DIA MUNDIAL DO

DOENTE
11 FEVEREIRO

A PANDEMIA FEZ DISPARAR O ISOLAMENTO, MAS A SOLIDARIEDADE
TEM NOVAS FORMAS. OS AFECTOS, GESTOS SIMPLES, ‘PEQUENOS NADAS’
PODEM FAZER A DIFERENÇA NA VIDA DE UM DOENTE.
HUMANIZAR É A PALAVRA DE ORDEM, NUMA ÉPOCA EM QUE O PRÓPRIO
SISTEMA DE SAÚDE FOI COLOCADO À PROVA.
Este suplemento faz parte da edição do jornal Correio do Minho de 11 de Fevereiro de 2021 e não pode ser vendido separadamente
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Humanizar porque a doença
tem sempre um rosto

Assinala-se hoje o XXIX Dia Mundial do Doente. A humanização dos seus cuidados
ganha uma relevância acrescida, numa altura em que a pandemia coloca à prova,
de uma forma nunca vista, os sistemas de saúde.

O

Dia Mundial do Doente foi
instituído pelo Papa João
Paulo II há 29 anos. A data
vem sendo celebrada com
mensagens e cerimónias católicas um pouco por todo o
mundo, mas tem sido acolhida também fora do âmbito da Igreja, nomeadamente por uma grande parte de unidades de saúde, públicas e privadas, com acções de sensibilização da sociedade civil para a necessidade de
apoiar as pessoas doentes e humanizar os cuidados de saúde.
Qualificar o acesso dos utentes aos cuidados de
saúde, colocando-os no centro dos sistemas de
saúde é uma recomendação da Organização
Mundial da Saúde (OMS), seguida entre nós pelo Serviço Nacional de Saúde (SNS).
A pandemia covid-19 impede este ano que as
instituições de saúde assinalem a efeméride de
uma forma afirmativa e com iniciativas viradas
para a comunidade. Mesmo assim, o Dia Mundial do Doente não passa em branco, nomeadamente no Hospital de Braga, unidade de referência do SNS para toda a região do Minho.

As restrições impostas pelo estado de emergência que vivemos levam a que o Dia Mundial do
Doente seja apenas sinalizado com a entrega a
todos os internados de uma mensagem do Papa
Francisco: “Que ninguém fique sozinho, nem se
sinta excluído e abandonado”.
Aos profissionais de saúde do Hospital, o Serviço de Voluntariado, de cuja acção falamos
mais à frente neste caderno especial, faz chegar
um flor com um ‘Obrigado’ e a menção de que
“a pandemia destacou” a sua “dedicação e generosidade”.
Neste Dia Mundial do Doente, o médico Carlos
Valério, que já foi director do Hospital de Braga

e que, actualmente, é vice-presidente da sua Liga
de Amigos, apresenta-nos uma reflexão sobre
novos caminhos para uma maior humanização
dos cuidados de saúde, um pilar estratégico assumido pela actual administração do Hospital, na
voz da enfermeira directora Fátima Faria, que
ouvimos neste Dia Mundial do Doente.
Na linha da frente do contacto com os doentes
estão os bombeiros, razão pela qual tentámos
perceber como funciona um dos serviços mais
relevantes prestados diariamente pelas corporações humanitárias: o transporte de doentes não
urgentes. Escolhendo como exemplo os Bombeiros Voluntários de Braga.

“O doente tem direito a ser tratado no respeito pela dignidade
humana. É um direito humano fundamental, que adquire particular
importância em situação de doença. Deve ser respeitado por todos os
profissionais envolvidos no processo de prestação de cuidados, no
que se refere quer aos aspectos técnicos, quer aos actos de
acolhimento, orientação e encaminhamento dos doentes.”
Carta dos Direitos e Deveres dos Doentes
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Papa Francisco destaca que a doença a questionar-se sobre o sentido da vida

Pandemia pôs em evidência
tantas insuficiências
dos sistemas de saúde
Na mensagem para o Dia Mundial do Doente deste ano, o Papa Francisco
alerta para a necessidade de, na actual pandemia,não deixar para trás
os idosos, os mais fragéis e os mais vulneráveis.

A

pandemia covid-19 marca,
este ano, obrigatoriamente,
a comemoração do XXIX
Dia Mundial do Doente,
com o Papa Francisco a relevar, na mensagem alusiva
à data, que este “é momento
propício para prestar uma atenção especial às
pessoas doentes e a quantos as assistem quer nos
centros sanitários quer no seio das famílias e comunidades”, pensando “de modo particular nas
pessoas que sofrem em todo o mundo os efeitos
da pandemia do coronavírus”.
Salienta Francisco que “a actual pandemia colocou em evidência tantas insuficiências dos sistemas sanitários e carências na assistência às
pessoas doentes. Viu-se que, aos idosos, aos
mais frágeis e vulneráveis, nem sempre é garantido o acesso aos cuidados médicos, ou não o é
sempre de forma equitativa. Isto depende das opções políticas, do modo de administrar os recursos e do empenho de quantos revestem funções
de responsabilidade”.
Por isso, o Papa alerta que “o investimento de
recursos nos cuidados e assistência das pessoas

doentes é uma prioridade ditada pelo princípio
de que a saúde é um bem comum primário”.
Por outro lado, Francisco refere que “a pandemia destacou também a dedicação e generosidade de profissionais de saúde, voluntários, trabalhadores e trabalhadoras, sacerdotes, religiosos e
religiosas: com profissionalismo, abnegação,
sentido de responsabilidade e amor ao próximo,

Quando estamos doentes,
a incerteza, o temor e, por
vezes, o pavor impregnam a
mente e o coração;
encontramo-nos numa
situação de impotência,
porque a saúde não depende
das nossas capacidades nem
do nosso afã. A doença obriga
a questionar-se sobre
o sentido da vida.
Papa Francisco

ajudaram, trataram, confortaram e serviram tantos doentes e os seus familiares”.
Chama-lhes “uma série silenciosa de homens e
mulheres que optaram por fixar aqueles rostos,
ocupando-se das feridas de pacientes que sentiam como próximo em virtude da pertença comum à família humana”.
Entende o Papa Francisco que “para haver uma
boa terapia é decisivo o aspecto relacional, através do qual se pode conseguir uma abordagem
holística da pessoa doente” e que “a valorização
deste aspecto ajuda também os médicos, enfermeiros, profissionais e voluntários a ocuparemse daqueles que sofrem para os acompanhar ao
longo do itinerário de cura, graças a uma relação
interpessoal de confiança”.
Assim sendo, propõe “um pacto entre as pessoas carecidas de cuidados e aqueles que as tratam; um pacto baseado na confiança e respeito
mútuos, na sinceridade, na disponibilidade, de
modo a superar toda e qualquer barreira defensiva, colocar no centro a dignidade da pessoa
doente, tutelar o profissionalismo dos agentes de
saúde e manter um bom relacionamento com as
famílias dos doentes”.
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“Coisas simples” reforçam
humanização no Hospital
O Hospital de Braga
assinala o Dia Mundial
do Doente de forma
simbólica. As restrições
provocadas pela pandemia
reforçaram medidas
de humanização.

DR

Humanização dos cuidados de saúde pode passar por um simples gesto

A

pandemia de covid-19 e a
pressão que a mesma colocou sobre o Serviço Nacional de Saúde veio “reforçar”
o pilar da humanização na
prestação de cuidados aos
doentes internados no Hospital de Braga, unidade de referência para 1,2
milhões de pessoas residentes nos distritos de
Braga e Viana do Castelo.
Fátima Faria, enfermeira directora e membro
do conselho de administração, assume que “o

compromisso com a humanização sempre foi um
dos pilares do Hospital de Braga”, mais agora face à “situação inédita” provocada pela pandemia, que obriga a uma “quebra da relação dos
doentes com a família” e com outros que lhe são
próximos.
Na sequência da pandemia causada pelo vírus
SARS-COV-2, a administração do Hospital
aprovou “medidas simples para fazer grandes
coisas” ao nível da comunicação dos doentes
com o exterior, num quadro de privação generalizada das visitas presenciais.

Foram criados “mecanismos de comunicação
com os familiares dos doentes dentro do que é
possível” em situação em que o isolamento é obrigatório.
Um dessas medidas é a regra do contacto telefónico diário com um familiar de referência dos
doentes internados, tarefa normalmente realizada pelos profissionais de enfermagem.
Para além disso, a videochamada é usada como
“uma mais-valia” para uma comunicação mais
‘próxima’ entre os doentes e o seu mundo exterior. Cada serviço dispõe de equipamentos para
permitir essa forma de interacção aos internatos
que não disponham desse recurso.
Estas medidas “são transversais a todos os
doentes internados”, não apenas aos infectados
com a covid-19”, realça Fátima Faria, consciente
de que “a forma como prestamos os cuidados pode transmitir maior humanização”. Assegura a
enfermeira directora que “os profissionais do
Hospital estão focados nestes aspectos da humanização”.

Mais comunicação
para atenuar isolamento
As regras necessárias à contenção da covid-19 obrigaram as unidades prestadoras de cuidados de saúde a
reinventarem os seus procedimentos de comunicação
com o exterior, por forma a minorar, dentro do possível, o quadro de isolamento e de angústia dos doentes
internados.
A aposta dos contactos telefónicos ou por videochamada entre doentes e familiares, instituída no Hospital de Braga no quadro do reforço das medidas de humanização, visam tranquilizar estados de tristeza ou
ansiedade sentidos por ambas as partes
Os telefonemas e videochamadas são realizados salvaguardando o cumprimento das medidas de segurança e higiene definidas, nomeadamente com um cuidado redobrado na limpeza e desinfecção dos
equipamentos de comunicação utilizados.

Os responsáveis do Hospital de Braga entendem que
“em tempos de pandemia a humanização deve ser reforçada”, nomeadamente com o fomento dos contactos de proximidade, entendidos como “uma mais-valia na prestação de cuidados de saúde” e promotores
“de uma melhor recuperação dos doentes internados e
de maior tranquilidade dos seus familiares”.
Outra medida “simples” de humanização dos cuidados, tendo em vista diminuir “a distância” criada nesta conjuntura de covid-19 pela obrigatória utilização
completa de equipamentos de protecção individual
por parte dos profissionais de saúde foi a identificação do nome e grupo profissional na bata ou fato de
protecção, estabelecendo-se, desta forma, uma outra
forma de ligação de maior proximidade entre quem
cuida e quem recebe cuidados de saúde.

DR

Fátima Faria: “A pandemia veio reforçar o pilar da formação dos cuidados de saúde”
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DIA MUNDIAL DO DOENTE EM TEMPO DE PANDEMIA
Entrevista ao Dr. Francisco Lopes, Diretor Clínico da SEPRI

Neste Dia Mundial do Doente em tempo de pandemia, qual é o
retrato que faz do acompanhamento e da reinserção laboral
do doente com Covid-19?
O regresso ao trabalho do doente previamente infetado com Covid-19 tem de sofrer uma avaliação prévia, que vai corresponder às
diversas situações clínicas e aos vários graus de gravidade da
doença que o atingiu. Fala-se cada vez mais das sequelas a médio
e longo prazo. Uma permanência nos cuidados intensivos pode
trazer sequelas a nível do aparelho respiratório, essencialmente,
PDVQ¥RVµ6DEHVHTXHK£XPDFDVFDWDLQȵDPDWµULDPXLWRJUDYH
que pode comprometer vários órgãos. Há, por isso, uma necessidade de avaliar de forma rigorosa o regresso ao trabalho de cada
indivíduo e ponderar alguns ajustes a fazer no seu posto tendo em
conta a situação clínica. É também muito importante termos um
acompanhamento periódico desses trabalhadores e ter um registo, uma monitorização da sua evolução clínica geral. Recolher essa
informação pode ser essencial para uma posterior partilha para
melhor conhecimento da doença.
A pandemia veio abrandar o tratamento, o rastreio e o diagnóstico de outras doenças. O que se pode fazer para continuar
o diálogo informativo e o rastreio precoce que é tão importante em muitas patologias?
Como sabemos, todos os serviços e recursos foram reorganizados
para dar resposta à pandemia. Os meios técnicos e humanos
tornaram-se esgotados e próximos da rutura... No nosso contexto,
ao nível das empresas, com intervenção das nossas equipas multidisciplinares tentamos dar o melhor apoio possível através da
continuidade dos exames periódicos, mas também com a prescrição de exames complementares sempre que necessário e com a
YHULȴFD©¥RGHUHVXOWDGRVDQDO¯WLFRV(WDPE«PFRPDFRQWLQXD©¥R
das campanhas de sensibilização e apoio domiciliário médico e de
enfermagem.
Quando falamos do doente, falamos também do papel do
FXLGDGRU H GRV SURȴVVLRQDLV GH VD¼GH )DOHQRV XP SRXFR GH
qual tem sido o processo de bastidores da SEPRI?
$6(35ΖVHPSUHHVWHYHSUHVHQWHGHVGHRLQ¯FLRGDSDQGHPLDHSDUD
LVVR WHYH GH IDFWR XP JUDQGH WUDEDOKR GH EDFNRɝFH DR Q¯YHO GD
estrutura interna que cresceu e aprimorou processos para conseguir sustentar a presença das equipas no terreno.

$6(35ΖWHPXPSDSHOVLJQLȴFDWLYRQDLPSOHPHQWD©¥RGDWHVWDJHP
no conselho de Braga, no contexto laboral e não só, e esse processo exige trabalho “invisível” ao nível dos registos diários, da comunicação dos resultados junto das autoridades de saúde pública,
MXQWR GD $56 1RUWH ( GHVGH R LQ¯FLR GD SDQGHPLD SURFXUDPRV
também divulgar e reforçar todas as medidas de proteção relativas
¢GRHQ©DHPLWLGDVSHODVHQWLGDGHVRȴFLDLV
O dia mundial do doente merece também que se fale da
doença psicológica, que ainda é muitas vezes tabu. De que
forma é que a pandemia nos alertou para a importância da
VD¼GHPHQWDOHTXLSDUDGD¢VD¼GHI¯VLFD"
A avaliação da saúde psicológica no contexto da pandemia parecePH DEVROXWDPHQWH HVVHQFLDO ΖQ¼PHURV HVWXGRV FODUDPHQWH
indicam que o impacto da Covid-19 em termos de saúde mental
será enorme. Sentimos a necessidade desde o início de trabalhar
as questões do bem-estar psicoemocional junto dos trabalhadores
HGRVVHXVIDPLOLDUHV2FRQȴQDPHQWRRWHOHWUDEDOKRDPXGDQ©D
QDVURWLQDVIDPLOLDUHVWURX[HUDPQRYRVSUREOHPDVHGHVDȴRVDRV
quais procuramos dar resposta com a nossa equipa de psicólogos
TXHDUWLFXODVHPSUHTXHQHFHVV£ULRFRPD2UGHPGRV3VLFµORJRV
3RUWXJXHVHV
Um dos valores da SEPRI é Inovação. Como é que a inovação e
a tecnologia podem estar ao serviço do doente com Covid-19 e
não só?
Têm surgido sobretudo novas abordagens ao nível do diagnóstico.
2VWHVWHVXWLOL]DGRVDW«DJRUDV¥RRWHVWH573&5HRWHVWHU£SLGRGH
antigénio, ambos com recurso a zaragatoa. Continuam a ser estes
os testes reconhecidos e enquadrados nas normas das entidades
RȴFLDLV$OJXQVWHVWHVLQRYDGRUHVW¬PVXUJLGRQRPHDGDPHQWHQR
que diz respeito à testagem com recurso a uma amostra de saliva
GRXWHQWH(VWHSRGHVHUHYHQWXDOPHQWHXPSURFHVVRPDLVI£FLOH
FRQIRUW£YHO$6(35ΖHVW£DOHYDUDFDERXPHVWXGRFRPSDUDWLYR
entre estes novos testes e o teste de antigénio com zaragatoa
QDVDO FRP R LQWXLWR GH DYDOLDU D ȴDELOLGDGH H D VHJXUDQ©D FO¯QLFD
dos mesmos. Ainda estamos numa fase de análise desses resultados e a aguardar também orientações da Direção-Geral de Saúde,
para tomar uma decisão quanto à sua implementação. Além da
testagem, a tecnologia está ao serviço do utente através da videoFRQVXOWD $ 6(35Ζ ID] YLGHRFRQVXOWDV HP Y£ULDV HVSHFLDOLGDGHV
incluindo na psicologia e na nutrição e este é um método que
permite o acompanhamento do doente mesmo à distância física e
TXHYHLRSDUDȴFDU
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Humanizar com máscara
O isolamento dos doentes internados é uma das consequência das medidas impostas
para o controlo da actual pandemia. Como humanizar com máscara é desafio
para os profissionais de saúde.

C

om as visitas condicionadas
desde o início da pandemia,
no Hospital de Braga criaramse condições para que os
doentes, mesmo os que estão
internados com o vírus SARSCOV-2, não percam o olhar
directo dos que lhes são mais próximos. Mantendo as condições de higiene e segurança exigidas
nesta altura, as visitas de familiares são avaliadas caso a caso e permitidas sempre que tal se
apresente útil para a recuperação do próprio
doente. Para os doentes covid-19, a entrada das
visitas nas enfermarias é sempre acompanhada
por profissionais do Hospital. “Os que têm a covid-19 estão num isolamento maior. Os profissionais que comunicam com eles estão fardados,
só se lhes vêem os olhos. Temos de dar uma
atenção redobrada a esses doentes”, justifica a
enfermeira directora, Fátima Faria, que tutela a
área da humanização dos cuidados de saúde nesta unidade do Sistema Nacional de Saúde.
Esta responsável confessa que há casos em que
essas visitas surtem um “efeito espectacular da
situação clínica de doentes, porque a parte psicológica interfere muito na evolução da doença”.
Particular atenção é dada aos doentes que estão
em fase terminal, a quem é proporcionado um
acompanhamento por familiares nas derradeiras
horas vida. “Lembro-me de uma situação de um
doente em fase terminal, covid-19 positivo, com
os familiares em confinamento no domicílio
também positivos. Conseguimos uma ligação
com esses familiares por videochamada, através
da qual conseguiram partilhar os últimos momentos”, exemplifica Fátima Faria, reconhecendo que as restrições impostas no âmbito do controlo sanitário não “facilitam a gestão do luto”.
Logo na fase inicial da pandemia, o Hospital de
Braga decidiu, no âmbito da humanização assis-

tencial, que fossem possibilitadas visitas excepcionais em situações de fim de vida, assegurados
que sejam sempre os cuidados de prevenção de
contágio. Ao fomentar o contacto de proximidade, embora limitado, o Hospital procura uma
melhor recuperação dos doentes internados e a
maior tranquilidade possível dos seus familiares.

“Quem está a trabalhar no
Hospital não conta as horas
extra mas sente-se muito
comprometido com o bem do
outro. A grande preocupação
não são as batas ou os
ventiladores, são as pessoas
que não se conseguem formar
de um dia para o outro.”
Para muitos doentes, a assistência religiosa é
uma vontade que o Hospital disponibiliza através de um serviço próprio.
Em testemunho à Agência Ecclesia, em Novembro de 2020, um desses sacerdotes, Miguel
Costa, adiantou que o Serviço de Assistência Religiosa também faz o acompanhamento de doentes covid-19 que estão nas suas casas, assinalando nesta conjuntura pandémica, uma baixa na
procura dos sacramentos. O capelão do Hospital
de Braga justifica que “cada pessoa tem uma maneira diferente de lidar com a situação”, sendo
que “alguns não compreendem, pela idade, a situação em que estão. Outros têm noção, mas depende da positividade ou negatividade habitual
na pessoa”. Miguel Costa não sabe “que lições
se vão tirar desta pandemia”, adiantando alguns
tirarão consequências enquanto “outros vão voltar ao seu normal”. O capelão reconhece a preparação dos profissionais do Hospital de Braga, um
“exército de formigas” que, nos últimos meses
lida com a “pressão crescente da pandemia.

Desde 1993

Uma comissão para
a humanização e qualidade
dos serviços
O Hospital de Braga dispõe de uma Comissão de
Humanização e Qualidade dos Serviços. Trata-se
de um órgão consultivo, multidisciplinar e independente, cuja atividade se rege por regulamento próprio que tem por base o despacho
do secretário de Estado da Saúde, publicado
a 16 de Janeiro de 1993.
A Comissão tem, entre outras, a responsabilidade de identificar e reflectir sobre os factores que
condicionam a humanização dos serviços.
Da sua missão constam iniciativas no âmbito da
humanização dos cuidados de saúde, o apoio ao
envolvimento dos Serviços do Hospital em projectos de humanização, o estímulo à participação da comunidade e de entidades da sociedade
civil em acções de humanização e a melhoria da
a experiência dos utentes, familiares e colaboradores do Hospital.
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‘Batas amarelas’ oferecem
tempo e solidariedade
Ainda limitado na sua acção por força da pandemia,
o Serviço de Voluntariado do Hospital de Braga
reinventou-se depois de alguns meses de confinamento.

J
Cecília Morgado, coordenadora do Serviço de Voluntariado do Hospital desde 2015
Publicidade

á foram uma centena, mas actualmente
a equipa de Voluntariado do Hospital de
Braga está reduzida a dez elementos.
Por culpa da pandemia covid-19 que
obrigou ao cancelamento, desde Março
de 2020, das actividades de apoio aos
utentes e familiares. Cecília Morgado,
coordenadora do Serviço de Voluntariado, recorda
que a última acção pública que realizaram foi a celebração do Dia da Mulher, a 8 de Março do ano
passado. No dia seguinte, todo o trabalho realizado
pelos voluntários foi suspenso e assim manteve-se
até Outubro, altura em que foram desafiados pela
administração a retomar a actividade em novos
moldes
Desde então, pelas limitações impostas pelo plano de contingência à covid-19, já não fazem a
orientação e encaminhamento de doentes, não servem suplementos alimentares nas consultas exter-

nas e na central de colheitas, nem prestam apoio à
refeição a internados em enfermaria. Mas asseguram ligações não menos importantes entre doentes
e respectivas famílias. De facto, mesmo com a
equipa reduzida, o Serviço de Voluntariado faz um
importante trabalho de estafeta entre os internados
e familiares, impedidos de visitas. “De manhã, como de tarde, há sempre muito movimento na entrega de roupa e de outros objectos”, assinala Cecília
Morgado, adiantando que, em enfermaria, não podendo ajudar na toma das refeições, os voluntários
conversam com os doentes, “ajudam um pouco a
passar o tempo”, algo que é particularmente importante para pessoas que não têm acesso a meios
de comunicação como o telemóvel com possibilidade de videchamada. Sem visitas, “há muitas horas em que o doente está sozinho, sobretudo os
mais idoso”, justifica a coordenadora da equipa de
voluntários.
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“Não foi fácil abandonar
o voluntariado”
Este tipo de acompanhamento dos elementos do
Serviço de Voluntariado, um pequeno ‘exército’ reconhecido pelas batas amarelas, está ainda limitado às enfermarias não Covid-19.
O Serviço de Voluntariado sofreu com as restrições impostas pela pandemia, mas também, nesta
fase em que já foi retomada alguma actividade,
com o receio de parte de alguns voluntários em darem algum do seu tempo aos doentes.
A coordenadora alega que algumas das recusas de
colaboração nesta altura são justificadas pela pressão de familiares dos voluntários com mais de 60
anos, na sua maioria mulheres e homens aposentados, em se deslocarem ao Hospital por receio de
contaminação por Covid-19.
“Não foi fácil para alguns abandonarem o voluntariado”, diz-nos Cecília Morgado, ex-professora
do ensino especial, adiantando que, atendendo ao
momento, não estão a ser recrutados novos elementos.
Curiosamente, para o dia 9 de Março de 2020,
quando se deu a suspensão da actividade do Serviço de Voluntariado, estavam agendadas entrevistas
de selecção de novos voluntários. “Quando as coisas retomarem, essas serão as primeiras pessoas a
serem chamadas”, adianta.
Apesar do trabalho que é feito, Cecília Morgado
constata que, por força da pandemia, “a bata ama-

rela está muito arrumada”, admitindo que, quando
a situação normalizar, não irão “recomeçar com os
cem voluntários”, até porque os estudantes que deram colaboração até Março do ano passado terão
outras solicitações.
“Tínhamos estudantes da Universidade do Minho
de todas as áreas, desde a Música à Saúde”, refere
Cecília Morgado, adiantando que o Serviço de Voluntariado chegou a contar com a colaboração de
cerca de três dezenas de jovens universitários.
Quando ao Dia Mundial do Doente, que os voluntários assinalavam de forma festiva e promovendo um maior contacto com os utentes do Hospital, este ano a efeméride vai ser aproveitada com
um gesto de “agradecimento aos profissionais de
saúde” com a colocação de uma lembrança em forma de flor de papel, que distribuída por todos os
serviços.

O Serviço de Voluntariado do
Hospital de Braga rege-se
por quatro princípios
orientadores: solidariedade,
gratuitidade,complementaridade
e responsabilidade.
‘Batas amarelas’ são um importante apoio dos profissões de saúde
Publicidade
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Outras facetas do Dia
Mundial do Doente
Médico, mesário da Santa Casa da Misericórdia de Braga e vice-presidente da Liga
dos Amigos do Hospital de Braga, Carlos Valério ensaia, em reflexão sobre o Dia Mundial
do Doente, caminhos para uma maior humanização na prestação de cuidados de saúde.
americana e defensor da medicina docial e expert em saúde pública, apresentou esta definição:
“um estado de bem-estar físico, mental e social
com capacidade de funcionamento e não só a ausência de doença”. Aqui, todos os factores determinantes da saúde se cruzam.
A saúde é um recurso a que todos devem ter direito, para uma vida pessoal, social e económica
gratificante e produtiva, segundo a Carta de Otawa, em 1986. Afinal quais os factores determinantes da saúde, agora conotada com esta definição de Milton Terris? Podemos dizer que são
quatro: biologia, ambiente, estilo de vida e organização da assistência sanitária (prestadores de
Cuidados de Saúde).
O nível de saúde de uma população é influenciado em cerca de 10% pelos serviços prestadores de cuidados de saúde, cabendo cerca de 40%
a factores hereditários e sociais. Os restantes
50% são da responsabilidade dos estilos de vida,
que são os padrões comportamentais que dependem das condições económicas, sociais, educacionais, idade…
Convém referir que a corrente das Ciências Sociais considera o sistema de prestação de cuidados de saúde como um dos determinantes sociais
da saúde.
A SAÚDE E A FELICIDADE

Precisamos tornar a humanização dos serviços um verdadeiro indicador de desempenho

O

Dia Mundial do Doente é celebrado anualmente a 11 de
Fevereiro, memória litúrgica
de Nossa Senhora de Lurdes
(França), tendo sido esta efeméride instituída pelo Papa
João Paulo II, em 1992, reiterando a premência de ser ”um momento de forte oração, de partilha, (...) e de apelo dirigido a
todos para reconhecerem na face do irmão enfermo a Santa Face de Cristo que, sofrendo, morrendo e ressuscitando, operou a salvação da Humanidade”. A partir de outras facetas do Dia
Mundial do Doente poderemos inferir outras intenções e contributos, para além de uma condição anormal que afecta negativamente o organismo e o seu ‘ser’, que poderão contribuir para
contrariar a ‘doença’ e para um melhor entendimento na busca da saúde, da humanização e da
felicidade.

A SAÚDE

Os factores que afectam ou determinam a saúde dos cidadãos e dos povos têm sido analisados
por diferentes escolas e instituições e, são em regra, designados por determinantes da saúde. Para os percebermos, temos de saber o que é a saúde. Até meados do século XX, este conceito
tinha uma conotação negativa: saúde era igual a
não doença! Em 1945, Rene Stampar definiu
saúde assim: “um completo bem-estar físico,
psíquico e social e não só ausência de doença”,
tendo sido aceite esta definição pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em 1948.
Esta definição parecia ser muito limitativa,
pois, não haveria na vida real muitos momentos
em que os três componentes: físico, psíquico e
social seriam completos e simultâneos. Assim,
Milton Terris, outro médico, de nacionalidade

A felicidade é um momento durável de satisfação, onde o indivíduo se sente plenamente feliz e
realizado, um momento onde não há nenhum tipo de sofrimento. Bem-estar (físico, mental e social), satisfação e prazer é a trilogia apontada.
Durante 76 anos, pesquisadores da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos da América,
têm procurado uma resposta, sobre o que realmente nos faz felizes. O Estudo sobre o Desenvolvimento Adulto (Study of Adult Development), cujo actual director é o psiquiatra
americano Robert Waldinger, apresentou assim
as conclusões: “O que nos mantém mais felizes e
saudáveis são os bons relacionamentos e a solidão mata…” Será também interessante referir
um inquérito do jornal Expresso, de Novembro
de 2013, em que a questão era: “O que é mais
importante para a sua felicidade?” Para 87,9%
dos inquiridos, a saúde era o factor mais importante, sendo uma escolha transversal a todas as
idades, regiões, agregados familiares e estatutos
sociais. E igualmente, a título de curiosidade, refira-se a experiência acumulada da vivência da
Humanidade que a própria ‘canção de parabéns’
engloba numa das sua partes… “Tenha tudo de
bom que a vida contém, tenha muita saúde e
amigos também”.
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DIA MUNDIAL DO DOENTE 2021
HUMANIZAÇÃO
DE CUIDADOS DE SAÚDE

É uma constatação que a prática dos profissionais de
saúde vem-se desumanizando, apesar de toda a heroicidade diária que nesta luta contra o covid19 tem o seu expoente máximo, frente à atenção à doença, e não ao ser
doente, à complexificação tecnológica crescente associada ao crescimento de custos. A ética requer a implementação de um processo reflexivo acerca dos princípios, valores, direitos e deveres que regem a prática dos
profissionais de saúde e do social.
Hoje perante a dor, que mais não será que uma sensação
desagradável, que varia entre desconforto a excruciante,
que se expressa através de uma reacção orgânica e/ou
emocional, temos óptimos meios, em todos os hospitais e
no ambulatório, para a combater e criar o maior conforto
possível aos pacientes, mas ainda não temos ‘consulta’ e
grandes soluções para o ‘sofrimento’ que é um estado de
aflição severo, antes, durante ou depois da dor, associado
a eventos que ameaçam a integridade de uma pessoA.
Já o Padre António Vieira, com a sua notável capacidade de sentir e observar, dizia: “A tristeza é um mal e uma
enfermidade universal de que ninguém escapa”. Para humanizarmos também na prestação de cuidados de saúde,
precisamos de “entender o estado emocional de outrem”.
Ou seja, precisamos de ter compaixão… Compaixão não
é ter pena, e combina-se frequentemente a um desejo de
aliviar ou minorar o sofrimento de outro ser senciente,
bem como demonstrar especial gentileza com aqueles
que sofrem.
A compaixão pode levar alguém a sentir empatia que
mais não é do que a resposta afectiva apropriada à situação de outra pessoa, e não à própria situação pelo outro.
Necessitamos assim de muita compaixão e empatia para
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mais e melhor humanizarmos a prestação de cuidados de
saúde ou outros. Será necessária sensibilização e formação nestas matérias a todos os profissionais das áreas sociais e da saúde. Precisamos tornar a humanização dos
serviços um verdadeiro indicador de desempenho dos
mesmos. Cerca de 80% das pessoas aos 60 anos padece
de uma doença e 80% aos 65 anos têm três ou mais enfermidades e, a título de exemplo da necessidade e urgência da melhoria da humanização na prestação de cuidados, nove em cada dez idosos dos lares têm alterações
cognitivas que sugerem demência, sendo que, dentro
deste grupo, 78% têm efectivamente demência, revela
um estudo realizado pela União das Misericórdias Portuguesas (VIDAS – valorização e Inovação em Demências). Para a prossecução desta tarefa de humanização,
precisamos igualmente do contributo de muitas outros
saberes: Sociologia, Psicologia, Filosofia, Antropologia,
Educação, Comunicação... Para tal aproveitamento, será
necessária e imperativo uma forte ligação das instituições prestadoras de cuidados com as universidades.

“A ética requer a implementação
de um processo reflexivo acerca
dos princípios, valores, direitos e
deveres que regem a prática dos
profissionais de saúde e do social.”

DR

Carlos Valério

Neste Dia Mundial do Doente, seria bom que todos reflectíssemos, com conhecimento, sobre este conceito
vasto bio-psico-docial do ser humano em sentido lato e
em particular do ser enfermo, e assim talvez possamos
melhor prevenir e tratar as doenças físicas (bio), psíquicas e sociais, colocando o doente no centro do sistema de
saúde com dignidade, respeito e humanização…
Publicidade
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Bombeiros investem
no transporte de doentes
Importante para a
humanização dos cuidados
de saúde é o serviço
de transporte de doentes.
As corporações de
bombeiros asseguram
uma parte importante
da mobilidade de doentes
não urgentes.

Bombeiros Voluntários de Braga têm vindo a reforçar serviço de transporte de doentes não urgentes

E

lementos basilares do sistema
de Protecção Civil, os corpos
de bombeiros têm assumido,
nos últimos anos, a par da missões de socorro e emergência,
um papel crescente no transporte de doentes não urgentes,
facilitando-lhes o acesso a consultas médicas,
tratamentos de hemodiálise e fisioterapia, possibilitando as transferências entre unidades de saúde ou a condução ao domicílio após alta hospitalar.
Para milhares de doentes nestas situações, os
bombeiros surgem assim como um elo importante na cadeia de humanização dos cuidados de
saúde, matéria sempre relevada na celebração do
Dia Mundial do Doente.
Sendo o transporte de doentes não urgentes de
e para estabelecimentos do Sistema Nacional de
Saúde (SNS) , ou privados com convenções celebradas com o Estado, uma fonte de receita importante para a sustentabilidade de muitas corporações de bombeiros, estas têm vindo a investir

Novas regras

Cuidados especiais
com os doentes
hemodialisados
O surto pandémico que o país atravessa obrigou à
adopção de regras mais rigorosas no transporte de
doentes não urgentes mas que padecem de patologias de risco à infecção pelo novo coronavírus.
É o caso dos doentes hemodialisados que os Bombeiros Voluntários de Braga transportam diariamente para tratamentos, os quais, de acordo com

Durante o ano de 2020, os
Bombeiros Voluntários de
Braga realizaram 13 775
serviços de transporte de
doentes não urgentes. No
primeiro mês deste ano, foram
efectuados 1 146 serviços.
no apetrechamento humano e material para o
cumprimento dessa tarefa.
O caso dos Bombeiros Voluntários de Braga é
paradigmático dessa realidade. Ultrapassados os
constrangimentos financeiros que afectaram a
corporação, a actual direcção investiu, em 2020,
na aquisição de três ambulâncias para o transporte de doentes não urgentes para dar resposta a
crescentes solicitações.
Em 2020, as viaturas dos ‘Voluntários’ bracarenses transportaram 13 775 doentes não urgentes, número que seria maior não tivesse este serviço ficado muito limitado, nos primeiros meses

orientações da Direcção Geral da Saúde, têm de ser
transportados individualmente.
António Ferreira, presidente da direcção dos Bombeiros Voluntários, garante que tal tem sido cumprido, mercê do investimento feito pela associação
no reforço do seu parque de viaturas.
Quanto ao pessoal assalariado afecto ao serviço
de transporte de doentes não urgentes, aquele
dirigente não vislumbra a necessidade de reforço
imediato.
Com “mais rigor e controlo de eficiência” tem sido
possível manter a qualidade do serviço

do ano, após o primeiro surto da pandemia Covid-19, devido à forte quebra na realização de
consultas e tratamentos considerados não urgentes.
No último mês de Janeiro, foram transportados
1 146 doentes.
António Ferreira, presidente da direcção dos
Bombeiros Voluntários de Braga, admite que
mais viaturas possam entrar ao serviço este ano,
nomeadamente se a corporação for seleccionada
pelo Hospital de Braga para a realização de
transporte de doentes não urgentes.
“Poderemos ser um dos operadores a fazer parte desse serviço”, refere o dirigente da associação humanitária, expectante na abertura do respectivo concurso público por parte da unidade
de saúde bracarense.
O presidente da direcção dos Bombeiros Voluntários afiança que, no que diz respeito a este
serviço, com nove viaturas, “temos vindo a trabalhar mais e melhor”, nomeadamente no que
diz respeito a um elemento crítico que é o cumprimento dos horários.
“Há meses que não tenho recebido queixas”,
declara António Ferreira, lembrando que essa
não foi sempre a realidade com a que a corporação se debateu.
Nesta altura, a direcção dos Bombeiros Voluntários de Braga entende que está a ser o cumprido o objectivo de sustentabilidade financeira da
corporação, ao mesmo tempo que se resolvem
“os problemas de saúde das pessoas”.
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Notas finais sobre um
Dia Mundial do Doente

N

unca como agora o nosso
quotidiano se faz com as palavras doença, saúde, hospitais, testes, médicos e enfermeiros, vacinas... Pandemia
deixou de ser apenas uma
realidade retratada nos manuais de História. Um vírus passou a ser uma
maldição, uma ameaça permanente nas nossas
vidas. Passámos a aceitar passivamente prioridades no acesso aos cuidados de saúde.
O diagnóstico ou o tratamento de um cancro
deixou de ser algo inadiável. Ter consulta de rotina no médico de família? Quase vergonha exigi-la. Na nossa escrita e no nosso falar surgiram
conceitos aparentemente absurdos.
Como assinalou recentemente o cientista Carlos Fiolhais, “a doença atacou também a nossa
língua”. porque “ninguém repara no português
lamentável que é dizer ‘doentes covid’ e ‘doentes não-covid’, assinalando que tal é como dizer
‘doentes gripe’ e “doentes não-gripe’ ou ‘doentes
cancro” e ‘doentes não-cancro’.”
Aos primeiros, que podemos ser todos, dá-se
toda a prioridade. Aceitamos com naturalidade a

reprogramação de agendas na Saúde, mesmo que
não se salvaguardem casos prioritários ou urgentes. Banalizámos a morte, satisfeitos porque os
mortos diários por covid-19 já são menos de
duas centenas.
Parece que já ninguém morre de outras doenças
e as estatísticas de mortes nas estradas deixaram
de ser notícia.

Por tudo isso, assinalar o Dia Mundial do
Doente fará este ano mais sentido. Nem que seja
para dizer que, afinal não há “milagres” e que o
nosso Sistema Nacional de Saúde (SNS), se tem
conseguido, com esforço, dar o tratamento possível a todos os doentes covid, não terá ainda capacidade para diagnosticar e tratar todos os outros que sairam das listas de espera.
Publicidade

FAZEMOS NASCER NOVOS SORRISOS
CONSULTAS:
•
•
•
•
•
•

INFERTILIDADE
PRECONCEÇÃO
GINECOLOGIA
OBSTETRÍCIA
UROLOGIA
PSICOLOGIA

TRATAMENTOS DE PROCRIAÇÃO
MEDICAMENTE ASSISTIDA.
SAÚDE REPRODUTIVA.
PRESERVAÇÃO DA FERTILIDADE.

HORÁRIO:
segunda a sexta das 10h00 às 19h00
Rua José António Cruz, N.º 235, 2.º andar, Fração B - 4715-343 Braga - Tlf. 253 004 474 • Tlm. 927 469 137
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