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NEWSLETTER
A pensar na sustentabilidade ambiental a newsletter do Hospital de Braga E.P.E. é
exclusivamente digital. Por si e pelo ambiente!

Conselho de Administração iniciou funções
O Hospital de Braga constituiu-se como Entidade Pública Empresarial (E.P.E.)
no passado dia 1 de setembro. O Conselho de Administração do Hospital de
Braga E.P.E. constituído por João Porfírio Oliveira (Presidente), Fátima
Machado (Vogal Executiva), Amaro Ferreira (Vogal Executivo), Fátima Faria
(Enfermeira Diretora) e Jorge Marques (Diretor Clínico), está empenhado em
assegurar cuidados de saúde de excelência à população da região do Minho.
De acordo com João Porfírio Oliveira “é objetivo continuar com uma atividade
produtiva muito acelerada e muito boa”, realçando que “o Hospital de Braga
tem uma produtividade excelente”. E continua "é de relevar o empenho e as
competências dos profissionais das várias áreas, bem como o valor que
acrescentam nos cuidados que prestam diariamente à população”, refere o
Presidente. Valorizar e motivar os profissionais é um dos objetivos máximos
desta Administração.
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É com imensa honra que me dirijo a vós
enquanto Presidente do Conselho de
Administração do Hospital de Braga E.P.E.,
nesta que é a primeira newsletter do
mandato do Conselho a que presido.
Faço-o para assumir publicamente perante
todos os utentes e colaboradores desta
instituição, o compromisso de garantir que a
transição da gestão do hospital para a
esfera pública decorra com a tranquilidade
e normalidade pretendidas para um hospital
de referência como é o Hospital de Braga.

Conselho de Administração reuniu com o
Presidente do Município de Braga
O Conselho de Administração do Hospital de Braga E.P.E. reuniu com o
Presidente da Câmara Municipal de Braga, Ricardo Rio, com o propósito de
apresentar os novos elementos do órgão de gestão e, ainda, de auscultar as
sugestões do município para o mandato que recentemente se iniciou. É
propósito do Hospital de Braga, “não só manter a ligação com a Câmara
Municipal como também incentivá-la”, referiu o Presidente, João Porfírio
Oliveira. O município pretende também continuar a desenvolver projetos
conjuntos com a unidade hospitalar, tendo Ricardo Rio mostrado
“disponibilidade para estabelecer uma relação de muita colaboração”,
desejando “os maiores sucessos a esta administração”. O Conselho de
Administração do Hospital de Braga, E.P.E. está empenhado em estimular uma
relação de proximidade com as forças vivas da região.

Para isso, eu e os restantes elementos do
Conselho de Administração, depositamos
inteira
confiança
no
empenho
e
competência dos mais de 2800 profissionais
de excelência que compõem a equipa do
Hospital de Braga, para continuarmos a
garantir elevados padrões de qualidade nos
cuidados de saúde prestados à população
que servimos.
Estamos certos que com o contributo de
todos, o Hospital de Braga continuará a
traçar o seu percurso como um dos
melhores hospitais do Serviço Nacional de
Saúde.
Contem por isso com o compromisso,
determinação, trabalho e dedicação deste
Conselho de Administração, que tem como
principal propósito cumprir a missão que
nos foi confiada de continuar a assegurar
cuidados de saúde de excelência à
população da região do Minho.
Contem connosco!
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40 anos do
Serviço Nacional de Saúde
O Hospital de Braga associou-se às comemorações dos 40 anos do
Serviço Nacional de Saúde e promoveu, a 13 de setembro,
um conjunto de iniciativas com o propósito de incentivar a adoção
de hábitos de vida saudáveis. As ações, dirigidas à população
bracarense, foram desenvolvidas em parceria com o Município de
Braga. O dia começou com uma sessão informativa sobre
prevenção de quedas, da responsabilidade do Serviço de Medicina
Física e de Reabilitação, seguida de uma aula de ginástica
promovida pela BragActiva, programa da Câmara Municipal de
Braga. Em simultâneo realizaram-se ações de deteção precoce e
avaliação de fatores de risco desenvolvidas pelos profissionais
dos Serviços de Cardiologia, Endocrinologia e Pneumologia. Nestas
avaliações foram realizadas medições da tensão arterial e
frequência cardíaca, glicemia, índice de massa corporal e
espirometrias (teste da função pulmonar).“Esta foi uma iniciativa
de prevenção e promoção da saúde, alertando para aquilo que
podemos alterar numa fase precoce da vida e isso é uma forma de
prevenir a doença", referiu Jorge Marques, Diretor Clínico do
Hospital de Braga. E continuou “finalmente está a inverter-se o
paradigma, trabalhando-se mais na prevenção e cada vez menos,
espera-se no futuro, na doença”.

Assinámos Compromisso para a
Humanização Hospitalar

O Hospital de Braga assinou, juntamente com outras 52 unidades
do Serviço Nacional de Saúde (SNS), o Compromisso para a
Humanização Hospitalar, numa cerimónia presidida pela Ministra
da Saúde, Marta Temido, que decorreu no Centro de Reabilitação
do Norte – Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia/Espinho. Este
compromisso enuncia bases e aponta medidas destinadas a
estimular, avaliar e consolidar práticas e relações inter-pessoais
humanizadas em ambiente hospitalar, sendo que cada hospital
compromete-se a apresentar um plano, ajustado às necessidades,
com medidas de humanização.
No Hospital de Braga a humanização é já uma realidade com a
concretização de projetos voltados para o bem-estar da
comunidade hospitalar, quer sejam utentes ou profissionais.

Hospital de Braga e Escola de Medicina
receberam anestesiologistas de renome

Dia Mundial no Coração
assinalado na Consulta Externa

Exemplo de título

No âmbito do Dia Mundial do Coração, assinalado a 29 de
setembro, os profissionais da Consulta de Cardiologia Pediátrica
promoveram um dia diferente a pensar nos pequenos utentes. Os
profissionais vestidos a rigor entregaram balões em forma de
coração a todas as crianças, que encontraram na Consulta Externa
um ambiente decorado especialmente para elas. Para além de
acalmar e ajudar as crianças a ultrapassar um dia de consultas e
exames, esta iniciativa procurou alertar para a importância da
prevenção dos fatores de risco cardiovascular, através de diversas
mensagens de sensibilização.

Decorreu no Hospital de Braga e na Universidade do Minho
o Curso de Técnicas Avançadas na Abordagem da Via Aérea
Difícil, que reuniu anestesiologistas internacionais de
renome. Este curso organizado pelo Hospital de Braga, Escola de
Medicina da Universidade do Minho, Centro Hospitalar e
Universitário de São João e Centro Hospitalar de Vila Nova de
Gaia/Espinho, teve como objetivo dotar os participantes de
técnicas de abordagem da via aérea difícil e capacitá-los para a
utilização de vários dispositivos de atuação nesta situação, que
ocorre quando existe dificuldade de ventilar ou intubar o
paciente que se encontra sob anestesia geral. O curso, que contou
com o apoio científico da Sociedade Europeia de Via
Aérea (EAMS) e foi acreditado pela União Europeia dos Médicos
Especialistas, reuniu profissionais da área da Anestesiologia
reconhecidos internacionalmente, com especial destaque
para Michael Kristensen, Presidente da EAMS e Pedro
Charco, Membro da Direção da EAMS e Vice-Presidente da
Secção de Via Aérea da Sociedade Espanhola de Anestesiologia.
Nos
três
dias
de
partilha
de
experiências
e
conhecimento, 30 médicos especialistas e em formação específica
nas áreas de Anestesiologia, Medicina Interna, Medicina
Intensiva
e
Pneumologia,
tiveram
a
oportunidade
de desenvolver competências na abordagem da via aérea
avançada, em simuladores na Escola de Medicina da Universidade
do Minho e em clínica no Bloco Operatório do Hospital de Braga.

Recebemos Seminário
sobre Ética

Realizada a primeira formação de
abordagem ao doente queimado

O Hospital de Braga recebeu a 19 de setembro o Seminário de
Primavera/Verão da RedÉtica - Associação Nacional de Comissões
de Ética, um evento que contou com a presença de Francisco
Ramos, Secretário de Estado Adjunto e da Saúde. O Seminário, que
promoveu a reflexão e partilha de conhecimentos sobre questões
éticas, reuniu mais de uma centena de profissionais de saúde nos
auditórios do Hospital. Genética, proteção de dados, rastreios e
formação nas Comissões de Ética foram os temas de destaque
deste Seminário que teve como objetivo estimular os participantes
no sentido de refletirem e partilharem conhecimento sobre as
temáticas. A sessão de abertura contou com a presença de
Francisco Ramos, Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, João
Porfírio Oliveira, Presidente do Conselho de Administração do
Hospital de Braga E.P.E. e António Faria Vaz, Presidente da
Redética.

Assinalámos o Dia Mundial da
Segurança do Doente
Exemplo de título

O Hospital de Braga organizou pela primeira vez a formação
interna “Abordagem à Vítima de Queimadura". A equipa de
formadores integra profissionais do Hospital e é constituída por
enfermeiros e médicos dos Serviços de Anestesiologia, Cirurgia
Geral e Urgência. O Hospital de Braga é assim um dos hospitais do
país com equipa própria e diferenciada de formadores na área de
queimados. Dirigida a enfermeiros e médicos, esta formação
pretende otimizar as boas práticas e a prestação dos cuidados
prestados a este tipo de vítimas. A formação teórico-prática,
contou com cenários e vítimas "reais" para testar os conhecimentos
dos cerca de 18 formandos que participaram na primeira edição.

Dia Nacional
do Farmacêutico
to discuss children's progress at school and find
solutions to academic or behavioral problems.

O Hospital de Braga assinalou o Dia Mundial da Segurança do
Doente, que se celebrou pela primeira vez a 17 de setembro, com
ações de sensibilização sobre o tema. Sob o mote “nenhum doente
deve sofrer dano, resultante dos cuidados de saúde”, a Organização
Mundial de Saúde (OMS) desafiou várias instituições de diferentes
países a associar-se a esta causa. O Hospital de Braga aceitou o
desafio por considerar este tema como um pilar importante na
dinâmica da Organização. Assim, na Entrada Principal decorreu
uma ação de sensibilização sobre a segurança do medicamento,
dinamizada pelos Serviços Farmacêuticos. No seguimento da
sugestão da OMS, que propôs a iluminação de monumentos com
luz cor-de-laranja, o Hospital de Braga iluminou a fachada
da Entrada Principal e Consulta Externa. Também a Confraria do
Bom Jesus se associou a esta iniciativa e o santuário do Bom Jesus
do Monte foi iluminado de cor-de-laranja.

O Dia Nacional do Farmacêutico foi assinalado a 26 de setembro
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O farmacêutico hospitalar é um
umatvasta
equipa multidisciplinar, estando diretamente envolvido em todas
as etapas do circuito do medicamento, monitorizando a sua
utilização e de outros produtos de saúde, numa perspetiva de
contínua otimização dos tratamentos através do uso racional,
seguro, eficaz e apropriado dos medicamentos.

Agenda

Empresas Dadoras
Durante o mês de setembro foram vários os colaboradores das
empresas da região que se dirigiram ao Banco de Sangue e
contribuíram para esta causa. Foi o caso da ERA Braga Estação,
Bosch Braga, ETMA e Sourcetextile, que deram o exemplo e
realizaram uma dádiva de sangue coletiva. A todos eles
agradecemos por continuarem a ajudar-nos a salvar vidas. Muito
obrigado!

16 outubro
Entrada Principal
Dia Mundial da Alimentação | promovido pela Unidade de
Nutrição e Alimentação
17 outubro | Programação Outubro Rosa
Entrada Principal
Showcooking sobre "Alimentação no Tratamento Oncológico"
ministrado pelo Chef Vinagre do Hotel Meliã Braga, com
comentários de Rita Costa Alves, nutricionista do Hospital de
Braga
28 a 31 outubro
Auditórios
IASGO CME Course | organizado pelo Serviço de Cirurgia Geral
30 outubro | Programação Outubro Rosa

Source Textile

ETMA

10h00-13h00 | Ação de sensibilização para a prevenção do cancro
da mama promovida pelas Enfermeiras da Unidade de Senologia |
Entrada Principal
10h00-13h00 | Ação de sensibilização "Vencer e Viver o Cancro”
promovida por Voluntárias do Movimento Vencer e Viver |
Entrada Principal
15h00 | Workshop “Auto-maquilhagem na doente oncológica” em
parceria com o Centro de Formação Die Apfel e a Perfumes e
Companhia | Sala de Espera do Hospital de Dia Oncológico

ERA Braga Estação

Bosch Braga

15h45 | Workshop de Turbantes ministrado pela estilista
portuguesa Ana Sousa em parceria com o Centro de Formação Die
Apfel | Sala de Espera do Hospital de Dia Oncológico
16h30 | “Chá Rosa” Lanche convívio com utentes, familiares e
profissionais de saúde | Sala de Espera do Hospital de Dia
Oncológico

Joana Moutinho
Cardiopneumologista

Dia Mundial do Coração
No dia 29 de setembro comemorou-se o Dia Mundial do Coração,
promovido pela Federação Mundial do Coração. Esta data pretende
sensibilizar a população para os perigos das doenças cardiovasculares, as
maiores responsáveis pela mortalidade e morbilidade em Portugal e no
mundo. Sabia que, segundo dados avançados pela Fundação Portuguesa
de Cardiologia, em Portugal morrem cerca de 35 mil pessoas por ano
devido a estas doenças? São fatores de risco para doença cardiovascular a
obesidade, o sedentarismo, a hipertensão, o colesterol elevado, o
tabagismo e o consumo excessivo de álcool. E a palavra-chave para cuidar
do seu coração é “prevenção”, só conseguida através da adoção de um
estilo de vida saudável. Com certeza já ouviu dizer que o coração é o
“motor” do nosso corpo. Pegando nessa analogia, imagine o seu carro: o
que aconteceria se o abastecesse com o combustível errado? E o que seria
do motor se conduzisse sempre tão devagar que não passava da primeira
mudança? Com este exemplo é fácil de entender que para cuidar do seu
“motor”, o coração, é fundamental integrar no seu dia-a-dia a alimentação
saudável e a atividade física. Na verdade, a alimentação inadequada é
responsável por cerca de metade das mortes e incapacidade provocadas
pelas doenças cardiovasculares, segundo a European Heart Network. É,
por isso, importante que a promoção da saúde seja ensinada a miúdos e
graúdos, até porque o excesso de peso e o sedentarismo são problemas
que se verificam cada vez mais em idades jovens. Assim, cabe aos
cuidadores (pais, avós, educadores...) incutir bons hábitos às crianças,

mas também os mais pequenos podem ter um papel importante na
saúde dos mais velhos. Brincar com os netos é bom para o seu coração,
em saúde e emoção! E melhorar a sua saúde não é difícil, pequenos
gestos do seu dia-a-dia podem fazer a diferença para cuidar do seu
coração: substituir o sal por ervas aromáticas, aumentar o consumo de
frutas e hortícolas e diminuir os alimentos de origem animal, escolher as
escadas em vez do elevador, estacionar o carro mais longe para fazer um
percurso maior a pé, promover brincadeiras com as crianças ao ar livre e
gerir o stress e ansiedade são medidas simples e fáceis de aplicar. O
controlo da doença já instalada é também fundamental. Para isso, é
imprescindível que siga os conselhos e terapêuticas prescritas pelo seu
médico, para além de fazer os ajustes necessários na sua vida para
melhorar a sua saúde. Para o ajudar no diagnóstico e controlo das
doenças cardiovasculares pode contar com os Cardiopneumologistas,
Técnicos Superiores das áreas de Diagnóstico e Terapêutica. Estes
profissionais exercem a sua atividade em hospitais e clínicas e intervêm
em diversas áreas, tais como a Cardiologia, a Pneumologia, a Angiologia,
o estudo do sono e na cirurgia cardíaca. Especificamente na área da
Cardiologia, são especializados na deteção e avaliação das doenças,
realizando e interpretando os exames de diagnóstico (como o
electrocardiograma, o Holter, a prova de esforço, o ecocardiograma,
etc.), colaboram nas áreas mais invasivas como o cateterismo, a cirurgia
cardíaca e a implantação de dispositivos e também são eles, por
exemplo, os responsáveis pela programação de pacemakers, entre
outras atividades. No que toca a saúde, informação é poder. Se tiver
dúvidas ou precisar de ajuda, não hesite em conversar com um
profissional de saúde. E porque não aproveitar esta data para fazer
mudanças positivas que ajudem a cuidar melhor da sua saúde e proteger
o seu coração?

