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Ficha
Técnica
EDIÇÃO
Unidade Local de Saúde
de Castelo Branco

Medicina Interna/ Serviço de Urgência
A família de Maria do Céu Antunes Simões vem, por este meio
agradecer a forma como a sua Mãe foi atendida no Serviço de
Urgência e no Serviço de Medicina Interna (7º Piso), …até ao seu
falecimento.
Foi uma atitude competente, diligente e amável com que foi
recebida e atendida, assim como aos familiares que a
acompanhavam.
Maria Simões
Novembro 2015

REDACÇÃO
Gabinete
de Comunicação
e Imagem

Gastrenterologia
António José Martins Moreira, sua esposa e filho, vem por este
meio demostrar o seu agradecimento e gratidão ao serviço de
Gastrenterologia do Hospital Amato Lusitano todo o
profissionalismo, cuidados e carinho com que foi tratado durante
o seu internamento e a sua doença.
O nosso bem-haja.
António Moreira
Novembro 2015

COMPOSIÇÃO
GRÁFICA
Serviço de
Investigação, Formação
e Ensino

Obstetrícia
Gostaríamos de elogiar formalmente a equipa de Obstetrícia,
pelo serviço impecável que ofereceram ao longo da nossa
permanência neste piso, médicos, enfermeiros, assistente
administrativo e auxiliares.
Obrigado!.
Anahita Malek e Fábio Carbone
Novembro 2015

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:

Aposentações
A Unidade Local de Saúde de Castelo Branco agradece…
…Pelos anos de trabalho, grande empenho e forte dedicação
Novembro
Ilda Conceição Afonso Nunes

gabinete.comunicacao@ulscb.min-saude.pt
acgil@ulscb.min-saude.pt
Obrigado

Clarinda Jesus Afonso Morgado Robalo
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III Jornadas de Esclerose Sistémica da Região Centro
No passado dia 21 de Novembro, realizaram-se,
no Hotel Tryp Colina do Castelo, em Castelo
Branco, as III Jornadas de Esclerose Sistémica
da Região Centro.
O tema abordado foi “Esclerose sistémica e
envolvimento cutâneo” sendo também
destacada a importância multidisciplinar desta
doença, nomeadamente entre a Reumatologia
e Dermatologia.
O evento foi este ano organizado pela Unidade
de Reumatologia da ULS de Castelo Branco e
presidido pelo seu director Dr. Pedro Abreu.
Contou com a participação de vários
especialistas de diferentes centros de
Reumatologia e Dermatologia da região Centro:
Castelo Branco, Guarda, Coimbra, Aveiro e
Viseu.
A esclerose sistémica é uma doença reumática
crónica, rara, caracterizada por alterações
vasculares, produção de anticorpos dirigidos
contra partes do próprio corpo e aumento da
produção de tecido fibroso quer na pele, quer
em órgãos internos do corpo.

Osteoartrose
As Unidades de Reumatologia da ULS de Castelo
Branco e da Guarda promoveram um workshop sobre
Osteoartrose - Contra a Dor articular, no passado dia 19
de Novembro, pelas 11 horas, no Centro de Saúde de S.
Miguel, em Castelo Branco.
A osteoartrose é a doença articular mais comum e a
principal causa de incapacidade nas pessoas com mais
de 70 anos, afetando cerca de 80 por cento desta
população, com uma prevalência no país e na Beira
Interior cada vez maior - resultante de
envelhecimento acentuado da população e
que é gerador de incapacidade funcional.
Trata-se de doença que afecta sobretudo
mulheres a partir dos 40 anos de idade e
estima-se que em Portugal existam
aproximadamente 3 mil casos.
Para além do impacto físico, a doença tem
também um impacto psicológico, sendo a
depressão e os problemas com a imagem
corporal os mais comuns nestes doentes. Na
maioria dos casos, a qualidade de vida
encontra-se gravemente afectada.
A iniciativa contou com a prelecção do Dr.
Pedro Abreu, Reumatologista e Director da
Unidade de Reumatologia e da colaboração da
Dra. Cláudia Vaz, Reumatologista e Directora
da Unidade de Reumatologia da Guarda.
O evento teve como principal objectivo abordar
questões relacionadas com esta doença
crónica e permitir aos clínicos providenciar aos

doentes uma melhoria da qualidade de vida.
Foram discutidas manifestações clínicas da doença, as
terapêuticas a utilizar e as preocupações
frequentemente apresentadas por estes doentes,
nomeadamente na afecção da qualidade de vida.
A reunião contou com uma massiva participação de
médicos do Agrupamento dos Centros de Saúde da
Beira Interior Sul, nomeadamente dos Centros de
Saúde de S. Miguel e S. Tiago.
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Na UCC da Sertã
Considerada um dos flagelos de saúde pública do
século XXI, a Diabetes Mellitus (DM) é uma doença
crónica cada vez mais frequente na nossa sociedade. A
sua prevalência aumenta com a idade, atingindo ambos
os sexos e todas as idades.
O Dia Mundial da Diabetes foi celebrado pela Unidade
de Cuidados na Comunidade da Sertã, em parceria com
a UCSP da Sertã, Câmara Municipal, Bombeiros
Voluntários, entre outras entidades, no dia 15 de
Novembro de 2015.
Foi realizada uma atividade com o tema “Sertã pela
Diabetes” com o seguinte programa: rastreios (TA, GC e
IMC), aplicação de questionário sobre risco de
desenvolvimento de DM2, peddy paper (Sertã)
“Caminhada pela Diabetes”, e uma sessão de
esclarecimento sobre as temáticas abordadas no
mesmo. Por fim, foi realizado o Mural da Diabetes e
tirada fotografia de grupo “A Sertã Unida pela Diabetes”.
Participaram cerca de 90 pessoas, das quais 70
realizaram os rastreios e questionário obtendo-se os
seguintes resultados: 9 pessoas com Diabetes tipo 2 e 3
pessoas com diabetes tipo 1, a média de idades foi de 51
anos, a média de Glicémia Capilar 120mg/dl, IMC com
uma média de 26,25. Relativamente aos resultados do
questionário: 19 pessoas apresentam Baixo risco de

Diabetes, 12 apresentam Risco Pouco Elevado, 11
Risco Moderado, 10 Risco Alto e apenas 1 pessoa
apresenta Risco Muito Alto.
Esta iniciativa teve como finalidade sensibilizar a
população para a Diabetes, assim como as implicações
desta na saúde do indivíduo. A promoção da prática de
exercício físico e o incentivo para a adoção de hábitos
alimentares saudáveis foram estratégias aconselhadas
de forma a prevenir e controlar esta doença .
Fonte: UCC da Sertã
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... e no Centro de Saúde de S. Miguel
Para assinalar também este dia, realizou-se uma
ação de formação no Centro de Saúde S. Miguel
promovida pela Unidade Coordenadora Funcional da
Diabetes, do ACES-BIS.
Este evento enquadrou-se no Programa Nacional de
Diabetes, que teve como um dos objetivos, melhorar
o acompanhamento do grande número de pessoas
com diabetes que estão registadas nos Cuidados de
Saúde Primários.
No decorrer deste dia de trabalho foi evidenciada a
necessidade da existência de fomentar planos de
prevenção locais, que abranjam um maior número de
pessoas, pois o Programa Nacional de Diabetes tem
na sua essência a deteção da Diabetes
precocemente.
Estiveram presentes profissionais da ULSCB de
diferentes áreas: médicos, enfermeiros, psicólogo,
farmacêutica e nutricionista.
Também nos honraram com as suas presenças, o
Presidente da Câmara Municipal de Castelo Branco,
Dr. Luís Correia, o Enfermeiro Diretor da ULSCB e o
Diretor Clínico da Santa Casa da Misericórdia de
Castelo Branco.
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Campanha Solidária
No âmbito da Semana Europeia de
Prevenção de Resíduos 2015, a Valnor de
Castelo Branco, promoveu uma campanha
de solidariedade em parceria com a Unidade
Local de Saúde de Castelo Branco, a
Associação Cultural e Desportiva da
Carapalha e a Escola Tecnológica e
Profissional Albicastrense - ETEPA.
Esta campanha que vai decorrer até ao dia 7
de Janeiro - Prevenir para Cuidar, tem como
objectivo a recolha de brinquedos e livros
infantis em bom estado de conservação, que
revertem integralmente para o Serviço de
Pediatria da ULS de Castelo Branco.
No passado dia 27 de Novembro, decorreu a
primeira entrega de brinquedos e livros
infantis no Serviço.
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Projecto “A panela de ferro e a sopa tradicional,
as gastro - Super herois
No passado dia 11 de Novembro, foi apresentado no
âmbito da Saúde Escolar do Centro de Saúde de
Penamacor o Projecto ”Panela de ferro e a sopa
tradicional, as Gastro Super Heróis”.
A escola é um espaço privilegiado para a promoção da
saúde e desempenha um papel fundamental na
formação de valores, hábitos e estilos de vida, entre eles
o da alimentação.
A promoção de uma alimentação saudável no espaço
escolar pressupõe a integração de ações em três pontos
fundamentais:
(1) ações de estímulo à adoção de hábitos alimentares
saudáveis, por meio de atividades educativas que
informem e motivem as escolhas individuais;
(2) ações de apoio à adoção de práticas saudáveis por
meio da oferta de uma alimentação nutricionalmente
equilibrada no ambiente escolar;
(3) ações de proteção à alimentação saudável, por meio
de medidas que evitem a
exposição da
comunidade escolar as práticas alimentares
inadequadas.
O mercado da alimentação tem sido um dos mais
prósperos das últimas décadas e sua conceituação vem
se aperfeiçoando de segurança alimentar para
segurança do alimento. De norte a sul, de leste a oeste,
o assunto "Alimentação Saudável" é mais do que um
tema: é uma meta.

Neste contexto, implementar uma campanha
educacional sobre o Alimento Saudável por meio da
disseminação da informação e da organização do
caminho do alimento desde sua produção,
perpassando pelo fornecimento de eventos escolares
onde os alunos, professores e famílias partilhem
conhecimentos relacionados com a Alimentação
Saudável.
Com a orientação na matéria dos profissionais da saúde
e com a confecção da tradicional Sopa Portuguesa e
Coelho em panelas de Ferro pretende ser um
importante instrumento de conscientização e promoção
do sentido de pertença e conservação das nossas
raízes gastronómicas enriquecidas pelo saber científico
para a desmitificação de ideias erradas.
“Assim, consciente de que o tema se insere ou, deve ser
inserido, no primeiro campo de ação da prática
pedagógica, observando a crescente curiosidade dos
alunos a respeito dos alimentos e a valorização
crescente em nosso país pela cultura "Fast-food",
elaboramos este projecto”.
Esta iniciativa contou também com a colaboração da
Câmara Municipal de Penamacor, do Agrupamento
Ribeiro Sanches, da Adraces, da Academia Sénior de
Penamacor e da Associação de Pais.
Fonte: Centro de Saúde de Penamacor Saúde Escolar
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