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Correcção
Por lapso, na última edição do Boletim Informativo do mês de Outubro, na
publicação da noticia “Produção científica na ULS”, relativa ao ano de 2013,
ficou por contabilizar o trabalho científico de José Maria Folgado Silva,
funcionário do HAL há longos anos, como Cardiopneumologista do Serviço
de Cardiologia.
A recolha da produção científica ficou a cargo do responsável técnico do
SIFE, o qual confirmou que a informação chegou em devido tempo, mas
algures entre a recepção de papéis e os documentos em suporte
electrónico, os imprevistos acontecem.
Para além de outros trabalhos/funções, não contabilizados como
“produção científica”, embora dentro da actividade científica (orientação de
estágios, júris profissionais, etc), cabe mencionar:
- Conclusão do próprio Mestrado em Tecnologias de Diagnóstico e
Intervenção Cardiovascular, Especialização em Ultrassonografia
Cardiovascular
- 5 comunicações orais, sendo duas em co-autoria
- 1 publicação
- 1 poster
- 2 orientações de trabalhos de licenciatura na ESALD de CB
- 1 arguência de um trabalho de licenciatura na ESALD de CB
Apresentamos ao funcionário em causa, as desculpas que lhe são devidas.
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Serviço de Gastrenterologia
investe na Fibroscopia
O Conselho de Administração da ULS de
Castelo Branco, reconhecendo o esforço
desenvolvido, foi sensível às pretensões
de modernização tecnológica
apresentadas pelo Director do Serviço de
Gastrenterologia.
Iniciou-se um processo de reequipamento,
adquirindo novos videoprocessadores e
colonoscópios de última geração, com
capacidade entre outras funções, para
utilização das potencialidades dos
contrastes digitais, no caso NBI (narrow
banding imaging) que facilitam o
diagnóstico e terapêutica de casos difíceis,
em patologia do Cólon e Recto, a que tem
manifestado um incremento mais
significativo nos últimos anos,
nomeadamente a oncológica.
Apesar de nos encontrarmos numa época
de forte rigor orçamental sendo o Serviço
de Gastrenterologia, um Serviço de
referência nesta área, a ULSCB justifica
este investimento como uma componente
essencial para manter o Serviço de
Gastroenterologia no patamar da
excelência e inovação.

Hospital de Castelo Branco implanta
primeiro desfibrilhador cardíaco
Dispositivo médico implantado evita morte súbita cardíaca

O Hospital Amato Lusitano Unidade Local de Saúde de
Castelo Branco acaba de realizar a substituição de um
Cardioversor Desfibrilhador Implantável (CDI), um
dispositivo médico que permite tratar as perturbações
do ritmo cardíaco e assim evitar a morte súbita.
De acordo com Francisco Paisana, diretor do Serviço de

Cardiologia do Hospital e médico que realizou o
procedimento, “este foi um passo importante para os
doentes do distrito de Castelo Branco que desta
forma e sempre que possível, evitam deslocações
para outros centros, podendo usufruir da
tecnologia mais avançada para o tratamento das
taquicardias e fibrilhação ventricular”.
A morte súbita cardíaca é uma perda súbita do pulso e
da consciência causada por uma falha inesperada da
capacidade do coração bombear eficazmente o sangue
para o cérebro e para todo o corpo. Geralmente é
causada por arritmias potencialmente fatais e
anomalias no sistema elétrico do coração.
Uma arritmia é uma perturbação do ritmo cardíaco e
pode ter consequências fatais quando não tratada. Os
sintomas de alerta são as palpitações, fadiga,
vertigens, tonturas, transpiração irregular,
enfraquecimento, falta de ar, dor de peito e ansiedade.
Fonte: Dr. Francisco Manuel Silva Paisana, Diretor do Serviço de Cardiologia da
ULSCB
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Missão Sorriso 2014
A Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, uma vez
mais, candidatou-se à Missão Sorriso Continente, com
dois projectos inovadores.
Apresentou um projecto para a Urgência Pediátrica,
que consiste em adequar equipamentos às diferentes
idades pediátricas que recorrem ao serviço de Urgência,
com abordagem correcta da via aérea, na obtenção de
acesso vascular urgente e na monitorização em
situações de doença grave de paragem cardíaca. É
objectivo também deste projecto uma melhoria no
acolhimento e na prestação dos cuidados de qualidade.
“Para que as crianças tenham o acompanhamento dos
seus familiares afectivos, deverá ser respeitado a sua
privacidade e conforto, permitindo uma comunicação e
informação personalizada e humanizada. Nesse
sentido, a equipa do serviço de Urgência Pediátrica,
procura com este projeto humanizar os cuidados, quer
na estrutura física quer em termos de equipamentos, de
forma a atingir a melhoria continua” referem os
responsáveis por este projecto.
O segundo projecto foi no Serviço de Maternidade da
ULS e tem como objectivo promover a detecção precoce
e o correcto diagnóstico da icterícia neonatal, reduzindo
assim o tempo de hospitalização da mãe e do bebé;
evitar a agressividade desnecessária das picadas no
recém-nascido (RN) e promover o alojamento conjunto
mãe-filho, favorecendo o vínculo e a amamentação.
“A fototerapia é o tratamento de eleição no
tratamento da icterícia neonatal, contudo a
separação da díade mãe-filho é um factor de grande
ansiedade/ stresse emocional para a mãe e RN, com
repercursões claras na amamentação e no vínculo
mãe-filho.
Com a aquisição destes "bilibeds" *, o tratamento da
icterícia neonatal seria muito mais comodo em
alojamento conjunto, onde não haverá necessidade
de afastamento do bebé para outro serviço. Este,
permanece no quarto com a mãe, sem necessidade
de nenhum ambiente especial. Será colocado no
berço, como se tratasse de um colchão, e o bebé
num fato especial, (bilicombi), onde cumprirá a sua
terapia, permitindo à mãe continuar a amamentá-lo e
cuidar dele de forma independente.
Desta forma, pretendemos humanizar os nossos
cuidados, desejandos ter mães e bebés mais felizes,
com vínculos mais fortes, onde a prática dos nossos
cuidados evidencie o nosso lema: "Menos
dor…mais amor!" referem os responsáveis por este
projecto.

*bilibeds aparelho não evasivo, que diminiu a necessidade de picar o RN.
São indolores, e com um simples toque cutâneo ajudam a estabelecer o
risco, prevenir sequelas da hiperbilirrubinémia e, desta forma, reduzir os
custos, parecendo tão efectivos quanto um doseamento sérico.

Para votar nos projectos podem clicar no seguinte link:
http://missaosorriso.continente.pt/projetos-missao-sorriso/2014?distrito=castelo-branco&area=all

“Um simples voto pode fazer toda a diferença”
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Campanha “Prevenir para Cuidar”

conseguiram juntar 100 Kg de roupa, lençóis e
edredões, bem como várias centenas de brinquedos e
utensílios.
“Todos juntos vamos fazer as crianças carenciadas um
pouco mais felizes” referiram todos os responsáveis
envolvidos nesta campanha.

A Valnor no âmbito da “Semana Europeia de Prevenção
de Resíduos”, promoveu uma campanha de
solidariedade em parceria com a Unidade Local de
Saúde de Castelo Branco, a Associação Cultural e
Desportiva da Carapalha (ACDC) e com a Escola
Tecnológica e Profissional Albicastrense
ETEPA.
Esta campanha "Prevenir para cuidar" teve como
objectivo a recolha de roupas de bebé e artigos de
puericultura em bom estado de conservação, em que o
material recolhido pela campanha reverteu
integralmente para o Serviço da Maternidade da ULS de
Castelo Branco.
No passado dia 28 de Novembro, pelas 11h, foi entregue
na Maternidade a primeira parte desta campanha e os
restantes artigos serão entregues até ao dia 6 de Janeiro
de 2015.
Foi uma campanha avultada, onde até ao momento já
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XXIII Curso de Voluntariado na ULSCB

Realizou-se nos dias 11, 12 e 13 de Novembro, o XXIII
Curso de Voluntariado, dirigido a todos os candidatos
que pretendem fazer parte do serviço de Voluntariado no
Hospital Amato Lusitano.
A abertura da sessão decorreu na sala de sessões da
ULS e contou com a participação do Sr. Enfermeiro
Director, João Carlos Nunes e do Vice Presidente da
Liga dos Amigos do HAL, Dr. Eduardo Pereira.
Este curso teve como objectivo, envolver os cidadãos na
Humanização hospitalar, despertar princípios de
solidariedade para quem precisa e formar uma melhor
competência.
Os doze candidatos que receberam formação,
encontram-se neste momento em estágio nos serviços
do HAL e estão a ser orientados pelas coordenadoras do
voluntariado.
Passando esta fase do estágio, procede-se à
Investidura na qual farão o seu compromisso e adquirem
o estatuto de Voluntário/a efectiva.
Programa do XXIII Curso de Voluntariado da ULSCB
Dias 11,12 e 13 de Novembro de 2014
Dia 11 de Novembro
13h - Secretariado e acolhimento
13,30h Abertura e saudações
Dr. António Maria Vieira Pires
Presidente do Conselho de Administração da ULS
Dr. João José Castel-Branco Silveira
Presidente da Liga dos Amigos do HAL
15h Áreas de Serviço do Voluntariado no Hospital e

Formas de Organização
Dr. João Carlos Oliveira
Administrador Hospitalar da ULS
16,30h Ética e deontologia na saúde
- Dimensão terapêutica do Voluntariado
Dr. Eduardo Pereira
Médico do Serviço de Gastrenterologia
Membro da Comissão Ética da ULSCB
Dia 12 de Novembro
14,30h Importância da Saúde Mental nos Serviços de
Saúde
Dr.ª. Patrícia Carla Bernardo
Psicóloga Clínica Serviço Psicologia da ULSCB
16,30h Estar no Meio
Padre João Avelino
Capelão da ULS de Castelo Branco
Dia 13 de Novembro
14,30h O perfil do/a voluntário/a
Organização do Voluntariado no Hospital
Maria Teresa Salavisa
Voluntária no Hospital Amato Lusitano
16,30h Relações Humanas
Atendimento
Quem é o doente
Humanizar na Saúde
Doutor Carlos Almeida
Enfermeiro Chefe dos Serviços de Medicina
18h Encerramento dos trabalhos com informações
gerais
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Serviço Pediatria
Jantar de despedida às Enfermeiras

No dia 13 de Novembro de 2014, decorreu num hotel
desta cidade, um jantar organizado pela equipa da
Pediatria destinado às Enfermeiras Rosa Tomé e
Benvinda as quais se aposentaram recentemente.
A equipa presenteou as colegas com a passagem de
um filme (passado/presente) das suas vidas
profissional/pessoal/familiar e uma coreografia de

danças, nas quais as homenageadas participaram.
Foi um jantar de alegria/amizade/cor em que todas
se sentiram felizes/envolvidas e emocionadas.
No terminus desta etapa da vida profissional toda a
equipa do Serviço de Pediatria desejou/deseja as
maiores felicidades a ambas.
Fonte: Serviço de Pediatria da ULSCB

Formação e outros eventos
Tratamento de Feridas (Centro de Saúde de Proença-a-Nova)

Tratamento de Feridas (Centro de Saúde S. Miguel)

Semana da Diabetes

EXCEL

Qualidade e Segurança no Doente
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Pessoal aposentado na ULSCB
Pessoal aposentado na ULSCB
Novenbro 2014
NOME
Luísa Maria Fernandes Martins

CATEGORIA
Assistente Técnica - UCSP de Proença-a-Nova

