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Auditoria Intermédia de Acreditação no CHMA

O Centro Hospitalar do Médio Ave organizou uma conferência sobre 
a "Segurança do Doente: Competência e Responsabilidade", no 
auditório da CESPU, em V.N. Famalicão.

A um painel constituído por oradores de referência nacional nas 
diferentes áreas, juntou-se uma enorme adesão de inscritos, tanto 
de profissionais do CHMA como de outras instituições, o que 
proporcionou partilhas e reflexões, debate e consequente  valoriza-
ção da informação, com o objetivo de serem prestados cuidados de 
saúde mais seguros, com ganhos em qualidade para os utentes.

A “Aprendizagem com o erro”, “Responsabilidade médica”, “Con-
sentimento”, “Prevenção e controlo de infeção”, “Segurança da 
medicação” e “Notificação de incidentes”, com as consequentes 
experiências partilhadas por cada um dos intervenientes, bem 
como a apresentação do “Estudo nacional de eventos adversos”, 
trouxeram ao debate temáticas e informações muito relevantes para 
uma cada vez maior segurança dos doentes nas instituições de Saúde.

É de salientar que este evento foi inicialmente pensado como instru-
mento de formação interna, mas o crescente interesse demonstra-
do e a perceção do potencial formativo em questão, gerou a oportu-
nidade de alargar a profissionais de instituições externas, tanto dos 
cuidados hospitalares como dos cuidados de saúde primários.

O balanço da organização é a crença de que a melhoria é possível. 
O elevado interesse revelado pelos profissionais do CHMA em 
participar e intervir, demonstrou toda a preocupação e motivação 
que têm com a segurança das pessoas que cuidam, assim como a 
vontade crescente em trabalhar tendo em vista uma melhor presta-
ção de cuidados de saúde à população.

Teve lugar no CHMA, durante três dias, uma “Mock 
Survey – Auditoria Intermédia de Acreditação”, com 
3 auditores externos ao CHMA.

Esta auditoria não teve como objetivo a avaliação 
para emissão de qualquer tipo de certificado, 
inserindo-se antes numa iniciativa metodológica,  
que pretendeu:

- Perceber o status quo, ainda que por amostragem, 
do CHMA, e perceber a maior ou menor facilidade 
para a auditoria final de maio de 2017;

- Servir como instrumento pedagógico, auxiliando  
os serviços, na pessoa dos seus responsáveis, a 
perceber o que se pretende, como se pretende, e 
quais as evidências a apresentar.

O balanço foi positivo, com grande abertura e trans-
parência por parte dos serviços, e com uma afirma-

ção inequívoca de que o processo de acreditação 
do CHMA veio para ficar, que deve ser entendido 
por todos como parte integrante da vida do CHMA, dos 
seus processos, das suas atividades, das suas respon-
sabilidades e de que, mais do que uma tarefa adicional 
ou acessória, é uma ferramenta extremamente valiosa 
no auxílio ao desenvolvimento dos serviços do CHMA, 
e dos serviços que prestamos à nossa população.

Foi claro que muito falta ainda fazer, mas que um 
longo caminho foi também já percorrido.

No verdadeiro espírito da melhoria contínua, este foi 
apenas um dos primeiros passos, e gradualmente 
todas as entidades institucionais, todos os serviços, 
todas as comissões e todos os profissionais desen-
volverão os esforços necessários para a nossa 
segurança, a segurança dos nossos utentes e 
consequentemente, a nossa sustentabilidade.

CHMA organizou conferência sobre 
"Segurança do Doente"
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Jornadas de Saúde Materna 
e Pediátrica do Médio Ave

O Serviço de Pediatria e Ginecologia/Obstetrícia do 
CHMA organizou mais uma edição das X Jornadas 
de Saúde Materna e Pediátrica do Médio Ave, na 
Casa das Artes de V.N. Famalicão. 

Esta edição contou uma boa adesão, assim como 
oradores de referência nesta área, o que contribuiu 
para mais um êxito na organização destas Jornadas.

O presidente do Conselho de Administração do 
Centro Hospitalar do Médio Ave enalteceu o trabalho 
dos Serviços de Pediatria/Neonatologia, a boa interli-
gação existente entre os serviços hospitalares e os 
Cuidados de Saúde Primários e o espírito de coope-
ração entre os três Municípios e o Centro Hospitalar, 
dando como exemplo a concretização deste evento 
que vai na sua 10ª Edição.

Na mesma perspetiva, falaram o Dr.ª Angelina Pinhei-
ro, Diretora do Serviço de Ginecologia/Obstetrícia e o 
Dr. Gonçalves Oliveira, tendo este terminado a sua 
intervenção com um apelo às Câmaras Municipais na 
área de influência do CHMA e à sociedade civil desta 
vasta região, para que continuem a apoiar esta 
instituição que tem um enorme potencial e é, sem 
quaisquer dúvidas, uma enorme mais-valia para a 
sua população.

Encerrou a sessão a Dra. Sofia Fernandes, que teceu 
rasgados elogios aos serviços envolvidos na realiza-
ção deste evento, realçou o espírito de colaboração 
da Câmara Municipal de V.N. Famalicão com o 
Centro Hospitalar, reforçando a importância dos 
serviços de saúde na promoção da qualidade de vida 
das populações.

Santo Tirso: 
Investimento na reabilitação de infraestutura técnica 

A unidade de Santo Tirso do Centro Hospitalar do Médio Ave dispõe de uma nova central de gás medicinal. 
Trata-se de um equipamento de última geração, que vem proporcionar à unidade hospitalar uma completa 
autonomia na produção de gás medicinal, com grande vantagem energética (poupança de energia de 
cerca de 30%, face ao equipamento que substitui).
 
Este investimento, de cerca de 70.000€, vem juntar-se à aquisição recente de 2 ventiladores de anestesia 
(74.000€), de uma nova central de vácuo (13.000€) e de um largo conjunto de equipamentos de cirurgia, 
tudo enquadrado na estratégia de reabilitação da infraestrutura técnica do Hospital.
 
A unidade de Santo Tirso continuará a beneficiar de investimentos nos próximos meses com o objetivo de 
proporcionar melhores condições técnicas aos profissionais e melhores condições de conforto aos utentes.

CHMA assinalou Dia Mundial da Diabetes

No âmbito da comemoração do Dia Mundial da 
Diabetes, o Centro Hospitalar do Médio Ave assina-
lou a “Semana da Diabetes”, com diversas ativida-
des que alertaram e sensibilizaram as pessoas para 
a doença.

Sob o lema “Olhos na Diabete”, o CHMA organizou 
em colaboração com o ACeS Ave-Famalicão, a 
Associação de Diabéticos de V.N. Famalicão e a 

Câmara Municipal de Famalicão, um vasto progra-
ma que incluiu ações de rastreio na Consulta Exter-
na e diversas outras ações de sensibilização no 
Unidade de Famalicão e nos Centros de Saúde. 

Desta forma, o Serviço de Medicina I homenageou 
a pessoa com Diabetes, ao mesmo tempo que 
pretendeu sensibilizar toda a população da necessi-
dade de estar em alerta para esta doença.

Inaugurado cantinho da Amamentação 

No âmbito da Semana Mundial da Amamentação, o 
Centro Hospitalar do Médio Ave inaugurou o Canti-
nho da Amamentação, um espaço situado na 
Maternidade, que vai proporcionar melhores condi-
ções para que as mães e os recém-nascidos 
possam ser ajudados pelos profissionais a ultrapas-
sar qualquer dificuldade em estabelecer a amamen-
tação.

Nesse mesmo dia, e continuando na política deste 
hospital de desenvolvimento e ambição de melhoria 

contínua da qualidade na prestação de cuidados de 
saúde aos seus utentes, iniciou-se o processo de 
candidatura a “Hospital Amigo dos Bebés”.

A certificação de “Hospital Amigo dos Bebés” é 
concedida por uma equipa externa, nomeada pela 
UNICEF, que avalia o hospital pelas boas práticas 
em prol da promoção, proteção e apoio ao aleita-
mento materno, tendo de cumprir para esse efeito 
10 medidas padronizadas para o sucesso do Aleita-
mento Materno.

CHMA organizou ações de divulgação do AVC

O Centro Hospitalar do Médio Ave, através do Serviço de Medicina 1 e da Consulta Externa 1, assinalou o 
Dia Mundial do Acidente Vascular Cerebral, sob o lema “Enfrentar os factos: o AVC é tratável”, através da 
organização de ações de divulgação no Agrupamento de Escolas Camilo Castelo Branco, a alunos do 9º 
ano de escolaridade. 

Dia Mundial do Não Fumador

O serviço de Pneumologia do Centro Hospitalar do Médio Ave assinalou o Dia Mundial do Não Fumador. 
Neste sentido, nas áreas da consulta externa das Unidade de Famalicão e Santo Tirso foi realizado um 
rastreio a fumadores e ex-fumadores, no sentido de detetar patologia respiratória inerente ao consumo de 
tabaco. Para o efeito, estiveram presentes técnicos de Cardiopneumologia a realizar Espirometrias e os 
três Pneumologistas do CHMA para interpretar os resultados e eventuais esclarecimentos.

Dia Internacional pela Eliminação da Violência 
contra as Mulheres

Assinalou-se o Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres, e a Equipa para a 
Prevenção da Violência em Adultos do CHMA promoveu uma intervenção junto dos profissionais, para que 
identifiquem situações dos mais diversos tipos de violência.
 
Como forma de assinalar esta data e procurando integrar esta problemática como uma questão também 
da área da saúde, a EPVA organizou uma Tertúlia de sensibilização, subordinada ao tema “Ação da Saúde 
na Violência Contra as Mulheres”, dirigida aos profissionais de saúde,  com a presença do Dr. Manuel 
Albano, Delegado Regional Norte da Comissão para a Igualdade de Género – Presidência do Conselho de 
Ministros. 

O convidado teve oportunidade de esclarecer o tratamento a dar aos utentes que recorrem ao CHMA, por 
alegada agressão decorrente da prática de violência doméstica. Foi salientada a importância da formação 
dos profissionais, assegurada  pelas EPVA.


