este
patamar de excelência.
A todos um enorme Obrigado.
Viva o excelente Hospital de Braga.

O Hospital de Braga recebeu a
certificação em Suporte Avançado de
Vida (SAV) pelo Instituto Nacional
de Emergência Médica (INEM),
que reconheceu as competências
técnicas e pedagógicas do hospital
para
realizar
formação
em
emergência médica.
Com esta certificação, a formação
em SAV passou a ser ministrada
exclusivamente por uma equipa
de 12 colaboradores do hospital,
dos quais seis médicos e seis
enfermeiros, pertencentes a diversos serviços, desde Urgência, Cuidados Intensivos,
Anestesiologia e Pediatria.
Para obter esta certificação, o Hospital de Braga investiu na formação dos formadores
e adquiriu manequins de SAV bem como outros materiais inerentes à formação.
Recentemente, decorreu o primeiro Curso de Suporte Avançado de Vida após a
obtenção da certificação.
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CONSELHO PARA O DESENVOLVIMENTO
SUSTENTADO FEZ BALANÇO
A 16 de julho decorreu uma reunião de balanço do Conselho para o Desenvolvimento
Sustentado do Hospital de Braga, um órgão e natureza consultiva e de apoio à tomada
de decisão do Conselho de Administração do Hospital.
Nas palavras do Presidente do Conselho para o Desenvolvimento Sustentado, Luís
Braga da Cruz, “a cidade de Braga pode estar orgulhosa da forma como este projeto se
desenvolveu ao longo destes anos”.
Durante dez anos este Conselho, que reúne as forças vivas da região, desde os
representantes religiosos, até às instituições sociais, passando pela autarquia local,
associações económicas e
comerciais e Universidade,
acompanhou a atividade do
Hospital de Braga. Luís Braga
da Cruz, destaca sobretudo
a relação do Hospital com
a Universidade do Minho,
a criação do Centro Clínico
Académico e a interação
com as instituições de Braga:
“a cultura de qualidade do
Hospital de Braga também se
transmitiu à própria cidade e
às suas instituições”.
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ANESTESIOLOGIA PREMIADA
O artigo “Cuidados Perioperatórios em
Doentes Oncológicos: Será que os Grupos
Profissionais Cumprem os Requisitos
Standard de Qualidade?” da autoria de Linda
de Sousa Cheung e Bruno Lima do Serviço
de Anestesiologia do Hospital de Braga e Ana
Sofia Miguel da Cunha do IPO de Lisboa, foi
distinguido pela Sociedade Portuguesa de
Anestesiologia (SPA) com o Prémio António
Meireles, que o considerou como o melhor
artigo da Revista SPA publicada no ano de 2018.
Este artigo foi elaborado no seguimento do Programa Especial “Grande Cirurgia
Oncológica”, implementado desde 2014 no Serviço de Anestesiologia, que tem como objetivos
a partilha do conhecimento sobre o tema e a identificação de oportunidades de melhoria na
prestação de cuidados a doentes oncológicos. Neste sentido, foram realizados questionários
a 81 profissionais (cirurgiões, anestesiologistas e enfermeiros) que concluíram existir
um envolvimento assimétrico dos profissionais: os cirurgiões eram os que estavam mais
familiarizados com a validação do tratamento, adotavam mais os circuitos perioperatórios
e protocolos clínicos, estavam mais especializados e diferenciados em cirurgia oncológica e
mais satisfeitos com os atuais cuidados perioperatórios. Os autores do artigo propuseram,
ainda, dez medidas de melhoria para a prestação de cuidados nestes doentes.
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SOCIEDADE EUROPEIA PREMIOU
TRABALHOS
A Unidade de Gastrenterologia,
Hepatologia e Nutrição do Serviço
de Pediatria do Hospital de Braga
marcou presença no 52º Encontro
Anual da Sociedade Europeia de
Gastrenterologia,
Hepatologia
e
Nutrição Pediátrica (ESPGHAN),
que decorreu durante o mês de
junho em Glasgow, na Escócia.
Henedina Antunes, gastrenterologista
pediátrica, juntamente com Catarina
Barroso, médica interna de Cirurgia Pediátrica, Daniela Araújo, interna de formação
geral e as alunas de Medicina Carla Morgado, Inês Aires, Joana Lima e Lara Navarro,
apresentaram seis trabalhos neste congresso europeu. Com esta participação, a
equipa recebeu 6000€ de bolsas e viu premiados dois trabalhos.
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ÁREA DA DOR
DISTINGUIDA

A Associação Portuguesa para o Estudo da Dor
(APED) distinguiu como “melhor artigo científico
clínico” dois artigos elaborados por profissionais
do Hospital de Braga publicados na Revista
Dor. O estudo “Avaliação de uma Estratégia
Conservadora na Abordagem ao Síndrome da
Cirurgia Falhada da Coluna”, que decorreu
durante o ano de 2016, pretendeu avaliar o impacto
de uma abordagem conservadora na melhoria da
dor e défices neurológicos. Mauro Pereira, Sara
Carneiro, Guilherme Moura, Carmélia Ferreira e
Diamantino Pereira, autores do estudo, sugerem,
entre outros pontos, uma abordagem clínica
adequada do doente no pré-operatório com vista à
prevenção desta patologia.
O artigo “Abordagem Clínica da Dor: Expetativas
e Comportamentos” da autoria de Maria João
Berkeley Cotter, Marta Oliveira e Filipe Antunes,
publicado em 2017, pretendeu avaliar, na consulta
de dor crónica e através de escalas específicas, o
impacto da dor na qualidade de vida dos utentes.
Neste sentido, concluiu-se que os questionários de
rastreio de dor alertam o clínico para a instituição
de tratamentos específicos e assim potencialmente
mais eficazes.
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VI CONVÍVIO DE
LARINGECTOMIZADOS
A 7 de julho, realizou-se o VI Convívio de
Laringectomizados Totais do Hospital de Braga.
Um evento anual que junta os utentes que foram
submetidos a uma laringectomia (remoção
da laringe) e respetivas famílias, de modo a
conviverem e a trocarem experiências sobre as
alterações do quotidiano de um laringectomizado.
Este ano o programa passou por uma visita guiada
ao Mosteiro de Tibães, seguindo-se um almoço
convívio.
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MELHORES NOTAS NO EXAME OLA
Os médicos internos de Anestesiologia do Hospital de Braga que realizaram o exame OLA
(On-line Assessment), promovido pela Sociedade Europeia de Anestesiologia, obtiveram
notas acima da média nacional e europeia. O OLA é um exame teórico exigente dirigido
a internos em formação ou médicos anestesiologistas elaborado de acordo com padrões
internacionais, que pretende aferir o conhecimento científico dos candidatos. Este exame
online é realizado em simultâneo em 38 países e o Hospital de Braga é um dos quatro centros
portugueses selecionados pela Sociedade Europeia de Anestesiologia para receber este
exame.
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CELEBRÁMOS O DIA DA FAMÍLIA
Pelo segundo ano consecutivo, o Hospital de Braga organizou o Dia da Família, um
evento que juntou os profissionais do hospital e os seus familiares. Durante a manhã
de 6 de julho, decorreu uma visita guiada ao Mosteiro de São Martinho de Tibães,
percorrendo todo o edifício (claustros, igreja, sacristia, alas conventuais) e a cerca
(fonte de S. Bento, escadório, lago, campos, mata e jardins). No final da visita, teve
lugar no Parque de Merendas de São Paio de Merelim um piquenique para toda a
família.
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NOVA ACRÓPOLE
ANIMA UTENTES
Mensalmente, aos sábados, os utentes internados
no Serviço de Ortopedia e de Medicina Física e
Reabilitação recebem a visita dos voluntários
da Organização Internacional Nova Acrópole
Portugal. Através desta visita os voluntários
pretendem desenvolver atividades lúdicopedagógicas através dos jogos de tabuleiro. Estes
encontros têm como objetivo fomentar o convívio
entre utentes e familiares através do jogo e do
exercício mental, num ambiente descontraído e
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PROMOVEMOS A SEMANA CUIDAR MAIS
O Hospital de Braga, no âmbito do Movimento Cuidar Mais, organizou de 5 a 12 de julho,
a Semana Cuidar Mais dedicada aos colaboradores e seus familiares. No dia 5 teve lugar
a iniciativa “celebração do verão”, que contemplou a oferta de um gelado artesanal a
todos os colaboradores. Ao
longo da semana realizouse, ainda, um conjunto
de workshops com temas
atuais, dinamizados por
profissionais do hospital
e por parceiros externos.
Deixar de fumar, cuidados
com o sol, marmita saudável,
animação com riso e
comunicar com amor, foram
os temas das sessões que se
realizaram nos auditórios do
hospital.
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RECEBEMOS JOGOS DE TABULEIRO

A MEBO Games, editora nacional de jogos de tabuleiro modernos, ofereceu um
conjunto de jogos de tabuleiro ao Serviço de Ortopedia do Hospital. Este é um dos
locais onde os utentes permanecem internados por longos períodos de tempo e os jogos
de tabuleiro são uma forma de minimizar a passagem dos utentes pelo Hospital. Esta
oferta vai permitir fomentar o convívio entre os utentes internados e as suas famílias.
Obrigado MEBO Games!
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ARTIGO PUBLICADO
NA ACTA MÉDICA
O estudo “Prevalência de crianças portuguesas
expostas ao fumo ambiental do tabaco em casa
e no carro”, coordenado por José Precioso,
do Instituto de Educação da Universidade do
Minho e do qual é também autora Henedina
Antunes, médica gastrenterologista do
Hospital de Braga, foi publicado na revista
científica da Ordem dos Médicos, Acta Médica.
O estudo revela que cerca de 14% das crianças
portuguesas até aos nove anos são expostas
diariamente ou ocasionalmente ao fumo
do tabaco em casa, percentagem que sobe
para os 32,6% nos alunos do quarto ano de
escolaridade.
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10 ANOS HOSPITAL DE BRAGA
Os indicadores do Hospital de Braga foram o resultado de uma década de trabalho sob uma gestão em parceria público-privada, num
modelo novo para a região que evidenciou desde a primeira hora a ambição de ser um dos melhores hospitais do Serviço Nacional de
Saúde.

Aumento da Atividade Clínica

Aumento do Número de Colaboradores

Em comparação com 2010*, em 2018** realizaram-se:

Número de Colaboradores Vinculados Ativos:

* 2010: último ano completo no Hospital de S. Marcos
** 2018: último ano completo no Hospital de Braga

Um Dia no Hospital
Média diária de jan. 2009
INTERNAMENTO
(Doentes Saídos)

63
89
+40%

CONSULTAS

975
2.002
+105%

Média diária de jan. 2019
CIRURGIAS TOTAIS

34
97

+181%

PARTOS

8
9

+6%

SESSÕES DE
HOSPITAL DE DIA

119
315
+165%
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URGÊNCIAS

508
602
+19%

EXAMES E
ANÁLISES

3.867
15.952
+313%

