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RENOVÁMOS ACREDITAÇÃO GLOBAL E
CERTIFICAÇÃO DE QUALIDADE ISO 9001

Alberto Bessa Peixoto
Diretor Clínico

O CONTRIBUTO DE TODOS
OS PROFISSIONAIS
Um dos vetores estratégicos mais importantes
na área da saúde, diz respeito à garantia dos
cuidados dispensados aos doentes, numa lógica de
procura integrada de melhoria contínua, e ainda ao
estabelecimento de projetos de formação permanente
como suporte da diferenciação e da inovação.
Permito-me mencionar dois dos acontecimentos em
que fomos distinguidos recentemente. O primeiro,
sobre a Acreditação do Hospital de Braga, representa
sempre um dos momentos de maior envolvimento dos
profissionais na reflexão de temas estruturantes e
ainda uma oportunidade única de revisitar processos
e realizar auditorias dirigidas. Aconteceu uma vez
mais e aí estão os resultados que nos distinguem com
a Renovação da Acreditação Global do Hospital, a
Certificação de Qualidade ISO 9001 de 7 Serviços e
ainda com a atribuição de 12 louvores sobre projetos
originais.
O segundo foi a Certificação do Curso de Via Aérea
Difícil do Hospital de Braga, e da formação em
Suporte Básico de Vida, o que constitui um legítimo
sentimento de orgulho pela distinção alcançada e
pelo esforço e empenho das pessoas diretamente
envolvidas.
A propósito destas duas referências, importa refletir
acerca do percurso do Hospital de Braga no que
respeita à consistência dos projetos integrados de
formação no contexto da definição das melhores
práticas e, na relevância da interface com a Escola de
Medicina da Universidade do Minho para a promoção
da investigação científica, sendo de realçar o
enorme contributo de todos os profissionais para o
que tem sido a construção de um projeto inovador
e diferenciador, de visibilidade crescente e hoje
largamente reconhecido pelos nossos pares.

O Hospital de Braga recebeu do Painel de Acreditação do Caspe Healthcare
Knowledge System (CHKS), entidade acreditadora internacional, a confirmação
da renovação da Acreditação Global. O painel de peritos confirmou que a unidade
hospitalar garante todos os critérios, de acordo com a política da entidade
acreditadora, e renovou, também, a Certificação de Qualidade ISO 9001 dos Serviços
de Anatomia Patológica, Esterilização, Farmácia, Imagiologia, Imunohemoterapia,
Patologia Clínica e Limpeza.
Durante o processo de Acreditação e Certificação foram avaliados mais de 3 mil
critérios de boas práticas internacionais, que garantem a segurança e qualidade
dos cuidados prestados. Nesta avaliação, foram também atribuídos 12 louvores a
práticas implementadas pelo Hospital de Braga. Tratam-se de práticas diferenciadas
ao nível do compromisso com o utente, familiar, cuidador e colaborador que, sendo
desenvolvidas no âmbito de atuação hospitalar, mereceram um reconhecimento do
painel de acreditação do CHKS.
Para o Presidente da Comissão Executiva do Hospital de Braga, João Ferreira, estas
auditorias “cumprem os propósitos de reforçar as boas práticas e melhoria contínua,
que só se concretizam com o envolvimento de todos os colaboradores do Hospital
numa cultura de evolução constante na prestação de cuidados a quem mais precisa”.

Reconhecimento

FORMAÇÕES DO HOSPITAL
RECONHECIDAS E CERTIFICADAS

As formações ministradas pelo Hospital de Braga nas áreas de Via Aérea Difícil e em
Suporte Básico de Vida foram reconhecidas e certificadas pela Sociedade Europeia
de Manuseio da Via Aérea (EAMS) e pelo Instituto Nacional de Emergência Médica
(INEM), respetivamente. A EAMS, entidade europeia direcionada para o ensino
e investigação da abordagem da via aérea,
reconheceu a qualidade e diferenciação
da formação do Hospital de Braga. O
reconhecimento traduziu-se na acreditação
do curso de via aérea difícil do Hospital
de Braga e dos seus formadores, tornando
o Hospital na 1ª entidade em Portugal
certificada pela Sociedade. O INEM também
certificou a formação do Hospital de Braga
em Suporte Básico de Vida Pediátrico, Adulto
e com Desfibrilhação Automática Externa.
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RECEBEMOS CIRURGIÕES
INTERNACIONAIS DE RENOME

A Unidade de Cirurgia Colorretal do Serviço de Cirurgia Geral do Hospital de Braga
organizou, nos dias 7 e 8 de fevereiro, o Winter Colorectal Meeting, um evento clínico na
área da Cirurgia Colorretal dirigido a profissionais de saúde. A iniciativa, que decorreu
nos Auditórios do Hospital de Braga, contou com um painel de oradores portugueses e
estrangeiros provenientes de vários pontos do mundo, desde Espanha, Brasil, China e
Reino Unido. Neste evento estiveram reunidos profissionais da área da Cirurgia Colorretal
reconhecidos internacionalmente, com especial destaque para Chuan-Gang Fu,
Presidente da Sociedade Chinesa de Cirurgiões Anorretais, Tao Du, Cirurgião no Shanghai
East Hospital, na China e Joseph Nunoo-Mensah, Cirurgião Colorretal no Hospital
King’s College em Londres. Nestes dois dias de partilha de experiências e conhecimento,
foram abordados três temas centrais da área colorretal: a doença diverticular do cólon, as
hemorróidas e a técnica de extração de espécimes por orifícios naturais (NOSE - natural
orifice specimen extraction). Esta é uma técnica minimamente invasiva que tem vindo a
ser utilizada no Hospital de Braga na área da cirurgia colorretal.
Conhecimento

DOENÇAS NEUROLÓGICAS
EM DISCUSSÃO
O Serviço de Neurologia
do Hospital de Braga
organizou, pelo quarto ano
consecutivo, o Workshop
de Doenças Neurológicas,
no dia 22 de fevereiro, nos
Auditórios do Hospital.
Esta iniciativa, destinada
em exclusivo a Médicos
Especialistas de Medicina
Geral e Familiar, a Internos
de Medicina Geral e
Familiar, Medicina Interna,
Pediatria e Internos de
Formação Geral, pretendeu
aproximar estes profissionais de saúde à realidade hospitalar da especialidade
de Neurologia. Para o efeito, foram partilhados vários conhecimentos acerca
das grandes síndromes neurológicas, a aplicabilidade do exame neurológico e a
referenciação das principais urgências neurológicas.

Notícia

ASSINALÁMOS O DIA
MUNDIAL DO DOENTE
Para assinalar o Dia Mundial do Doente, celebrado
a dia 11 de fevereiro, o Voluntariado do Hospital
de Braga desenvolveu um conjunto de ações
juntos dos utentes desta unidade hospitalar. Para
além da tradicional visita aos doentes internados
nos diferentes internamentos, os voluntários
proporcionaram um momento diferente aos utentes
do Hospital de Dia de Psiquiatria. Estes utentes
foram presenteados com uma atuação do Grupo de
Cantares da Maxiseci – Instituição Particular de
Solidariedade Social Cultural e Recreativa. Estas
iniciativas inscrevem-se na linha geral de atuação
do Voluntariado, que pretende contribuir para a
melhoria da qualidade de vida e fomentar o bem
estar de toda a comunidade hospitalar.
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"VISITA O TEU
HOSPITAL"

Os estudantes da região voltaram a visitar o
Hospital de Braga. No âmbito do projeto “Visita
o teu Hospital”, os alunos do Agrupamento
de Escolas Trigal Santa Maria e da Escola
Secundária de Paços de Ferreira tiverem a
oportunidade de conhecer e contactar de perto
com a realidade de alguns dos serviços do
Hospital de Braga. Após uma introdução teórica
transversal em auditório, os profissionais de
saúde iniciaram a visita aos respetivos Serviços.
Viatura Médica de Emergência e Reanimação,
Imagiologia, Medicina Física e de Reabilitação
e Central de Esterilização foram os locais pelos
quais os alunos passaram.
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SABIA QUE?

EMPRESAS DADORAS
O mês de fevereiro ficou marcado pelo gesto solidário de colaboradores de várias empresas,
que participaram numa dádiva de sangue conjunta no Banco de Sangue do Hospital de Braga.
Desta vez, foram os colaboradores das empresas Farmácia Loureiro Bastos, Creative Zone,
Transportes Urbanos de Braga, Antena
Minho, Correio do Minho, Centro Distrital
de Braga da Segurança Social e Grupo
José Pimenta Marques que, uma vez mais,
fizeram parte do projeto “Empresa Dadora”.
Uma iniciativa que conta com a parceria
dos Transportes Urbanos de Braga, que
garante o transporte dos colaboradores das
empresas do município de Braga. A todos os
envolvidos, o nosso muito obrigado!
Centro Distrital De Braga da Segurança Social

Uma em cada quatro pessoas
pessoas precisará de pelo menos
uma transfusão de sangue ao
longo da vida
Em cada cirurgia são
necessárias, em média, duas a
três unidades de sangue
Ao longo da vida um dador pode
salvar até 500 pessoas

PARA DAR SANGUE
PRECISO DE:
Estar em boas condições de saúde
Ter entre 18 e 65 anos (até aos 60
anos se for uma primeira dádiva)
Correio do Minho e Antena Minho

Farmácia Loureiro Basto e Creative Zone

Ter pelo menos 50 kg
Não estar em jejum

C
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Grupo José Pimenta Marques

TUB

UM ANO NO
HOSPITAL DE
BRAGA
467.298 Consultas Médicas
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EXPOSIÇÃO “ VAI LENÇO DA MINHA VIDA”
Num mês tipicamente associado ao romance, a Entrada principal do Hospital foi decorada a
rigor com uma exposição de lenços dos namorados e de tapeçarias, promovida pela Associação
Associação Cultural e Festiva “Os Sinos da Sé”. As peças expostas resultam do trabalho
de vários membros da associação
através da aplicação de um conjunto de
técnicas diversas, como a tecelagem, o
bordado, o crochê ou a azulejaria. Esta
mostra cumpriu, ainda, o propósito de
assinalar os 40 anos de atividade desta
Associação, complementada com duas
atuações musicais protagonizadas
por alguns elementos deste grupo
bracarense.
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218.450 Urgências

30.783 Cirurgias

31.069 Internamentos

3.195 Partos
*Dados referentes a 2018.				

P
 ela Sua Saúde:

COMO PREVENIR
AS ÚLCERAS POR
PRESSÃO?
Palmira Peixoto
Especialista em Enfermagem
Médico-Cirúrgica

As Úlceras por Pressão (UP), também
conhecidas como “chagas, “escaras”,
“úlceras de decúbito” e “lesão por pressão”,
afetam milhões de pessoas no mundo sem
distinção social e são um problema tão
antigo como a própria humanidade. Pelas
inúmeras consequências que produzem
são um grave problema reconhecido a nível
mundial, não só para os serviços de saúde,
mas também para as próprias pessoas
e familiares. Estas causam sofrimento,
aumentam a prevalência de infeções,
diminuem a qualidade de vida dos doentes e
dos seus cuidadores, podendo, em situações
extremas, levar à morte.
As UP são lesões onde a circulação
sanguínea é limitada provando a morte dos
tecidos na pele e/ou tecidos subjacentes.
Estas desenvolvem-se quando os músculos
são comprimidos e sujeitos a fricção e
torção por um determinado período de
tempo, entre proeminência óssea e uma
superfície externa como a cama, a cadeira
de rodas, uma tala ou outro objeto rígido.
As pessoas mais suscetíveis de adquiri-

las são aquelas que têm sensibilidade
diminuída, imobilidade prolongada ou
acamadas, pele frágil, idade avançada,
incontinência urinária ou intestinal,
desnutrição, obesidade ou diabetes,
doenças
cardíacas,
respiratórias,
neurológicas e outras. Quando a pessoa
se encontra deitada de costas as zonas
de risco são: nuca, omoplatas, cotovelos,
região sacrococcígea (no fundo da coluna)
e calcanhares. Quando se encontra deitada
de lado são: orelha, ombro, costelas,
cotovelo, trocânter (na parte superior do
fémur), joelho, maléolo (no tornozelo) e pé.
Quando se encontra sentada: omoplatas,
região sagrada, região isquiática (nas
nádegas) e calcanhares.
Estas feridas acarretam custos intangíveis
associados ao sofrimento da própria
pessoa e dos seus cuidadores/família,
desenvolvendo nestes um impacto
emocional negativo; são dolorosas; e uma
vez que o seu processo de cicatrização é
complexo, exigem tratamentos demorados.
Por isso, a sua prevenção é fundamental!
As diretrizes internacionais para a
prevenção de UP recomendam uma
avaliação sistemática destas lesões e um
planeamento dos cuidados assente nas
necessidades individuais da pessoa. Assim
é importante: observar a pele diariamente
durante a higiene e mudança de posição,
tendo atenção especial às zonas de risco;
avaliar zonas de desconforto ou dor;
perante uma área avermelhada, pressionar
essa zona com o dedo durante alguns

segundos e ao retirar o dedo, se ﬁcar
esbranquiçada signiﬁca que ainda não há
UP, mas que deverá passar com a mudança
de posição e o alívio de pressão; observar
o aparecimento de bolhas, durezas ou
feridas na pele; manter a pele limpa, seca e
hidratada; prevenir dermatites associadas
à incontinência; os lençóis, almofadas e
o vestuário devem estar sempre limpos,
secos e bem esticados, serem lisos,
sem costuras grossas ou objetos duros
aplicados (botões, bordados) e adequados à
temperatura ambiente, optar por materiais
leves e quentes no inverno e materiais
frescos e leves no verão; incentivar a
pessoa a mudar de posição quando ainda o
consegue fazer; a frequência de mudança de
posição depende da capacidade da pessoa
em se movimentar, a condição da pele, o
conforto, o seu estado geral e os materiais e
dispositivos de alívio de pressão utilizados;
a alimentação deve ser rica e equilibrada,
com a ingestão adequada de líquidos e
estimular as atividades de vida diária como
é o caso do exercício.
Apesar dos avanços científicos, técnicos e
tecnológicos para a prevenção das úlceras
por pressão, existem situações em que
não é possível evitar o seu aparecimento
e desenvolvimento. A prevenção e o
tratamento das UP requerem uma
abordagem interdisciplinar e adaptada ao
risco específico de cada pessoa e impõemse como um desafio constante para todos
os profissionais e instituições de saúde.
Vamos prevenir as úlceras por pressão!
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NÚRIA VIVES PARES MINISTROU FORMAÇÃO NO HOSPITAL
Entre os dias 12 e 15 de fevereiro, enfermeiros especialistas em enfermagem de saúde
materna e obstétrica do Hospital de Braga participaram na formação “parir em
movimento - anatomia e preparação para o parto”, ministrada por Núria Vives Pares,
uma formadora conceituada na área. Núria, co-autora do livro “Parir em movimento”,
fundou o método "Anatomia para o Movimento” em Espanha e tem vindo a promover
formações em diversos países. Esta formação, que decorreu nos auditórios do Hospital,
teve como principais objetivos estudar a anatomia da pelve feminina, sua mobilidade
e influência no trabalho de parto e parto; analisar os diferentes movimentos pélvicos
e os posicionamentos fisiologicamente mais facilitadores para o parto; e desenvolver
estratégias para um maior envolvimento da mulher/casal no trabalho de parto e parto.
Diversos estudos publicados confirmam que o movimento e o posicionamento
livre durante o trabalho de parto têm três grandes vantagens: reduz a perceção
da dor, facilita o processo do trabalho de parto e parto e melhora a posição do feto
no canal de parto.
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