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O Dia Internacional do Enfermeiro foi criado pelo Conselho Internacional
de Enfermeiros. A data foi escolhida por assinalar o aniversário do
nascimento de Florence Nightingale (12 de maio de 1820), que é
encarada como a fundadora da enfermagem moderna.
Para comemorar esta data a Unidade de Cuidados na Comunidade de
Castelo Branco (UCCCB) da Unidade Local de Saúde de Castelo
Branco (ULSCB,EPE), escolheu como tema as doenças crónicas.
Foi celebrado o compromisso entre a ULSCB,EPE e a UCCCB, no
sentido de melhorar a prevenção e gestão das doenças crónicas,
trabalhando no sentido da promoção da saúde, incentivando a aquisição
de hábitos e estilos de vida saudáveis (alimentação equilibrada, hábitos
regulares de exercício físico, consumo moderado de álcool, evitar o
consumo do tabaco), nos indivíduos, famílias e na comunidade em
geral, tendo como objetivos: melhorar o estado de saúde, e reduzir a
probabilidade do desenvolvimento de doenças crónicas.
Por tais premissas, foram efetuadas no dia 12 de maio durante a manhã,
na Escola João Roiz em Castelo Branco, ações de educação para a
saúde sobre alimentação saudável; monitorização da glicemia capilar;
monitorização da tensão arterial e distribuição de flyers (Alimentação
Saudável; Atividade Física e Alimentação na Prevenção da Diabetes;
Hipertensão Arterial), tendo como população alvo a totalidade da
população escolar.
Tal como outros países, Portugal também é afetado pelo crescente
aparecimento das doenças crónicas e pela necessidade de cuidados
específicos para as pessoas com doenças ou incapacidades crónicas. A
escala do problema é grande: a diabetes, as doenças cardiovasculares
e respiratórias, a depressão representam a ameaça principal. Estas
doenças impõem altos custos em termos humanos, sociais e
económicos, implicando a redução na qualidade de vida, redução da
produtividade e da produção económica, aumento dos custos para o
individuo e para o sistema de saúde.
Também o Grupo de Voluntariado do Hospital, não ficou indiferente a
este dia, e de uma forma simbólica ofereceram em desdobrável a todos
os enfermeiros da ULS.
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Exposição “Como a Anestesiologia mudou o Mundo”

O Serviço de Anestesiologia do Hospital
Amato Lusitano (HAL) inaugurou, no dia
25 de Maio de 2015, a Exposição “Como
a Anestesiologia mudou o Mundo”, que
vai estar patente ao público no átrio
principal do Hospital até ao dia 12 de
Junho.
A Exposição, uma parceria entre a Sociedade
Portuguesa de Anestesiologia e o Centro Hospitalar de
Lisboa Central, retrata a história da Anestesiologia e a
sua importância na evolução da Medicina, em 24
painéis, com textos, fotografias e ilustração científica de
grande interesse iconográfico. O Serviço de
Anestesiologia do HAL aderiu à iniciativa com a inclusão
de um poster sobre a sua própria história, fazendo jus ao
seu fundador, Dr. Francisco Chichorro, na década de 60.
É uma iniciativa que pretende divulgar a especialidade
de Anestesiologia ao público, desmistificar alguns
aspetos relacionados com a anestesia e perceber
melhor as áreas de intervenção da Anestesiologia
moderna, a qual ocupa uma posição central na prática
clínica e na atividade hospitalar.
É uma especialidade com um conhecimento profundo
em diversas áreas da Ciência Médica: Medicina Perioperatória, Medicina da Dor, Medicina de Emergência,
Trauma e Medicina Intensiva.

A evolução técnica e científica da
Anestesiologia tem permitido um
desenvolvimento ímpar da actividade
cirúrgica, pela segurança, conforto e
eficácia demonstradas, que possibilitam
hoje um alcance cirúrgico difícil de
conseguir no passado, com uma recuperação funcional
mais rápida e melhores resultados. A Anestesiologia
tem mostrado ser um apoio imprescindível a uma
panóplia de exames auxiliares de diagnóstico e
terapêutica, que pela sua invasividade, interacção com
funções vitais, ou simplesmente pela necessidade de
conforto, exigem dos Anestesiologistas uma quase
omnipresença. A sua actividade na Medicina da Dor, em
doentes agudos e crónicos, nos Cuidados Paliativos em
doentes em fim de vida ou ainda na analgesia de parto,
é uma constante. Nas áreas da Medicina de
Emergência, Trauma e Medicina Intensiva, a
Anestesiologia mostra uma envolvência significativa.
O Serviço de Anestesiologia do HAL congratula-se com
o acolhimento institucional desta iniciativa, convidando
todos a visitarem a Exposição “Como a Anestesiologia
mudou o Mundo”, fazendo votos que possa contribuir
de forma efetiva para o conhecimento e valorização da
especialidade.
Fonte: Carolina Rocha, Assistente Hospitalar de Anestesiologia da ULSCB e
Membro dos Corpos Sociais da Sociedade Portuguesa de Anestesiologia.
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Doação e Transplantação de Orgãos
No passado dia 25 de maio decorreu na sala de
sessões da ULS uma formação sobre “Doação e
Transplantação de Órgãos”.
Do programa fizeram parte temas como "Diagnóstico
de Morte Cerebral", apresentado pelo Professor
Doutor Jorge Pimentel (Diretor do Serviço de Medicina
Intensiva do CHUC); "Deteção e Manutenção de
Dadores", pelo Dr. Armindo Simões (Médico do Serviço
de Medicina Intensiva/Coordenador Hospitalar de
Doação do CHUC); "Atividade de colheita e
transplantação em Portugal", pela Dra. Ana Maria
Calvão da Silva (Diretora do Gabinete de Coordenação
de Colheita e Transplantação - CHUC); "A Cirurgia em
Transplantação", pela Dra. Dulce Diogo (Médica
Cirurgiã da Unidade de Transplantação Hepática
Pediatria e de Adultos - CHUC); "O papel do
Coordenador Hospitalar de Doação num Hospital
Dador", por Dra. Inês Barros (Médica Intensivista da
UCI do CH Tondela-Viseu, EPE).
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Equipa Intra-Hospitalar de suporte em Cuidados Paliativos
Criada por Circular Normativa do C.A. da ULSCB em
março de 2015, e dando seguimento ao Decreto-Lei de
05-09-2012, que publica a Lei de bases dos Cuidados
Paliativos, a Equipa Intra-Hospitalar de Suporte em
Cuidados paliativos (EIHSCP) da ULS de Castelo
Branco, iniciou a sua actividade não assistencial.
Fez a sua apresentação da equipa aos Directores de
Serviço, Coordenadores executivos dos ACES,
Coordenadores das Unidades Funcionais dos ACES,
Enfermeiros Chefes do HAL, Enfermeiros
Coordenadores dos ACES, Enfermeiros Responsáveis
das Unidades Funcionais e das UCCs e Responsáveis
pelo Serviço Social do HAL.
Estas reuniões tiveram como objectivos principais:
- Fundamentar a necessidade da Medicina Paliativa no
contexto de “Hospital de Agudos”, e as diferentes
tipologias possíveis;
- Definir a missão e destinatários da EIHSCP;
- Propor formas de articulação com os diferentes
Serviços do HAL e posteriormente com os cuidados de
saúde Primários.
Seguir-se-ão contactos mais directos com todos os
serviços/unidades e equipas da ULSCB, por forma a que
a Medicina Paliativa chegue de forma eficaz e eficiente a
todos os que dela possam beneficiar.
Fonte: Dra. Isabel Duque, Responsável da Unidade de Dor Crónica e Medicina
Paliativa
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IV Caminhada cardio-saudável da Comunidade
Escolar de Penamacor
A Coordenação do Programa Nacional de Saúde
Escolar do Centro de Saúde de Penamacor, no dia 30 de
Abril de 2015, no âmbito do Programa Nacional de
Saúde Escolar realizou em parceria com o Centro
Escolar de Penamacor, a Câmara Municipal de
Penamacor, assim como outras instituições e empresas
locais, a IV Caminhada Cardio-Saudável dentro das
atividades a desenvolver por parte de esta Coordenação
como ato inaugural do mês de Maio mês do Coração
com os seguintes objectivos:
- Sensibilizar a comunidade escolar e resto da
população para a importância da adopção de estilos de
vida saudáveis;
- Prevenir / Inverter comportamentos e atitudes
prejudiciais à saúde das crianças e dos que os rodeiam;
- Contribuir para a promoção da saúde, através de
comportamentos e estilos de vida saudáveis nas

pessoas, bem como estimular a responsabilização dos
mesmos pela sua saúde (empowerment);
- Promover a saúde das pessoas, contribuindo para a
melhoria da sua qualidade de vida;
- Esclarecer e informar sobre a temática em questão;
- Promover uma eficaz e rápida articulação entre o
Centro de Saúde, Centros Educativos e Instituições
Concelhias de Penamacor.
- Aumentar a acessibilidade ao Centro de Saúde.
Dentro da iniciativa realizou-se com toda a comunidade
escolar do concelho de Penamacor uma caminhada
matinal desde o centro da vila raiana até ao Estádio
Municipal, onde foi construído o Mosaico Humano dum
Coração e foi providenciado aos participantes um
pequeno lanche matinal com base nos produtos locais,
como o mel, ovos cozidos, morangos e sumo de laranja.
Fonte: A Coordenação do Programa Nacional de Saúde Escolar do Centro de
Saúde de Penamacor
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Aniversário da Liga dos Amigos do Hospital
“Empatia, humanismo, doença e bioética”
No passado dia 14 de Maio, a Liga dos
Amigos/Voluntariado celebrou mais um aniversário, que
foi assinalado na Biblioteca Municipal de Castelo
Branco.
Este encontro iniciou-se com um pequeno lanche, que
foi oferecido a todos os participantes, seguindo-se a
exibição do filme “Diagnóstico do destino” e um debate
que juntou a médica Isabel Duque, o enfermeiro Leonel
Grencho e o padre José António Gonçalves, moderado
pelo Jornal Reconquista.
O Presidente da Liga dos Amigos/Voluntariado do
Hospital, Doutor Carlos Almeida, agradeceu a presença
de todos, prometendo voltar a realizar outras iniciativas
deste género.

Dia da Mãe lembrado pelo Voluntariado do Hospital
O dia da mãe é uma data comemorativa que em
Portugal se celebra no 1º Domingo do mês de
Maio.
A data é uma homenagem a todas as mães e
serve para reforçar e demonstrar o amor dos
filhos pelas suas mães!...
Pelo grupo de voluntariado do nosso Hospital,
também todas as Mães foram lembradas, com
especial realce para as mães internadas, as
que aqui trabalham, bem como para todas as
mães que nesse dia passaram pelo hospital.
A todas, o Grupo de Voluntariado, entregou
uma mensagem carregada de simbolismo,
esperança e carinho acompanhada de uma flor.
Com as suas batas amarelas, o grupo de
voluntariado assistiu à Eucaristia que foi
delicada principalmente às Mães e celebrada
pelo Sr. Padre João Avelino.
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UCC de Castelo Branco participa no dia Mundial da
Diversidade Cultural para o diálogo e desenvolvimento
As Unidades de Cuidados na Comunidade (UCC), têm
por missão contribuir para a melhoria do estado de
saúde da população da área geográfica de intervenção,
visando a obtenção de ganhos em saúde.
São constituídas por equipas multi-profissionais, e têm
como objetivo prestar cuidados de saúde, bem como
apoio social e psicológico de âmbito domiciliário e
comunitário. Além disso, desempenham um papel
importante na educação para a saúde.
O Despacho nº10143/2009 de 16 de Abril, aprovou o
Regulamento da Organização e Funcionamento da
Unidade de Cuidados na Comunidade. A missão centrase na “(…)prestação de cuidados de saúde e apoio
psicológico e social de âmbito domiciliário e comunitário,
especialmente às pessoas, famílias e grupos mais
vulneráveis, em situação de maior risco ou dependência
física e funcional ou doença que requeira
acompanhamento próximo, e actua, ainda, na educação
para a saúde, na integração em redes de apoio à família
e na implementação de unidades móveis de
intervenção.”
No seguimento destas premissas e no sentido de atingir
as metas contratualizadas com a ULSCB,EPE, no que
concerne ao indicador “Proporção de pessoas
abrangidas por projetos de promoção de saúde e bem
estar”, a Unidade de Cuidados na Comunidade de

Castelo Branco (UCCCB), participou no evento “Dia
Mundial da Diversidade Cultural para o Diálogo e
Desenvolvimento”, organizado pela Câmara Municipal
de Castelo Branco/Projeto de Mediação Intercultural
em Serviços Públicos (MISP), que decorreu no dia 27
de maio, na Praça 25 de abril (Cybercentro) em Castelo
Branco.

Mobilização de colaboradores
SERVIÇO

NOME
UAC

PAULA MARIA VAZ SERRA

MEDICINA INTERNA

Aposentações
A Unidade Local de Saúde de Castelo Branco agradece…
…Pelos anos de trabalho, grande empenho e forte dedicação aos seguintes colaboradores:
Março
Técnica principal de análises clínicas e de saúde pública

Maria Odília Simões Santos - UCSP da Sertã.

Abril
Assistente operacional

Rosária Maria Carvalho Sequeira Matos
Maio

Assistente Técnica do C. de Saúde de Castelo Branco

Mariana Fernandes Santos Bastos

Assistente Operacional do Centro de Saúde da Sertã

Alzira Carmo

