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editorial
Memórias

O

mês de Setembro e os que se
seguem são meses indissociáveis de memórias. E podem
ser muitas as memórias que nos envolvem, como as dos dias longos e de
ócio passados, das férias que entretanto acabaram, das inúmeras tarefas
que temos de dar resposta, dos cadernos e livros no regresso à escola, mas
também dos aromas e sons do outono. Umas geram bem-estar, outras
preocupações ou desconforto, contudo todos concordamos que a memória
tem papel central nas nossas vidas e
que há um forte impacto quando se
perde a memória.
Com a tónica na memória, nesta edição
felicitamos o Hospital de São Bernardo
pela comemoração dos seus sessenta
anos, enaltecendo o papel fundamental que desempenha na prestação de
cuidados à população e na construção
de um concelho saudável.
É igualmente com imenso orgulho
que neste ano acolhemos as Comemorações do Dia Do Exército, procurando divulgar e enaltecer o papel que
desempenha em inúmeras áreas que
não se circunscrevem à segurança. Na

Edição:

área da saúde, o programa destas comemorações dar-nos-á a oportunidade de conhecer um hospital de campanha e de usufruir de atos médicos
dirigidos à população.
Damos continuidade nesta edição do
Guia de Saúde à rubrica “Conversando
com…”, através da qual se relata a visita que fizemos à Junta de Freguesia
do Sado.
Por todos estes motivos não deixe de
descobrir o Guia de Saúde e leve-o
consigo a descobrir o Concelho.
Sinta, viva, saboreie Setúbal e Azeitão.

Maria das Dores Meira
Presidente da Câmara Municipal de Setúbal

Patrocinador:
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Parceiros nesta edição:

Dra. Eneia Araújo Bexiga
Associação de Psicologia e Desenvolvimento Comunitário

Mais Sorrisos,
Menos Ansiedade
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Com o mês de Setembro a grande maioria das pessoas retoma as suas rotinas
diárias, o trabalho, a escola, o lazer. E
para os que iniciam as férias podem sorrir de alívio pois o calor ainda está para
ficar. Setembro é o mês do recomeço,
talvez ainda mais importante do que a
passagem do ano civil pois inicia-se um
novo ano letivo, novas mudanças, momentos de espera e de dúvidas. É nesta
mudança e perante a expectativa do que
está para acontecer, que a ansiedade se
instala. A ansiedade não escolhe idades
pois ela é uma resposta emocional, que
faz parte da espécie humana e surge
quando se antecipa algo importante
– seja isso desejável ou perigoso. Pensamentos como “vou começar um novo
trabalho, como vai ser”, “o novo chefe
vai gostar de mim”, “tenho ânsia que o
dia chegue”, são comuns e facilmente
associamos a experiências pessoais.
Mas a ansiedade não entra nas nossas
vidas somente pelos pensamentos, ela
é vivida também no corpo – noites mal
dormidas, coração acelerado, alterações
gástricas, apetite alterado – são possí-

veis respostas físicas de alerta perante
mudanças. Desta forma, a ansiedade
está ligada a situações de descoberta
e à forma como a pessoa se imagina a
adaptar a essas situações. Ela cria sentimentos e emoções e a forma como se
instala e permanece é que faz a diferença para falarmos se nos dá sorrisos ou
doenças. Falamos em doença quando a
vivência da ansiedade vai para além deste quadro. Quando não se encontram
respostas tranquilizantes e fica o sofrimento (psíquico e físico) e sobretudo o
sentimento de impotência frente a esse
sofrimento. Os Psiquiatras falam em ansiedade generalizada, os Psicanalistas
em angústia mas ambos nomeiam o
mau estar que é sentido de forma difusa,
ou seja, a pessoa não consegue encontrar a causa para o seu estado.
Quando este sofrimento se instala é preciso perceber que angústia é essa, o que
a mantém e torna a pessoa incapaz de
lidar e tirar prazer da sua vida. Reflitamos em conjunto sobre certas situações
onde a angústia permanece: o dia a dia
tem muitos momentos de solidão que

hoje em dia são maiores devido à alteração da estrutura social e familiar. A solidão é muitas vezes vivida com angústia que é sentida como um sentimento
subtil de mau estar, de nada ter muito
interesse a não ser aquilo que faça companhia imediata. É neste contexto que
as redes sociais, a internet, os jogos
ganham a sua importância. E, ainda, as
pessoas que neste momento estão a
enfrentar grandes dificuldades de vida
e, devido ao sentimento de angústia
perante o futuro, não conseguem sorrir.
Sorrir é esperança e nestes casos, o que
pode fazer diferença são os sorrisos dos
outros porque vivendo todos em comunidade, todos participamos num bem
estar comum. Sorrir está intimamente
ligado com o desejo de construir e ir
mantendo a sua vida em relação com o
mundo. É este desejo ligado a uma saudável ambição que nos trás segurança
para viver. É este sorriso que abranda
a angústia existencial humana de não
se ter um saber absoluto que norteie
a vida e que mantém o sentimento de
esperança.
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Dra. Margarida Madeira
Médica do Serviço de Medicina Interna
Centro Hospitalar de Setúbal

Meningites
no adulto
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O cérebro e a medula espinhal constituem o sistema nervoso central, que está
protegido por finas membranas que se
denominam meninges. À inflamação dessas membranas dá-se o nome de meningite.
Uma meningite pode ser causada por
agentes infecciosos, como vírus ou bactérias, ou processos não infecciosos, menos comuns.
Os principais sintomas, no adulto, são febre alta, dor de cabeça intensa, vómitos,
naúseas, rigidez da nuca e manchas vermelhas na pele.
Para o diagnóstico são essenciais análises ao sangue, à urina e a realização de
punção lombar, que consiste numa picada entre as vértebras da coluna, para
retirar um pouco do líquido que está em
contacto com as meninges. A análise
desse líquido permite não só fazer o diagnóstico, como diferenciar entre os vários
tipos de meningite e iniciar o tratamento
mais adequado.

O tratamento depende do tipo de meningite, na meningite infecciosa será necessário antibiótico ou antiviral, enquanto
se for de causa não infecciosa requererá
tratamento da doença que a causou.
No caso das meningites infecciosas causadas por bactérias deve ter-se em atenção a sua transmissão de pessoa para
pessoa através das gotículas das vias respiratórias, deste modo quando um caso
for detectado, devem ser observadas as
pessoas em estreito contacto com o doente, para que realizem antibiótico de
forma a prevenir que fiquem infetadas
também.
O diagnóstico e tratamento são fatores
importantes para o prognóstico das meningites. Quanto mais rápido o atendimento médico, maiores as hipóteses de
uma boa recuperação do doente, reduzindo o risco de morte ou sequelas, que
podem ser desde paralisia dos membros,
perda auditiva até perda da visão ou
coma.

Dra. Carolina Faria
Endocrinologista
no Hospital da Luz Setúbal

“Cortar com
o açúcar?”

O açúcar é um dos principais inimigos da
saúde, assume muitos disfarces e esconde-se em muitos alimentos. Refrigerantes, sumos de fruta, bolachas, fast-food,
cereais de pequeno almoço, molhos, pão
de forma e iogurtes são algumas das
fontes menos óbvias de açúcar. A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda que o consumo de açúcar não seja
superior a 20 gramas/dia, o que equivale
a 4-5 colheres de chá. Uma única lata de
refrigerante, por exemplo, pode conter
40 gramas de açúcar.
Além de contribuir para a obesidade,
considerada a pandemia do século XXI, o
consumo excessivo de açúcar aumenta
o risco de Diabetes, doenças cardiovasculares, acne, envelhecimento precoce,
depressão e até mesmo de certos tipos
de cancro. Nas crianças associa-se a hiperatividade e défice de atenção.
Em Portugal, a prevalência de Diabetes
aproxima-se dos 14% e tem vindo a crescer, estimando-se que mais de 1 milhão
de portugueses sejam diabéticos e cerca de 2 milhões pré-diabéticos. É uma

doença crónica e progressiva, com múltiplas complicações macro e microvasculares.
Cortar com o açúcar é assim fundamental, de forma a prevenir todos os sintomas e doenças associadas ao seu elevado consumo. Mais, o açúcar não é todo
igual, quanto mais branco e processado
pior. O açúcar amarelo ou mascavado, o
adoçante e o mel são alternativas menos
prejudiciais. As opções magro, light, ou
zero de determinados alimentos, como
leite, iogurtes, queijo, gelatinas e alguns
refrigerantes, também contêm menores
quantidades de açúcar. Ler e comparar
as tabelas nutricionais disponíveis nos
rótulos de quase todos os alimentos
deve ser um hábito, de forma a que exista uma consciencialização do seu conteúdo que se traduza na escolha do “mais
saudável”.
Embora o sabor doce seja viciante, quanto mais cedo desabituarmos o nosso paladar do mesmo, maiores os ganhos em
saúde, nomeadamente perda de peso e
ganho de energia.
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Dra. Patrícia Carneiro
Médica do Serviço de Medicina Interna
Centro Hospitalar de Setúbal

Trombose venosa:
mitos e verdades
A trombose venosa ocorre pela formação
de um trombo no interior de um vaso,
interrompendo a circulação do sangue.
Surge geralmente nos membros inferiores, mas pode haver um deslocamento
de parte do trombo para os pulmões,
causando a embolia pulmonar. É uma
doença frequente, sobre a qual existem
ideias aceites, umas verdadeiras, outras
apenas mitos.

1. Só os idosos têm tromboses

MITO. A doença é mais frequente nos
idosos e o seu risco aumenta com a
idade, mas também afeta pessoas jovens, sobretudo mulheres em idade
fértil, pela associação com a pílula
contracetiva e gravidez.

4. É possível prevenir a trombose

VERDADE. Existem fatores de risco
não modificáveis como a idade e a
genética. A prevenção da doença
passa por controlar os fatores modificáveis como o tabaco, a dieta, o
sedentarismo ou o uso de contracetivos orais.

5. Existe tratamento

VERDADE. O seu médico irá decidir
a melhor intervenção. Na maioria
dos casos pode ser feito o tratamento em casa com medicação oral.
Em casos mais graves pode ser necessário internamento e, raramente, intervenção cirúrgica.

2. A s tromboses afetam apenas as

mulheres
MITO. Homens e mulheres desenvolvem esta doença com a mesma
frequência. Em homens o risco de
recidiva é três vezes superior.
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3. Viajar de avião causa tromboses

MITO. Viajar de avião aumenta de
forma discreta o risco de trombose.
Se a viagem for superior a quatro
horas, beber bastante água e andar
no corredor do avião são medidas
protetoras.

O que fazer? Em caso de dor, inchaço
e vermelhidão na perna ou coxa, sobretudo após um período de imobilização, não deverá automedicar-se
ou fazer massagem no local da dor.
Fale com o seu médico ou dirija-se
ao Serviço de Urgência para confirmação do diagnóstico e tratamento. Se tiver falta de ar de instalação
aguda ou perda de consciência deve
ser procurada orientação médica urgente.

Dra. Susana Figueira
Médica Dentista
Dentibus – Clínica Médica Dentária

Mau Hálito
ou Halitose,
como combater?
A halitose consiste numa alteração anormal
do hálito, que se torna desagradável. Esporadicamente, ao acordar, pode existir mau
hálito, sem que se considere patológico. No
entanto, se o problema for persistente ou
muito frequente convém investigar.
Causas principais
Na maior parte dos casos, a halitose está
relacionada com a formação e acumulação
de uma placa bacteriana, (gengivite ou
periodontite). O mau hálito também pode
estar associado a patologia do aparelho digestivo ou a alguns hábitos como tabagismo e consumo de bebidas alcoólicas.
Nas crianças
• Adenoidite crónica
• Amigdalite crónica
• Rinite/rinossinusite
• Corpo estranho nasal
• Refluxo
• Algumas parasitoses
Nos adultos
• Amigdalite crónica
• Refluxo gastro esofágico
• Halitose dos respiradores bocais
• Diabetes mal controlada
• Rinite e/ou sinusite
• Problemas renais ou hepáticos
•P
 atologia tumoral da boca, faringe e laringe

Fatores de risco
• Higiene oral deficiente
•U
 so de soluções com álcool para bochechos
•T
 oma de certos medicamentos que alteram a produção de saliva
• Jejum prolongado
• Ansiedade e stresse
• Tabagismo
Como lidar com o mau hálito
•C
 onsulte um dentista e um otorrinolaringologista periodicamente
•E
 scove bem os dentes e a língua pelo menos três vezes por dia
•D
 iminua o consumo de certos alimentos
(como alho, cebola, fritos) e refrigerantes
• Beba bastante água
•C
 oma em menos quantidade e várias vezes ao dia
Se alguém que nos é próximo padece halitose, devemos dizê-lo?
Sim, apesar de ser um tema muito delicado as pessoas deverão ser alertadas para
melhorar a sua qualidade de vida e relação
interpessoal.
9

A halitose deve e pode ser tratada após o
diagnóstico da verdadeira origem do problema.
O seu dentista ou médico poderão ajudá-lo
a detetar esta situação e ajudar a resolve-la!

DIA DO EXÉRCITO EM SETÚBAL
O SERVIÇO DE SAÚDE MILITAR NO APOIO AO BEM-ESTAR DA POPULAÇÃO

O Exército Português tem vindo a construir capacidades na área da saúde operacional que podem ser utilizadas em
apoio ao Serviço Nacional Saúde (SNS)
numa perspetiva dual com potencial
para uso em situação de catástrofe, mas
também utilizáveis no suporte ao desenvolvimento e bem-estar das populações.
O Agrupamento Sanitário dispõe de uma
estrutura capaz de montar e operar um
Hospital de Campanha, com áreas de
triagem, emergência, consulta, internamento, radiologia e análises clínicas,
com suporte logístico autónomo passível de ser empregue em cenários de
crise. Dispõe ainda de bloco operatório e
de Unidade Cuidados Intensivos, contentorizados, que atualmente se encontram
em operação no IPO Lisboa, em virtude das obras em curso neste Hospital.
Destaca-se ainda a este propósito o conceito de emergência sem limite tácito,
que de forma simples poderá
traduzir-se pela capacidade
de projetar equipas (e viaturas de emergência) em
todo o tipo de terreno,
sendo uma capacidade exclusiva do Serviço Saúde do Exército Português.
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João Jácome de Castro
Coronel Tirocinado Médico
Subdiretor da Direção de Saúde do Exército

No que concerne às ações no apoio ao
desenvolvimento e bem-estar das populações destacam-se as parcerias com o
Serviço Nacional de Saúde (SNS) nomeadamente em atividades coordenadas
com as Administrações Regionais de
Saúde em que é projetada parte do Agrupamento Sanitário numa ação conjunta
em apoio à população local.
Sublinha-se igualmente, no âmbito das
ações de apoio à população, a assistência prestada a Moçambique, na ocasião
das cheias na província de Beira, em que
o Serviço Saúde do Exército mobilizou
uma equipa sanitária composta por médicos, enfermeiros e farmacêuticos – a
primeira equipa de auxílio sanitário português a chegar à Beira - para auxílio na
coordenação das operações sanitárias,
como reforço imediato às estruturas de
saúde, para intervir na área de contaminação das águas e para entrega de medicamentos às populações locais. Foi ainda
neste âmbito feita vacinação à população registada no consulado de Portugal.
São também múltiplas as parcerias
existentes com autarquias e escolas no
âmbito de prevenção de doença e promoção de saúde, de onde destaco ações
de rastreio dos fatores de risco cardiovascular, rastreios dentários e rastreios
oftalmológicos.
É frequente a participação das várias
unidades de Saúde do Exército em exercícios conjuntos e em parcerias com
entidades do Estado tais como Autoridade Nacional de Proteção Civil, Direção-Geral da Saúde, Guarda Nacional

Republicana, Polícia Segurança Pública,
Polícia Judiciária, Regimento Sapadores
Bombeiros, Instituto Nacional de Saúde
Dr. Ricardo Jorge, entre outras.
Neste mês de outubro, chegou a altura do Exército Português colaborar
com o município de Setúbal numa
ação de parceria com o Gabinete de
Saúde da Câmara Municipal de Setúbal, com o Centro Hospitalar de Setúbal e com o Agrupamento dos Centros
de Saúde Arrábida.
Indo ao encontro das áreas prioritárias de intervenção em saúde identificadas na região, o Exército Português
vai realizar um conjunto de atividades
de promoção à saúde e prevenção da
doença nos dias 23 a 27 do corrente mês de outubro. Em instalações
do Agrupamento Sanitário, irão ser
desenvolvidas ações de rastreio da
Diabetes e da Hipercolesterolemia,
rastreio de Excesso de Peso/Obesidade e da Hipertensão Arterial, rastreio
da Fibrilhação Auricular e ainda ações
de rastreio da Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica e da Hipersonolência
Diurna.
Os doentes identificados serão referenciados aos Cuidados de Saúde Primários
e ao Centro Hospitalar de Setúbal de
acordo com o protocolo estabelecido
com estas entidades.
O Exército Português congratula-se
com mais esta parceria com a Sociedade e deseja que a mesma venha a
ser útil à população do Município de
Setúbal.
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LER PARA PROLONGAR A HUMANIDADE
Esta podia ser uma qualquer manhã de
outono. O fresco da madrugada esgueirouse, o Sol espreitou tímido pela esquina, a
vizinha da frente debruçou-se sobre a calha
da janela, estendendo a roupa na velha
corda, já lassa. O despertador do segundo
direito, retorcido, toca pela terceira vez, e a
chaleira do rés-do-chão assobia ‘Bom dia!’.
Num instante, é ver os pneus atropelarem
o alcatrão, enquanto os miúdos, em
alvoraçada tropelia, descem a escada,
beijada pela silhueta compassada dos
saltos altos da mãe. Vulgar manhã, esta,
até aquela mensagem tomar conta de
nós.
Sem que nada nem ninguém pudesse
antecipar, o Tempo parou. Os espaços de
cada um esvaziaram-se das rotinas e, sob
o silêncio em ardina, a sábia voz anunciou:
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“– Estou aqui para ti. Estou aqui,
pronta para te acolher, a qualquer
hora, em qualquer lugar. Estou aqui
para te compreender e fazer-te mais
compreensivo, para te livrar da correria
dos dias e das preocupações das noites.
Estou aqui para te relaxar o corpo e
despertar a tua mente, para espantar as
doenças e fortalecer-te a esperança de
vida. Estou aqui para discutir ideias, fazerte ponderar alternativas ambíguas, aceitar
com liberdade pensamentos tantas vezes
escondidos. Eu estou aqui para te oferecer
discernimento e provocar-te espanto. Para
realizar sonhos e construir realidades
que o teu desejo sabe de cor, mas
não conhece. Estou aqui para te
preservar e incitar-te a saltos de
fé, que ousem as severas normas
e te guiem ao reconhecimento

Gina C. Lemos
Investigadora em Pós-Doutoramento pelo Centro de Investigação em Educação (CIEd),
da Universidade do Minho [SFRH/BPD/93009/2013], e Professora Adjunta Convidada
da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Setúbal

da essência, tua e dos outros. Estou
aqui para apreciar a intencionalidade
dos gestos anónimos, aparentemente
ocasionais. Para festejar conquistas
e aplaudir ensaios mais ou menos
aleatórios, mais ou menos deliberados,
na certeza de que estou também para te
consolar e dar-te a mão, o ombro amigo
e o meu braço direito. Conta comigo para
caminharmos juntos, aprendermos coisas
novas, redescobrirmos coisas antigas
e, na irreverência e dissidência do estar
no cantinho, experimentarmos ventos e
marés, brindarmos à volta da fogueira,
com danças de levantar pó, nós, em
expansão, por via de tantos. Afinal,
somos, por natureza,
descobridores

do Mundo. Eu estou aqui para ti. Eu estou
aqui, pronta para te acolher, a qualquer
hora, em qualquer lugar. Conta comigo
para Ser, no superlativo. Com honra e
muita estima por te poder ter,
A palavra escrita.”
O livro é o maravilhoso objeto com
bocadinhos de muitas pessoas, sítios e
épocas, reais e por criar, largados num
lugar sem tempo, à espera de serem
tocados e renascidos. A palavra escrita,
vivida a partir do livro, requer aquele
momento suspenso, o de ficar, que nos
permite consumir por dentro e prolongar
a humanidade. Ouvi dizer que a
palavra é fundadora da
civilização do verbo. Eu
estou certa disso.
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Dra. Catarina Alvarez e Dra. Isabel Sousa
Associação Alzheimer Portugal

Porque esquecemos
– A demência
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Os problemas de memória podem ser originados por diversas causas, designadamente por Doença de Alzheimer ou outras
formas de demência. Segundo a Organização Mundial de Saúde, as demências
resultam de doenças do cérebro, são geralmente de natureza crónica ou progressiva, provocam deterioração da memória,
do pensamento e do comportamento e
afetam a capacidade de realizar atividades de vida diária.
Devemos estar atentos a sinais de alerta, tais como, dificuldades em planear
ou resolver problemas, trocar o lugar das
coisas, desorientação no tempo ou no
espaço, problemas de linguagem oral e
escrita, dificuldades em perceber imagens
visuais e relações espaciais e discernimento fraco ou diminuído. Outros sinais
consistem no afastamento do trabalho e
da vida social, assim como alterações do
humor e da personalidade. Nestas circunstâncias importa consultar um médico.
Um diagnóstico atempado é crucial
porque permite o acesso a informação

e tratamentos numa fase inicial e que
o próprio ainda possa tomar decisões
sobre o seu futuro com autonomia.
Sabemos que até um terço das demências
podem ser evitadas se tivermos em atenção fatores relacionados com o nosso estilo de vida. Assim sendo, importa adotar
uma alimentação equilibrada, dormir bem,
fazer exercício físico e combater o sedentarismo, a hipertensão, a diabetes, a depressão, o tabaco e o consumo de álcool. Devemos estudar e aprender ao longo da vida e
desenvolver atividades significativas para
nós e que estimulem o nosso cérebro.
Tendo em conta o facto de o isolamento
ser hoje considerado um fator de risco
para vir a desenvolver demência, devemos
também apostar numa vida social ativa.
Se pretende obter mais informações
sobre a Doença de Alzheimer e outras
demências ou precisa de apoio porque
é cuidador ou porque tem demência,
contacte a Linha de Apoio “Informar e
Apoiar Mais” da Associação Alzheimer
Portugal (21 361 04 65).

Principais referências:
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/dementia
Livingstone, G., Sommerlad, A., Orgeta, V., Costafreda, S. G., Huntley, J., Ames, D., ... Mukadam, N. (2017).
Dementia prevention, intervention, and care. The Lancet. doi: http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(17)31363-6
www.alzheimerportugal.org

Centro Hospitalar de Setúbal

HOSPITAL
DE SÃO BERNARDO

60 anos

... a cuidar
de si
Em 2019 o Hospital de São Bernardo comemora 60
anos. Em 1953 é noticiada a construção do
primeiro hospital regional do país. Este projeto de 1955, deve-se a Antoine Velge, Presidente da SAPEC, uma vez que contribuiu
com 4 mil contos, e em homenagem ao seu
filho mais velho, Bernard, que em tempos
se havia curado em Portugal, é designado
de São Bernardo.
O Hospital de São Bernardo tinha então
capacidade para 250 camas e o custo total
da obra foi de 17 500 contos. Na inauguração, a 9 de maio de 1959, esteve presente o
Presidente da República, Almirante Américo
Tomaz, entre várias figuras de Estado.
Para estrear o novo hospital vieram 18 médicos da Santa Casa da Misericórdia, e para
a prestação de cuidados de enfermagem,
pessoal religioso e servente. O edifício
dispunha à data de duas enfermarias para

Medicina, duas para Cirurgia, uma para
obstetrícia e uma para Pediatria. 13 camas
destinavam-se a quartos particulares e,
num pavilhão anexo, 20 camas reservadas
a infetocontagiosas, posteriormente afetas
a Oftalmologia, Otorrinolaringologia, Estomatologia, Dermatologia, Urologia e Ortopedia. Entretanto, são criados o Serviço de
Gastrenterologia (1976) e o Serviço de Tratamento Intensivo de Coronários (1977). Em
1985 é inaugurada a Unidade de Cuidados
Intensivos e a de Hemodiálise. Apesar das
várias obras realizadas ao longo dos anos,
a obra do edifício nascente é lançada em
1993, tendo ficado concluída em 1997.
Ao longo destes 60 anos, o Hospital de São
Bernardo tem vindo sempre a modernizar
tanto as instalações como os equipamentos. No âmbito do processo de empresarialização de alguns hospitais do Serviço Nacional e Saúde, o Hospital de São Bernardo
é transformado em Sociedade Anónima,
em 11 de dezembro de 2005, integrando,
por fusão, o Hospital de São Bernardo e o
Hospital Ortopédico Sant’Iago do Outão.
Atualmente, é uma Entidade Pública Empresarial – (EPE), integrada no SNS.
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Dra. Filipa Tinoco – Psicóloga Educacional
CADIN Setúbal

“Regresso às aulas
– um desafio para
a família”
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Terminado o longo período das férias,
é chegada a hora de regressar à Escola,
retomando todas as rotinas abandonadas há, sensivelmente, três meses. É,
por isso, fundamental que ajudemos
as crianças nesta readaptação, proporcionando-lhes um ambiente afetivo positivo e estimulante, no qual se sintam
seguras e capazes de enfrentar os novos
desafios que estão à espreita.
Neste regresso às aulas é natural que
surja alguma ansiedade. As crianças deverão confiar nas suas capacidades e os
pais deverão reforçar a sua autoconfiança e segurança, valorizando sempre o seu
trabalho. Neste processo a família pode
usar várias estratégias facilitadoras:
• Fale da escola como um local importante de crescimento;
• Ajude na preparação da mochila e roupa para o dia seguinte;
•
Estabeleça uma rotina de sono adequada, garantindo o número de horas
suficiente para um sono reparador;
•
Reforce a importância de um bom
pequeno-almoço, primeira e principal
refeição do dia;

• Estimule a assiduidade e pontualidade;
• Mostre ao seu filho que tem confiança
nos professores, tendo uma atitude de
cooperação e respeito face aos mesmos e ao seu trabalho;
• Crie um ambiente de estudo adequado, no qual estejam asseguradas condições de luz e tranquilidade, assim
como todo o material necessário ao
estudo;
• Providencie orientação diária na realização dos trabalhos escolares, técnicas
de estudo, planeamento, organização
e gestão de tempo, de forma a permitir
que tenha momentos de pausa, lúdicos e familiares, tendo sempre em vista
a promoção da sua autonomia.
Reflita, questione-se e ajuste as suas
expectativas face à escola, para que
estas não condicionem negativamente o desempenho escolar do seu filho.
Lembre-se que cada criança é diferente
das outras, tendo o seu próprio ritmo e é
fundamental que este pressuposto seja
respeitado, para uma maior felicidade
das famílias!

Dra. Maria Lima, Dra. Telma Azevedo, Dr. José Poças.
Centro Hospitalar de Setúbal, EPE – Serviço de Doenças Infeciosas

Infeção VIH/SIDA

O que transmitir
à população
Portugal apresenta uma das taxas mais elevadas de incidência de novos casos de infeção
pelo vírus da imunodeficiência adquirida (VIH)
da União Europeia. A infeção por VIH causa
uma doença crónica que se diagnosticada precocemente e devidamente tratada apresenta
um bom prognóstico e uma esperança média de vida próxima da população geral, bem
como a possibilidade de formar uma família
em circunstâncias específicas. É importante
esclarecer a população para a importância
da realização do teste, incentivar medidas
preventivas e encaminhamento para consulta
especializada.
O VIH é um vírus que não se replica sozinho e
tem a capacidade de infetar as células do sistema imunitário (linfócitos CD4), sendo este o
causador de SIDA (Síndrome da Imunodeficiência Humana Adquirida). Quando o vírus se
instala nas células CD4 reproduz-se, aumentando a sua carga viral, levando a célula à sua
exaustão e destruição. A SIDA corresponde à
fase avançada da doença em que o organismo
se torna mais suscetível a infeções (doenças
oportunistas) e certos tumores. A maioria destas patologias são preveníeis com o diagnóstico precoce da doença e tratamento.
O VIH não tem cura ou vacinação disponível,
porém é possível inibir a replicação viral através de medicação antirretroviral. A medicação
atual é muito eficaz e muito bem tolerada. Na
maioria dos casos é possível controlar a doença com um comprimido por dia. A transmissão
por VIH pode ser feita pelo sangue (partilha
de objetos cortantes com alguém infetado),
pelas secreções sexuais (esperma e secreções

vaginais) através de relações sexuais com penetração anal (maior risco), vaginal e oral (menor risco) sem preservativo, ou de mãe para
filho durante a gravidez ou parto. Uma carga
viral indetetável impede a transmissão de VIH
entre parceiros sexuais.
A prevenção da infeção por VIH assenta essencialmente na utilização de preservativo (interno ou externo) durante as relações sexuais
assim como na utilização de material estéril
para consumo de drogas injetáveis. Pessoas
que apresentem um risco acrescido de adquirir a infeção por VIH como por exemplo os
homens que têm sexo com homens, pessoas
que usam drogas injetadas ou trabalhadores
do sexo poderão ser avaliados em consulta
de Profilaxia Pré-exposição (PrEP) e serem
medicados com um fármaco que previne a
transmissão da infeção. O diagnóstico é feito
por análise sanguínea e é gratuito. Em Setúbal é possível no Centro de Aconselhamento e
Deteção Precoce (CAD) e através dos Cuidados
de Saúde Primários. O Serviço de Doenças
Infeciosas do Centro Hospitalar de Setúbal
provém de uma equipa transdisciplinar disponível para o aconselhamento, diagnóstico e
tratamento de pessoas infetadas por VIH bem
como consulta de PrEP.
O objetivo dos cuidados de saúde são aumentar o conhecimento da população no que diz
respeito à infeção, incidir na prevenção, incentivar o diagnóstico precoce e tratamento
adequado. Pretende-se contribuir para a diminuição de novos casos de infeção, a sua progressão para a fase SIDA e diminuir o estigma
relacionado com a doença.
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conversando com...
MANUEL PAULINO GALHANAS
VÉSTIAS DOS SANTOS
> Formação académica: 2º Ano complementar
de Mecanotecnia e cursos de Formação
Profissional – Instituto de Emprego e
Formação Profissional
> Técnico de Controlo de Qualidade Auto
> Dirigente Cooperativo de 1984 a 1989
> Exerceu funções na Junta de Freguesia do
Sado: Tesoureiro (1997 a 2001); Secretário
(2001 a 2005); Presidente da Assembleia da
Junta de Freguesia (2005-2009)
> A exercer funções como Presidente da Junta
de Freguesia do Sado desde 2009
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Encaramos a área da saúde um dos vetores principais, para a população da Freguesia do Sado, atendendo à exposição
de poluição industrial, devido à densidade
Industrial na Freguesia, mais propriamente na Península de Mitrena.
À Junta de Freguesia coube o papel de ligação às autoridades responsáveis pela
tutela, reivindicando mais valências com
o respetivo aumento do número de Médicos, Enfermeiros, Técnicos de Saúde e o
alargamento do horário de funcionamento do Centro de Saúde.
A prática de desporto e monitorização,
com o desenvolvimento do projeto “Desportivamente em reforma”, da Câmara
Municipal de Setúbal;
A promoção de convívios entre os reformados, Piquenicão Concelhio, Festa do Idoso,
onde a dança faz parte integrante do evento; caminhadas, como forma de motivar e
melhorar a mobilidade.
A oferta aos jovens de todos os anos participarem na Colónia de Férias (Férias do
Sado), onde a vivência em grupo, ida à

praia e piscinas com jogos aquáticos, jogos e ginástica em sala e ar livre, com a
visitação a lugares de interesse e ainda
ações e práticas de arte circense, em parceria com o Teatro Elefante.
A construção de novos espaços ajardinados equipados com aparelhos de ginástica para adultos, contendo também equipamentos para crianças (parque infantil).
Celebrámos protocolos com a Associação
do Yoga-Áshrama Súrya Setúbal, foram
promovidas aulas ao ar livre e também
aulas de Chi kung com o mestre Luís Rosa.
Desenvolvemos palestras sobre alimentação saudável e a prática de ginástica
aquática disponível nas piscinas da Associação Cristã da Mocidade (ACM).
Apoiamos o movimento associativo financeiramente nas atividades culturais, recreativas e desportivas, destacamos a prova de
atletismo São Silvestre, que envolve mais
de 400 atletas, organizada pela Junta de
Freguesia do Sado, União Cultural e Desportiva Praiense, Instituto Politécnico de
Setúbal e Câmara Municipal de Setúbal.

Dra. Vera Azevedo – Nutricionista
Departamento de Educação e Saúde da Câmara Municipal de Setúbal

do mercado à sua mesa
uvas

courgette

Sabia que as Uvas…

Sabia que a Courgette…

>F
 azem parte do grupo das frutas e

>É
 uma excelente fonte de

são semelhantes do ponto de vista
nutricional às hortícolas, sendo ricas
em vitaminas, minerais e fibras e
pobres em gorduras.
>A
 s uvas são mais ricas em hidratos
de carbono e em antioxidantes,
como os flavonoides e o resveratrol,
que atuam contra as doenças
cardiovasculares e o cancro.

betacaroteno, mas boa parte dos
nutrientes encontra-se na sua casca,
pelo que é recomendável que esta
seja cozinhada com ela.
>A
 casca é rica em vitaminas e, por
isso, deve ser mantida na confeção.
>E
 não se esqueça, quanto mais
pequena mais tenra (15 a 20cm).

Para experimentar as Uvas tintas…
>P
 ode consumir uvas de várias formas:
no estado natural, secas (passas), em
saladas com hortícolas, em iogurte
natural e também com papas de aveia
e outros cereais.
>P
 ara beneficiar das suas propriedades
privilegie a fruta fresca.

Para experimentar a Courgette…
>P
 ode colocar nos mais variados
pratos: desde sopas, guisados
estufados, salteados e até em doces.
>S
 ugestão: puré de courgette com
batata-doce e maçã. Descasque a
batata-doce e a maçã e corte-as em
pequenos pedaços. Lave a courgette
(sem lhe retirar a casca), corte-a em
pequenos pedaços e leve tudo a
cozer numa panela com um pouco de
água fervente, durante cerca de 30
minutos. Depois é só ralar.

VALOR NUTRICIONAL por 100g:
Energia (Kcal) 77,0
Proteína (g) 0,3
Lípidos (g) 0,5
Hidratos de carbono (g) 18,6
Fibra (g) 0,9
Vitamina A (µg) 15,0
Caroteno (mg) 60
Água (g) 78,9

VALOR NUTRICIONAL por 100g de parte edível:
Energia (Kcal) 17,0
Proteína (g) 1,6
Lípidos (g) 0,3
Hidratos de carbono (g) 2,0
Fibra (g) 1,0
Vitamina A (µg) 55
Caroteno (mg) 332
Água (g) 94,0

Fonte: Tabela da Composição de Alimentos,
Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, 2007

Fonte: Tabela da Composição de Alimentos,
Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, 2007
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