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Dia Mundial da Criança
O Serviço de Pediatria e o Gabinete de Comunicação e Imagem
proporcionaram um dia totalmente diferente ás crianças internadas no
Dia Mundial da Criança.
Tivemos a participação do Grupo de Teatro de Castelo Branco Váatão
que num cariz solidário e numa forma lúdica “deram vida a duas
simpáticas bonecas que entre pinceis e tintas, contaram um conto,
procurando transformar momentos menos favoráveis em memórias de
encanto”.

Unidade Local de Saúde
de Castelo Branco

REDACÇÃO
Gabinete
de Comunicação
e Imagem

COMPOSIÇÃO
GRÁFICA
Serviço de
Investigação, Formação
e Ensino

PERIODICIDADE
Mensal

O Boletim Informativo não adapta o novo
acordo ortográfico.
Contamos com a sua participação.
Faça-nos chegar comentários, eventos ou
outras noticias do seu Serviço para o
gabinete de Comunicação e Imagem
através dos emails:
gabinete.comunicacao@ulscb.min-saude.pt
acgil@ulscb.min-saude.pt
Obrigado

O Presidente da ULSCB, homenageou
todas as crianças, com um marcador de
livros onde se podia ler um magnifico
verso de sua autoria:
“Hoje é um dia de coragem
E entretanto a manhã já canta,
não deixando apagar a imagem
de um dia que devagar se levanta.
Apelo sempre à lembrança de cada dia
que ainda ouso esperar com ansiedade,
por ter dentro de mim a fantasia
de que será bom ter sempre mais idade.
Mas a minha alegria é a impertinencia
Por me achar sempre criança
Que é apanágio da impaciência
Que vai somando raios de esperança!
António Vieira Pires
01.06.2014
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Momentos para mais tarde recordar: Dr. Marcelo (Váatão), Dr. Vieira Pires (CA), Dra. Sandra Duarte(CA), Enf. Celeste (Pediatria), Dra. Almerinda (Pediatria). Enf. João Carlos
(CA), Inês (Educadora Infância-Pediatria), bonequinhas do Váatão ( da esquerda para a direita)

Tal como em anos anteriores, o Serviço de Pediatria foi presenteado com brinquedos doados pela Fundação Luís
Figo, e estes foram distribuídos pelos elementos do Conselho de Administração às crianças que se encontravam
internadas no serviço
O almoço desse dia foi servido a pensar nas crianças em que os alimentos tiveram o formato de corações, flores e
recriaram-se autenticas caras divertidas. Actividade apoiada pela Dietista da ULSCB.
O lanche também foi especial reforçado com gelatinas, sumos, sandes de fiambre e queijo, sempre claro,
salvaguardando a situação clínica de cada criança.
Houve ainda oferta de pinturas faciais, balões, e muita , muita animação…..
A todos muito Obrigado.

As comemorações não ficaram por aqui, e desenvolveram-se actividades lúdico-pedagógicas feitas com
materiais recicláveis, orientadas pela educadora de infância da ULSCB.
Destas actividades fizeram parte a construção de asas de borboletas com cartolina e tintas de água para as
meninas, e molduras com rolos de papel higiénico para os meninos.
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Dia Mundial sem tabaco

Dr. Gonçalo Salvado - Responsável do Serviço de Pneumologia da ULSCB, Dra. Isabel Antunes Responsável da consulta de desabituação tabágica da ULSCB

Para assinalar este dia que se comemorou no dia 31 de
Maio, fomos falar com a Dra. Isabel Antunes e com o Dr.
Gonçalo Salvado, onde nos foi explicado que a consulta
de desabituação tabágica se realiza uma vez por mês, e
em 2013 totalizou 165 atendimentos, sendo que 51
pessoas entraram pela primeira vez na consulta e 114
vieram de consultas seguintes.
Falamos ainda dos benefícios de não fumar e em como a
Motivação é a palavra chave no combate ao vício do
tabaco.
Deixaram ainda a mensagem que fumar é uma porta
aberta para doenças Respiratórias e Cardiovasculares e
que na consulta são avaliados os factores de risco dos
utentes e são dadas orientações para a desabituação
tabágica.
“Na consulta aparecem mais homens que mulheres, as
mulheres estão a aparecer numa faixa etária cada vez
mais jovem, e são as mulheres que tem maior dificuldade
em deixar o hábito, têm uma maior resistência muitas
vezes associado ao efeito pós, que é o aumento de
peso”, opinião partilhada pelos dois médicos.
“As mulheres fumam mais que os homens, pois tem a
ver em se quererem afirmar na sociedade, sei que está
errado - suspira Dra. Isabel mas a parte social influencia
o hábito. Recorrem muitas vezes à consulta inicialmente
com o intuito de deixar de fumar , mas se a motivação
não existir, não estiver lá , não funciona”.
“Se não houver vontade própria no querer deixar de
fumar, não há nada que faça deixar de fumar, pois o
querer deixar de fumar é mesmo muito importante, caso
contrario torna-se um desperdício de tempo para o
doente e para o médico”, opinião partilhada pelos
entrevistados.

Qual o melhor método para deixar de fumar?
“Muitas vezes quando aqui chegam à consulta já vem
informados dos métodos existente, desde pastilhas,
adesivos, entre outros, depois coloca-se a questão da
comparticipação por parte do estado para a medicação,
o que em caso afirmativo, certamente existiria uma
maior aderência, seria um incentivo para ter cada vez
mais fumadores nas consultas”, acrescenta Dra. Isabel.
Qual o período de tempo mais difícil para deixar de
fumar?
“Se o fumador vier à consulta mesmo motivado em
deixar de fumar (pausa), eu penso que nos próximos 15
dias eu tenho um fumador sem fumar, mas este é o
período inicial. Se tiver um mês sem fumar, penso, que é
para continuar, claro sempre se mantiver a mesma
motivação”.
Como se processam as consultas?
“Inicialmente vêem quinzenalmente à consulta, depois
quando estão sem fumar vêm mensalmente,
trimestralmente e só ao fim de 1 ano sem o hábito do
tabaco é que têm alta da consulta”.
Os médicos que já combatiam o tabaco enfrentam
agora os cigarros electrónicos, que são vendidos como
menos nocivos, “ o esforço que tinha sido conseguido
até agora de tirar o tabaco dos ambientes fechados
estava-se a perder agora com o permitir dos cigarros
electrónicos”, diz o médico Gonçalo Salvado.
“ Recomenda-se a prática de desporto e a mudança de
hábitos alimentares, bem como frequentar espaços de
convívio mesmo que estes tenham fumo, pois não
vamos nunca ter um mundo sem tabaco, vamos ter que
nos adaptar a não fumar e ao mesmo tempo conviver
com eles em simultâneo”.
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Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância (SNIPI)

No passado dia 19 de Junho foi criada a Equipa Local de
Intervenção de Castelo Branco (ELI) que em
colaboração com a ELI do Fundão vão integrar o
Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância
(SNIPI).
A assinatura do protocolo teve lugar na Unidade Local
de Saúde de Castelo Branco, e baseou-se em parcerias
institucionais, onde estiveram presentes os principais
representantes da ULSCB, do Ministério do Trabalho e
da Segurança Social de Castelo Branco, do Ministério
da Saúde, e da Educação.
A ELI de Castelo Branco engloba Castelo Branco, Vila
Velha de Rodão e Idanha a Nova e na assinatura do
protocolo estiveram presentes os representantes do
Centro Distrital de Castelo Branco, da ULS de Castelo
Branco, a Direcção Geral dos Estabelecimentos de
Ensino (DGestE), a APPACDM de Castelo Branco e o
Município de Idanha a Nova.
A ELI do Fundão que engloba Fundão e Penamacor fezse representar pelo Centro Distrital de Castelo Branco,
pela ULS de Castelo Branco, ACES Cova da Beira,
Direcção Geral dos Estabelecimentos de Ensino

(DGestE), APPACDM de Castelo Branco e pelo
Município do Fundão.
Na cerimónia estiveram também presentes a ARS
Centro, os coordenadores da ELI de Castelo Branco e
do Fundão, a subcomissão do Centro de SNIPI, os
representantes do Agrupamento de Escolas Afonso de
Paiva e Gardunha e Xisto.
A ELI tem como objectivo garantir condições de
desenvolvimento das crianças com funções ou
estruturas do corpo que limitam o crescimento pessoal,
social e a participação nas actividades típicas para a
idade, bem como das crianças com risco grave de
atraso para o desenvolvimento de crianças entre os 0 e
os 6 anos de idade.
È constituída por uma equipa multidisciplinar desde
educadores de infância, Técnicos de Serviço Social,
Psicólogo, Terapeutas da Fala, Enfermeiros, Médicos,
entre outros e terá sede no Centro de Saúde de Castelo
Branco /S. Tiago, mas poderá também desenvolver a
sua actividade na residência da criança, creche, ama,
estabelecimento de educação pré-escolar, IPSS de
instituições de acolhimento temporário.
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O Internamento em Pediatria

A criança/adolescente internada vivencia por vezes
experiências dolorosas e desagradáveis, em ambiente
estranho e muitas vezes agressivo, o que geralmente se
repercute no seu desenvolvimento psicossocial e
intelectual, podendo influenciar negativamente na
aceitação do tratamento.
A humanização do tratamento tem como objetivo
principal minimizar/eliminar esse efeito. Todas as
medidas de humanização prestadas às crianças e
adolescentes/família ajudam a promover o suporte
necessário para encarar a doença, influenciando
diretamente o sucesso e aceitação da situação clínica.
O internamento em Pediatria destina-se à assistência da
criança e do adolescente, nos seus diversos aspectos,
sejam eles preventivos ou curativos.
O serviço de Pediatria localiza-se na ala direita do 5º
piso do Hospital Amato Lusitano.
Composto por: 5 quartos, com um total de 10 camas.

Existe 1 sala de actividades/refeitório, 1 sala de
informática/pais, gabinetes (médico e de enfermagem)
e salas de apoio (sala de tratamentos e sala de
preparação de medicação).
O nosso serviço de Pediatria é constituído por uma
equipa multidisciplinar composta por
médicos,
enfermeiros, assistentes operacionais, técnico
administrativo e educador de infância. Destina-se ao
internamento de crianças desde os 29 dias de vida até
aos 14 anos e 365 dias inclusive, apesar da idade
pediátrica ter sido alargada aos 17 anos e 364 dias
segundo o despacho 9871/2010.
As crianças são internadas através do serviço de
urgência, consulta externa ou por transferência de
unidades internas da ULS, ou de outras instituições de
saúde. Neste serviço também são recebidas crianças
em hospital de dia com sessões previamente
agendadas pelo pediatra.
Sempre que uma criança é sujeita a internamento é
explicada a situação clínica e tratamento a efetuar à
criança/família em termos compreensíveis para a sua
idade e desenvolvimento. Para além disso faz-se
ensino aos pais/acompanhantes de modo a serem
integrados nos cuidados a prestar ás crianças e
tornarem-se parceiros no cuidar.
Assim, o objectivo máximo da equipe de Pediatria é
maximizar o bem estar das crianças e seus conviventes
significativos/família, pelo que todos trabalham no
sentido de prestar cuidados de excelência melhorando
desta forma todo o processo de cuidados, atendendo
sempre ás necessidades dos mesmos.
Fonte: Equipa do Serviço de Pediatria da ULS de Castelo Branco, EPE

Desempenho Assistencial da ULSCB
Período de 01 Janeiro a 31 de Maio 2014
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Gabinete do Cidadão
.O Gabinete do Cidadão da ULSCB rege-se e dá
cumprimento ao Despacho nº 8958/2013, de 9 de Julho,
do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde. É
um espaço de cidadania centrado no utente que se
destina a apoiar, orientar, informar, esclarecer e
encaminhar, recebendo petições, sugestões,
agradecimentos e reclamações, constituindo assim,
simultaneamente, um instrumento de gestão dos
serviços da ULSCB e um meio de defesa dos utentes.
A sua composição é constituída por uma responsável,
Técnica Superior e uma funcionária a exercer funções
administrativas, nomeadas pelo órgão dirigente da
Instituição e na sua dependência directa e funcional.
Compete ao Gabinete do Cidadão, verificar as
condições de acesso dos utentes aos cuidados de
saúde, promover e divulgar os seus direitos e deveres,
assegurar o registo e tratamento das exposições,
sugestões, reclamações e elogios dos utentes, relativas
aos cuidados prestados, respondendo às mesmas e
propondo medidas correctivas/preventivas a adoptar.
Nos termos do Despacho nº 8958/2013, de 9 de Julho
procedeu-se à alteração dos cartazes existentes, tendo
sido apresentado o novo modelo que será afixado por
todo o HAL, no sentido de actualizar a informação neles
contida e divulgar o Gabinete do Cidadão.
“Somos assim, um elo de ligação entre o órgão dirigente,
o cidadão, os profissionais e os serviços”.
Fonte: A equipa do Gabinete do Cidadão da ULS de Castelo
Branco, EPE

1º Encontro de Neurodesenvolvimento da Beira Interior
No dia 27 de Junho realizou-se o I
Encontro de Neurodesenvolvimento da
Beira Interior que teve a participação da
ULS de Castelo Branco, Centro Hospital
da Cova da Beira e ULS da Guarda , no
auditório do Hospital Pêro da Covilhã.
O objectivo deste encontro foi
“promover a aquisição de
conhecimentos na área do
desenvolvimento psicomotor da criança
tanto a nível dos profissionais de saúde
como dos professores e educadores
que se debatem com esta problemática;
visou ainda a troca de experiencias e a
promoção da comunicação entre os
profissionais da saúde e os
profissionais da educação”.
O tema geral em discussão neste
encontro foi “o Jogo em
Neurodesenvolvimento” e foi dividido
em 3 partes: “Brincar é crescer”, “Novas
tecnologias no ensino” e por último
“Novas tecnologias e comportamentos”.
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Caminhada da Diabetes
No dia 15 de Junho a caminhada foi a atracção principal
de um programa diverso que incluiu rastreios gratuitos e
animação desportiva a todos os que quiseram participar.
Na feira da Saúde, esteve presente a Unidade da
Diabetes, da Unidade Local de Saúde de Castelo
Branco.
O objectivo desta iniciativa foi a prevenção da diabetes,
que está a aumentar a nível mundial sendo que mais de
360 milhões de pessoas sofrem desta doença.

Atinge todos os estratos sociais e
económicos, e só em Portugal
cerca de 990 mil pessoas tem
diabetes.
É importante participar em
iniciativas que promovam um
estilo de vida saudável, a
prevenção é a melhor ferramenta
para o combate à Diabetes!

Momento de Reflexão - Pensamento-Saúde
Visitar Estar Falar - Tocar
Iniciando algumas reflexões sobre a assistência no
campo da Saúde desejo apresentar o valor do calor,
quando se passa pela dor.
Seguindo as inspirações Bíblicas, notamos numa
atitude muito frequente que Jesus tinha diante dos
doentes que curava.
Habitualmente, saudava, dialogava, tocava e depois
curava.
Como início de temas de reflexão apresento desta vez o
valor do toque: saudação na mão ou outra que entra e
sensibiliza o coração.
Lembremos os textos que refiro de seguida:
1-“Jesus se compadeceu dele, estendeu a mão e o
tocou, dizendo: 'Eu quero, fica limpo'.
E, imediatamente, a lepra desapareceu e ele ficou
limpo” (Mc 1,41-42)
2- Jesus se levantou e o seguiu com os discípulos.
Nisso, uma mulher, que há doze anos sofria de
hemorragia, achegou-se por trás e lhe tocou a borda do
manto. Pois ela pensava: Se eu ao menos tocar o manto
dele, ficarei curada. Jesus virou-se e, vendo-a, disse:

“Filha, tem confiança, a tua fé te curou”. (Mt. 9, 19-22)
3- Aconteceu que Jesus estava numa das cidades, e
apareceu um homem coberto de lepra. Ao ver Jesus,
prostrou-se de joelhos diante dele e lhe suplicava
dizendo: “Senhor, se quiseres, podes limpar-me”.
Estendendo a mão, ele o tocou e disse: “Eu quero, fica
limpo”. No mesmo instante a lepra desapareceu. (Lc 5,
12-13)
4-Jesus deixou os arredores da cidade de Tiro, passou
por Sidônia e foi para o mar da Galiléia, atravessando o
território da Decápole. Trouxeram-lhe um surdo-mudo,
pedindo que lhe impusesse as mãos. Levando-o à
parte, longe da multidão, colocou-lhe os dedos nos
ouvidos, cuspiu e lhe tocou a língua com saliva.
Levantou os olhos para o céu , suspirou e disse: Effatá,
que quer dizer: Abre-te. Imediatamente os ouvidos dele
se abriram, soltou-se a língua e ele começou a falar
perfeitamente. (Mc. 7, 31-35)
5- Pensamento: Nossos espíritos se precipitaram um
para o outro ao tocar dos lábios. (Alfred Tennyson)
Padre João Avelino
Capelão da Unidade Local de Saúde de Castelo Branco

A Unidade Local de Saúde de Castelo Branco agradece...
…pelos anos de trabalho, grande empenho e forte dedicação aos seguintes colaboradores:
Nome
Abel Jesus Roque

Categoria

Serviço

Coordenador Técnico

Aprovisionamento

Armando Oliveira Roque

Assistente Operacional

S.I.E.

Ilda Maria Santos Pires

Assistente Operacional

Unidade Diabetes

Assistente Técnico

CS S. Miguel

Joaquim Pereira Reis Rolo
Jorge Manuel Mendes
José Luís Palheta Mendes
Luís Gonzaga Pires Antunes
Maria Carmo Guerra Pires Ribeira Vicente

Assistente Técnico

Transportes

Téc. Especial Saúde Ambiental

CS Vila Velha de Rodão

Assistente Técnico

Arquivo Clínico

Téc. Especial Anal. Clínicas

Laboratório

Maria Fátima Veríssimo Marques

Assistente Operacional

Aprovisionamento

Maria de Lurdes Luís Ribeiro Cocho

Assistente Operacional

Cirurgia Geral 1 - H

Maria Pereira Martins Santos

Assistente Operacional

Pediatria

