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NUVEM VITÓRIA LEVA HISTÓRIAS DE
EMBALAR À PEDIATRIA

João Ferreira
Presidente da Comissão Executiva

INVESTIGAR PARA
MELHOR CUIDAR
A excelência na prestação de serviços aos
utentes, visando a melhoria das condições
de saúde, é um dos objetivos máximos deste
Hospital. O Hospital de Braga ambiciona
assegurar uma relação de excelência com os seus
utentes e familiares, por forma a proporcionar o
bem-estar e a confiança das pessoas, oferecendo
serviços de saúde orientados pelas melhores
práticas clínicas e pela inovação. Neste sentido,
e de forma a tornar os cuidados clínicos mais
efetivos, o Hospital de Braga tem vindo a
apostar no desenvolvimento de investigação
clínica. Em 2012 foi criado o Centro Clínico
Académico (2CA - Braga), uma parceria sem
fins lucrativos entre o Hospital de Braga, a
Universidade do Minho, através da Escola de
Medicina e do Instituto de Ciências da Vida e da
Saúde, o Hospital CUF Porto e a Eurotrials.
Desde 2013 que atribuímos bolsas de
investigação de forma a incentivar os
profissionais do hospital a fazer investigação.
Ao longo destes anos foram atribuídos mais
de 170.000 euros em bolsas de investigação.
Consideramos essencial fomentar a investigação
clínica junto dos vários grupos profissionais
para desenvolvimento dos conhecimentos das
profissões clínicas e melhoria da qualidade e
eficiência assistencial.
Importa, ainda, destacar o percurso feito
durante estes sete anos no 2CA-Braga, onde
foram realizados 243 Estudos Clínicos,
desenvolvidos por cerca de 230 investigadores,
e que envolveram mais de 1000 participantes.
Continuaremos este caminho com o objetivo de
cuidar melhor de quem nos procura.

O mês de março marcou o arranque da
parceria entre o Hospital de Braga e a
Associação Nuvem Vitória, que se traduz
no desenvolvimento de um programa
de voluntariado no internamento do
Serviço de Pediatria. Todos os dias úteis,
entre as 19h30 e as 22h00, voluntários
da “Nuvem Vitória” leem histórias às
crianças internadas. São cerca de 80 os
voluntários que diariamente têm a missão
de sensibilizar para a importância de um
bom sono, para a relevância da leitura/narração e contribuir para a melhoria do bem-estar
das crianças e jovens.
Esta parceria com a Associação Nuvem Vitória é mais uma das muitas que o Hospital de
Braga tem vindo a desenvolver e são uma forma “de abrir portas à comunidade que nos
rodeia, permitindo que as instituições aqui desenvolvam as suas atividades enquanto as
crianças estão a passar por um momento de maior fragilidade”, salientou a Administradora
Executiva do Hospital de Braga, Maria Barros.

Reconhecimento

2CA-BRAGA ATRIBUIU BOLSAS DE
DOUTORAMENTO

Pelo quinto ano consecutivo o Centro Clínico Académico (2CA-Braga) organizou, a
22 de março, o Dia do 2CA-Braga, um evento que reuniu vários profissionais de saúde e
investigadores na partilha de ideias e projetos. Durante a iniciativa, que se realizou nos
Auditórios do Hospital de Braga, foram entregues cinco bolsas de investigação, no valor
total de cerca de 32.000 euros. As bolsas, relativas ao ano de 2018, foram atribuídas a
projetos de profissionais do Hospital de Braga: Vitor Hugo Pereira do Serviço de Cardiologia,
Emanuel Carvalho-Dias do Serviço de Urologia, Almerinda Pereira em conjunto com
Ana Rita Fortunato do Serviço de Pediatria e Serviços Farmacêuticos, respetivamente.
E ainda, a Filipa Teixeira, da
Unidade Local de Saúde do
Alto Minho, EPE e Madalena
Curva Esteves da Escola de
Medicina da Universidade
do
Minho/
Instituto
Investigação em Ciências da
Vida e da Saúde (ICVS).
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ORL ORGANIZOU CURSO DE
AUDIOLOGIA

O Serviço de Otorrinolaringologia (ORL) organizou nos dias 29 e 30 de março, nos
Auditórios do Hospital de Braga, o primeiro Curso Teórico-Prático de Audiologia. A reunião,
que contou com o patrocínio científico da Sociedade Portuguesa de Otorrinolaringologia
e Cirurgia e Cirurgia Cérvico-Facial, pretendeu dotar os participantes de conhecimentos
sobre a abordagem diagnóstica da surdez e a sua reabilitação protésica e cirúrgica.
Nas palavras do Diretor do Serviço de ORL do Hospital de Braga, Luís Dias, este evento
surgiu de forma a colmatar uma necessidade: “no contexto da formação contínua dos
internos de formação específica constatamos a carência de formação na área da audiologia
a nível nacional, tendo muitas vezes os profissionais de recorrer a cursos realizados no
estrangeiro, com elevado custo associado”. Neste sentido, o Serviço organizou este evento,
destinado em exclusivo a Médicos Especialistas e Internos de ORL e a Audiologistas,
contando com um painel de oradores convidados reconhecidos a nível nacional e
internacional.
Notícia

POESIA CONQUISTOU UTENTES DO
HOSPITAL
O Hospital recebeu, uma
vez mais, a iniciativa “a
poesia é o melhor remédio”,
dinamizada pela Biblioteca
Lúcio Craveiro da Silva
(BLCS). Enquadrada no
Dia Mundial da Poesia
(assinalado a 21 de março)
esta ação consistiu na
distribuição e leitura de
poemas aos utentes que se
encontravam nas salas de
espera a aguardar a sua vez
de consulta. Nos dias 20
e 21 de março, animadoras da BLCS e atores do Teatro Infantil de Braga – Tin.
bra percorreram os cinco pisos da Consulta Externa e Hospitais de Dia Médico
e Oncológico onde distribuíram receitas poéticas e “medicamentos” em nome do
"Ministério da Poesia". Esta atividade, bem recebida pelos utentes e profissionais
do Hospital, permitiu proporcionar momentos de descontração e incentivou à
prática da leitura.

Notícia

RECEBEMOS
CAMPANHA SOBRE
INFUCICIÊNCIA
CARDÍACA
A Sociedade Portuguesa de Cardiologia promoveu
no Hospital de Braga, nos dias 14 e 15 de março, uma
campanha de sensibilização sobre a Insuficiência
Cardíaca. Com o mote “não deixe a viagem acabar
cedo demais" a campanha, que alertou para esta
patologia, consistiu na instalação da réplica de um
coração gigante de 140kg na Entrada Principal.
Foram, ainda, distribuídos folhetos informativos
sobre a patologia na qual o coração perde a
capacidade para bombear sangue para todo o corpo.
Esta é uma doença que afeta cerca de 500.000
portugueses e que se caracteriza por elevados
índices de mortalidade e morbilidade.

Preste atenção ao seu coração e reconheça
os sinais de insuficiência cardíaca:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Falta de ar em situações de esforço físico
ou depois de se deitar
Fadiga ou fraqueza
Inchaço nas pernas, tornozelos e pés
Batimentos cardíacos acelerados ou
irregulares
Redução da capacidade para fazer
exercício físico
Tosse persistente com expetoração
esbranquiçada ou acompanhada de sangue
(particularmente à noite ou em esforço)
Maior necessidade de urinar durante a
noite
Inchaço do abdómen
Ganhos rápidos de peso (p. ex. 2-3 kg em
3 dias)
Falta de apetite e náuseas
Desmaios com perda de consciência

Caso tenha um ou mais sintomas deve procurar
o seu médico.
Fonte: Sociedade Portuguesa de Cardiologia

Newsletter do Hospital de Braga, periodicidade mensal, uma publicação da Direção de Comunicação e Sustentabilidade.

Notícia

"ABRAÇO DE LUZ" NA ENTRADA
PRINCIPAL
Durante o mês de março esteve patente na Entrada Principal do Hospital a
exposição “Abraço de Luz” que apresentou a coleção de serigrafias da Escola
Profissional Profitecla desenvolvidas no âmbito do seu projeto artístico
CriatiVIDAde. Pedro Castro, Diretor Pedagógico Nacional da Profitecla, explica
que com esta exposição pretenderam “mostrar muito daquilo que se faz dentro das
nossas escolas”, bem como mostrar a ligação da Profitecla à comunidade, para tal,
“aos autores da própria escola juntamos alguns consagrados”, explicou.
Entre os vários artistas que emprestaram a sua criatividade à coleção estão nomes
como José Rodrigues, António Cabral Pinto, António Geada, Altino Queirós, Pedro
Castro, Óscar Carneiro, Manuela Bronze, Acácio Carvalho e Henrique do Vale.
Esta mostra, composta por 37 serigrafias, foi inaugurada no dia 7 de março e contou
com a presença de João Ferreira, Presidente da Comissão Executiva do Hospital de
Braga, Ricardo Silva, Presidente da Junta de Freguesia de S. Victor, Pedro Castro,
Diretor Pedagógico Nacional da Profitecla e vários elementos da Profitecla.

Conhecimento

PEDIATRIA
ORGANIZOU REUNIÃO
CIENTÍFICA

O Serviço de Pediatria, em parceria com a Sociedade
de Pediatria do Neurodesenvolvimento e com a
Sociedade Portuguesa de Pediatria, organizou, a 22
de março nos auditórios do Hospital, o Seminário
“Perturbações do Neurodesenvolvimento em Idade
Escolar”. Destinada a todos os profissionais ligados
ao neurodesenvolvimento, esta reunião científica
pretendeu analisar as perturbações da aprendizagem
escolar, as ferramentas de avaliação disponíveis em
Portugal e as possíveis estratégias de intervenção.

Sabe o que é a Pediatria do
Neurodesenvolvimento?

Notícia

PROFISSIONAIS DO HOSPITAL
ENSINARAM A SALVAR VIDAS
Foram cinco os profissionais do Hospital de Braga que deram formação de Suporte
Básico de Vida a 24 elementos do Grupo Partilha de Mães/Cuidadores. A ação
aconteceu com o objetivo de transmitir técnicas e conhecimentos imprescindíveis
na prestação de um primeiro socorro numa situação de paragem cardiorrespiratória.
Esta é já segunda formação dirigida ao Grupo de apoio, a primeira versou sobre
emergências pediátricas e respetivas formas de atuação. O Grupo Partilha de
Mães/Cuidadores foi criado
há seis anos com o intuito
de promover a partilha de
experiências entre os pais/
cuidadores de crianças com
necessidades especiais e a
equipa do Serviço de Medicina
Física e de Reabilitação,
fomentar a formação parental
e estimular a autoestima,
diminuindo
assim
o
isolamento social.

É a área de diferenciação da especialidade
de
Pediatria
que
se
ocupa
do
neurodesenvolvimento da criança e do
jovem, pressupondo não só a sua vigilância,
como também a prevenção, identificação,
avaliação e orientação das suas perturbações.
Tem por base um trabalho conjunto diário
de natureza multidisciplinar que envolve a
família, a comunidade, os cuidados de saúde
primários e hospitalares.
N
 otícia

JOVENS CONHECEM
HOSPITAL
Durante o mês de março, o Hospital de Braga recebeu
mais duas turmas do Agrupamento de Escolas Sá de
Miranda no âmbito do projeto “Visita o teu Hospital”.
46 alunos do 9º ano visitaram o Serviço de Imagiologia
e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação
(VMER). Primeiramente, os profissionais de
saúde fizeram uma contextualização teórica em
auditório, seguindo-se a visita aos respetivos locais.
Através desta iniciativa os jovens alunos tiveram a
oportunidade de conhecer com maior pormenor a
realidade do Hospital de Braga bem como o papel que
os profissionais de saúde desempenham nestas áreas.
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P
 ela Sua Saúde:

O MEU FILHO VAI
SER OPERADO.
E AGORA?
Celeste Machado
Especialista em Enfermagem
Médico-Cirúrgica

Uma intervenção cirúrgica é realizada
com a finalidade de proporcionar o
diagnóstico, a cura de uma doença ou
melhoria da qualidade de vida. É sempre
um acontecimento causador de ansiedade
e medos na criança e família. O medo
e a ansiedade dos pais são comuns e a
melhor forma de lidar com a situação é
reunir informação nas consultas médica
e de enfermagem que antecedem todo o
procedimento cirúrgico. As consultas,
além da preparação da criança/adolescente
para todo o processo, também permitem
o acompanhamento dos pais (ou quem os
substitua), facultando suporte e orientação
desde o internamento aos cuidados pósoperatórios e após a alta hospitalar. É
fundamental que estes adotem uma atitude
calma e confiante, transmitindo apoio
afetivo, sentimento de suporte e segurança
à criança. Deve ser explicado à criança
que vai ser operada, usando linguagem
simples e realista, tendo em conta a sua
idade e capacidade de compreensão. Poderá
ser efetuado com antecedência ou de
véspera dependendo da sua idade e nível de

desenvolvimento.
O processo de uma cirurgia envolve
várias fases, desde a preparação prévia, a
intervenção cirúrgica e o pós-operatório,
pelo que é importante ter em consideração
estas informações de forma a estar
familiarizado com todo o processo e saber
o que fazer:
Perguntar para estar informado e tomar
decisões conscientes: nas consultas préoperatórias deve perguntar tudo o que o
preocupa acerca da cirurgia/anestesia;
expectativas em relação à recuperação; se
necessário internamento e quantos dias;
a que horas deve estar no hospital; onde
se deve dirigir; hora prevista da cirurgia;
registar contacto telefónico para ligar caso
existam dúvidas; informar os profissionais
de saúde sobre alergias, doenças, medicação
que a criança está a tomar (incluindo
produtos naturais), cirurgias e anestesias
anteriores; levar exames de diagnóstico
realizados (análises, Raio-X, etc.).
Na véspera e dia da cirurgia: a criança deve
tomar banho com o sabão recomendado e
vestir roupa lavada e confortável; iniciar
o jejum a partir da hora indicada; levar
pijama. Pode levar o brinquedo favorito.
No internamento e bloco operatório:
colaborar com os profissionais de saúde nas
verificações de segurança: identificação,
nome, data de nascimento, presença de
pulseira de identificação, jejum, tipo de
cirurgia, local da cirurgia, alergias. A
entrada no bloco operatório obedece a
algumas regras, como vestuário próprio,
e sempre que não haja contraindicação

um dos pais (ou quem os substitua) pode
acompanhar a criança até ao momento da
indução da anestesia. Durante a cirurgia
a criança vai estar em sono profundo e
sem dores. Na sala cirúrgica estará uma
equipa diferenciada e treinada que cuidará
continuamente da criança: cirurgião
principal, cirurgião ajudante, anestesista
e três enfermeiros perioperatórios enfermeiro instrumentista, enfermeiro
circulante e enfermeiro de anestesia.
Fim da cirurgia e recobro: no final da
cirurgia um dos pais será convidado a
juntar-se à criança já no recobro (local
onde as pessoas operadas permanecem
durante algum tempo sob vigilância).
Algumas crianças podem manterse sonolentas sem que isso signifique
mal-estar. No recobro estarão sempre
presentes enfermeiros diferenciados em
cuidados anestésicos e pós-anestésicos que
acompanharão a recuperação da anestesia.
Permanecerá no recobro até ter alta segura
para o internamento, ou para o domicílio
caso seja cirurgia de ambulatório.
No momento da alta: prestar atenção
aos ensinos proporcionados pelos
profissionais em relação aos cuidados
e regime terapêutico; solicitar folhetos
informativos; confirmar a data da
consulta de pós-operatório; verificar
se dispõem de contactos telefónicos
atualizados; confirmar se tem a
documentação necessária (nota de alta,
receitas de medicamentos, atestado
médico e/ou comprovativo de presença de
acompanhante).

N
 otícia

DÁDIVAS COLETIVAS
Durante o mês de maço, o Banco de Sangue do Hospital de Braga recebeu os colaboradores
de duas empresas bracarenses. A Digicanola e a Xpand IT deram o exemplo e realizaram
uma dádiva de sangue coletiva. A todos eles o nosso obrigado!
Para mais informações sobre o Projeto Empresa Dadora:
bancodesangue@hospitaldebraga.pt

Digicanola

?

SABIA QUE

XPand IT
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O Hospital de
Braga serve,
em média,
3000 refeições
por dia.

* valores médios com base no ano de 2018

