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A Comissão de Aleitamento Materno e Conselheiros em Aleitamento
Materno da Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, juntaram-se ás
comemorações da Semana Mundial do Aleitamento Materno 2014, este
ano com o tema “Amamentação: Uma Vitória para toda a Vida!”
As actividades decorreram entre os dias 6 e 12 de Outubro, onde dezenas
de crianças do pré-escolar e escolar das escolas de Castelo Branco se
deslocaram ao HAL, para ouvir falar sobre a importância do Aleitamento
Materno com o tema “Perfeito Perfeito é Mamar ao peito”.
Através de jogos, brincadeiras com bonecos e realização de desenhos,
esta Comissão pretendeu que a mensagem sobre os benefícios da
amamentação, chegasse aos pais pelos próprios filhos.
Também no ACES BIS se realizaram sessões de educação para a saúde
“Aleitamento Materno e Alimentação Complementar” bem como uma
exposição de desenhos sobre a Amamentação.
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Caminhada da Semana do
Aleitamento Materno da ULSCB
No âmbito da Semana Mundial do Aleitamento Materno,
onde decorreram actividades ao longo de toda a
semana na ULSCB a Comissão de Aleitamento Materno
organizou uma “Caminhada pela Amamentação”.
Realizou-se no dia 12 de Outubro, com inicio na zona de
Lazer de Castelo Branco e a presença de mais de 300
caminhantes.
Para além do percurso pedestre de mais ou menos 2
Km, diversas actividades encheram essa manhã de
domingo, em que nem o mau tempo afastou os
participantes.
Após a caminhada, decorreu uma aula bem animada de
Zumba e PNF-CHI (Clinibeira), e os Workshops da HOMEMADE e BOLOS DAYANA.
A manhã foi ainda preenchida com pinturas faciais para
crianças, exposição de fotografias de mães que
amamentam, a possibilidade de se efectuar uma sessão
fotográfica pela INÊS MARCELO PHOTOGRAPHY e
ainda a massagem para bebes feita pelas enfermeiras
especialistas em MASSAGEM SHANTALA.
Foi ainda entregue aos participantes um balão com um
cartão, onde se pedia que escrevessem algo sobre a
amamentação.
O momento alto aconteceu aquando da largada dos
balões com as respectivas mensagens.
Todos, foram ainda presenteados com um delicioso bolo
de chocolate e animados com elementos do Grupo de
Teatro de Castelo Branco (VAATÃO) que estiveram
presentes ao longo de toda a manhã.
“Apoiar, promover, proteger o aleitamento materno, este
ano com uma particularidade, pois saímos à rua ao invés
dos anos anteriores. Sair á rua, ter com a população foi
uma preocupação nossa. Saímos do ambiente

hospitalar e viemos ao encontro da população” refere
Enfermeiro Luís Filipe Bento, Comissão do Aleitamento
Materno da ULSCB.

Dia Mundial da Artrite
Este ano e sob o lema “Viver bem, envelhecer melhor” a
Unidade de Reumatologia da ULSCB, comemorou o Dia
Mundial da Artrite.
Decorreu no passado dia 13 de Outubro, um Simposium
na sala de sessões desta Unidade de Saúde, e esteve
aberto a todos os profissionais de saúde e à população
geral.
Visou alertar e chamar a atenção, para doenças
reumáticas não só associados ao envelhecimento da
população, mas também para as alterações físicas e
psicológicas que ocorrem associadamente a estas
situações e que interferem na qualidade de vida.
As doenças reumáticas / músculo-esqueléticas são, na
sua maioria, problemas crónicos e constituem a primeira
causa de incapacidade nos indivíduos com mais de 40
anos.
Do evento fizeram parte prelecções de vários elementos
da Unidade de Reumatologia e testemunhos pessoais e

emotivos de alguns doentes que sofrem de Artrite.
“Artrite é dor que arde sem se ver”, concluiu Dr. Pedro
Abreu, Reumatologista da ULSCB.
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Congresso Mundial em Investigação - Viseu
Projecto Viver Melhor
A obesidade infantil já é considerada por vários autores
como a doença do século XXI. Neste sentido, o
programa Nacional para a Promoção da Alimentação
Saudável é um dos programas prioritários aprovado
pela Direção Geral da Saúde (DGS).
Com o objetivo de formar um projeto de intervenção, na
área de educação para a saúde, contra o excesso de
peso e a obesidade na adolescência, é essencial fazerse um bom diagnóstico da realidade, identificando de
que forma os hábitos alimentares e atividade física
interferem no excesso de peso e na obesidade destes
adolescentes.
A adolescência é um período marcado pelo
desenvolvimento e crescimento em que as
transformações biológicas e psicossociais estabelecem
grande impacto na vida dos adolescentes que procuram
construir a sua identidade.
Atualmente, a obesidade infantil e o excesso de peso na
adolescência apresentam um grande problema de
saúde pública preocupando cada vez mais os órgãos
responsáveis pela saúde devido ao aumento célere da
sua prevalência e ao seu aparecimento com
repercussões biopsicossociais, pelo que devem ser
monitorizadas com especial atenção.
A escola como um local de eleição que é, para o
estabelecimento de hábitos de vida saudáveis, deve
assumir que a promoção e educação para a saúde é um

processo de capacitação, participação e
responsabilização que deve levar as crianças e os
jovens, a sentirem-se competentes, felizes e
valorizados, por adotarem e manterem estilos de vida
saudáveis.
Assim, a equipa do Projeto Viver Melhor da ULSCB,
coordenado pelas Enfermeiras Especialistas em Saúde
Infantil e Pediátrica, Maria Jesus Fradique e Natalina
Cardoso dos serviços de Urgência e Obstetrícia,
procuram em ambiente escolar (3º ciclo das escolas de
Castelo Branco) fazer a avaliação dos conhecimentos
de hábitos alimentares saudáveis, avaliar a prevalência
de excesso de peso ponderal e obesidade dos alunos,
intervir e encaminhar se necessário, para a consulta de
aconselhamento dietético, efetuado pela Dra. Isabel
Pereira na consulta externa da ULSCB e para a
consulta médica no C. Saúde de S. Tiago efetuada pela
Dra. Cláudia Rodrigues.
Durante o triénio de 2011-2014 foram retirados
indicadores importantes pelo que esta equipa
apresentou nos dias 7 e 8 de Outubro no Congresso
Mundial em investigação em Viseu os seus resultados
com os temas: “Excesso de peso na adolescência no
3ºciclo” e “Conhecimento dos alunos do 3ºciclo sobre
hábitos alimentares saudáveis”.
Fonte: Enfermeira do projecto ” Viver Melhor” - Maria
Jesus Fradique

Trabalho Científico desenvolvido na ULSCB no ano de 2013
FUNCIONÁRIOS QUE DESENVOLVERAM TRABALHOS
Cada vez mais as organizações em
CIENTÍFICOS NO ANO DE 2013
geral e as da saúde em particular
João Pinto
Ana Carolina Rocha
adquirem maior visibilidade e
João Sequeira
Antonieta R. Santos
João Valente
António Banhudo
importância social, pelos resultados
Jorge Monteiro
Barbara Rebelo
que apresentam dentro do que se
Belmira Gordino
Leonor Castelo
considera ser a sua missão, bem como
Bruno Pereira
Lourdes Reis
Carlos Lozoya
pela produção científica que os seus
Luísa Pacheco
Manuel Nunes
Cátia Leitão
colaboradores consigam apresentar.
Manuela Moleiro
Cláudia Isca
Não havendo produção científica,
Maria Jesus Fradique
Cláudia Rodrigues
verifica-se a estagnação a todos os
Maria João Mateus
Daniel Valente
Fernando Martinho
Maria José Mira
níveis.
Fernando Micaelo
Mariana Martins
No domínio da saúde, insira-se ou não
Filipa Santos
Marta Fazendeiro
no âmbito da Investigação e
Filomena Xavier
Natalina Sousa Cardoso
Desenvolvimento, toda a produção
Helena Ribeiro
Nelson Antunes
Hugo Oliveira
Olinda Gonçalves
científica deverá ser orientada no
Paula Marques
Isabel Dias
sentido do benefício do doente,
Isabel Duque
Paulo Costa
elemento central do Serviço Nacional
Raquel Chorão
Isabel Lino
de Saúde.
Isabel Marcelo
Roberto Mendes
Jaime Matos
Sandrina Duarte
Na ULS de Castelo Branco, ao longo do
Joana Santos
Sílvia Lucas
ano de 2013, foi significativa a
João Gabriel
Susana Rebelo
produção científica conseguida pelos
seus colaboradores, não apenas na
área específica da Medicina, mas em todo o universo
das Ciências da Saúde.
“É necessário, no entanto, ter consciência de que mais

se pode e deve fazer. Não se deve,
portanto, cruzar os braços, pois essa
postura poderá levar esta ULS a
definhar e a entrar num estado de
indefinição prejudicial a todos
profissionais e utilizadores. Que
haja mais em 2014 e anos
seguintes”, refere o responsável
técnico do SIFE.
Fonte:Professor Doutor Manuel Nunes
Responsável Técnico do Serviço de Investigação,
Formação e Ensino (SIFE) da ULSCB
Totalidade da produção comunicada pelos funcionários
32

posters (3 em congressos internacionais)

1

capítulo de livro científico

5

dissertações de mestrado

1

tese de doutoramento (ainda não defendida)

23

publicações (4 em revistas estrangeiras)

46

comunicações/palestras/conferências
(2 em eventos internacionais)

12

Trabalhos de investigação aplicada (2 em colaboração
com entidades estrangeiras)

2

orientações e 5 co-orientações de Mestrados

2

orientações de doutoramento (ainda não defendidos)

4

presenças em Júris de Mestrado - arguente
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Imagiologia com novos equipamentos
Instalou-se recentemente no Serviço de Imagiologia um
novo equipamento, que é o primeiro na Península
Ibérica, e que permite obter imagens radiográficas
digitais directas.
Os detectores instalados são de tecnologia sem fios WIFI, perfeitamente compatíveis com os sistemas
informáticos já existentes no Hospital e têm como
principal característica a significativa redução da dose
de radiação.
A obtenção de imagens é possível, através de painéis
detectores digitais de última geração e vem permitir o
melhoramento de uma das salas de Radiologia
Convencional. Proporcionam uma elevada qualidade de
imagem, diminuindo assim o tempo de espera do
exame, ao mesmo tempo que permite aumentar a
produtividade do Serviço e consequentemente
aumentar a capacidade de diagnóstico para o médico
Radiologista.
“A população que é servida por esta Unidade de Saúde
beneficia, neste momento, de um Serviço de
Imagiologia com tecnologia de ponta e com a emissão
de uma menor dose de radiação.”- referem os
responsáveis do Serviço de Imagiologia da ULSCB

Ampliação do Serviço de Urgência da ULS de Castelo Branco

Estão a decorrer obras de ampliação e melhoramento
no Serviço de Urgência da nossa instituição.
A referida intervenção visa aumentar para o triplo a área
destinada ao tratamento dos doentes, melhorar a sala
de reanimação, disponibilizar um gabinete de
atendimento para a área médica e dotar a pediatria de
gabinetes de atendimento separados, visando uma
maior privacidade no atendimento.

“Com estas alterações, que consideramos prementes e
essenciais, esperamos melhorar as nossas condições
de atendimento no Serviço de Urgência. No entanto, e
apesar de todo o plano de obra ter sido criteriosamente
planeado para evitar incómodos, é natural que surjam
alguns condicionalismos, pelo que apelamos à
compreensão de todos nesta fase de transição”- refere
o Conselho de Administração da ULSCB.
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Serviço de Obstetrícia/Ginecologia recebeu
um Ecografo topo de gama
A sala de ecografia obstétrica/ginecológica da nossa
instituição foi renovado. Entre os vários equipamentos
adquiridos destaca-se um ecógrafo Toshiba topo de
gama, bem como a aquisição de material informático,
com o objectivo de permitir uma adequada e rápida
análise dos parâmetros das ecografias obstétricas.
Tratou-se de um investimento
avultado mas criterioso que
permitiu dotar a nossa
instituição do melhor
equipamento para o
seguimento das grávidas
albicastrenses.
Foram também realizadas
alterações no espaço físico
de modo a melhorar a
c l i m a t i z a ç ã o ,
operacionalidade e
privacidade das utentes.
Este investimento juntamente
com a capacidade da equipa
médica da nossa instituição,
que se encontra atualmente
reforçada com especialistas
de instituições de referência
nacional, permite cumprir o
objetivo de oferecer á

população uma maternidade cada mais diferenciada.
Para esse desiderato, o Conselho de Administração da
ULSCB, irá até ao final do ano continuar a reforçar, em
meios humanos e técnicos, o referido serviço.

Semana da Diabetes - Dia Mundial da Diabetes
O Dia Mundial de Diabetes é uma campanha mundial de
sensibilização, programada oficialmente pela OMS e
IDF. Este ano e até 2016, o foco é a alimentação
saudável, healthy living and diabetes, como prevenção e
tratamento desta doença que constitui uma verdadeira
pandemia.
As últimas estimativas do IDF Diabetes Atlas indicam
que existem 382 milhões de pessoas que vivem com
diabetes em todo o mundo. Em 2035, 592 milhões de
pessoas, uma pessoa em cada dez têm a doença. Mais
316 milhões de pessoas estão atualmente em alto risco
de desenvolver diabetes tipo 2, este número deverá
aumentar para quase 500 milhões dentro de uma
geração. Além disso, cerca de metade das pessoas com
diabetes em todo o mundo permanecem sem
diagnóstico.
As mensagens chave para este triénio incluem:
- Faça da comida saudável uma escolha agradável
- Faça da comida saudável uma escolha correta
- A alimentação saudável começa com o pequenoalmoço
Para comemorar este dia, organizaram-se um conjunto
de iniciativas destinadas à comunidade e aos
profissionais de saúde.
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Cogumelos inofensivos ou perigosos?
Com a época de chuva a aproximar-se, chega a altura
cuja abundância de cogumelos silvestres nos atrai ao
seio da floresta.
Embrenhados nesta abundância, há que ter em conta
que o consumo de cogumelos silvestres é uma prática
quase obrigatória em vários locais do nosso país,
incluindo a zona que a ULS de Castelo Branco abarca, e
por esse motivo, tal como a colheita de outros produtos
da floresta, nomeadamente bagas ou plantas, há
sempre risco.
Infelizmente, todos os anos são noticiadas pelos meios
de comunicação social situações dramáticas, que é
imperioso combater. O conhecimento popular não
chega e não há regras milagrosas para distinguir um
cogumelo comestível de um tóxico e por isso, torna-se
importante alertar que os mitos criados em torno da
prata, entre muitos outros, são falsos.
A espécie número um que os apanhadores devem
obrigatoriamente conhecer é aquela que mais vítimas
têm causado no nosso país, a Amanita phalloides, que é
um cogumelo nativo da Europa, sendo Portugal um foco
importante do mesmo. Aparece no Outono e na
Primavera em todos os tipos de floresta. A sua espécie é
responsável por cerca de 90% das fatalidades
relacionadas com cogumelos, devido principalmente à
presença de amatoxinas, toxinas termoestáveis letais
até em baixas doses (0,1mg/kg).
A intoxicação provocada pelos cogumelos venenosos
consiste em 3 fases. Após a ingestão, os primeiros
sintomas manifestam-se entre as 6 a 24 horas. Nesta
fase os sintomas são de mau estar, dor abdominal,
diarreia e vómitos, assemelhando-se a uma
gastroenterite com duração de 2 a 4 dias. Depois, iniciase um período de aparente melhoria. Esta fase leva
erroneamente ao pensamento de que a vítima se
encontra fora de perigo. A terceira fase é a mais grave e
acontece por volta do terceiro dia após a ingestão dos
cogumelos em que a toxina ataca fortemente o fígado e
pode haver necessidade de transplante hepático.
Existe tratamento mas apenas tem maior taxa de
sucesso se a vítima for hospitalizada imediatamente a
seguir aos primeiros sintomas.
Nunca deixar chegar à fase de falsa melhoria. É
fundamental referir ao médico que ingeriu cogumelos
silvestres.
Com a terapia presente, a mortalidade de um
envenenamento por A. Phalloides é de 20-30%. A
abordagem terapêutica não é clara pois, não existem
antídotos específicos nem ensaios clínicos controlados
e randomizados para as múltiplas hipóteses
terapêuticas postuladas. Assim, o controlo do doente
inclui terapêutica intravenosa de reposição de fluidos e
electrólitos, descontaminação gástrica, terapêutica
farmacológica variada e em alguns casos graves,
transplantação. Em termos terapêuticos muitos agentes
foram referidos ao longo do tempo sendo que,
presentemente há uma maior incidência sobre a N-

acetilcisteína, penicilina G e silibinina, esta com
controlo mais restrito devido aos elevados custos
associados ao seu uso. Na ULS de Castelo Branco, o
fármaco mais utilizado em casos de intoxicação é a
Silibilina e no ano de 2014, foram gastas 72 ampolas
custando cada uma 710,50 euros o que perfaz um gasto
de 51.156 euros no tratamento de pessoas intoxicadas.
“Contudo, não deverá ser por causa do risco de
consumo que deveremos ficar vetados ao medo que
tanto nos provocam algumas notícias. Existem muitas
espécies de cogumelos seguras de consumir e as
melhores iguarias micológicas continuam a fazer-se
com cogumelos muito fáceis de identificar, que não têm
parentes próximos ou que têm características
inconfundíveis”, refere a responsável do Serviço
Farmacêutico
Será ainda distribuído um panfleto informativo sobre
esta temática elaborado pelos Serviços Farmacêuticos
da ULSCB.
Fonte: Serviço Farmacêutico ULS de Castelo Branco - Estagiária - Maria
Isabel Fidalgo Vaz Castela Rodrigues
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Valores globais de produção
(Período de 1de Janeiro a 30 de Setembro)
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Fonte: Gabinete de Planeamento e Controlo de Gestão

Formação e outros eventos
Jornadas de Cardiologia

Qualidade e Segurança do Doente

Gestão e avaliação de projectos

EXCEL

Implementação de sistemas de gestão da Qualidade

Pessoal aposentado na ULSCB
Pessoal aposentado na ULSCB
Outubro 2014

Setembro 2014
NOME
Maria Jesus Marques Nunes

CATEGORIA
Aprovisionamento - ULSCB

NOME
Maria de Lurdes Petronilho Marques Rego

CATEGORIA
UCSP Idanha-a-Nova

