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RECEBEMOS A EXPOSIÇÃO
“RAÍZES D’UMA VIA-SACRA”

Maria Barros
Administradora Executiva

AÇÃO DE GRAÇAS
É tempo de agradecer. É tempo de dar graças por este
hospital e por todos aqueles que fazem dele um espaço
de acolhimento, esperança, solidariedade, confiança e
alegria.
É tempo de louvar o dom da vida que se celebra
diariamente neste hospital;
O dom da sabedoria que permite cuidar de quem nos
procura;
As palavras de conhecimento e conforto que são o colo de
uitos doentes e das suas famílias;
O dom do amor das nossas famílias e amigos, nosso Porto
de Abrigo, que nos amparam quando os dias nos tiram a
força;
O dom da Fé e da perseverança no tratamento e
acolhimento daqueles que cuidamos diariamente.
Melhorar a vida de quem nos procura é, de facto, uma
missão muito nobre e desafiante. Diariamente no
Hospital de Braga procuramos garantir o bem-estar do
utente, humanizando a relação e os cuidados prestados.
E essa humanização dos cuidados de saúde passa, não
só pelo envolvimento de todos os colaboradores, mas
também por estimular a participação da comunidade
e de entidades da sociedade civil com vista a promover
a satisfação de todos aqueles com quem lidamos. São
vários os exemplos retratados nesta edição da newsletter
que demonstram o envolvimento da comunidade na
nossa ação diária.
Para terminar, permitam-me citar uma frase
verdadeiramente inspiradora de Jean Vanier que traduz
aquilo que praticamos todos os dias no Hospital de Braga:
“We are not called by God to do extraordinary things,
but to do ordinary things with extraordinary love” ¹.
A todos os colaboradores um enorme obrigado!
¹ “Não somos chamados por Deus para fazermos coisas
extraordinárias, mas para fazermos coisas comuns com amor

O Hospital de Braga recebeu, durante o mês de abril, a exposição “Raízes
d’uma Via-Sacra”, e assinalou assim um dos momentos mais simbólicos vividos
na cidade de Braga, a Quaresma. Esta mostra, composta por 15 esculturas
que retratavam cada uma das estações da via sacra, foi dinamizada pelo
Agrupamento de Escuteiros n.º 660 de Montariol–Braga.
Da autoria de José Araújo, cofundador do Agrupamento de Escuteiros, esta
exposição englobou peças feitas à mão e constituídas por vários tipos de
materiais, nomeadamente, madeira, pedra e raízes, que retratavam as estações
da via-sacra. O trabalho foi desenvolvido durante um ano e teve como matériaprima os materiais que os
Escuteiros de Montariol foram
angariando nas suas diversas
atividades e acampamentos.
O Hospital de Braga não
poderia deixar de se associar,
uma vez mais, a uma das
maiores celebrações religiosas
e culturais da região do Minho.
Um agradecimento especial ao
Museu Pio XII que gentilmente
cedeu os suportes para esta
exposição.
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NOVA VERSÃO DO WEBSITE
DISPONÍVEL
Está disponível uma nova versão do website do Hospital de Braga. Esta
nova plataforma, que se adapta ao dispositivo utilizado (computador,
tablet ou telemóvel), permite uma navegação mais intuitiva e eficiente.
Neste website pode encontrar novas áreas com informações sobre a
história e atividade do Hospital bem como informações dirigidas a utentes
e cuidadores. É o caso da área "Dicionário da Saúde" onde estão publicados
artigos e folhetos informativos com a garantia dos profissionais de saúde
do Hospital de Braga. Estes folhetos contêm informação que não carece de
explicação adicional do profissional de saúde.
Para além destes conteúdos pode ter acesso à galeria de fotografias e vídeos
que retratam os eventos promovidos pelo Hospital de Braga, as parcerias
que têm vindo a ser desenvolvidas, entre outros.
Aceda a www.hospitaldebraga.pt e explore as novas funcionalidades.

extraordinário”
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Prevenção

PROMOVEMOS A SAÚDE DA VOZ

Cuidados a ter com a sua voz:

O Serviço de Otorrinolaringologia
do Hospital de Braga assinalou,
uma vez mais, o Dia Mundial da
Voz. A 16 de abril, os profissionais
deste serviço levaram a cabo uma
ação de deteção precoce para
aferir a saúde da voz da população.
Esta ação, que decorreu em
consultório,
consistiu
na
realização de uma laringoscopia,
exame que avalia de forma precisa
a laringe, cordas vocais e seu
funcionamento.
A iniciativa pretendeu sensibilizar a população, prevenir as doenças das cordas vocais e
promover o diagnóstico precoce de lesões que afetam a qualidade da voz, o nosso principal
meio de comunicação. É importante que as pessoas estejam atentas à sua voz e às alterações
que podem ocorrer.
Sente alterações na voz ou tosse persistente, ou ainda, rouquidão, dificuldade em colocar
a voz ou alterações no timbre? Estes são alguns dos sinais de alerta que deve ter em
consideração para procurar ajuda de um profissional.
Consulte, na coluna ao lado, os conselhos dos profissionais do Serviço de
Otorrinolaringologia e cuide da sua voz!

•
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UTENTES E COLABORADORES JUNTOS
EM MOMENTO MUSICAL

•
•
•
•
•
•

Sinais de alerta a ter em
conta:
•
•
•
•

Alterações na voz
Tosse frequente
Alterações no timbre da voz ou
dificuldade em colocar a voz
Pigarreia ou rouquidão com
frequência

Hábitos que devem ser
evitados:
•
•
•
•
•
•
•
•

Para além da ação de deteção precoce promovida pelo Serviço de
Otorrinolaringologia, no Dia Mundial da Voz decorreu, ainda, um momento
musical que juntou utentes e colaboradores. No dia 16 de abril, o Coro do
Hospital de Braga, composto por colaboradores do hospital, e o Coro de
Laringectomizados do Hospital de Braga, do qual fazem parte utentes que foram
submetidos a uma cirurgia de remoção da laringe e que são seguidos no Serviço de
Otorrinolaringologia do hospital, levaram a cabo uma atuação na sala de espera
do Hospital de Dia Oncológico. Este momento teve como propósito sensibilizar a
população para a importância de cuidar da sua voz.

Fazer uma alimentação
equilibrada, rica em fibras e
proteínas
Beber bastante água e praticar
exercício físico
Não falar muito alto ou durante
períodos prolongados
Falar pausadamente sem
sussurrar
Não fumar e evitar frequentar
ambientes com fumo
Reduzir o consumo de bebidas
gasosas e alcoólicas
Dormir bem

•

•
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Falar muito alto
Gritar ou sussurrar
Falar durante longos períodos de
tempo sem descanso
Pigarrear ou tossir por hábito
Fumar e beber álcool ou beber café
excessivamente
Consumir bebidas muito quentes
ou muito frias
Consumir alimentos muito
gordurosos, condimentados e
ácidos
Frequentar ambientes nocivos
(p.ex.: ruidosos, fumo de tabaco,
poeiras, detergentes fortes, etc.)
Utilizar frequentemente pastilhas,
spray’s ou medicamentos, pois
têm um efeito anestésico e
desidratante
Deitar-se imediatamente após as
refeições

Conhecimento
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SERVIÇOS FARMACÊUTICOS
ORGANIZARAM JORNADAS

VOLUNTARIADO
PROMOVEU BAZAR

No âmbito das recomendações nacionais e internacionais sobre a
importância da boa utilização de antibióticos, os Serviços Farmacêuticos do
Hospital de Braga e a Academia CUF organizam as primeiras Jornadas dos
Serviços Farmacêuticos. Sob o tema "Antibioterapia: Presente e Futuro”,
este evento científico decorreu no dia 3 de abril, nos auditórios do Hospital
de Braga.
Destinadas a profissionais de saúde e a estudantes, as Jornadas tiveram
como propósito discutir temas de destaque e relevância como as normas de
prescrição e validação de antibióticos, as resistências aos antibióticos e as
perspetivas para a utilização futura de antibióticos. Este evento juntou mais
de uma centena de participantes, entre público e oradores, provenientes de
vários pontos do país.

Nos dias 11 e 12 de abril, o Voluntariado do Hospital de
Braga promoveu um Bazar de Páscoa na Entrada Principal.
Este Bazar, dinamizado pelos próprios voluntários,
dispunha de produtos alusivos à Páscoa, nomeadamente,
amêndoas, ovos da páscoa, bolachas e bombons caseiros.
As receitas deste Bazar 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.
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HORA DO CONTO NA PEDIATRIA
As crianças internadas no Serviço de Pediatria do Hospital de Braga
receberam, a 22 de abril, a iniciativa “Hora do Conto”. Esta ação foi promovida
a título voluntarioso por um grupo de mães que pretendeu assinalar o Dia
Mundial do Livro, comemorado anualmente a 23 de abril.
Marcada por uma grande interação com as crianças, esta iniciativa para
além de procurar fomentar o gosto pela leitura, pretendeu também ser um
momento de distração e assim contribuir para a melhoria do bem-estar das
crianças e jovens internados.
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P
 ela Sua Saúde:

EPILEPSIA
Joana Pinheiro
Enfermeira do Serviço de
Neurologia do Hospital de Braga

A epilepsia afeta cerca de 65 milhões de
pessoas em todo o mundo. Em Portugal,
cerca de 40.000 a 70.000 pessoas sofrem
desta doença e calcula-se que uma em cada
100 crianças tenha ou venha a ter epilepsia,
representando uma das principais causas
de doença crónica na idade pediátrica.
É uma doença neurológica, causada por
uma perturbação da atividade elétrica do
cérebro. Advém de uma descarga anormal
dos neurónios cerebrais que origina
crises epiléticas recorrentes, sendo estas
imprevisíveis, súbitas e incontroláveis
pelos doentes.
Podemos, desta forma, diferenciar epilepsia
de crise epilética. Uma crise epilética é
um evento resultante de uma disfunção
temporária da atividade elétrica cerebral. A
epilepsia é a doença que se expressa através
de crises epiléticas recorrentes (duas ou
mais, separadas por intervalo superior a
24h, não relacionadas com a abstinência
alcoólica,
hipoglicemia,
problemas
cardíacos ou outros).

Existem algumas causas possíveis para
a epilepsia. Na epilepsia idiopática ou
primária, temos como principal causa um
defeito genético conhecido ou presumido
e em que as crises são o principal sintoma
da doença. Na epilepsia secundária, a
principal causa é a alteração estrutural
ou metabólica ou outra doença associada
que aumente o risco de desenvolver crises
epiléticas. Temos ainda uma grande parte
das epilepsias de causa desconhecida.
Existem também diferentes formas de
manifestação das crises, dependendo da
localização do foco da descarga no cérebro.
Desta forma podem ocorrer crises parciais
ou generalizadas. As crises parciais podem
ser simples ou complexas, no caso das crises
parciais simples, o estado de consciência
permanece inalterado, enquanto que nas
crises parciais complexas o estado de
consciência fica alterado, ou seja, a pessoa
não consegue interagir com outras e não
se lembra do que acontece no período da
crise. As crises generalizadas, são as mais
conhecidas, envolvem todo o cérebro, a
pessoa fica inconsciente, tem contrações
musculares involuntárias (bruscas e
muito fortes), nestas situações é comum a
respiração ofegante, dificuldade em engolir
a saliva, mordedura da língua e perda do
controle esfincteriano (capacidade de reter
a urina).
Perante uma crise epilética generalizada,

com queda e movimentos musculares
involuntários (as mais frequentes),
permaneça calmo e monitorize a duração
da crise, proteja a cabeça da pessoa e afaste
objetos potencialmente perigosos. Quando
os abalos pararem coloque a pessoa na
posição lateral de segurança (posicionada
de lado com a cabeça para ligeiramente
para trás e a boca aberta) e permaneça
com a pessoa até recuperar a consciência e
respire normalmente. Nesta posição a via
aérea fica desimpedida, garantindo que a
queda da língua não impeça a passagem de
ar e que a saliva não obstrua a via aérea.
Nunca deve introduzir objetos na boca,
puxar a língua, forçar a pessoa a ficar quieta
nem oferecer nenhuma bebida à pessoa.
Sempre que tiver dúvidas sobre o melhor
procedimento, se for a primeira crise da
pessoa, se a crise for mais prolongada
do que o habitual (se ultrapassar os 2-3
minutos), observar crises repetidas sem
recuperação da consciência no intervalo
ou a crise causar ferimentos sérios ou
dificuldade em retomar respiração normal,
não hesite em ligar o 112.
Se suspeitar que sofre de epilepsia consulte
o seu médico, ele irá definir o tratamento
mais adequado para si. Grande parte dos
casos de epilepsia é controlável através de
medicação, pelo que é possível ter uma vida
normal.

N
 otícia

ESTUDANTES VISITAM
HOSPITAL
Durante o mês de abril, o Hospital de Braga acolheu alunos do
Agrupamento de Escolas de Real e do Agrupamento de Escolas
Alberto Sampaio que visitaram alguns serviços do hospital. Após
uma explicação teórica nos auditórios do Hospital, os alunos
tiveram a oportunidade de lidar com a realidade dos serviços
visitados. A primeira visita decorreu a 4 de abril, aos Serviços de
Imunohemoterapia e Patologia Clínica. Nestes locais os alunos
do Agrupamento de Escolas Alberto Sampaio contactaram com a
realidade das análises laboratoriais. Já no dia 30 de abril, foi a vez do
Serviço de Medicina Física e Reabilitação e do Serviço de Patologia
Clínica receberem e responderem às dúvidas dos jovens estudantes
do Agrupamento de Escolas de Real.
Esta é mais uma iniciativa promovida no âmbito do Projeto “Visita
o teu Hospital”, que pretende dar a conhecer a realidade hospitalar
aos estudantes dos agrupamentos escolares da região de Braga.

?

SABIA QUE
No Hospital de Braga
são realizados por dia,
em média,
14.325 Exames e
Análises

* valores médios com base no ano de 2018
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