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Notícia

CELEBRÁMOS OS 10 ANOS DO HOSPITAL

João Ferreira
Presidente da Comissão Executiva

OBRIGADO
Como reconhecemos publicamente na campanha
que lançámos na região, os últimos 10 anos foram
indelevelmente marcados pela qualidade e excelência dos
cuidados de saúde prestados, marcados pela constante
dedicação e profissionalismo dos trabalhadores deste
hospital e, também, marcados pela confiança e satisfação
da população que temos a honra de servir.
Nestes 10 anos, mais do que duplicamos a acessibilidade
aos cuidados de saúde especializados, sem nunca colocar
em causa a qualidade dos serviços prestados e a segurança
dos doentes e com uma poupança clara para o erário
público.
Noutras circunstâncias uma combinação claramente
vencedora para uma parceria que não foi possível
preservar.
Uma palavra de reconhecimento e agradecimento aos
meus colegas da Comissão Executiva, Direção Clínica e
de Enfermagem, passados e presentes, sem os quais não
teria sido possível, certamente, este percurso de 10 anos
que agora celebramos.
Um agradecimento naturalmente estendido a toda a
equipa de gestão com a qual levamos a cabo, juntos, esta
missão, e seguramente alargado a todos os colaboradores,
sem distinção de função, pelo profissionalismo e
dedicação sempre demonstrados no dia a dia deste
hospital.
Julgo que falo por todos quando afirmo que é um orgulho
enorme ter o nosso nome associado a esta história de
sucesso…
Uma história que todos queremos lembrar e celebrar e
que estou certo, será briosamente prosseguida, por todos
os profissionais que permanecem, e tenho a certeza,
continuarão a dar o seu melhor por este hospital.
A todos agradeço o empenho e a dedicação que colocaram
diariamente, na árdua tarefa de cuidar de quem mais
precisa.
Mantenham o mesmo entusiasmo e profissionalismo,
porque estas são características que vos distinguem e que
fizeram deste Hospital de Braga um dos melhores do país!
A todos Muito Obrigado!

O Hospital de Braga e a José de Mello Saúde promoveram, no dia 26 de junho,
uma Cerimónia que assinalou os 10 anos da Parceria Público-Privada, durante
a qual foi apresentado o livro “Hospital de Braga: Uma Década de Parceria no
SNS”.
Este livro que relata, com factos e testemunhos, a história de um dos melhores
hospitais, descreve, detalhadamente, a forma como o Hospital de Braga
conquistou um lugar de destaque no Serviço Nacional de Saúde.
O evento, que decorreu no auditório do Hospital, contou com a presença
de colaboradores do Hospital de Braga e da José de Mello Saúde e de várias
individualidades que ao longo de uma década acompanharam de perto a história
de sucesso desta unidade de saúde.
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AGRADECEMOS PUBLICAMENTE A
COLABORADORES E COMUNIDADE
Por ocasião dos 10 anos
da Parceria PúblicoPrivada, o Hospital de
Braga lançou, ainda, uma
ação de agradecimento
dirigida a colaboradores,
utentes e comunidade,
por terem contribuído
para a história de sucesso
desta unidade hospitalar. No Hospital, nas ruas da cidade de Braga ou nos meios
de comunicação social, o agradecimento público destacou essencialmente a
dedicação dos profissionais e a confiança e satisfação da população.
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ENSINÁMOS CENTENAS DE
BRACARENSES A SALVAR VIDAS
Foram 200 os bracarenses que
responderam afirmativamente
ao repto do Hospital de Braga
e estiveram presentes na
mega ação de Suporte Básico
de Vida, no dia 29 de junho na
Avenida Central. A iniciativa,
organizada pelo Hospital de
Braga, contou com o apoio do
Município de Braga e decorreu
no âmbito das comemorações
dos 10 anos de parceria públicoprivada da unidade hospitalar.
Sensibilizar os participantes para alguns procedimentos a seguir e transmitir técnicas
de atuação na prestação de um primeiro socorro, foi o principal objetivo da iniciativa,
ministrada por 30 profissionais de saúde do Hospital de Braga, entre médicos e
enfermeiros.
Os participantes tiveram, ainda, a oportunidade de testar, no local, todas as técnicas
de reanimação num manequim próprio, utilizado para a simulação de situações de
emergência.
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ABRIMOS PORTAS AO S. JOÃO
O Hospital de Braga associou-se uma vez mais às Festas de São João de Braga.
Este ano teve lugar, na Entrada Principal, a exposição “(Re)viver o São João”, uma
mostra que retrata a história das festas sanjoaninas. A inauguração da exposição
aconteceu no dia 14 de junho e marcou o arranque de 11 dias de festa dedicados
ao São João. Este momento, abrilhantado pelo grupo musical “Bemóis de São
Caetano”, contou com a presença do Presidente da Comissão Executiva do Hospital
de Braga, João Ferreira e do Presidente da Associação de Festas, Firmino Marques.
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IDOSOS DOARAM
ROUPA A
PREMATUROS
A Associação de Idosos do Centro Histórico de
Braga assinalou o Dia Mundial da Criança através
da entrega de roupas à Unidade de Neonatologia
do Hospital. As mantas, casacos, gorros e carapins,
feitos à mão e com diferentes cores e padrões agora
entregues, são fruto de meses de trabalho dos
membros desta Associação, aos quais o Hospital de
Braga agradece toda a dedicação.

Conhecimento

TEACH THE AIRWAY
TEACHER NO
HOSPITAL DE BRAGA
O Hospital de Braga recebeu o Curso Teach the
Airway Teacher (TAT) da Sociedade Europeia
de Manuseio da Via Aérea (EAMS). Este Curso,
realizado pela primeira vez em Portugal, consiste
numa formação sobre via aérea difícil para
profissionais de saúde, no sentido de os capacitar
como formadores no ensino da metodologia nos
seus hospitais. A formação contou com a presença
de Robert Greif, anterior presidente e membro
da direção da EAMS, assim como Pedro Charco,
Presidente do FIDIVA (Formacion Internacional en
Docencia e Investigación en Via Aérea) e membro da
EAMS.
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HOSPITAL DE BRAGA E GERTAL
JUNTAM-SE À RE-FOOD BRAGA
O Hospital de Braga e a Gertal, empresa dedicada à prestação de serviços alimentares
na unidade hospitalar, passaram a disponibilizar refeições não consumidas à RE–
FOOD BRAGA, organização voluntária que visa reduzir o desperdício alimentar
e combater a fome. Estas refeições são destinadas às pessoas referenciadas pela
organização.
O protocolo permitirá minorar as dificuldades que algumas pessoas têm para se
alimentarem condignamente, bem como reduzir os resíduos alimentares que teriam
de ser tratados com o devido impacto ambiental.
Notícia

EMPRESAS DADORAS
Durante o mês de junho foram várias as empresas da região que se dirigiram ao Banco
de Sangue e contribuíram para esta causa. Foi o caso dos formandos da Associação
Comercial de Braga (ACB), das empresas Cachapuz, EcoÍris, F3M, Farmácia Pimentel,
LK-Comunicação e Só Barroso. A todas elas o nosso obrigado.
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F3M

F3M
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Farmácia Pimentel

Só Barroso

A Liga de Amigos do Hospital de Braga assinou
dois protocolos de cooperação com a Associação
Têxtil e Vestuário de Portugal (ATP) e a Delegação
de Braga da Cruz Vermelha Portuguesa,
respetivamente.
A cooperação solidária entre as três entidades
pretende aumentar o apoio dado aos utentes,
profissionais do Hospital de Braga e respetivas
famílias que vivem diariamente em situações de
carência e fragilidade económica.
Na assinatura do documento estiveram presentes
os elementos da Direção da Liga de Amigos do
Hospital de Braga, o Presidente da Comissão
Executiva do Hospital de Braga, João Ferreira, o
Presidente da Associação Têxtil e Vestuário de
Portugal, Paulo Melo e o Presidente da Delegação
de Braga da Cruz Vermelha Portuguesa, Armando
Osório.
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SPRING COLORRETAL
MEETING

LK-Comunicação

Só Barroso

LIGA DE AMIGOS
DO HOSPITAL DE
BRAGA FIRMOU
PROTOCOLOS COM A
COMUNIDADE

Só Barroso

O Hospital de Braga recebeu em junho o Spring
Colorectal Meeting, organizado pela ACIRB
- Associação Cirúrgica de Braga. A iniciativa,
que teve lugar no Hospital de Braga e na
Universidade do Minho, teve como principais
temas de discussão a cirurgia de cancro colorectal e as disfunções do pavimento pélvico.
A reunião científica contou com a presença
de profissionais de saúde reconhecidos
internacionalmente, provenientes de 13 países
da Europa, Ásia e América do Sul.
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P
 ela Sua Saúde:

PREVENÇÃO
DE QUEDAS EM
IDOSOS
Patrícia Oliveira
Enfermeira do Serviço de
Ortopedia do Hospital de Braga

As quedas são umas das principais causas
de lesões nos adultos, condicionando a sua
qualidade de vida e autonomia. Mais de um
terço das pessoas idosas sofre, pelo menos,
uma queda por ano. Uma em cada três
podia ser prevenida. De acordo com dados
de 2010 da Organização Mundial de Saúde,
até um ano depois da primeira queda, mais
de 50% dos idosos estão acamados ou são
institucionalizados.
Pela sua frequência, morbilidade e elevado
custo social e económico decorrentes
das lesões provocadas, as quedas são um
importante problema de saúde pública. São
a segunda causa de morte por lesão acidental
e não intencional. No Hospital de Braga, em
2018, foram registados 13.265 episódios de
urgência, originados por quedas.
As progressivas transformações do
sistema sensorial e motor no processo de
envelhecimento, traduzem-se pelo aumento
da instabilidade postural que leva a uma
maior tendência para ocorrência de quedas.
Com o avançar da idade existem alterações

no modo como o corpo reage. Estas
alterações refletem-se na capacidade para se
ajustar às situações do dia-a-dia.
A queda é um evento agudo, inesperado
e multifatorial de causas individuais ou
ambientais. Os seus fatores de risco são
muitas vezes subestimados e ignorados.
A nível pessoal, hábitos alimentares
desequilibrados, sedentarismo, alterações
de visão/audição, estado mental alterado,
alguns medicamentos (indicados para
tensão arterial, depressão, ansiedade,
alergias), historial de quedas e o medo de
cair, constituem os principais fatores de
risco.
Com simples alterações, muitas quedas
podem ser prevenidas. Torna-se, portanto,
importante a realização de determinadas
atividades: exercícios frequentes para
melhorar o equilíbrio, postura, tónus
muscular e coordenação motora; melhorar
hábitos alimentares; vigiar saúde visual,
auditiva e dentária; tornar o ambiente
seguro, adotando medidas, tais como:
• remover os obstáculos que dificultam
andar, as passagens tem de estar
desimpedidas;
• colocar objetos de uso frequente ao seu
alcance;
• utilizar barras de apoio, sobretudo na
casa de banho, corredor e escadas;
• melhorar iluminação (à medida que
envelhece há necessidade de luzes mais
fortes), colocar luz de presença sobretudo
nas zonas de acesso à casa de banho;

• não caminhar em superfícies molhadas,
escorregadias ou enceradas;
• evitar os fios elétricos no chão (ex.
telefone), devendo fixá-los à parede;
• usar vestuário adequado (não vestir peças
longas que possam enrolar nos pés, mas
sim, confortáveis e não excessivamente
apertadas) e calçado (antiderrapante,
fechados no pé de modo a que não saia
facilmente, eliminar uso de chinelos e
não andar descalço/só em meias);
• reorganizar a casa de modo a ter sempre
acessíveis os produtos de maior consumo
(evitar uso de escadotes ou bancos);
• evitar uso de tapetes e passadeiras;
• ter meio de contacto (telefone ou
telemóvel) por perto e acessível
principalmente se estiver sozinho em
casa e se ausentar para o exterior da casa;
• evitar beber líquidos depois das 18h para
reduzir ou até anular as idas noturnas à
casa de banho;
• ter atenção aos animais domésticos
soltos pois podem ir ao encontro dos pés
sem que pessoa se aperceba;
Todas estas medidas são essenciais.
Contudo é fundamental que a pessoa aceite
as alterações fisiológicas e cognitivas
que vão decorrendo ao longo do tempo e
reconheça o pedido de ajuda para quando
essas mudanças ocorrerem. Se cair não
entre em pânico! Contacte alguém, faça
pedido de ajuda/ barulho para chamar
atenção e mantenha-se calmo.

N
 otícia

PROJETO PROVE NO HOSPITAL
O Hospital de Braga tem, desde 2014, um protocolo de parceria
com a ATAHCA -Associação de Desenvolvimento das Terras Altas
do Homem, Cávado e Ave que visa promover a comercialização
direta de produtos agrícolas locais entre pequenos produtores e
consumidores. Desta forma, os colaboradores do Hospital podem
adquirir cabazes de produtos
hortofrutícolas colhidos no próprio
dia nas explorações de produtores
agrícolas locais dos concelhos de
Amares, Braga, Póvoa de Lanhoso e
Vila Verde.
Os colaboradores interessados em
aderir ao PROVE podem inscreverse no website do projeto em www.
prove.com.pt. A entrega dos cabazes
ocorre todas as sextas, entre as 15h
e as 17h, no piso -1 do Hospital.

SABIA QUE
Num dia, em média,
são realizadas
99 cirurgias no
Hospital de Braga

?

* valores médios com base no ano de 2018
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