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Gratidão e Experiência
Muitos de nós assistimos, com alguma
emoção, à cerimónia de homenagem aos
colaboradores que decorreu num ambiente de grande alegria e boa disposição.
Foi, realmente, enriquecedor ouvir histórias do passado e história s já recentes do
novo hospital bem como ver, por exemplo, três gerações familiares a conviver
no mesmo evento (embora a última ainda estivesse na barriga da mãe).
Podemos observar que temos uma equipa fantástica que está apta e preparada
para os desafios futuros tanto do hospital
como do SNS, onde o hospital se integra.
Temos a experiência destas pessoas mais
seniores mas também estamos a investir
muito na formação dos mais jovens destacando, nos últimos meses, o 1º Congresso de Internato Médico JMS, as 1ªas
Jornadas de Enfermagem do HB e a atribuição de duas bolsas de doutoramento
a clínicos do hospital.
Formamos jovens com elevado potencial
mas que podem “beber” muito da experiência de quem está a tratar dos nossos
doentes há muito tempo e que demonstra ter a vitalidade para nos ajudar ainda
muito mais.
É disto que vivem as organizações vencedoras. Da convivência de pessoas que
podem ser diferentes mas onde se procura obter, através da singularidade de cada
um, o melhor para o bem comum da
organização.
Obrigado a todos aqueles que têm feito
desta Instituição uma referência e que
proporcionam, através do seu conhecimento e interação com os outros, valor
para a sustentabilidade futura do Hospital de Braga.

Excelência clínica em seis áreas
O Hospital de Braga
voltou a ser distinguido com resultados de
Excelência pela Entidade Reguladora da
Saúde (ERS), através
do estudo do Sistema
Nacional de Avaliação
em Saúde (SINAS),
tendo obtido classificação máxima em
seis áreas clínicas. O
Hospital de Braga é,
assim, o único Hospital do país com excelência clínica em seis
áreas distintas. Na
dimensão Excelência Clínica é o único em todo o país a obter a classificação máxima (três estrelas) na Revascularização Arterial (cirurgia vascular), faz parte do grupo de quatro hospitais com
classificação máxima no Enfarte Agudo do Miocárdio (cardiologia). O Hospital de Braga obteve,
ainda, três estrelas na Cirurgia do Cólon (cirurgia geral), Neurologia AVC, Obstetrícia - Partos e
Cuidados Pré Natais e Unidade de Cuidados Intensivos. Este relatório da Entidade Reguladora,
no qual o Hospital de Braga não apresenta qualquer área ou especialidade com avaliação negativa e no qual - importa salientar - aderiu voluntariamente a todas as áreas de a valiação da dimensão Excelência Clínica com atividade neste hospital, reforça a garantia de que os cuidados de
saúde são prestados com qualidade e nas melhores condições de segurança para o doente. Os
resultados deste estudo reportam a episódios com alta entre 1 de Julho de 2012 e 30 de Junho de
2013, respeitantes exclusivamente à dimensão Excelência Clínica e submeteram-se a esta avaliação 128 dos 162 estabelecimentos integrados no SINAS@Hospitais. Os resultados das restantes
dimensões mantêm-se inalterados, face às últimas publicações, tendo o Hospital de Braga, na
dimensão Segurança do Doente, Focalização no Utente e Satisfação do Doente e Adequação e
Conforto das Instalações, obtido em cada uma destas dimensões a pontuação máxima (três estrelas). Para o Presidente da Comissão Executiva, João Ferreira, “estes dados publicados pela
Entidade Reguladora da Saúde são a garantia de que o Hospital de Braga oferece aos seus utentes as melhores práticas clínicas.”
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Comemoração do Dia do Hospital
Assinalamos, no dia 12 de maio, o Dia do Hospital, data, que marcou também os três anos da
transferência para as novas instalações. Pelas
12h00, realizou-se uma Missa na Capela do Hospital de Braga, presidida pelo padre da paróquia
de São Victor. A seguir à Missa foi inaugurada,
pelas 13h00, a exposição "Os rostos de uma
história", patente na Entrada Principal do Hospital. Esta exposição fotográfica retratou momentos de algumas das equipas do Hospital, ao longo dos três anos nas nova s instalações. Após a
inauguração seguiu-se um momento de convívio entre colaboradores e utentes, na Ágora, junto à
Entrada Principal do Hospital, onde foi partilhado o bolo de aniversário.
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Participamos na Alameda da Saúde

Dermatologia
sensibilizou mais novos
O Serviço de Dermatologia promoveu, em Junho,
duas sessões de sensibilização sobre “Cuidados a
ter com o Sol” dedica da aos mais novos. As ações
informaram os mais jovens sobre as precauções
que devem tomar relativamente à exposição solar.
A viagem pelos cuidados a ter com o sol foi realizada com o auxílio do boneco “Zé Pintas”, um
menino que demonstrou os comportamentos
adequados face à exposição solar. Nesta viagem
as crianças foram a conselhadas a procurar sombras nas horas em que o sol está mais forte (11h00
às 17h00) beber muita água, usar óculos de sol,
chapéu, roupa que proteja e colocarem protetor
solar, sempre com fator de protecção solar acima
dos 30. Estas ações surgem no contexto do programa de educação para a saúde desenvolvido
pelo Hospital de Braga.

No pódio do 1º Torneio
de Futebol JMS

O Hospital de Braga associou-se à Câmara Municipal de Braga e ao Agrupamento
de Centros de Saúde (ACES) de Braga nos
dias 14 e 15 de Junho, na dinamização da
Alameda da Saúde. Esta iniciativa, que se
realizou na Alameda Cardeal António Ribeiro (junto ao Banco de Portugal), promoveu hábitos de vida saudá vel e alertou
para algumas patologias com elevada
prevalência na população portuguesa. Presentes estiveram profissionais de
diferentes especialidades clínicas, como Pneumologia (DPOC), Dermatologia (Cuidados a
ter com o Sol), Endocrinologia (Diabetes) e Nutrição (alimentação saudável), Neurologia
(AVC), Oftalmologia (Glaucoma e Retinopatia Diabética), Cardiologia (enfarte agudo do
miocárdio) e ainda equipas do Serviço de Urgência com demonstrações de Suporte Básico
de Vida.
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Bolsas de Doutoramento atribuídas a Braga
A José de Mello Saúde atribuiu cinco Bolsas de Doutoramento em Medicina no
valor de 100 mil euros, numa cerimónia
que aconteceu em Lisboa. Das cinco bolsas concedidas, duas premiaram projetos
de médicos do Hospital de Braga – “Efeito
da corticoterapia antenatal no neurodesenvolvimento fetal” de Alexandra Miranda,
especialista em Ginecologia/Obstetrícia e
“Condicionamento isquémico cardíaco
remoto como adjuvante da revascularização miocárdica na doença coronária aguda” de António Gaspar especialista em Cardiologia.
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Arrancou o Projeto Pimpolho

O Hospital de Braga alcançou o 3º lugar ( foi semifinalista) no 1º Torneio de Futebol da José de Mello
Saúde. Em 1º e 2º lugar ficaram a Clínica CUF
Cascais e CUF Porto, respetivamente. O Torneio,
que contou com a participação de 14 equipas,
provenientes das várias unidades do Grupo José de
Mello Saúde, num total de mais de 150 jogadores,
foi disputado no Estádio Municipal de Oeiras. Na
primeira fase da competição, as catorze equipas
participantes realizaram três jogos, com os quatro
primeiros classificados a "carimbarem o
passaporte" para as meias-finais da prova. Na
meia-final a equipa do Hospital de Braga defrontou
a Clínica CUF Cascais, e esteve largos minut os na
frente do marcador, mas um golo da CUF Cascais
no final do jogo levou a desempate através de
grandes penalidades, garantindo à CUF Cascais
um lugar na final. O Hospital de Braga foi
representado por 9 jogadores provenientes dos
Serviços de Imagiologia, Logística, Direcção
Jurídica e Serviço de Orientação de Utentes.
A todos eles, o nosso muito obrigado!

O Projeto Pimpolho | Projeto de
Prevenção da Ambliopia no Município
de Braga, que arrancou em maio
no Hospital de Braga, foi apresentado
em conferência de imprensa. Segundo
Ricardo Rio, autarca de Braga “A
colaboração com o Hospital de Braga
é algo que temos que enaltecer, pois
não é comum ver uma instituição
como o Hospital assumir uma
responsabilidade como esta, ao dar
um contributo tão relevante no apoio a
um projeto que reverte em benefício de toda a comunidade.” Para Sandra Guimarães,
oftalmologista e mentora do Projeto este “é um sonho que agora se concretiza”, e continuou
“todas as quintas-feiras de manhã vamos receber 25 crianças no Serviço de Oftalmologia, que
farão uma avaliação dos factores de risco da ambliopia.” O Pimpolho pretende despistar a
ambliopia nas crianças de Braga, que frequentam estabelecimentos de ensino público ou
privado, com ida des compreendidas entre os 3 e 4 anos – idade em que esta patologia pode
ser revertida. A avaliação oftalmológica é desenvolvida nas instalações do Serviço de
Oftalmologia. A ambliopia é uma doença exclusiva da infância e apenas tratável nesta faixa
etária. O sucesso do tratamento pode atingir quase 100%. O não tratamento na idade
pediátrica acarreta cegueira, baixa visão, ou visão subnormal, não passível de ser corrigida
para o resto da vida, isto é, mesmo com posteriores cirurgias, correçã o ótica ou outros
tratamentos, a criança ficará para sempre sem visão normal. A ambliopia significa acuidade
visual baixa de um ou dos dois olhos causada por alterações que perturbam o normal
desenvolvimento da visão durante um período crítico. É tratável até aos 60 meses (5 anos),
sendo o seu tratamento menos eficaz depois desta faixa etária.
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Cardiologia promoveu Ação de Prevenção

Quadras de S. João
Palmira Peixoto, Enfermeira da Cirurgia Geral, foi
a autora da quadra vencedora do “Concurso de
Quadras de São João do Hospital de Braga”. O
desafio para participação neste Concurso foi
lançado a todos os profissionais do Hospital de
Braga no almoço de São João, que se realizou no
refeitório. Das muitas quadras a concurso, destacou-se a da Enfermeira Palmeira Peixoto, que
conquistou o júri:
“Ó meu rico S. João
Dá-nos paz e amizade!
Que saúde temos cá (HB)
E com muita qualidade!”

1º Aniversário Grupo
Partilha de Mães

O Grupo “Partilha de Mães/Cuidadores” de
crianças com necessidades especiais comemorou
o seu 1º Aniversário. Este encontro, que juntou
crianças, familiares e profissionais de saúde,
consistiu numa oportunidade de confraternização
e partilha de experiências. Na sessão de abertura
desta comemoração estiveram presentes a
Diretora do Serviço de Medicina Física de
Reabilitação (MFR), Fátima Martins Pereira, a
Administradora Executiva do Hospital de Braga,
Maria Barros e o Vice-presidente da Câmara
Municipal de Braga, Firmino Marques, que
defenderam a necessidade de alertar a sociedade
para a inclusão da pessoa com deficiência. Maria
Barros realçou a importância deste género de
encontros, uma vez que permite reforçar a ligação
destas famílias com o Hospital de Braga. Alertou,
ainda, para o papel ativo que um cidadão deve ter
no combate à discriminação e banalização da
palavra “deficiência”. Ao encontro desta
mensagem, Firmino Marques afirmou que “é
necessário exaltar as qualidades dos cidadãos
com deficiência em detrimento das suas
limitações”. O Grupo “Partilha de Mães/
Cuidadores” foi criado com o intuito de promover
a partilha de experiências entre os pais/
cuidadores de crianças com necessida des
especiais e a equipa multidisciplinar do Serviço de
MFR.

O Serviço de Cardiologia do Hospital de Braga realizou no Centro
Comercial BragaParque, uma ação
de prevenção de Doenças Cardiovasculares. Esta ação aconteceu no
âmbito de “Maio, Mês do Coração”, e pretendeu alertar a comunidade para aquela que é, atualmente, a principal causa de morte em
Portugal. Durante esta iniciativa foi
feita uma avaliação dos principais
fatores de risco cardiova scular,
nomeadamente, do perímetro
abdominal, do índice de massa
corporal (IMC), da tensão arterial e da frequência cardíaca. Foram também transmitidos
alguns conselhos, com o intuito de consciencializar as pessoas para a importância da promoção da sa úde através da adoção de estilos de vida saudáveis e da deteção e controlo dos
fatores de risco cardiovasculares. Esta acção decorreu entre 10h e as 18h e contou com a
participação de vários enfermeiros e técnicos de Cardio-Pneumologia do Serviço de Cardiologia do Hospital de Braga.
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… E organizou treino para salvar vidas
Os profissionais dos Serviços de
Cardiologia e da Urgência treinaram 130
pessoas a salvarem vidas. Nesta sessão,
dirigida a familiares de utentes que
sofreram um enfarte agudo do miocárdio,
todos adquiriram competências que
permitem uma correta atuação perante
uma vítima de paragem cardiorrespiratória.
As 57 famílias presentes receberam
formação teórica e prática de forma a
saberem atuar perante uma paragem
cardiorrespiratória, desde a informação
adequada a ser transmitida ao 112 até às manobras de Suporte Básico de Vida enquanto chega
a ajuda diferenciada. A necessidade de se chamar o INEM aos primeiros sintomas de um
enfarte ficou bem vincada durante a sessão de formação, para além de ter sido, ainda, deixado
bem claro pelos profissionais de saúde presentes que o doente nunca deverá, em caso algum,
dirigir-se ao hospital pelos seus próprios meios, da do o risco de arritmias que surgem na fase
aguda do enfarte. Esta ação, que contou com a participação de profissionais dos Serviços de
Cardiologia e Urgência e da Academia de Formação, esteve inserida nas actividades do “Mês
de Maio, Mês do Coração.”
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Assinada parceria com Theatro Circo
O Hospital de Braga e o Theatro Circo assinaram um
protocolo de colaboração que prevê a divulgação
de actividades culturais no Hospital de Braga, assim
como a realização de alguns eventos no próprio Hospital. Segundo Lídia Dias representante do Theatro Circo,
com este protocolo “colocamos instituições tão importantes como o Hospital e o Theatro em favor da toda
uma comunidade. Est ou certa que será uma parceria
frutuosa, porque o Hospital de Braga tem uma dimensão e uma importância muito grande na nossa região”. Já João Ferreira, representante do
Hospital de Braga, referiu ainda que o Hospital de Braga tem “uma praça pública, onde passam milhares de pessoas, que podem usufruir deste protocolo, para além de nunca ser demais divulgar a cultura em todos os espaços públicos, e o Hospital é um espaço público privilegiado desta cidade”. Através desta parceria, as duas instituições querem proporcionar e
fomentar o acesso à cultura e à diversida de de atividades que acontecem na cidade de Braga.
O Hospital de Braga divulgará a programação do Theatro Circo, assim como, possibilitará a
realização de eventos no espaço hospitalar, por sua vez, o Theatro Circo proporcionará descontos em espectáculos aos profissionais do Hospital.
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1º Congresso de Internato Médico JMS
O Hospital de Braga recebeu o primeiro congresso
dirigido, exclusivamente,
a médicos internos das
unidades do Grupo José
de Mello Saúde (JMS),
que contou com cerca de
150 participantes. A sessão de abertura contou
com as presenças de
Salvador de Mello, Presidente do Conselho de
Administração da JMS, e
João Paço, Coordenador
da Formação Médica da
JMS. A conferência de encerramento foi da responsabilidade de Manuel Caldeira Cabral, da
Escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho, que abordou a temática “O Médico
e a Sociedade”. Este primeiro encontro teve como grande objectivo promover a partilha de
conhecimento e incentivar o desenvolvimento e aperfeiçoamento de competências dos profissionais. O programa foi composto por três mesas redonda s que abordaram as temáticas
da "Dor abdominal”, “Síndromes coronários agudos" e "Patologia das vias aéreas superiores”, tendo ainda decorrido um concurso de e -posters, que registou 98 trabalhos a concurso.
O melhor poster e as duas menções honrosas foram atribuídos a trabalhos desenvolvidos
por equipas do Hospital de Braga.

.
É notícia

Distinção nos Galardões
“A Nossa Terra”
O Hospital de Braga recebeu o prémio Organismo
de Serviço Público na XVII Edição dos Galardões “A
Nossa Terra”, que decorre u no auditório do Parque
de Exposições de Braga. Os galardões "A Nossa
Terra", promovidos pela Direnor, consistem numa
iniciativa anual que visa o reconhecimento público
do mérito de cidadãos e entidades que se destacam
em acções de relevo em prol da comunida de, do
concelho, da região ou do país, nos seus diversos
sectores de actuação, contribuindo, desse modo,
para uma maior dignificação e prestígio do bom
nome de Braga. Os nomeados para os galardões
são escolha de um grupo alargado de entidades
e personalidades de Braga e os vencedores são
escolhidos por esse mesmo grupo de entidades e
pessoas. Nesta edição João Cunha, Diretor de Serviço de Pneumologia, foi também agraciado com o
galardão da área Ciências e Educação, assim como
João Braga dos Anjos, que recebeu a título póstumo
o galardão Saudade.

“Colecção de Honra
2014” em exposição
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“Consensos em saúde mental”
Durante três dias o Hospital de Braga recebeu o
V Congresso Internacional de Saúde Mental, sob o
tema “Consensos em Saúde Mental”. Na sessão
de abertura foi salientada a importância da reflexão sobre as estratégias promotoras da sa úde
mental, a divulgação das suas práticas e a promoção do envolvimento de grupos profissionais multidisciplinares. Carlos Sequeira, Presidente da
Sociedade Port uguesa de Enfermagem de Sa úde
Mental alertou, ainda, para o facto da Saúde Mental ser em tempos uma área “negligenciada face às outras áreas do conhecimento”, sendo
por isso fulcral “produzir conhecimento e fazer investigação” nesta área. Prevenção da doença mental, assédio, bullying e burnout, religiosidade e espiritualidade, doentes e familiares
cuidadores, demência, depressão, esquizofrenia e indicadores de Qualidade foram alguns
dos temas em discussão neste congresso .
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Jornadas de Enfermagem
As Jornadas de Enfermagem do Hospital de
Braga decorreram sob o tema “Olhar o
Presente rumo ao Futuro”. De acordo com
João Ferreira, Presidente da Comissão
Executiva do Hospital de Braga, estas
Jornadas permitiram uma reflexão e
promoção da qualidade dos serviços
prestados, “uma vez que o futuro acaba por
ser o espelho do presente”, incentivando a
melhoria contínua do desempenho dos
profissionais de enfermagem. Ao longo das
Jornadas foram abordadas temáticas de relevo como a ética nos cuida dos de saúde, a
investigação em enfermagem, e a prestação de cuidados ao doente crítico, à pessoa em fim
de vida, à pessoa com doença mental, à grávida e à puérpera. Para além destes, foram alvo
de discussão temas como a importância da Supervisão Clínica enquanto potenciadora da
melhoria das práticas de enfermagem, a qualidade de vida da pessoa com ventilação
comprometida, a segurança do doente, as boas práticas no tratamento de úlceras de
pressão, bem como a eficiência e qualidade na enfermagem em contexto perioperatório.

O Hospital de Braga recebe até ao final do mês de
Agosto a exposição fotográfica “Colecção de Honra
2014” da Associaçã o Portuguesa de Profissionais
de Imagem (APPI). A mostra exibe 54 momentos
captados por fotógrafos profissionais em distintas
categorias como casamento, arquitectura, paisagem, retrato, fine art e criação livre. As obras desta
exposição concorreram às Qualificações e foram
pontuadas com mais de 80 pontos tornando-se
parte integrante da Coleção de Honra da APPI, que
percorre vários espaços do país, por forma a exibir
o que de melhor se faz em Portugal no âmbito da
fotografia profissional.

Conferências sobre
Lideranças Clínicas
Durante o mês
de Maio decorreu no Hospital
de Braga o ciclo
de conferências
“Conversas sobre Lideranças
Clínicas”. Sob os
temas Inovação; Ferramentas de gestão; O futuro
da liderança e Comunicação e feedback estes encontros foram dirigidos aos profissionais de saúde. Nestas conferências estiveram presentes individualida des do panorama clínico e empresarial
português, com o intuito de partilhar as suas experiências, num contexto de liderança.
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Homenagem aos Colaboradores no Parque de Exposições de Braga
Dedicar 25 anos ou mais de trabalho a uma única Instituição é, hoje em
dia, uma raridade. Por essa razão, e para retomar uma tradição já adotada no Hospital de São Marcos, mais de 200 profissionais de saúde
foram homenageados pelos se us 25 anos ou mais de trabalho e dedicação, no dia 11 de maio, pelo Hospital de Braga. A cerimónia de tributo
aos colabora dores, que teve lugar no Auditório do Parque de Exposições de Braga, foi apresentada por Tânia Ribas de Oliveira, seguindo-se
uma espectáculo musical da fadista Mafalda Arnault. Nesta homenagem estiveram presentes colaboradores no activo e colaboradores aposentados que viram reconhecido o seu empenho e dedicação de várias
décadas de trabalho a cuidar de quem mais precisa.

No “Ano do Colaborador” do Hospital de Braga não podia ser mais
oportuno esta homenagem a quem tanto deu ou, ainda, dá a quem
mais precisa.
As fotografias da cerimónia estão disponíveis na intranet do Hospital
de Braga. O Hospital disponibiliza também, a quem tiver interesse, a
possibilidade de adquirir fotografias dos momentos da cerimónia. As
fotografias estão disponíveis na loja do Fotógrafo Queiros, situada na
Rua Nova de Santa Cruz 3A, junto à Universidade do Minho.
Aqui ficam alguns dos momentos especiais que fizeram parte da história deste dia em colaboradores e antigos colaboradores se reencontraram e partilharam momentos de saudade.

Receção dos convidados

Newsletter interna do Hospital de Braga, periodicidade bimestral

É noticia

Cerimónia de Homenagem

Concerto de Mafalda Arnault
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