N. 57
—

julho 2018

Editorial

Notícia

Maria Barros
Administradora Executiva

O QUE DE VERDADE
IMPORTA!
Peço de empréstimo este título à Fundação
com esta designação porque gosto
particularmente desta frase e do que ela nos
pode fazer refletir e inspirar.
O que é importante de verdade é a verdade.
A verdade com que nos entregamos às
pessoas, às causas, ao que nos é pedido. E
como Amuda Goeli, Fundador de
Destinia.com, disse “todos estamos
destinados a utilizar nosso talento para
tocar a vida das pessoas”. É este o desafio
diário que enfrentamos quando aceitamos
dedicar-nos a uma Instituição de Saúde que
cuida quem a procura.
Mas também é muito importante
cuidarmos de nós. E esta tarefa não é
delegável. Aproximam-se tempos de férias e
de descanso, de partilha de momentos com
a família e amigos, de rever entes próximos
mas distantes na geografia. Estes tempos de
convívio mas também de reflexão são
fundamentais para nos energizarmos e
agarrarmos os dias e tudo o que eles nos
reservam.
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Wellness, Fitness & Fun.

Fernando Pessoa, no seu heterónimo,
Ricardo Reis dizia “Para ser grande, sê
inteiro; nada teu exagera ou exclui. Sê todo
em cada coisa. Põe quanto és no mínimo que
fazes. Assim em cada lago a lua toda brilha,
porque alto vive”.
Acredito que assim podemos viver de
Verdade!
Aproveito para desejar umas ótimas e
retemperadoras férias a todos!
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CIRURGIÕES RECONHECIDOS
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GLAUCOMA SUMMER CAMP
Pelo segundo ano consecutivo a
Academia CUF organizou o Glaucoma
Summer Camp, que contou com a
coordenação científica de Nuno Lopes,
médico oftalmologista do Hospital de
Braga
especialista
na
área
do
Glaucoma.
Este
curso
intensivo
decorreu na Escola de Medicina da
Universidade do Minho para jovens
especialistas e internos de oftalmologia
que
adquiriram
e
aperfeiçoaram
competências. De 9 a 12 de julho os
participantes, provenientes de vários hospitais de norte a sul do país,
assistiram a palestras, cirurgias ao vivo com visualização 3D, e realizaram
treino cirúrgico em wetlab e bloco operatório. Esta iniciativa contou ainda com
a parceria do Hospital de Braga e do Hospital de São João.

Prevenção

MAIS PREVENÇÃO,
MAIS SAÚDE
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MAIS PERTO DA CIÊNCIA

star físico.
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SENSIBILIZÁMOS PARA A DOENÇA CELÍACA
A equipa de gastroenterologia do
Serviço de Pediatria dinamizou, pelo
22º ano consecutivo, a Festa Anual
dos Celíacos. O encontro juntou
crianças, adolescentes celíacos e as
suas famílias com o objetivo de
promover a integração, a partilha de
informação a qualidade de vida e o
controlo da doença. Uma tarde no
Colégio Imaculada Conceição com
muita música e animação foi a
proposta para todos aqueles que
responderam afirmativamente ao convite do Hospital de Braga. Os momentos
musicais estiveram a cargo de um grupo do Centro Cultural e Social de Sto.
Adrião, e de Hugo Costa e Luís Torre, com oboé e saxofone, respetivamente.
Após o espetáculo musical seguiu-se um lanche inteiramente confecionado sem
glúten.
A todos os que contribuíram para a Festa o nosso muito obrigado!

SAIBA MAIS SOBRE DOENÇA CELÍACA
O que é a doença celíaca?
A doença celíaca caracteriza-se pela intolerância crónica ao glúten, contido no trigo,
cevada e centeio. Quando um (a) celíaco (a) ingere glúten, o seu sistema imune reage
danificando a mucosa do intestino.
Quando se manifesta?
Pode ocorrer em qualquer idade, incluindo bebés aquando da diversificação alimentar
com introdução do glúten na sua dieta, em crianças e na adolescência.
Quais os sintomas?
A apresentação e intensidade dos sintomas na doença celíaca variam. No entanto os
sintomas mais comuns em crianças são: diarreia, perda de peso, atraso de crescimento,
náuseas e vómitos, dor abdominal, obstipação crónica, úlceras orais recorrentes, entre
outros.
Fonte: Sociedade Europeia de Gastrenterologia, Hepatologia e Nutrição Pediátrica
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APOSTAMOS NA PREVENÇÃO
Durante os meses de junho e julho, o Serviço de Pediatria promoveu várias ações
de sensibilização dirigidas aos mais jovens. A primeira foi no Conservatório de
Música de Barcelos, onde alunos do 5º e 9º anos participaram em sessões sobre
a alimentação saudável, ministradas pelos profissionais do Hospital de Braga.
Sensibilizar os jovens estudantes para uma escolha alimentar consciente foi o
propósito, numa sessão onde houve ainda espaço para desmistificar dúvidas da
plateia. No final os alunos foram também avaliados através de medições de
tensão arterial, peso e índice de massa corporal (IMC).
“Prevenção de acidentes na criança e adolescente” foi outro dos temas
abordados pelos profissionais da Pediatria numa sessão dirigida aos alunos da
Fundação Bomfim, que versou sobre os acidentes mais frequentes no verão e
medidas preventivas, nomeadamente, em locais como lagos, rios, piscinas e mar.
Para além da vertente preventiva, estas ações pretendem aproximar os
profissionais de saúde do Hospital de Braga à comunidade bracarense.
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FÉRIAS COM
SAÚDE
BEBA MUITA
ÁGUA
Com as altas temperaturas o risco de
desidratação aumenta, pelo que deve
ingerir bastantes líquidos de modo a
repor o que se perde devido ao calor.
Beba pelo menos 2L de água por dia.
Sumos de fruta, chás e infusões são
boas alternativas.

PROTEJA-SE
DO SOL
Evite as horas de maior intensidade –
das 11h às 17h - utilize peças que
ajudem à proteção nomeadamente,
chapéus de abas largas e óculos de sol
e aplique protetor solar de uma
forma correta e permanente.

PREVINA
INTOXICAÇÕES
Tenha
atenção
aos
alimentos
compostos por ovos e leite, pois o
calor aumenta a multiplicação de
bactérias capazes de provocar uma
intoxicação alimentar. Prefira frutas
e legumes ricos em água como alface,
pepino, tomate, melancia, melão e
abacaxi.

EVITE AS PICADAS
DE INSETOS
Use roupa clara e larga (que cubra a
maior parte do corpo), aplique
repelente, utilize redes mosquiteiras
e mantenha as janelas fechadas
durante a noite. Após uma picada
comum, para aliviar a comichão e
reduzir o inchaço, coloque gelo. Para
aliviar a dor, irritação e comichão
aplique pomadas específicas para
picadas de insetos.

Pela Sua Saúde:
O verão, as férias e as otites

Luís Dias
Otorrinolaringologista

Com a chegada do verão e as férias tão desejadas
as famílias procuram relaxar de um ano
profissional e escolar árduo e cansativo.
Durante esta época de calor há uma maior
procura de atividades refrescantes que
envolvem o contacto com a água. Uma grande
parte das famílias vai para zonas balneares com
acesso a praias e piscinas, passando muitas
horas dentro de água.
Entre banhos no mar, mergulhos na piscina e
duches mais frequentes, é necessário ter alguns
cuidados com os ouvidos. Ao estar em contacto
com a água durante um longo período de tempo,
o ouvido fica exposto à humidade o que provoca
um aumento da proliferação de fungos e
bactérias.
Nesta época, nos serviços de urgência dos

hospitais, notamos um acréscimo de otites
sendo a maioria otites externas.
A otite externa é mais comum no verão e
trata-se de um processo inflamatório/infecioso
que afeta a pele do canal auditivo externo. Pode
ser de origem bacteriana ou fúngica. Os agentes
bacterianos mais comuns são Pseudomonas
aeruginosa, Staphylococus Aureus, os fungos
mais frequentemente encontrados são
Aspergilos e Candida albicans.
Os fatores predisponentes para o aparecimento
destas otites são o calor, a humidade, maceração
da pele (por exposição demorada em contacto
com a água), falta de cerúmen (conhecido
popularmente como "cera"), ph alcalino,
manipulação (comichão) excessiva do ouvido.
Os sintomas e sinais, da otite externa, podem
variar dependendo da fase (inicial ou tardia) e
da extensão da doença.
Devemos suspeitar desta situação clínica
quando o doente apresenta dor no ouvido,
sensação de ouvido cheio, ouvido tapado com
perda de audição, saída de escorrência (liquido
seroso/ transparente ou de cor amarela, que
pode ter cheiro fétido ou não), comichão,
sensibilidade ao toque.
Em situações mais avançadas podemos
observar um inchaço na orelha e pele
circundante que pode apresentar-se ruborizada
e luzidia, quente e dolorosa ao toque. Por vezes

temos gânglios linfáticos pré auriculares e
retroauriculares aumentados de volume e
dolorosos à palpação. O tratamento implica a
observação por um médico, de preferência um
especialista em otorrinolaringologia.
Deve ser efetuada uma limpeza meticulosa do
canal auditivo com aspiração, colocação de
gotas antibióticas, que acidifiquem o canal
auditivo. Nos casos mais avançados haverá
necessidade de antibioterapia sistémica oral ou
endovenosa, neste caso em ambiente
hospitalar.
Se os doentes tiverem um historial de otites
externas de repetição, aconselha-se evitar
exposição prolongada água, sobretudo piscinas
frequentadas por muita gente. Evitar a
manipulação repetida do ouvido (coçar o
ouvido com a unha, chaves do carro, agulha de
croché, etc.) pois causam traumatismo da pele
do canal com maior possibilidade de infeção.
Ter o cuidado de secar bem os ouvidos após o
banho de imersão (piscina, praia banheira) ou
no duche.
Se a pele da orelha e canal auditivo estiver
muito seca deve aplicar se um creme hidratante
que se use para a face.
Com algum cuidado e pequenas atitudes
preventivas podemos ter um verão agradável e
sem percalços evitando situações que podem
ser desagradáveis e estragar as férias merecidas.
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Arte em Exposição
“Desenhos que parecem pessoas” foi a
exposição que esteve patente no Entrada
Principal do Hospital de Braga durante o mês
de julho. As obras retrataram personalidades
de áreas como a política, o desporto, o
entretenimento e a arte. 17 quadros e 1
escultura em metal compuseram esta mostra
da autoria do arquiteto e escultor bracarense
João Pinto de Araújo.
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SABIA QUE?
Num dia, em média,
são realizados 8
partos no Hospital
de Braga.

* Dados com base no mês de janeiro de 2018

