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A Unidade Local de Saúde de Castelo Branco engloba o Hospital
Amato Lusitano e oito Centros de Saúde, Castelo Branco, Idanha a
Nova, Oleiros, Penamacor, Proença a nova, Sertã, Vila de Rei e Vila
Velha de Rodão.
Este conjunto envolve 1234 profissionais, sendo que tem carências
nalgumas áreas.
É fácil dizer o que precisamos, mas nem sempre as necessidades
sentidas correspondem às reais, e daí que há poucos meses
tivéssemos que recorrer ao encerramento nocturno de S.A.P. em três
Centros de Saúde, por escassa procura e falsa segurança a quando de
uma situação de emergência, que é o que faz sair um doente do seu
leito no período nocturno.
Temos procurado, dentro das limitações de todos conhecidas,
oferecer com os profissionais que temos um serviço de grande
qualidade, pois efectivamente o Conselho de Administração desta
ULS orgulha-se dos profissionais que tem pela sua competência
técnica e grande disponibilidade, aliadas ao “saber estar” ao serviço
do seu próximo na situação de doença.
Aos serviços públicos pede-se eficiência e qualidade, mas iremos mais
longe, reclamando transparência nas decisões e custos, a par dos
sistemas de regulação e de fiscalização existentes.
É pena que um novo rosto da instituição não possa ser conseguido tão
breve quanto se deseja, mas há que enquadrar as necessidades nas
condições actuais em que o País ainda se encontra.
Se cada um de nós cumprir junto do doente a “leges artis” que
aprendeu, é certo que não assumirá o tratamento do doente, mas
assumirá a obrigação de meios e não uma obtenção de resultados, e é
neste contexto que se insere a política de saúde desta ULSCB.
Termino, desejando que cada utente/doente possa manter com os
profissionais de saúde a confiança na arte ou conhecimento destes.
Castelo Branco
O presidente do Conselho de Administração da ULSCB, EPE
António Vieira Pires
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Pólo de Saúde da Beira Interior intensifica Cooperação

O Pólo de Saúde da Beira Interior deu mais um
importante passo no sentido da prestação de
cuidados de saúde de qualidade e em proximidade
às populações com a celebração de vários
protocolos que intensificam a cooperação entre as
unidades de saúde. Formado pelas Unidades
Locais de Saúde de Castelo Branco e da Guarda,
pelo Centro Hospitalar Cova da Beira e pelo
Agrupamento de Centros de Saúde da Cova da
Beira, o Pólo de Saúde da Beira Interior constituise sob a égide da ARSC no âmbito da reforma
hospitalar em curso e está a atingir, com êxito,os
objetivos propostos.
Em Castelo Branco, teve lugar a assinatura de
protocolos entre as unidades de saúde no âmbito
da Gastroenterologia, Nefrologia,
Urologia,Patologia Clínica e Telemedicina. O
principal desígnio destes protocolos visa a
complementaridade clínica e rentabilização dos
recursos disponíveis privilegiando-se, entre outros
aspetos, a deslocação dos profissionais em detrimento
da deslocação dos doentes, garantir a resposta às
necessidades de saúde da Região, sempre que
tecnicamente viável, sem recurso à referenciação de
utentes para outras regiões.
No decurso da reunião de trabalho entre os
responsáveis das unidades, foi também analisada a
articulação conjunta dos serviços de instalações e
equipamentos e do aprovisionamento das três unidades
hospitalares, com vista a uma gestão mais eficiente e
melhor aproveitamento dos recursos disponíveis.
Como entidade dinamizadora e facilitadora do processo

da reestruturação da rede hospitalar na região Centro, a
ARSC congratula-se com a forma como tem decorrido
“esta aliança estratégica de saúde da Beira Interior”.
De acordo com o presidente da ARSC, José Tereso, “o
Pólo está a ser criado a partir de um conjunto de
vontades assumidas em adequar os serviços a novas
realidades locais, como o envelhecimento da
população da Beira Interior, e os resultados alcançados
até agora são muito positivos”.
Refira-se que, no momento, já estão em execução
intercâmbios relativos à utilização do Laboratório de
Saúde Pública da Guarda, do serviço de Nefrologia da
ULSCB, que presta apoio de urgência, consulta externa
e internamento aos três hospitais, e da Unidade de
Patologia Clínica do CHCB.
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“Estratégias de controlo do Staphylococcus aureus com
resistência à Meticilina (MRSA) na Unidade Local de Saúde
Castelo Branco (ULSCB)”
sobretudo ao uso indevido de antibióticos e à deficiente
higiene global.
Quanto à resistência aos Antimicrobianos, os dados do
Sistema Europeu de Vigilância da Resistência aos
Antimicrobianos (EARS), também têm colocado
Portugal sistematicamente entre os países com valores
mais elevados.
Urge portanto delinear as estratégias necessárias para
a diminuição da prevalência das infecções associadas
aos cuidados de saúde e inverter a tendência de
multiresistência bacteriana.
O objectivo dos responsáveis portugueses é reduzir a
prevalência de infecções e o uso de antibióticos, ao
longo dos próximos dois anos, para valores
semelhantes aos da média europeia.
O Programa de Prevenção e Controlo de Infecções e de
Resistência aos Antimicrobianos, definiu uma politica
centrada na redução/racionalização do uso de
antibióticos e em medidas ligadas à higiene das mãos e
do ambiente e identificação precoce de doentes
portadores da bactéria.

O Grupo Coordenador Local do Programa de
Prevenção e Controlo de Infecções e Resistência aos
Antimicrobianos (GCL-PPCIRA), da ULS de Castelo
Branco realizou, no dia 15 de Maio de 2014, uma
jornada de trabalho na qual participam todos os grupos
profissionais da organização, com o objectivo de
apresentar as estratégias locais para a diminuição da
prevalência das IACS e da resistência bacteriana, assim
como para o uso racional dos antibióticos.
O Staphylococcus aureus com resistência à Meticilina
(MRSA) é a principal causa de infecções associadas
aos cuidados de saúde (IACS) em todo o mundo. Tratase de uma bactéria perigosa que causa doença grave e
que pode matar. Nos Estados Unidos estima-se que o
MRSA provoque 94 mil infecções e mais de 18 mil
mortes por ano. Na União Europeia, calcula-se que
cause mais de 150 mil infecções em cada ano.
Segundo os dados do último estudo de prevalência de
infecção adquirida no hospital e uso de antimicrobianos,
organizado pelo Centro Europeu para o Controlo das
Doenças (ECDC), realizado em 2012, em 1149
hospitais, Portugal situa-se entre os países com valores
mais elevados de MRSA, a par da Itália, Chipre e
Roménia. As resistências bacterianas devem-se
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Jornadas da Medicina Interna da ULS de Castelo Branco
O serviço de Medicina Interna da Unidade Local de
Saúde de Castelo Branco organizou no dia 22 de Maio
as Jornadas de Enfermagem de Medicina Interna no
auditório da Escola Superior de Tecnologia do Instituto
Politécnico de Castelo Branco.
O tema das jornadas foi ”Novas realidades/ Novos
Caminhos” e teve como objectivo dinamizar a actividade
científica e incentivar a partilha de conhecimentos.
O programa iniciou com o tema “Qualidade de vida do
doente : Prática clínica de excelência em regime de
ambulatório” seguindo-se “Acreditação da Idoneidade
formativa: Novos desafios à prática Clínica”.
Da parte da tarde a reflexão incidiu sobre o tema
“Formação e aprendizagem em ensaio clínico",
seguindo-se um último tema “Preparar para a
autonomia e independência: Práticas de excelência”.

Estudos de satisfação dos colaboradores
Estão a decorrer os estudos de satisfação dos
colaboradores / profissionais de alguns Serviços. De
execução obrigatória, no âmbito dos processos de
acreditação de Serviços Clínicos, pela Norma do
Ministério da Saúde, os inquéritos que servem de base
àqueles estudos começaram a ser distribuídos nos
quatro Serviços do Hospital Amato Lusitano que se
encontram em processo de acreditação:
Gastrenterologia, Nefrologia, Pediatria e UCIP.
Pronunciar-se sobre a satisfação, relativamente a
algumas características dos Serviços em causa e, em
geral, da organização em que se inserem, é um dever

de todos. A opinião de cada um não deverá pretender
deduzir qualquer tipo de acusação, mas poderá ser
importante para evidenciar a necessidade de alterações
que levem à percepção de um maior nível de qualidade.
Assim, o Conselho de Administração, através do
Gabinete da Qualidade desta Unidade Local de Saúde,
solicita a participação de todos os colaboradores no
preenchimento deste questionário.
Entretanto, se mais algum responsável de outro Serviço
estiver interessado em aplicar o questionário aos seus
colaboradores, poderá entrar em contacto com o
Gabinete da Qualidade.

Auditoria Externa de Acompanhamento
O Serviço de Patologia Clìnica da Unidade Local de
Saúde de Castelo Branco, foi auditada no dia 14 de
Maio, pela empresa externa SGS, cumprindo a 2ª
auditoria Externa de Acompanhamento, tendo superado
com êxito todos os requisitos da norma NP EN ISO
9001:2008. A auditoria seguiu o processo de
amostragem e decorreu segundo o plano estabelecido.
O âmbito da auditoria foi a realização de Análises
Clínicas: recolha e tratamento de amostras (fase préanalítica), execução de amostras (fase analítica nas
valências de Bioquímica, Hematologia, Imunologia,
Hormonas, Microbiologia, Marcadores Tumorais,
Monitorização de Fármacos e drogas de abuso),
processamento dos dados e entregas ao cliente (fase
pós analítica).
O certificado foi renovado por mais um ano.
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Serviço de Cirurgia Geral
O Serviço de Cirurgia Geral do Hospital Amato Lusitano
cobre um amplo espetro de patologia cirúrgica, com
principal interesse no aparelho digestivo, mas também
na endocrinologia e na patologia dos tecidos moles,
tanto de forma eletiva como urgente. A íntima
colaboração com profissionais de outras especialidades
permite uma abordagem multidisciplinar que culmina na
qualidade de atendimento reconhecida pela população
e pelos próprios profissionais, tanto dentro como fora de
portas.
No passado ano de 2013 os 12 cirurgiões do Hospital
Amato Lusitano atenderam 8564 consultas externas,
1856 internamentos e operaram 2312 doentes, para
além de formarem parte da urgência polivalente, onde
foram atendidos 9501 doentes. As duas alas da
enfermaria contam com 56 camas e um corpo de 34
enfermeiros que prestam cuidados tanto às camas
regulares como às da Unidade de Cuidados Especiais,
destinadas a doentes que necessitam de maior nível de
cuidados.
Para a execução da atividade operatória o serviço tem
contado com o apoio das sucessivas administrações,
em particular com o compromisso da actual que tem
facultado toda a tecnologia necessária para a exigente
qualidade e complexidade que a moderna prática
cirúrgica requer. O serviço tem vindo a atingir a
maturidade no âmbito da cirurgia minimamente invasiva
(laparoscópica), sendo de referência nalgumas
técnicas, inclusivamente na área da cirurgia oncológica,
que ocupa uma grande carga laboral da equipa.

O Serviço de Cirurgia Geral do Hospital Amato Lusitano
tem idoneidade formativa pré e pós graduada e
permanentemente forma alunos das licenciaturas em
Enfermagem e Medicina (forma parte da estrutura da
Escola Superior de Saúde Dr. Lopes Dias do Instituto
Politécnico de Castelo Branco e da Faculdade de
Ciências da Saúde da Universidade da Beira Interior) e
médicos dos Internatos Geral e da Especialidade, tanto
de Cirurgia Geral como de outras, tendo em formação
neste momento sete internos em várias etapas.
Os profissionais que integram o serviço possuem um
alto nível de capacidade conseguido através da sua
formação no país e no estrangeiro, e foram submetidos
às avaliações pertinentes pelos organismos
reguladores. A qualidade do trabalho efetuado, em
suma, o atendimento ao doente, é constantemente
aferida e melhorada.
Há ainda a referir que o serviço, tem como objetivos
desenvolver ainda mais o trabalho já efetuado,
nomeadamente a diferenciação em áreas funcionais e
sub-especialização, e estender a abrangência da
cirurgia de ambulatório (em vigor desde 2005) tanto a
nível de patologias, como de área de influência, como
mesmo a incorporação de técnicas minimamente
invasivas, para conseguir que mais doentes possam
beneficiar de um melhor recobro e de um retorno mais
rápido ao seu meio familiar e laboral.
Fonte: Dr. António Augusto da Silva Mendes Gouveia - Director do Serviço de
Cirurgia Geral da Unidade Local de Saúde de Castelo Branco Maio 2014
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Protocolo de acordo com a lavandaria
A Unidade Local de Saúde de Castelo Branco,
estabeleceu um protocolo de acordo com a Lavandaria
Dócar Marques & Pires ,Lda.
Os colaboradores da ULSCB usufruem de 10% de

desconto nos serviços efectuados na lavandaria, com
excepção de tinturaria e limpeza de carpetes e peles
A lavandaria situa-se na rua Dadrá, 4 R/c, 6000-236
Castelo Branco.

Totó e Palhinhas no Hospital - Não dói nem faz mal

A Unidade Local de Saúde de Castelo Branco acabou
de aprovar o projecto apresentado pelo Grupo de Teatro
de Castelo Branco - O VAATÃO com o titulo TOTÓ E
PALHINHAS NO HOSPITAL - NÃO DÓI NEM FAZ MAL.
Este projecto será desenvolvido no Serviço de Pediatria
da ULSCB, onde duas vezes por mês, elementos do
VAATÃO se deslocam ao serviço de Pediatria para
animar o público-alvo, que são as crianças internadas,
envolvendo os profissionais de saúde e os familiares.
"Pretendemos levar uma lufada de riso, humor, alegria e
ternura às crianças. Tratar-se-á de encontros
afectuosos que aliviem o desconforto, a tristeza e, até, a
solidão. Através da magia e da boa disposição,
pretende-se estimular e divertir as crianças

contrariando os medos e a ansiedade
decorrentes do internamento."
Os palhaços, através de mímica, realizarão todo
um conjunto de jogos que facilitem o despertar e
a sociabilização das crianças, de modo a
estimular a sua participação lúdica. Serão
desenvolvidos pequenos guiões que comportam
canções e instrumentos muito simples,
pequenas histórias contadas por marionetas,
desenhos, bolas de sabão e pequenos truques
de magia, entre outras actividades lúdicas. O
objectivo é contribuir para aumentar a auto-estima e o
clima de confiança que favoreça de forma pedagógica e
afectuosa o efeito benéfico das terapias.

Dia da Mãe
O Dia da Mãe é uma data comemorativa em que se homenageia a mãe e a
maternidade e serve para reforçar e demonstrar o amor dos filhos pelas suas
mães.
É celebrado no primeiro Domingo de Maio, que este ano aconteceu no dia 4
de Maio.
O Voluntariado Hospitalar da Unidade Local de Saúde de Castelo Branco
homenageou as mães, oferecendo diplomas personalizados, com uma
dedicatória, a todas as mães que acompanhavam os seus filhos, no serviço
de Obstetrícia e Pediatria da ULSCB.
Também distribuiram marcadores e flores com o Poema “Parabéns Mãe” que
a equipa do voluntariado ofereceu a todas as mães que encontraram nesse
dia, bem como as que estiveram presentes na eucaristia das 17.30h,
realizada na capela da ULSCB.
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Formação elaborada em Maio de 2014
Demências e Síndromes Geriátricos
Esta formação teve como objectivo geral, contribuir para aumentar os
conhecimentos dos profissionais médicos e enfermeiros na abordagem clinica das
doenças nas pessoas idosas, através da introdução e caracterização dos principais
Síndromes Geriátrico.
Destinatários: Médicos, Enfermeiros, TSS e TDT

Marketing Público/Comunicação Institucional/
Técnicas de Comunicação
Não obstante da natureza e missão distintas entre empresas publicas e empresas
privadas, o recurso à actividade de marketing, por parte do sector público, respeita
ao seu interesse em ganhar níveis de desempenho comparáveis àqueles que o
sector privado tem atingido, quer na gestão eficiente de recursos humanos e
financeiros, quer na capacidade de comunicar e satisfazer as necessidades e
expectativas dos consumidores.
Destinatários: Médicos, Enfermeiros, TSS e TDT e outros profissionais de Saúde

Planeamento estratégico e Gestão por Objetivos
O planeamento envolve a definição dos objectivos da organização, estabelecendo
a estratégia global (que pode ser definida como o conjunto de caminhos seguidos
pela empresa para alcançar os objectivos), e o desenvolvimento de planos para
integrar e coordenar as actividades da organização.
Destinatários: Médicos, Enfermeiros, TSS e TDT e outros profissionais de Saúde

Ética e Deotologia Profissional
Reconhecer e aplicar os princípios fundamentais da deontologia e ética
profissional. Reconhecer e respeitar os direitos da pessoa humana.
Destinatários: Multiprofissional

