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Editorial

Reconhecimento

RECEBEMOS O PRÉMIO EDP

Maria Barros
Administradora Executiva

TEMPO (TAMBÉM)
DE RENOVAÇÃO
Todos os anos a azáfama típica da época
natalícia e do final de ano impede de
encontramos o tempo necessário para
centrarmos a nossa atenção no que
verdadeiramente importa. Todos temos bem
presente que esta é uma época em que nos
dedicamos, especialmente, à família, seja
ela grande ou pequena, aos amigos que nos
acompanham, e às causas que particularmente
nos sensibilizam.
Dar, receber, partilhar e amar são alguns dos
verbos que conjugamos com maior intensidade
nesta altura do ano. Gostava de propor que
este ano acrescentássemos um outro: renovar.
Renovar os nossos compromissos com quem
nos rodeia, seja ele um colega de trabalho, um
amigo ou um familiar. Cabe a cada um de nós
encontrar o que cada um tem de melhor; cada
um deve procurar descobrir (ou redescobrir)
qual o seu melhor talento e distribuí-lo, vezes
sem conta. Na realidade não é mais do que
renovar os votos com a vida e com o próximo.
Todos temos um dom especial para partilhar
e, acredito, não ganha apenas quem o receber.
Dar é também garantir a nossa felicidade.

O Hospital de Braga recebeu o Prémio EDP Energia Elétrica e Ambiente, que visa
distinguir as empresas portuguesas pelas boas práticas no domínio da eficiência
elétrica e da sustentabilidade ambiental.
A distinção, “Vencedor Absoluto – Serviços e Outras Atividades”, atribuída na
cerimónia da 10ª edição do Prémio, reconheceu o trabalho desenvolvido pelo Hospital
no âmbito de um projeto de eficiência energética.
Este projeto, desenvolvido entre junho de 2014 e março de 2017, permitiu a
implementação de novas metodologias para reduzir o consumo de energia,
melhorando o desempenho
energético
do
edifício
hospitalar,
mantendo
os
níveis de qualidade e conforto
necessários a uma unidade
hospitalar. O projeto que
representou um investimento
superior a 1 milhão de euros
garantiu a implementação de 7
grandes medidas de poupança
energética estimada em 40% em
relação aos consumos de 2013.
fotografia: (da esquerda para a direita) Sandra Calçado – Administradora da Gestão do Edifício
do Hospital de Braga, Marco Vieira - Diretor de Manutenção do Hospital de Braga, João Ferreira
- Presidente da Comissão Executiva do Hospital de Braga e Paulo Oliveira – Autor do Projeto e
Consultor Técnico da Gestão do Edifício do Hospital de Braga

Prevenção

ENSINÁMOS A SALVAR VIDAS
No âmbito do movimento Cuidarmais, o Hospital de Braga promoveu, a 8 de dezembro,
uma formação de Suporte Básico de Vida para os familiares dos colaboradores.
A ação, que contou com a presença de cerca de 200 pessoas, abordou procedimentos e
técnicas que permitem prestar uma primeira ajuda a quem tenha sofrido um episódio
de paragem cardiorrespiratória. Neste dia, crianças e graúdos para além de receberem
formação teórica e prática tiveram a oportunidade de conhecer em detalhe o interior
de uma ambulância assim como a nova Viatura de Emergência Médica e Reanimação
(VMER) do Hospital.

Cuidar Mais de nós próprios é também
assegurar que cuidamos de quem cuida e
de quem nos inspira diariamente. E este
sentimento deve ser renovado, diariamente.
Desejo um Santo e Feliz Natal para todos!
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Notícia

MAIS COR PARA OS NOSSOS UTENTES
A copa dos utentes do internamento de
Cardiologia e Pneumologia ganhou uma nova
cor com o projeto artístico “Pictórico, Linear
e Saúde”. Este projeto, da autoria da artista
plástica bracarense Adriana Henriques,
é composto por cinco telas pintadas com
cores vivas, um livro de elogios e um móvel
para livros decorados especialmente para
este espaço. Para desenvolver este projeto
artístico, Adriana viveu de perto o dia-a-dia no Hospital e inspirou-se nos diferentes
estados de espírito das pessoas que acompanhou. A expressão artística de Adriana
Henriques está agora representada nas paredes deste espaço e promete trazer um maior
conforto aos utentes internados, familiares e profissionais de saúde.

Notícia

SENSIBILIZÁMOS
JOVENS
No dia 7 de dezembro, os profissionais do Hospital de
Braga promoveram duas sessões de esclarecimento
sobre a temática “Consumo de tabaco, álcool e outras
substâncias psicoativas” na Escola Profissional
de Braga. Estas ações sensibilizaram cerca de 250
alunos que se mostraram bastante interventivos.

Conhecimento

URGÊNCIA DEBATE DECISÃO
E LIDERANÇA
O Serviço de Urgência e a Academia CUF
organizaram as IV Jornadas do Serviço de
Urgência do Hospital de Braga – I Jornadas
Luso-Brasileiras de Urgência – dirigidas
a profissionais de saúde e estudantes da
área. Sob o tema “Decisão e Liderança
em Medicina de Urgência” este encontro
científico, que decorreu nos auditórios
do Hospital, pretendeu contribuir para melhorar as competências dos profissionais
clínicos na área da medicina de agudos. Integrados nas Jornadas decorreram, ainda,
três Workshops com os temas: Avaliação de Estados Confusionais Agudos, Delirium e
Sedação no Serviço de Urgência; Avaliação da Dor no Serviço de Urgência e Ventilação
Não Invasiva no Serviço de Urgência.

Notícia

SERVIÇOS DO HOSPITAL RECEBEM ALUNOS
Cerca de 60 alunos do 12º ano
do Agrupamento de Escolas de
Maximinos e Agrupamento de Escola
Alberto Sampaio conhecerem de
perto a realidade do Hospital de
Braga através de visitas à Imagiologia,
Central de Esterilização, Patologia
Clínica e Viatura Médica de
Emergência e Reanimação (VMER). As
visitas tiveram início nos auditórios do
Hospital, onde os alunos aprenderam, entre outras questões, o que se deve fazer em caso
de emergência médica, ficaram a par dos diversos exames de diagnóstico, conheceram
as diferentes áreas de atuação da Patologia Clínica e as diversas técnicas de desinfeção
e esterilização dos instrumentos utilizados nas diversas áreas do Hospital. Os alunos
tiveram ainda a oportunidade de conhecer de perto os diferentes serviços interagindo
com os profissionais de saúde.

Notícia

ASSINALÁMOS O DIA
DO CUIDADOR
O Dia do Cuidador foi assinalado no Hospital de
Braga, que homenageou simbolicamente todos
aqueles que cuidam dos seus familiares idosos ou
em situação de dependência. A importância da
dedicação e do trabalho de quem cuida do outro
foram enaltecidos através da distribuição de folhetos
informativos junto dos familiares de utentes
internados, realçando a importância dos cuidadores
não deixarem de cuidar também de si próprios.
Conhecimento

CURSO PRÁTICO
DE MEDICINA
CARDIOVASCULAR
A pensar nos profissionais de saúde com interesse
na área da Cardiologia, a Academia CUF organizou
o Curso Prático de Medicina Cardiovascular nos
auditórios da Escola de Medicina da Universidade
do Minho. Com o objetivo principal de fazer uma
revisão das principais doenças cardiovasculares,
sua abordagem inicial e orientação terapêutica, este
curso caracterizou-se por uma análise interativa
de casos clínicos com os participantes.
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Notícia

Notícia

EMPRESAS PARTILHARAM VIDA
Durante o mês de dezembro, o Banco de Sangue do Hospital de Braga recebeu os colaboradores de
diversas instituições da região. Academy Beauty School, ERA Imobiliária, Correio do Minho, Polícia
Municipal, Proteção Civil, F3M, Seminário Conciliar de Braga e Farmácia Loureiro Basto foram as
Empresas Dadoras que deram o exemplo e partilharam vida. A todas elas o nosso obrigado!

Farmácia Loureiro Basto

Seminário Conciliar de Braga

Academy Beauty School

Correio do Minho

“TRANSPASSAR
O CÂNCER” EM
EXPOSIÇÃO
A exposição “Transpassar o Câncer”,
desenvolvida por Mafalda Conde, uma
utente do Hospital de Braga, esteve
patente durante o mês de novembro na
Entrada Principal. Esta mostra composta
por 7 obras traduz a narrativa, na primeira
pessoa, da passagem por um caso clínico
de um Tumor Maligno da Mama. De forma
aprazível, a utente pretendeu demonstrar,
através da arte, as emoções de toda esta
vivência terapêutica. Mafalda Conde
deixou, ainda, um agradecimento “a toda a
equipa médica e colaboradores do Hospital
de Braga, pelo seu profissionalismo e
amabilidade pelos serviços prestados”.

Notícia

VOLUNTARIADO
PROMOVEU VENDA
DE NATAL

ERA Imobiliária

Proteção Civil e Polícia Municipal

F3M

Proteção Civil e Polícia Municipal

Siga o exemplo e adira ao Projeto Empresa Dadora.
Para mais informações consulte www.hospitaldebraga.pt
ou contacte bancodesangue@hospitaldebraga.pt
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De5a7dedezembrooVoluntariadodoHospital
promoveu uma Venda de Natal na Entrada
Principal. As receitas desta Venda reverteram
a favor das atividades que o Voluntariado
desenvolve diariamente, nomeadamente, a
distribuição de alimentos pelos utentes que se
deslocam às Consultas Externas, à Central de
Colheitas e à Radioterapia.
Em 2016 o Voluntariado despendeu de cerca
de 325 litros de leite, 10.000 pacotes de açúcar,
1150 pacotes de bolacha, 20 frascos de cevada
instantânea, 20.000 copos de plásticos e mais
de 6000 guardanapos.
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PROTEJA-SE DO FRIO

Rosa Peixoto
Enfermeira do Serviço de Neurologia

CHEGOU O FRIO: PREVINA-SE!
Com a chegada do tempo frio é necessário
redobrar cuidados, com especial enfoque
para os grupos mais vulneráveis. As crianças, os idosos, os sem-abrigo e as pessoas
que vivem sós, em habitações sem ou com
mau isolamento térmico, são os mais vulneráveis ao frio.
A exposição ao frio pode ser sinónimo de
gripes e agravamento de problemas respiratórios e doenças crónicas. Evite estas
complicações, prevenindo-as:
• Mantenha a sua casa com uma temperatura entre 18ºC e 21ºC.
• Não use roupa muito justa. Use várias camadas de roupa e calçado apropriado.
• Tome banho em água tépida, não quente,
para evitar remover a camada protetora
natural da pele, que se quer hidratada.

• Faça uma alimentação variada e saudável e
evite fritos e açúcares. A ingestão de líquidos é importante (água, sumos naturais,
bebidas quentes). Não ingira álcool (provoca falsa sensação de calor). Coma frutas e
vegetais, ricos em vitaminas, sais minerais
e antioxidante.
• Mantenha a atividade física, mas não ao
ar livre, procurando locais abrigados. Não
arrefeça com roupa transpirada no corpo.
Mantenha-se atento aos avisos das Autoridades de Saúde, do Instituto Português do Mar
e da Atmosfera e da Autoridade Nacional de
Proteção Civil. Uma proximidade maior em
relação aos mais vulneráveis torna-se essencial no alerta dos serviços disponíveis, para
uma ajuda efetiva. Para mais informações
ligue para o SNS24 - 808 24 24 24.

MAIS VALE
PREVENIR
• Use roupa em camadas:
luvas, gorros, meias,
cachecóis, calçado próprio
• Consuma sopas, bebidas
quentes como chá e leite
• Cuide da hidratação das
mãos, pés, rosto e lábios
• Atente nos alertas das
diversas autoridades

Isabel Marques

QUEM DEVE
VACINAR-SE?
• Pessoas com idade igual ou
superior a 65 anos
• Doentes crónicos e
imunodeprimidos
• Grávidas e Diabéticos
• Profissionais de saúde
• Bombeiros
• Prestadores de cuidados
• Pessoas residentes em
instituições (lares por exemplo)
• Doentes em diálise crónica
e pessoas transplantadas

Enfermeira do Serviço de Medicina Interna

VACINE-SE CONTRA A GRIPE!
A gripe é uma infeção respiratória de curta
duração. Pode atingir as vias respiratórias
superiores (nariz, laringe, faringe) e inferiores (traqueia, brônquios, pulmões). A pessoa
com gripe, se não for devidamente tratada,
pode desencadear uma pneumonia ou outras
doenças respiratórios como a asma. Este risco de complicação é maior em pessoas com
doenças crónicas, com sistema imunológico
mais frágil e com idade superior a 65 anos.
A gripe é um grave problema de saúde pública
mas não só. Ela é responsável por inúmeras
ausências ao trabalho e à escola o que causa
perturbação social e económica significativa.

Porquê vacinar-se? Porque a vacinação
é o meio mais eficaz da prevenção da gripe!
E como o vírus surge diferente a cada ano,
a imunidade provocada pela vacina não
é duradoura devendo as pessoas vacinar-se
todos os anos. Grande parte da população
pode vacinar-se gratuitamente sem necessidade de receita médica ou de guia de
tratamento. Informe-se no seu Centro de
Saúde habitual.
Os cidadãos não abrangidos pela vacinação
gratuita podem adquirir a vacina na farmácia, com receita médica e beneficiando de
uma comparticipação.

Prevenção

Alexandre Carvalho
Responsável pela Unidade de Infecciologia

ANTIBIÓTICOS:
USE-OS COM CUIDADO
Os antibióticos contribuíram muito para o
aumento da esperança de vida humana mas
a sensação de infalibilidade destes medicamentos sofreu um revés a partir dos anos 70
do século XX, quando surgiram bactérias
cada vez mais resistentes. Logo se relacionou
o uso excessivo dos antibióticos com o aparecimento dessas resistências, mas o consumo
não foi reduzido. Ao invés verificou-se uma
fuga para a frente, tentando combater as resistências das bactérias com novos fármacos.
Até que a fonte secou (não há antibióticos
inovadores há mais de 10 anos) e as bactérias
continuam a causar as mesmas infeções com
cada vez menos opções de tratamento. As in-

feções bacterianas são doenças curáveis, mas
apenas enquanto houver antibióticos eficazes. Nesta altura do ano vão aparecer muitas
febres, tosses, expectorações, pingos no nariz,
dores de garganta: são infeções víricas na esmagadora maioria e os vírus são imunes aos
antibióticos. Resolvem-se espontaneamente
em poucos dias. Soluções para não perdermos
os benefícios dos antibióticos? É essencial informação, redução do abuso, melhores diagnósticos e eventualmente novos antibióticos.
Nós, consumidores, podemos começar por
não “exigir” antibióticos para estas constipações e gripes invernais que se aproximam:
relembro que são quase todas víricas.

• Doença das vias respiratórias
• Sintomas: mal-estar, dores musculares,
cansaço, dores de cabeça e febre normalmente alta
• Transmite-se pela tosse ou espirros, ou
pelas mãos contaminadas com secreções
• Recomendado repouso, um antipirético
para baixar a febre e beber muitos líquidos ao longo do dia
• Na persistência dos sintomas deve recorrer ao médico assistente
• Previne-se através da vacinação

• Infeção ligeira das vias respiratórias

Nunca adquira antibióticos sem receita médica. O antibiótico é um medicamento
de receita médica obrigatória: só um médico pode avaliar da sua necessidade.
Nunca partilhe antibióticos com outros. O que lhe fez bem a si pode ser
prejudicial a terceiros.
Nunca reutilize restos de antibióticos. E, já agora, porque tem restos de
antibióticos em casa?

Filipa Almeida
Médica Interna de Dermatologia

+ FRIO
+ CUIDADOS COM A PELE
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GRIPE

CONSTIPAÇÃO

O QUE NÃO DEVE FAZER

No Inverno, o frio, o vento, a humidade e o ar
seco dos lugares fechados agridem a pele e diminuem as suas defesas naturais. Nesta estação, hidratar, nutrir e proteger são as palavras-chave para manter a saúde e beleza da pele.
A face, os lábios e as mãos são as partes do
corpo mais expostas e por isso, são também
as zonas que mais sofrem com os efeitos do
frio. É importante criar uma rotina diária que
inclua uma limpeza suave da face, seguida de
aplicação de um creme hidratante. Antes de
sair de casa, deve também proteger os lábios,
aplicando um baton que inclua proteção solar.
Para evitar que a pele das mãos fique áspera e
desidratada, deve usar luvas e aplicar frequentemente um creme hidratante apropriado,
reforçando com uma aplicação antes de deitar.
Apesar das restantes zonas do corpo não estarem diretamente expostas às agressões climáticas, também sofrem com estas mudanças, pelo que é importante aplicar um creme
emoliente/hidratante, imediatamente após
o banho, para potenciar a hidratação. Deve

SABE A DIFERENÇA
ENTRE GRIPE E
CONSTIPAÇÃO?

espalhá-lo por todo o corpo, com especial
atenção nas áreas mais secas, como cotovelos,
joelhos e pés.
Não é apenas no Verão que a pele está sujeita
às agressões causadas pelos raios ultravioletas, por isso, também no Inverno, é importante o uso diário de protetor solar.

MIME A SUA PELE
• Opte por banhos curtos com
água tépida, evitando friccionar
demasiado a pele. A água muito
quente danifica a barreira cutânea
e remove a sua gordura natural,
tornando-a mais seca.
• Aplique diariamente um hidratante
facial com fator de proteção solar.
• Beba pelo menos um litro e meio
de água por dia. Pode diversificar,
optando por chá/infusões.

•
Corrimento nasal, comichão no nariz,
perda do olfacto e do paladar, olhos lacrimejantes e dores de cabeça/garganta.
A febre é baixa
• Transmite-se pelo contacto com secreções respiratórias através da tosse, dos
espirros, da fala ou pelas mãos contaminadas com secreções
• Recomendado o repouso e a ingestão de
líquidos. Não se exponha ao frio. Não
fume! Pode tomar um analgésico para
alívio das dores

AGENDA
11 fevereiro
Dia mundial do Doente
Data instituída pelo
Papa João Paulo II em 1992.
14 fevereiro
Dia Europeu
do Doente Coronário
Cuide do seu coração!
28 fevereiro
Dia Mundial
das Doenças Raras
Sabia que há mais de 6000
doenças raras?

