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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!

Recebemos mais de uma centena de
médicos internos
O Hospital de Braga recebeu 70 médicos recém-licenciados que vão
frequentar em 2020 o Internato de Formação Geral e 45 médicos Internos de
Formação Específica que nos próximos anos vão realizar a sua especialidade.
A sessão de acolhimento decorreu nos Auditórios do Hospital e contou com a
presença de João Porfírio Oliveira, Presidente do Conselho de Administração
do Hospital de Braga, Jorge Marques, Diretor Clínico e Luís Basto, Diretor do
Internato Médico que juntamente com Narciso Oliveira, Diretor-adjunto do
Internato Médico, deram as boas-vindas aos médicos e futuros
especialistas. João Porfírio Oliveira mostrou-se satisfeito com o número de
médicos que escolheram o Hospital de Braga para realizarem o seu internato:
“hoje acolhemos 115 novos médicos para realizarem a sua formação geral e
específica, registando-se um aumento de 9% face ao ano anterior”. O
Presidente referiu, ainda, que “o Hospital de Braga pretende, cada vez mais,
fomentar a ligação às instituições universitárias, principalmente à
Universidade do Minho, bem como privilegiar a formação e a investigação”. Já
Luís Basto, Diretor do Internato Médico, realçou a capacidade formativa do
Hospital de Braga que “possui idoneidade formativa, atribuída pela Ordem
dos Médicos, em 30 especialidades médicas, tendo sido uma escolha
privilegiada pelos médicos internos em relação a outros hospitais, facto que
reconhece a qualidade clínica e formativa desta instituição”. Na sessão de
boas-vindas estiveram também presentes os Diretores Clínicos do ACES
Cávado I - Braga e do ACES Cávado II – Gerês Cabreira e ainda o
Coordenador da Unidade de Saúde Pública de Braga.

Ricardo Rio
Presidente da Câmara Municipal de Braga

Um Hospital é um espaço nuclear na vida de
uma Comunidade.
Pelo que representa enquanto resposta
crucial ao bem-estar das populações numa
área tão sensível como a saúde.
Porque se assume como espaço de encontro
diário de milhares de cidadãos, num contexto
de particular sensibilidade da sua vida e/ou
dos que lhes são próximos.
Porque constitui um pólo de vitalidade urbana,
face aos inúmeros movimentos de utentes e
profissionais,
transformando-se
numa
pequena cidade dentro da cidade.
Em todas estas dimensões, a Câmara
Municipal de Braga não pode ficar indiferente
a esta realidade que toca a tantos dos seus.
Exigimos a prestação de cuidados de saúde de
excelência. Defendemos a valorização e
dignificação dos profissionais, que são o
primeiro pilar da confiança que temos nesta
unidade de saúde.
Valorizamos a renovada disponibilidade para o
estabelecimento de parcerias que contribuam
para a Comunidade do seu todo, em áreas tão
diversas quanto a prevenção e educação para
a saúde ou a criação de respostas para franjas
específicas da população, como o emblemático
e pioneiro projeto Pimpolho.

Assinámos compromisso com a
Hospitalização Domiciliária
O Hospital de Braga, juntamente com 18 hospitais do Serviço Nacional de
Saúde (SNS), assumiu o compromisso para a implementação da hospitalização
domiciliária com o Ministério da Saúde, através da assinatura de um protocolo
em Beja. A cerimónia de assinatura decorreu no âmbito de uma sessão sobre
"Hospitalização Domiciliária – Balanço e Desafios 2020" e contou com a
presença da Ministra da Saúde, Marta Temido. A hospitalização domiciliária é
um projeto que se prevê como alternativa ao internamento convencional e
que permitirá reduzir complicações e infeções hospitalares e melhor gerir as
camas disponíveis para o tratamento de doentes agudos no SNS.

A todos os níveis, somos aliados em torno de
fins comuns.
O sucesso do Hospital de Braga é o sucesso de
Braga, também nas áreas da educação, da
investigação
ou
do
apoio
ao
empreendedorismo. E desta relação de
proximidade e colaboração, resultarão ainda
mais êxitos futuros, em benefício de todos os
Bracarenses e de toda a Região.
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Planetário trouxe a Ciência até às
crianças internadas na Pediatria
O Planetário – Casa de Ciência de Braga voltou a visitar em
janeiro os utentes de palmo e meio internados no Serviço de
Pediatria com o objetivo de dar oportunidade aos pequenos
utentes de conviverem com a ciência através de atividades lúdicopedagógicas que contribuem para um ambiente hospitalar mais
humanizado. Os profissionais do Planetário visitam o
Internamento de Pediatria, em regime voluntário, uma vez por
mês desde janeiro de 2018, altura em que foi celebrado um
protocolo de colaboração entre as duas entidades.

Dia Europeu da Anestesiologia
Regional pela 1ª vez em Braga
O Hospital de Braga recebeu a 3ª edição do evento comemorativo
do Dia Europeu da Anestesiologia Regional, que se realizou pela
primeira vez em Braga. Este evento, que reuniu em Braga figuras
de referência nacionais e internacionais da área da
Anestesiologia, pretendeu ser um espaço de partilha de
informação com vista à atualização de conhecimentos e
uniformização da qualidade do tratamento da dor e do nível de
cuidados anestésicos prestados ao doente. A iniciativa,
organizada pela Sociedade Europeia de Anestesiologia Regional e
pelo Clube de Anestesia Regional (CAR/ESRA Portugal), decorreu
em simultâneo em 35 cidades de 13 países europeus. Esta
iniciativa, dirigida a médicos especialistas e internos de
Anestesiologia, abordou temas fulcrais da área da Anestesia
regional através de várias palestras, mesas redondas e
workshops. Foram, ainda, transmitidos em simultâneo, nas várias
cidades europeias, podcasts da autoria de oradores
internacionais de referência na área da Anestesiologia. O balanço
do evento foi unânime entre participantes e organizadores locais,
que destacaram o conceito inovador deste modelo de formação
em que, em tempo real peritos europeus da Anestesiologia levam
a formação até aos formandos na sua cidade. Para além de Braga,
a única cidade portuguesa envolvida, esta comemoração
decorreu também noutras cidades europeias na Bélgica, França,
Alemanha, Grécia, Itália, Países Baixos, Polónia, Eslováquia,
Eslovénia, Espanha, Suíça e Turquia.

Centro Hospitalar Lisboa Norte visitou
2CA - Braga

SINAS - Hospital de Braga obtém
excelência clínica em 14 áreas
O 2CA Braga – Centro Clinico Académico recebeu a visita de uma
comitiva do Centro Hospitalar Lisboa Norte (CHLN) com o
objectivo de conhecer melhor o funcionamento e modelo de gestão
deste centro de investigação clínica. Antes da visita às instalações
decorreu uma reunião entre a comitiva encabeçada por Daniel
Ferro, Presidente do Conselho de Administração do CHLN e por
Luís Costa, Diretor do Centro de Investigação Clínica daquele
Centro Hospitalar, e alguns dos elementos do 2CA Braga - Centro
Clinico Académico, nomeadamente, João Porfírio Oliveira, VicePresidente do 2CA-Braga e Presidente do Conselho de
Administração do Hospital de Braga E.P.E e Nuno Sousa,
Presidente do 2CA-Braga e Presidente da Escola de Medicina da
Universidade do Minho. O encontro e posterior visita às instalações
do Centro foram pautados pela troca de experiências constantes,
encarada por todos os profissionais como uma mais-valia para as
entidades hospitalares e de investigação clínica representadas. De
referir que o 2CA-Braga - Centro Clinico Académico é um dos oito
Centros de Investigação Clínica a nível nacional, criado em 2012 e
sediado no Hospital de Braga E.P.E., que em 2019 desenvolveu 187
estudos clínicos, sendo 94 ensaios clínicos.

O Hospital de Braga obteve a classificação máxima de excelência
clínica em 4 das 14 áreas avaliadas, no âmbito do Sistema Nacional
de Avaliação em Saúde (SINAS) da responsabilidade da Entidade
Reguladora da Saúde. Com esta classificação o Hospital situa-se no
3º lugar de um ranking nacional que comporta 158 unidades
hospitalares.
As áreas de Cirurgia de Ambulatório, de Ginecologia
(Histerectomias), de Obstetrícia (Partos e Cuidados Pré-Natais) e
Ortopedia (Artroplastias Totais da Anca e do Joelho) foram as
áreas classificadas pela Entidade Reguladora da Saúde com o nível
máximo (três estrelas), cumprindo assim os critérios para a
prestação de cuidados de saúde de qualidade. De destacar que as
restantes áreas clínicas avaliadas receberam o segundo nível de
classificação (duas estrelas) nesta avaliação que se refere a um ano
de atividade no internamento e no período compreendido entre
julho de 2017 e julho de 2018.
O Hospital de Braga reconhece e valoriza o trabalho que tem vindo
a ser desenvolvido na instituição e felicita os profissionais de saúde
pelos resultados agora alcançados.

Cantar de Reis na Entrada Principal
De forma a assinalar o término da quadra natalícia, recebemos na
nossa Entrada Principal, os utentes do Centro D. João Novais e
Sousa e os Voluntários do Hospital de Braga para duas atuações de
cantares tradicionais associadas ao Dia de Reis.
O nosso agradecimento pela realização desta iniciativa, que tanto
alegra os utentes e os profissionais do nosso Hospital.

ORL participa no I Encontro Ibérico de
Laringectomizados
No passado dia 15 de janeiro o Serviço de Otorrinolaringologia do
fez-se representar por um grupo de utentes e seus familiares no I
Encontro Ibérico de Laringectomizados que decorreu no
Europarque, em Santa Maria da Feira. Os utentes foram
acompanhados por uma Terapeuta da Fala e por uma Enfermeira
do Serviço. Este encontro teve como objetivo a realização de
exercícios práticos para a reabilitação do olfacto que,
normalmente, se encontra ausente nos casos de laringectomia. O
encontro promoveu também a partilha de experiências e convívio
entre utentes laringectomizados, provenientes de Portugal e de
Espanha. Recorde-se que a Terapia da Fala do Serviço de ORL
dinamiza desde 2015 um coro onde integra estes utentes seguidos
na consulta, naquele que é o 1º coro de utentes laringectomizados
do país.

Centro D. João Novais e Sousa

Ginecologista do Hospital de Braga
eleita representante nacional da ENYGO

Voluntariado do Hospital de Braga

Alunos do Agrupamento Alberto Sampaio
voltam ao Hospital de Braga
Duas turmas do 12º ano do Agrupamento de Escolas Alberto
Sampaio vieram conhecer a Central de Esterilização e os Serviços
Farmacêuticos, nos dias 7 e 9 de janeiro. Os alunos finalistas
tiveram a oportunidade de conhecer de perto o dia-adia dos
referidos serviços hospitalares, orientados pelos profissionais de
saúde que os integram. A visita de estudo integra o projecto "Visita
o teu Hospital", que dinamiza visitas de estudo dirigidas à
comunidade escolar de Braga.

Catarina Pardal, ginecologista do Hospital de Braga, foi
recentemente eleita a representante portuguesa da ENYGO
(European Network of Young Gynae-Oncologists).
Membro ativo da ENYGO desde 2015, Catarina Pardal formalizou
a candidatura ao cargo em 2019, tendo sido eleita pelos seus pares
para, em conjunto com os restantes representantes europeus,
promover iniciativas científicas (cursos, workshops, reuniões) que
visam dotar médicos em formação da sub-especialidade de
Ginecologia Oncológica a desenvolver conhecimentos de
prevenção e tratamento do cancro ginecológico, assim como da
vertente cirúrgica. A ENYGO integra a Sociedade Europeia de
Ginecologia Oncológica (ESGO) e conta com mais de 600
membros oriundos de 40 países europeus, tendo como objetivo a
formação de jovens médicos na área da Ginecologia Oncológica.
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*valores médios com base no ano de 2019

Agenda

Empresa Dadora

11 fevereiro
Internamento de Psiquiatria
Atuação musical da Associação Maxiseci no âmbito do Dia
Mundial do Doente

No primeiro mês do ano recebemos, no Banco de Sangue, a dádiva
colectiva dos profissionais do Grupo Érre.
Ao Grupo e aos seus colaboradores deixamos uma palavra de
agradecimento pela sua disponibilidade e altruísmo para com esta
nobre causa. Obrigado por continuarem a ajudar a salvar vidas!

12 fevereiro
Auditórios do Hospital de Braga
Reunião Interdepartamental dos Serviços de Anatomia
Patológica das zonas Norte e Centro
28 fevereiro
Auditórios do Hospital de Braga
Palestra "Humanizando, que no és poco" | Prof. José Luís
Poveda
3 março
Auditórios do Hospital de Braga
Dia Mundial da Audição | Palestra organizada pelo Serviço de
Otorrinolaringologia
3 março
Consulta externa de ORL
Dia Mundial da Audição | Ação de deteção precoce organizada
pelo Serviço de Otorrinolaringologia

