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Obrigado

“ A forma correcta de pedir ajuda é ligar sempre para o 112”, assim
começou a nossa conversa com o Director do Serviço de Urgência da
ULS de Castelo Branco, Dr. Horácio Perez e a Coordenadora da VMER
de Castelo Branco, Dra. Isabel Antunes.
A VMER iniciou em 2005, a sua actividade em Castelo Branco, com
uma equipa de 14 Médicos e 18 enfermeiros. Actualmente fazem parte
desta equipa 21 Médicos e 19 enfermeiros.
Neste momento, o CODU coordena as saídas e o transporte, e o
hospital fornece os recursos humanos e a parte técnica.
A especialização é realizada em Coimbra, frequentando cursos
específicos e pontualmente, é feita formação dos elementos da equipa.
Também, sempre que solicitado, deslocam-se às escolas para
esclarecer os mais jovens.
“A maneira que arranjamos para estarmos sempre operacionais, foi
fazermos horários de 8h em que estamos sempre alocados à VMER, tal
foi possível devido à concordância que houve entre o Conselho de
Administração da ULS e a Direcção do Serviço de Urgência”.
“Assim, quando algum colega não consegue fazer o seu turno,
rapidamente conseguimos a sua substituição”.
“Muitas vezes é um trabalho por amor à camisola, se formos activados
minutos antes de acabar o nosso turno, claro que a nossa hora de saída
se vai estender ao que estava estipulado…mas quando entramos na VMER,
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temos que estar conscientes que não vamos ter um horário
normal”.
“Temos noção que estarmos sempre operacionais salva
muitas vidas”
É muito importante que quem liga para o 112, saiba de uma
forma clara e perceptível, dar o máximo de informações,
desde a situação clínica da vitima, ao local onde se encontram,
tentando sempreque possível indicar um ponto de referência,
todos estes e outros dados são muito importantes para o
auxilio rápido da vitima.
“Não trabalhamos sozinhos, temos uma óptima articulação
com os bombeiros, que são eles que muitas vezes chegam em
primeiro lugar ao local e fazem uma 1ª avaliação da situação, e
depois se necessário, chamam-nos”.
“Muitas vezes são eles a iniciar o trabalho, começam a
estabilizar a vitima (iniciando por exemplo o suporte básico de
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vida) até á nossa chegada”.
“O trabalho de equipa faz todo o sentido, nestas situações”,
referem os dois médicos.
O grande problema é que Castelo Branco é um distrito com
longas distâncias e por vezes estamos num lado da Cidade e
somos chamados para o outro lado, completamente oposto
ao sítio que nos encontramos.
Na nossa região temos muita população idosa, com mais de
80 anos, temos muitos lares, muitos acidentes agrícolas bem
como muitas ocorrências ditas sazonais (por exemplo a
apanha da azeitona que origina quedas) estes e outros são o
maior índice de saídas da VMER de Castelo Branco.
ANO

Nº DE OCORRÊNCIAS

2011

759

2012

922

2013

1104

2014 (6 PRIMEIROS MESES)

620

TOTAL DE SAÍDAS POR ANO

MOTIVO
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ANO
2011

2012

2013

2014

ACIDENTE VEICULO DE DUAS RODAS

19

13

14

4

ACIDENTE COM VEICULO LIGEIRO

33

63

46

26

ACIDENTE COM MÁQUINA INDUSTRIAL

8

4

2

4

ACIDENTE COM VEICULO PESADO

1

2

1

0

ACIDENTE COM COMBOIO

1

1

2

0

ACIDENTE COM VEICULO AGRICOLA

5

9

6

5

ATROPELAMENTO

13

8

9

4

QUEDA DE ALTURA

50

35

60

32

ACIDENTE ARMA DE FOGO

3

14

4

2

ACIDENTE ARMA BRANCA

6

5

5

2

ACIDENTE POR SUBMERSÃO

0

2

2

4

QUEIMADURA

2

4

3

2
5

INTOXICAÇÃO

14

22

23

TRABALHO DE PARTO

14

8

8

7

DOENÇA

537

695

854

440

PARAGEM CARDIORESPIRATÓRIA

51

5

51

66

DESACTIVADOS

2

0

14

16

CAUSA NÃO ESPECIFICADA

0

32

0

1

TOTAL DE SAIDAS
POR ANO
DA OCORRÊNCIA
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Dados relativos ao 1º Semestre de 2014
HOMENS

1702

MULHERES

1412

NÃO ESPECIFICADO

291

SAIDAS POR DIA DA SEMANA

NOITE (00:00 - 08:00)

568

MANHÃ (08:00 - 16:00)

1577

TARDE (16:00 - 24:00)

1252

NÃO ESPECIFICADO

8

SAIDAS POR SEXO DA VITIMA

SEGUNDA

456

TERÇA

481

QUARTA

480

QUINTA

525

SEXTA

470

SÁBADO

476

DOMINGO

512

NÃO DEFINIDO
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SAIDAS POR TURNO

Novo aparelho de TAC com baixa dose de radiação
A ULS de Castelo Branco adquiriu, em Julho, um novo
equipamento de Tomografia Computorizada (TAC), de
última geração, o SOMATOM Perspective 16, lançado
em Chicago no RSNA de 2013 (Congresso Internacional
de Radiologia).
Foi o primeiro a ser instalado em Portugal e está
disponível no Serviço de Imagiologia.
A ULS contou com o apoio de especialistas para a
formação e recolha de impressões acerca deste sistema
absolutamente inovador que alia a mais elevada
tecnologia de ponta à gestão automática dos
parâmetros de aquisição, permitindo a otimização da
sua utilização.
O SOMATOM Perspective está equipado com as mais
avançadas tecnologias de redução de dose, tais o
CARE Dose4D e o SAFIRE (reconstrução iterativa
baseada no raw data), que possibilitam a aquisição de
imagens de excelente qualidade de diagnóstico com a
menor dose de radiação possível, independentemente
do tamanho e da anatomia do paciente.
Permite assim, a realização de exames diferenciados,
aliando as mais baixas doses de radiação, a qualidade
do diagnóstico e o conforto do paciente.
Este sistema integra tecnologias inovadoras que
permitem responder às solicitações mais exigentes a

que os prestadores de saúde estão sujeitos com o mais
elevado padrão de exigência clínica e o máximo
conforto para o paciente pois o seu design compacto
facilita a colaboração de todo o tipo de doentes
(pediátricos, pouco colaborantes e claustrofóbicos)
aquando da realização do exame.
O novo equipamento de TAC está ainda equipado com
uma plataforma tecnológica de pós-processamento e
relatório de exames, o syngo.via, que possui
ferramentas avançadas para um diagnóstico rápido e
preciso de exames gerais de Corpo e Neurorradiologia,
Vasculares (Angio TC), Dental Scan, Colonografia
Virtual e Perfusão Cerebral, entre outros.
O investimento cifrou-se num valor de cerca de 230 mil
euros e é uma mais valia para a população que serve.
No que respeita a recursos humanos, conta o Serviço
de Imagiologia, com dois médicos especialistas, que
além dos exames de TAC trabalham em Ecografia,
exames convencionais de radiologia e outros, bem
como com quinze TDT' s.
Esta inovação tecnológica implica que a ULSCB
mantenha o acordo de colaboração com médicos do
CHUC, que, desde há quatro anos se deslocam a esta
Instituição de Saúde, e que tem sido uma mais valia
para profissionais e utentes.
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Totó e Palhinhas no Hospital - Não dói nem faz mal

A Unidade Local de Saúde de Castelo Branco (ULSCB)
em parceria com o Grupo de Teatro de Castelo Branco O Váatão, iniciaram em Julho um projecto de animação
Totó e Palhinhas no Hospital - não dói nem faz mal, a
decorrer no Serviço de Pediatria da ULSCB.
Do projecto fazem parte duas personagem, a Ariana e a
Neuza, que dão vida ao TOTÓ e à PALHINHAS onde,
através de diversas actividades, espalham um pouco de
magia e alegria de forma a aumentar a auto-estima e
confiança das crianças.
Assim, duas vezes por mês, levam sorrisos, mimo e boa

disposição às crianças
internadas no Serviço de
Pediatria bem como aos seus
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”
afirmam os responsáveis.
Por seu lado, António Vieira
Pires, Presidente do C.A. da
ULSCB, caracteriza esta
parceria como um “projecto
simples mas com grande
significado num local onde se
encontram crianças doentes, em que o objectivo
principal passa por aproximar as crianças a um
ambiente acolhedor, para que estas se possam sentir
confortáveis”. Afirma também que a “ULSCB estará
sempre disponível para ajudar o Váatão e continuar a
promover este protocolo de grande importância cultural
e pedagógica”.

Visita ao Serviço de Pediatria/Ucern
O ATL do Centro de Cultura Contemporânea de Castelo
Branco visitou o Serviço de Pediatria / UCERN da
Unidade Local de Saúde de Castelo Branco.
A visita decorreu no dia 4 de Setembro a partir das 16h,
e as nove crianças com idades compreendidas entre os
6 e os 12 anos fizeram-se acompanhar por duas
educadoras.
O objectivo deste tipo de visitas é fundamentalmente,
minimizar os medos que uma vinda ao hospital pode
criar.
Estas crianças foram recebidas pela Enfermeira
Responsável, a qual apresentou não só o serviço, como
também foram feitos ensinos/formação em saúde que a
Enfermeira e as Educadoras entenderam ser
pertinentes para esta faixa etária.
As crianças apresentaram-se muito interessadas tendo
levantado inúmeras questões.
A visita terminou com as crianças entusiasmadas,
sorridentes e com um enorme desejo de voltar.
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1º Congresso Médico da Beira Interior
A ULS de Castelo Branco, ULS Guarda e o Centro
Hospitalar Cova da Beira realizaram, entre os dias 24 e
27 de Setembro, o 1º Congresso Médico da Beira
Interior, considerado o maior evento, desta natureza
realizado na região.
Tendo como tema central a "Urgência", o Congresso,
que se realizou no Teatro Municipal da Guarda, abordou
questões associados às várias especialidades:
Pediatria, Psiquiatria, Gastroenterologia, Neurologia,
Cardiologia, Pneumologia, Ortopedia, Cirurgia e
Medicina Interna.
A organização contou com o apoio da Faculdade de
Ciências da Saúde da Universidade da Beira Interior, do
Instituto Politécnico da Guarda e Câmara Municipal da
Guarda. O evento teve o parecer favorável do Conselho
Nacional para Avaliação da Formação da Ordem dos
Médicos.
A ULS de Castelo Branco conquistou um 1º prémio de
Comunicação Oral com o tema “Colecistomia
Percutânea guiada por Ecografia - Uma alternativa no
doente crítico com Colecistite Aguda” apresentado pela
Dra. Cátia Leitão (Interna de Gastrenterologia), e uma
Menção Honrosa nos Posters apresentados pelas Dra.
Marta Travessa e Dra. Mónica Pedreiro (Serviço de
Pediatria) com o tema “Diabetes Mellitus Tipo 1
inaugural em Crianças - Estudo retrospectivo entre
2000-2014.
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Serviço de Gastrenterologia da ULSCB
- Melhor Comunicação Oral de Endoscopia Digestiva
No passado mês de Junho, decorreu no Centro de
Congressos do Estoril, a Semana Digestiva 2014.
O Serviço de Gastrenterologia da ULS de Castelo
Branco obteve o prémio para melhor comunicação oral
de Endoscopia Digestiva atribuído a Cátia Leitão,
Santos A., Pinto J., Ribeiro H., Pereira B., Caldeira A.,
Tristan J., Sousa R., Pereira E., Banhudo A. , pelo
trabalho “FACTORES PREDITIVOS DE DOR
DURANTE A COLONOSCOPIA SEM SEDAÇÃO”

Sertã com uma Unidade de Cuidados na Comunidade

Com base no Decreto-Lei nº 28/2008, de 22 de
Fevereiro, art.º 11, criou-se a Unidade de Cuidados na
Comunidade (UCC) na Sertã.
A finalidade é prestar cuidados de saúde, apoio
psicológico e social, de âmbito domiciliário e
comunitário, às pessoas, famílias e grupos mais
vulneráveis em situação de maior risco ou dependência
física e funcional, atuando na educação para a saúde e
na integração em redes de apoio à família.
A UCC tem sede no Centro de Saúde da Sertã e é
constituída por uma equipa multidisciplinar, coordenada
pela Enfermeira Especialista em Enfermagem de
Reabilitação Ana Isabel Dias, que se propõe executar as
atividades propostas dos programas/ projetos que
constam no seu Plano de Ação.
O Plano pretende responder às necessidades de saúde

da população e engloba projetos/programas na área da
Preparação Para o Parto, CPCJ, SNIPI, Saúde
Escolar/Adolescente, Rede Social, Cuidar Cuidadores,
Consulta de Alcoologia.
Destaca-se, também a Equipa de Cuidados
Continuados Integrados (ECCI) que é constituída por
enfermeiro generalista, enfermeiro especialista em
enfermagem de reabilitação, médico, fisioterapeuta,
psicólogo, nutricionista e assistente social. E os
projetos na área de reabilitação, direcionados para as
mulheres mastectomizadas, recuperação pós-parto e
utentes portadores de limitação funcional, entre outros.
A UCC da Sertã articula-se com todas as unidades
funcionais que existem na ULSCB bem como com
outras entidades externas à mesma, de forma a
rentabilizar os recursos existentes.
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Formação e outros eventos
Diagnóstico Clínico e avaliação do Doente nos últimos dias ou horas de vida

Contratação Pública e Sistemas de Aquisição de Bens e Serviços
Co-financiado pelo FSE e pelo Estado Português:

EXCEL

Cuidados Paliativos e Intervenção no processo do luto

Congresso Internacional - Prevenir e Combater as Infecções Associadas aos Cuidados de Saúde
Enf. Lourdes Reis (Prelectora) - Grupo Coordenador Local - Programa de Prevençaõ e Controle de Infecções e
Resitências aos Antimicrobianos (GCL-PPCIRA)

Pessoal aposentado na ULSCB
Junho 2014
NOME
Abel Jesus Roque
Armando Oliveira Roque

Assistente Operacional

Ilda Maria Santos Pires

Assistente Operacional

Joaquim Pereira Reis Rolo

Assistente Técnico

Jorge Manuel Mendes

Assistente Técnico

José Luís Palheta Mendes
Luís Gonzaga Pires Antunes
Maria do Carmo Guerra Pires Ribeira Vicente

Julho 2014

CATEGORIA
Coordenador Técnico

Téc. Especial. Saúde Ambiental
Assistente Técnico
Téc. Especial. Anal. Clínicas

Maria de Fátima Veríssimo Marques

Assistente Operacional

Maria de Lurdes Luís Ribeiro Cocho

Assistente Operacional

Maria Pereira Martins Santos

Assistente Operacional

NOME
Benvinda Maria Antunes Gomes Moura Santos
Maria Rosa Almeida Tomé
Francisco Freire Mateus

CATEGORIA
Enfermeiro
Enfermeiro Chefe
Técnica Superior

Herminia Batista Ramos Lourenço

Assistente Operacional

Maria Jesus Silva Antunes

Assistente Operacional

Maria Margarida Lopes Pombo Batista
Maria Terezinha Sanches Barata

Agosto 2014
NOME

CATEGORIA

Ana Maria Geraldes Correia

Assist. Grad. Sénior Med. Geral e Fam.

António Manuel Ribeiro Pinto

Coordenador Técnico

António Martins Andrade

Técnico Superior

Francisco Nunes Dias

Assistente Operacional

Gracinda Jesus Ventura Filipe

Assistente Operacional

João Manuel Mendes Belo
Luís Pires Tavares
Manuel Vilela Rodrigues Nunes
Maria Alice Martins Félix Trindade
Maria Genoveva Santos Roque Gil Fernandes
Maria Hermínia Gardete Pais Soares
Maria da Conceição Campos Martins Machado Ferreira

Assistente Técnico
Assistente Técnico
Assistente Operacional
Assistente Técnico
Técnico Esp. 1ª Cl - Análises Clínicas
Assistente Técnico
Enfermeiro

Assistente Técnico
Enfermeiro

