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Obrigado

Encontro das Unidades Locais de Saúde

A Associação Portuguesa de Engenharia e Gestão da Saúde em 
colaboração com a Unidade Local de Saúde (ULS) de Matosinhos 
levou a cabo nos dias 13 e 14 de Abril o fórum “Integração de 
Cuidados de Saúde nas Unidades Locais de Saúde”. 
Uma iniciativa que contou com a presença do Secretário de Estado 
da Saúde Dr. Manuel Teixeira bem como representantes dos 
Conselhos de Administração das oito ULS existentes e que no seu 
conjunto são responsáveis pela prestação de cuidados de saúde a 
mais de um milhão de portugueses.
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As ULS são entidades jurídicas constituídas para melhor 
responder as necessidades de saúde dos cidadãos, 
apostando numa cultura de proximidade com o utente e 
uma organização que se diferencia por assumir 
responsabilidade e controlo nos três níveis de prestação 
de cuidados (primários, diferenciados e continuados). 
A ULS de Castelo Branco constituída pelo Hospital 
Amato Lusitano e os centros de saúde de Penamacor, 
Idanha a Nova, Castelo Branco, Vila Velha de Rodão, 
Proença a Nova, Sertã, Vila de Rei e Oleiros, representa 
o esforço para fornecer aos utentes da nossa região os 
adequados cuidados de saúde. 
O fórum permitiu a troca de experiências no que diz 
respeito: a boas práticas em saúde, a modelos de 
financiamento e de organização clinica, ao impacto nas 
comunidades locais dos projetos implementados, o que 
foi de encontro ao objetivo inicial.
Debateram-se assuntos de grande relevância como o 
envelhecimento da população e o seu impacto nos 
sistemas de saúde, a gestão da doença crónica e a sua 
eficácia na diminuição de internamentos, a literacia em 
saúde e suas consequências e a baixa natalidade nas 
regiões do interior do país que com programas 
específicos pode-se inverter este processo.
Com o tema “A comunidade na Maternidade” na mesa 

redonda “Impactos nas Comunidades Locais” as 
Enfermeiras do Serviço de Obstetrícia da ULSCB, Carla 
Sequeira, Magda Marrucho e Maria do Céu Micaelo, 
demonstraram todo o esforço que actualmente existe 
na reestruturação, modernização e aproximação do 
Serviço de Obstetrícia do Hospital Amato Lusitano à 
comunidade, apresentando os projectos ”Visita à 
Maternidade” e “Curso de Preparação para o Parto”.
Através do tema “Descentralização da Consulta de 
Hipocoagulação do Hospital Amato Lusitano na 
Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados da 
Sertã” englobado na mesa redonda “Boas Práticas & 
Melhores Resultados”, o Enfermeiro José Valdemar 
Rodrigues da ULS de Castelo Branco realçou que este 
tipo de consultas de proximidade, em muito facilitam a 
acessibilidade aos cuidados de saúde o que promove o 
aumento da adesão ao regime terapêutico com 
consequente prevenção de complicações associados à 
doença e promoção da sua saúde.
Esta iniciativa em muito contribuiu para promover o 
debate sobre o estado da saúde na nossa região e 
gerou mais valias para o processo de construção e 
desenvolvimento das ULS e dos utentes que delas 
necessitam para se sentirem e estarem mais 
saudáveis.
Fonte: Enf. José Valdemar
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ULS de Castelo Branco assinala dia Mundial da Saúde

SAÚDE ORAL “ A BRINCAR TAMBEM SE APRENDE”
O Dia Mundial da Saúde é celebrado a 7 de Abril. A data 
foi escolhida pela OMS em 1948, aquando da 
organização da pr imeira assembleia desta 
Organização. 
Este dia é uma oportunidade única de alertar a 
sociedade civil para temas-chave na área da saúde que 

afectam a humanidade e para 
desenvolver actividades com vista à 
promoção do bem estar das 
populações, assim como de 
p r o m o v e r  h á b i t o s  d e  v i d a  
saudáveis. 
No âmbito da Saúde Oral, este ano 
com o tema a  “A Brincar também se 
aprende”, crianças entre os 3 e os 5 
anos, do pré-escolar das Escolas de 
Castelo Branco, deslocaram-se ao 
hospital para participarem nas 
actividades e ouvirem os cuidados a 
ter com a saúde oral e com a 
alimentação.
Realizaram-se jogos, puzzles, 
pinturas faciais, danças, teatro, tudo 
relacionado com a higiene oral e 
seus benefícios.
No final da visita todas as crianças 
receberam alguns miminhos, desde 
t-shirts, livros de actividades, pastas 
de dentes e principalmente a ideia 
que “Ir ao dentista não DOI”.

“Criar uma rotina de higiene bucal significa manter a 
boca e os dentes limpos. 
Faz parte da higiene, escovar os dentes, usar fio dental, 
elixir bucal e consultar o dentista frequentemente para 
verificar se não há nenhum problema”, foram estas as 
conclusões a tirar neste Dia Mundial da Saúde 
dedicado ás crianças.

No dia 11 de Março de 2015, os alunos do JI da Santa Casa nº 2 de Castelo Branco, 
efectuaram uma visita de estudo ao Centro de Saúde de São Miguel, onde foram 
abordadas as temáticas de saúde oral e alguns conceitos de enfermagem, foi ainda 
efetuado um rastreio de saúde oral a todas as crianças.
As responsáveis por esta visita foram a higienista oral Dra. Graça Moura e a 
Enfermeira Leonor Castelo, acompanhadas pelas respectivas estagiárias.

Jardim de Infância da Santa Casa visita Centro de Saúde
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O Dia Mundial do Sorriso assinalou-se a  28 de Abril e a 
Higienista Oral da ULS, Dra. Graça Moura, num acto 
voluntário e divertido, distribuiu sorrisos ao longo de 
todo o dia, por todos os colegas possíveis, tanto no 
hospital como nos centros de saúde.
Os sorrisos foram acompanhados com frases alusivas 
ao tema.

Dia Mundial do Sorriso

O dia 31 de Março foi estabelecido como o Dia Nacional 
do Doente com Acidente Vascular Cerebral (AVC), por 
publicação no Diário da República II Série nº 
23910/2003, com vista a chamar a atenção da 
população geral para a realidade do AVC em Portugal e 
sensibilizar toda a Sociedade para as medidas que se 
podem e devem tomar para o evitar.
O AVC é uma das principais causas de morte e de 
incapacidade em Portugal, pelo que é fundamental que 
a população conheça os fatores de risco para este tipo 
de acidente para que possa actuar o mais rápido 
possível, contactando o 112.
Para reforçar esta mensagem, a ULS de Castelo 
Branco,  promoveu uma acção de sensibilização, no hall 
do Hospital Amato Lusitano e no do Serviço de Medicina 
Interna distribuindo panfletos informativos e cartazes 
interactivos onde cada pessoa ao aproximar-se poderia 
ver reflectida a sua imagem num espelho e sentir que é 
um problema que também nos poderá tocar.
A ULSCB tem uma equipa Terapêutica de Unidade de 
AVC'S do Serviço de Medicina Interna que está 
disponível para o(a) ajudar a planear o seu programa de 
recuperação.

ULS de Castelo Branco assinala o Dia Nacional 
do Doente com AVC
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  17h
- “Epidural - A Realidade e os mitos”

Dra Carolina Rocha - Assitente Hospitalar
de Anestesiologia

  17.30h
- “Importância da relação mãe-filho”
- “Aleitamento Materno”

  18h
- Segurança Rodoviária

Enfa Luísa de Deus - Enfa Especialista
em Saúde Materna e Obstétrica

Enfa Teresa Serejo - Enfa Especialista em
Saúde Infantil e Pediátrica

Mamãs 
Informadas

22. aio.m 01  5  2
Consulta tEx ner a
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Os Serviços de Pediatria e  Gastrenterologia 
participaram numa formação destinada a todos os 
elementos dos respectivos serviços, sobre noções 
básicas de Segurança e Higiene no Trabalho (SHT) e 
noções básicas de combate a incêndios.
O primeiro módulo foi apresentado pelo Arquiteto João 
Pires, relativamente a noções básicas em (SHT):
Introdução histórica;
Trabalho vs emprego;
Risco vs perigo;
Acidente vs doença profissional;
Sinalização de segurança;
EPI's e EPC's;
No segundo módulo foi feita uma apresentação teórica 
/prática, relativamente a noções básicas em combate a 
incêndios, apresentado pelo Engenheiro António Alves:
Introdução;
Meios de combate a incêndio;
Meios de evacuação;
Apresentação de um plano sectorial;
Sinalização de segurança;
Exercícios  práticos com extintores e fogo real;
A formação prática decorreu num dos pátios traseiros 
do hospital, com manuseamento e utilização de extintor 
como de fogo real se tratasse.
Todos os participantes entenderam ser enriquecedor, 
não só, para o serviço, como também, para a própria 
instituição. 

Formações em Serviço



10 Boletim informativo

ULSCB, EPE

No âmbito das comemorações do dia Mundial 
daVoz, nos dias 15, 16 e 17 de Abril de 2015, as 
Terapeutas da Fala da ULSCB, dinamizaram 3 
workshops “Descobre a tua voz”, com duração 
média aproximada de 90 minutos, para cerca de 
240 crianças. Foram também realizados 2 
workshops “Quando a voz é o nosso instrumento 
de trabalho”, com a duração de 2 horas, em que 
participaram cerca de 40 educadores e 
professores de vários graus de ensino.
Numa componente teórico-prática pretendeu-se 
sensibilizar os finalistas dos Jardins-de-infância 
e os profissionais de educação para a dinâmica e 
fisiologia vocal, para os cuidados de higiene e 
saúde vocal e para a prevenção da patologia 
vocal.
À semelhança do ano anterior a partilha de 
conhecimentos e experiências revelou-se muito 
proveitosa e enriquecedora para ambas as 
partes, perspectivando-se uma continuidade 
destas actividades profiláticas para a 
comunidade. 

Dia Mundial da Voz

WORKSHOP

Comissão Organizadora: 
Terapeutas da Fala: Sara Pereira; Sofia Neves´; Tânia Dias

Destinatários:
Educadores e 

Professores dos 
Estabelecimentos

de Ensino da 
Cidade de Castelo

 Branco
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Inscrição Gratuita mas obrigatória pelo mail:

voz2015ulscb@gmail.com

DIA MUNDIAL DA VOZ

“Quando a voz é
o nosso instrumento de trabalho”  

Sala de Sessões
da ULSCB/HAL

15 e 16 Abril 

17h às 18.30h

2015
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Segunda-feira… mochila arrumada e 
colocada às costas e lá vai a criança… 
costas curvadas, pescoço e ombros 
para a frente, saco de ginástica numa 
das mãos e passo rápido para chegar à 
escola! Tem sido crescente a 
preocupação dos pais, educadores e 
profissionais de saúde com as 
consequências do excesso de peso das 
moch i las  e  compl i cações  da í  
decorrentes no crescimento e 
desenvolvimento das nossas crianças e 
jovens.
As queixas músculo-esqueléticas 
dispararam entre os mais jovens e o 

peso das mochilas não pára de aumentar pois para além do 
aumento do material escolar, vai para escola também o 
computador, a playstation portable, a bola... enfim tudo o que 
possa entreter nos intervalos. 
Investigações levadas a cabo internacionalmente têm mesmo 
sido promotoras de alterações legislativas, como por exemplo 
na Itália, proibindo o transporte de mochilas com peso superior 
a 10% do peso corporal das crianças e jovens, provocando 
alterações na produção de livros usando folhas mais finas, na 
dotação de cacifos nas escolas, na escolha dos livros optando 
por livros divididos em volumes, e responsabilizando e 
sensibilizando os professores pela organização de horários 
escolares que evitem a acumulação de material escolar. 
A Unidade de Cuidados na Comunidade de Vila de Rei realizou 
assim o projecto “Escola às Costas” com objectivo de 
promover conhecimentos junto dos alunos, pais e professores 
sobre as características de uma boa mochila, peso máximo de 
carga e complicações decorrentes de cargas excessivas, com 
o grande propósito de sensibilizar e reduzir o peso das 
mochilas dos alunos da EBI de Vila de Rei. Para tal realizou a 
pesagem dos alunos e respectivas mochilas do 4º, 6º e 9º ano 
de escolaridade.
Qual o máximo de peso da mochila?
É consensual entre os diversos autores e investigadores que a 
carga máxima da mochila não deve exceder os 10% do peso 
corporal de quem a transporta. Assim, uma criança que pese 
40 Kg não deveria transportar às costas uma mochila com 
peso superior a 4 Kg de peso.  
Quais as complicações da carga excessiva?
Com o peso excessivo adoptam-se posturas inadequadas e 
compensatórias conduzindo ao desenvolvimento de: 
hiperlordose lombar, escoliose, protusão dos ombros e 
anteriorização 
do pescoço e dores principalmente a nível dos ombros e 
coluna.
A mochila

 

- Escolha uma boa mochila:
- Não deve ser mais larga que as costas e não deve passar 
para baixo mais de 10 cm da linha da cintura; 
- 2 Alças acolchoadas, largas e reguláveis;
- Costas acolchoadas;
- Deve haver um cinto a nível da cintura para 
repartir o peso pelos ombros e anca e evitar 
que a mochila oscile.
- Os objectos mais pesados e volumosos 
devem estar na vertical e junto das costas da 
criança ou jovem;
- Optar por capas com separadores ou 
cadernos os mais leves possíveis
- Transportar apenas o necessário para cada 
dia e colocar livros no cacifo, se possível e 
trocá-los quando necessário.
Resultados das pesagens
Relativamente aos alunos do 4º ano observou-se que do total 
de 19 alunos, 13 apresentavam mochilas com peso superior a 
10 % do seu peso corporal. Assim 68 % dos alunos do 4º ano 
transportam mochilas com excesso de peso, sendo que a 
média de excesso de peso é de 1.4Kg. Importa referir que o 
aluno com o maior excesso de peso transportava a mais 
4.67Kg.
Na turma do 6º ano observou-se que 92% dos alunos 
apresentavam mochilas com peso superior a 10 % do seu 
peso corporal. Sendo que apenas 2 alunos dos 24 
transportavam mochilas com peso adequado. Importa referir 
que esta turma transportava junto com a mochila um saco de 
desporto, contudo quando analisados os dados conclui-se 
que mesmo excluindo a pesagens dos sacos de desporto, 14 
alunos (58%) mantêm excesso de peso nas mochilas. 
Contudo não se pode ignorar o peso dos sacos de desporto, 
pois o peso total que um aluno transporta não deverá ser 
superior aos 10% do seu peso. Assim, a média de excesso de 
peso desta turma é de 2.75 Kg e o aluno com o maior excesso 
de peso transportava a mais 7.98Kg! No que diz respeito às 
turmas do 9º ano observou-se que do total de 33 alunos, 14 
apresentavam mochilas com peso superior a 10 % do seu 
peso corporal (42%). Assim a média de excesso de peso é de 
1.05Kg e o aluno com o maior excesso de peso transportava a 
mais 2.78Kg.
Conclui-se assim que a turma com maior percentagem de 
alunos com excesso de peso nas mochilas é a do 6º ano 
(92%), seguida pelo 4º ano (68%). As turmas dos 9ºA (47%) e 
9ºB (36%) são as turmas com um menor número de alunos 
com mochilas com excesso de peso. Este projecto permitiu-
nos concluir que é essencial educar pais, crianças e 
professores pois os pesos excessivos encontrados nos mais 
anos mais novos, em particular no 6ºano foram alarmantes. 
As alterações posturais têm uma evolução silenciosa, sendo 
essencial a sua prevenção e diagnóstico precoce, pois os 
desvios posturais evoluem com grande rapidez nas crianças e 
jovens. Contudo é só na fase adulta que se toma 
conhecimento e consciência de tal problema, sendo nessa 
altura tarde demais para reverter o quadro já existente.
Espera-se assim, que após a conclusão deste projecto 
desponte a consciência desta problemática, por via a reduzir a 
sua incidência, aumentar a sensibilidade dos professores 
para uma melhor gestão do material escolar e alertar os pais 
para a vigilância na arrumação da mochila.
Obrigado e vigie as costas do seu filho!

Unidade de Cuidados na Comunidade de Vila de Rei
No âmbito das comemorações do dia Nacional do Estudante, a UCC de Vila de Rei, realizou o projecto “Escola às 
Costas” , que teve como objectivo promover conhecimentos junto dos alunos, pais e professores.
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Teatro no Serviço Pediatria

Para assinalar o Dia Mundial do Teatro, que se 
comemorou no passado dia 27 de Março, o Serviço de 
Pediatria, proporcionou um dia diferente às suas 
crianças internadas, tentando minimizar a dor da sua 
hospitalização.
 Contamos com a participação profissional do Grupo de 
Teatro de Castelo Branco ”Váatão” que animou os 
pequenos, seus familiares e os profissionais de saúde 
do Serviço.
“ A Filo&Sofia no Bosque da Amizade“ é o da título da 
peça que é definido por um trocadilho, relevando a 
importância da filosofia na educação infantil ao 
determinar o conceito da amizade, e aludindo à dupla 
musical que se formou ao longo da história.
Momento musical que trabalhou a percussão corporal 

das crianças, dando forma à melodia necessária para 
um momento muito interactivo e ritmado.
O enfoque inicial denunciou a importância da amizade e 
seus valores, contudo e de forma cénica foi relevada a 
atenção para questões ecológicas (como a 
reciclagem), a discriminação e preconceito que tantas 
vezes é denotado no ambiente social de uma escola.
Todos estes ensinamentos decorreram ao longo de 
uma Aventura na Floresta, em que vários animais se 
cruzaram de forma dinâmica, explorando várias 
situações repletas de sentimentos e emoções. Foi uma 
história encantada com um cariz de humor muito 
acentuado entre trapalhadas e carinhos.


