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Ficha
Técnica
EDIÇÃO
Unidade Local de Saúde
de Castelo Branco

REDACÇÃO

Serviço de Medicina
Um agradecimento muito especial para a equipa maravilhosa, que
tratou da minha mãe, (…), com tanto profissionalismo, dedicação e
amor.
Muito obrigado.
Helena Coelho/2016

Gabinete
de Comunicação
e Imagem

Um agradecimento muito reconhecido ao 7º piso, pelo
profissionalismo de todos os funcionários. Deixo um abraço a todos
(…). Obrigado que Deus vos dê toda a sorte do mundo…
Maria Herminia/2016

COMPOSIÇÃO
GRÁFICA

A família do Sr. Augusto Crespo, agradece aos médicos, enfermeiros
e auxiliares do Serviço de Medicina, toda a atenção e
profissionalismo dada ao seu familiar.
A todos o nosso Bem Haja.
José Crespo/2016

Serviço de
Investigação, Formação
e Ensino

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:

Bloco operatório
Venho por este meio agradecer o acolhimento tranquilizador,
simpático e os cuidados prestados por parte da equipa médica,
enfermagem e assistentes operacionais do Bloco Operatório,
referente à minha estadia/cirurgia.
Obrigado a todos!
Maria Celeste Nunes/Outubro 2016

Serviço de Cardiologia e Unidade de Cuidados Intensivos
Polivalente
Estive Internado na UCIP e no Serviço de Cardiologia do Hospital
Amato Lusitano (…) venho por este meio informar o meu profundo
reconhecimento na forma como fui assistido na instituição (…)
Acácio Bento/2016

Serviço de Cardiologia
Ao Ex. mo Sr. Director do Serviço de Cardiologia e a toda a sua
equipa de médicos, enfermeiros e assistentes operacionais, o meu
profundo reconhecimento, pelo saber, carinho e dedicação que
sempre me prestaram.
A todos o meu grande obrigado.
Acácio Bento/2016

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

03

Boletim informativo

ULSCB, EPE

A Cidade de Castelo Branco terá a honra de receber, no seu
Centro de Cultura Contemporânea, o 3º Congresso Médico
da Beira Interior, organizado pelas ULS de Castelo Branco,
ULS da Guarda, Centro Hospitalar da Cova da Beira e Aces
Cova da Beira nos próximos dias 25 e 26 de novembro de
2016.
Trata-se de um congresso de organização regional, com
dimensão nacional, em que se espera significativa afluência
de profissionais e estudantes da área da saúde.
Na senda dos eventos anteriores ambiciona-se proporcionar
um ambiente que facilite a aprendizagem, discussão e troca
de experiências, desta vez destinado ao tema "Controvérsias
em Medicina".
Serão abordados temas com relevo actual, distribuídos pelas
diferentes especialidades, médicas e cirurgícas, criando
terreno para aceso debate e controvérsia, na procura do
saber.
Este congresso proporcionará igualmente a oportunidade de
frequentar vários cursos de interesse científico e clínico.
Mais informações em : http://www.ulscb.min-saude.pt/3-cmbi

25
nov

25
nov

sexta-feira

8.15

Abertura do Secretariado

8.30 Comunicações / Posters
9.30 Medicina / Pneumologia
Corticóides na DPOC

14.30 Pediatria / MGF
Novas e velhas realidades:
o que temos a dizer?
Presidente:
Dra Cristina Martins
(MGF da ULSCB)
Moderadores:
Dr António Mendes
(Director do Serviço de Pediatria da ULS Guarda)
Dr Carlos Rodrigues
(Director do Serviço de Pediatria do CHCB)

Moderadores:
Dra. Isabel Antunes
(Especialista de Medicina Interna da ULSCB)

Perturbação de hiperactividade e déﬁce de atenção
Dr Marco Fernandes (Interno de Pediatria do CHCB)

Dra. Filomena Luís
(Especialista Pneumonia ULS Guarda)

Febre
Dra Ana Catarina Lucas (Interna de MGF do ACESCB)

Prós e contras de Corticoterapia inalada e duas indicações
Dra Maria João Baldo (Interna de Medicina Interna da ULS Guarda)
Dra Filipa Carriço (Interna de Pneumologia da ULS Guarda)

Alimentação e suplementação
Dra Sónia Santos (Especialista de Pediatria da ULSG)
Dra Glória (Especialista de Pediatria da ULSG)

ACOS
Dra Celina Torres (Especialista Medicina Interna da ULS Guarda)

11.00 Pausa
11.30 Cirurgia / Ortopedia
Trauma Pélvico
Presidente:
Dr. António Gouveia
(Director do Serviço de Cirurgia Geral da ULSCB)

13.00 Almoço

Comunicações / Posters

8.30

Medicina / Reumatologia
Novas perspectivas na Doenças
Autoimunes
Presidente:
Dra Maria Eugénia André
(Directora do Serviço de Medicina Interna da ULSCB)
Moderadores:
Dr Pedro Abreu
(Especialista de Reumatologia da ULSCB)
Dra. Cláudia Vaz
(Especialista de Reumatologia da ULSG)

Quando requerer e interpretar Auto-Anticorpos na
área da MGF
Dra Ana Catarina Ribeiro

(Interna de MGF da ULSCB)

(Interna de Medicina Interna da ULSCB)

Dra Carolina Carvalho

Doenças Auto-imunes do Século XXI

Efeitos adversos cognitivos de medicação
Dra Juliana Nunes

(Interna de Psiquiatria da ULS Guarda)

Alterações cognitivas na depressão
Dra Ana Rita Marques

(Especialista de MGF do ACESCB)

16.30 Pausa
17.00 Simpósio Bayer
Moderador:
Dr João Correia

Anticoagulantes: Novos x Clássicos
Dr Jorge Martinez

17.30 Comunicações / Posters

Do MGUS ao Mieloma Múltiplo
Presidente:
Dra Catarina Santos
(Especialista Nefrologia da ULSCB)
Moderadores:
Dra. Rita Resende
(Especialista de Medicina Interna da ULSCB)
Dra. Paula Gouveia
(Especialista de Patologia Clínica do CHCB)

Discrasia dos Plasmócitos: O que é?
Dra Daniela Franco
(Interna de Medicina Interna da ULSCB)

Doseamento de Proteínas - Quais , Quando e Porquê?
Dra Mafalda Felgueira
(Interna de Patologia Clínica do CHCB)

Discrasia dos Plasmócitos: Do Diagnóstico ao Tratamento
Dra Rita Silva
(Interna de Medicina Interna do CHCB)

O Mieloma e o Rim: Como vigiar, como prevenir?
Dr Filipe Teixeira

12.30 Patologia Obstétrica em Cuidados
Intensivos

Dra Eufémia Calmeiro

Moderadores:
Dr Vitor Sainha
(Director do Serviço de Psiquiatria do CHCB)
Dra Cláudia Pimpão
(Especialista MGF ULS Guarda)

11.00 Medicina / Nefrologia / Patologia Clínica

(Interno de Nefrologia da ULSCB)

Outras condições do Sistema Imune

Demência do idoso nos cuidados primários
Dra Maria Eugénia Santos Silva

12.30 Abertura do Congresso

8.00

Presidente:
Dr Carvalhinho
(Director do Serviço de Psiquiatria da ULSCB)

(Interna de MGF da ULSG)

Visão da Ortopedia
Dr Luís Silva (Interno de Ortopedia ULSG)

Abertura do Secretariado

Demências vs pseudodemências

Dr Augusto Lourenço
(Director da Cirurgia Geral ULS Guarda)

Visão da Cirurgia Geral
Dra Sílvia Borges (Interna de Cirurgia Geral ULSCB)

8.15

15.30 Psiquiatria / MGF

Moderadores:
Dr Albino de Sousa
(Director da Ortopedia do CHCB)

Abordagem pré-hospitalar e controlo de danos
Dra Soﬁa Jardim Neves (Interna de Cirurgia Geral CHCB)

sábado

sábado

Presidente:
Dr. Gonçalo Salvado
(Director do Serviço de Pneumologia da ULSCB)

Corticoterapia Sistémica: quando utilizar?
Dr Pedro Lito (Interno de Medicina Interna do CHCB)

26
nov

26
nov

sexta-feira

(Assistente de Medicina Interna da ULSCB)

9.30

A visão do Intensivista
Dra Cristina Coxo

(Intensivista do CHCB)

Cirurgia Geral / Gastrenterologia
Coleções pancreáticas
Presidente:
Dr Eduardo Pereira
(Assistente Graduado de Gastrenterologia da ULSCB)
Moderadores:
Dra Ana Sadio
(Especialista de Gastrenterologia da ULSG)
Dr Pedro Vaz
(Especialista Cirurgia Geral da ULSCB)

Introdução
Dra Manuela Romano

(Interna de Cirurgia Geral da ULSCB)

Abordagem endoscópica
Dra Helena Ribeiro

(Interno de Gastrenterologia da ULSCB)

Abordagem Cirúrgica
Dr Rui Cunha

(Interno de Cirurgia Geral do CHCB)

10.30 Pausa

Experiência do Serviço
Dra Joana Bernardino Cardoso

(Interna de Medicina Interna do CHCB)

13.00 Sessão de Encerramento
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Consulta Externa assinala Dia Mundial da Lavagem das Mãos
No âmbito do Dia Mundial da Lavagem das Mãos que se
comemorou no dia 15 de Outubro, o Serviço de Consulta
Externa e o GCL-PPCIRA da ULS assinalaram esta data com
o projecto” Ajude-nos a cuidar da nossa saúde”.
Este projecto teve como objectivo a sensibilização sobre a
Higiene e Desinfecção das mãos como a medida mais
eficiente e a menos dispendiosa na prevenção de infecções.
Foram criados e distribuídos folhetos informativos para
adultos e crianças e os colaboradores e utentes foram ainda
desafiados a monitorizar a eficácia do procedimento da
lavagem das mãos, com o apoio de uma máquina de luz
negra.
Esta iniciativa teve uma elevada adesão, tendo participado
cerca de 150 pessoas de vários grupos profissionais,
destacando-se o grupo de Utentes como pode ser observado
no gráfico. O interesse manifestado pelos utentes superou
todas as expectativas.
Verificou-se que em geral, os profissionais possuem bom
conhecimento da técnica a realizar, sendo importante
melhorar o tempo de fricção recomendado.
Quanto á eficácia da técnica realizada na desinfecção das
mãos com o produto recomendado, verificou-se a
necessidade de melhorar alguns pontos críticos como por
exemplo a zona dorsal das mãos e o dedo polegar assim
como a zona de uso de adornos.
Foram efectuados ensinos quer aos utentes quer aos
profissionais de saúde sempre no sentido de melhorar o
procedimento.

Médicos
Enfermeiros
A.O.
Administrativos
Utentes
Bombeiros
Alunos de Medicina
Seguranças
Voluntários
Técnicos

Resultados do evento de comemoração do Dia
Mundial da Lavagem das Mãos
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2as Jornadas de Enfermagem do Serviço de Medicina Interna
do Hospital Amato Lusitano da ULSCB chegaram ao fim
após reflexão do setor para o futuro...

Castelo Branco, 20 de Outubro 2016 - No final das 2.ªs
Jornadas de Enfermagem do serviço de Medicina Interna do
Hospital Amato Lusitano, o Enfº Leonel Grencho, destacou
como “nota fundamental” dos trabalhos as chamadas de
atenção para a importância da “relação serena e empática,
com as pessoas que são cuidadas pela equipa de
enfermagem, neste serviço hospitalar, estejam elas em que
situação estiverem”.
O Presidente da Comissão Cientifica do evento defendeu
ainda uma “especial atenção” e “especial cuidado” pelo
“aprofundamento” do que é a “especificidade” da
Enfermagem.
O presidente das Jornadas, Enfº Carlos Almeida desejou que
as propostas surgidas nas mesmas ajudem a uma “melhoria
da Enfermagem em geral” e a responder aos desafios que a
sociedade tem para este setor.
Neste sentido, a Professora Lucília Nunes, Vice-presidente
do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida,
desafiou os presentes a “desenvolver a Enfermagem do
ponto de vista das respostas às necessidades de cuidados de
enfermagem da população, do acesso a esses cuidados, da
valorização da profissão, da apropriação do seu sentido e das
alterações tecnológicas”, sem se refugiar nas “dificuldades
que existem”.
A manhã contou com a presença de vários peritos que
apresentando as necessidades em termos de dependência
dos doentes que são assistidos no serviço de Medicina
Interna, debateram o contributo das várias especialidades
em enfermagem e a capacitação da família enquanto
cuidadora informal.
Na parte da tarde, os Enfermeiros defenderam a necessidade
de “procurar um lugar para a pessoa em fim de vida no
hospital de agudos”, porque o mundo da saúde é “um cenário
de vida e de vidas, de sentimentos e sofrimentos e de
Enfermeiros dotados também eles de emoções e
sentimentos”.

No final o Professor Manuel Lopes, Coordenador Nacional
para a reforma dos Cuidados Continuados Integrados,
assinalou que num contexto de “um SNS organizado em
silos”, tem faltado uma “rede orgânica”, para que “todo o
Sistema de Saúde seja mais comunicativo”.
As 2.ªs Jornadas de Enfermagem do serviço de Medicina
Interna tiveram como tema, em 2016, 'Desafios para o
futuro', reunindo cerca de centena e meia de profissionais da
ULS de Castelo Branco, professores e alunos da Escola
Superior de Saúde Dr. Lopes Dias e de enfermeiros de
outros contextos da área da saúde.
Como conclusões das Jornadas, os Enfermeiros debateram
“novos cenários” no mundo da saúde, que exigem que a
Enfermagem seja, como tem sido ao longo da sua história,
“muito ativa, muito criativa”. Defendeu-se a passagem de
“uma Enfermagem instrumental para uma Enfermagem
cultural, junto das pessoas e das famílias”, nas suas
comunidades. O surgimento de cada nova tecnologia muda
a forma de fazer enfermagem, pelo que não basta “mudar de
atores”.
Os enfermeiros que participaram nestas jornadas colocaram
em contraponto duas “lógicas diferentes”, a política e a da
Enfermagem, realçando a “fragmentação e relativismo”
políticos, que fazem leituras em “chave política” e com
“sentido economicista”. Os Enfermeiros têm, por isso, de
saber “conquistar as pessoas”, afirmar a dimensão dos
cuidados que prestam, “deixar de ser uma Enfermagem do
'não'. “Não podemos resignar-nos a que os Enfermeiros não
apareçam no sistema”, afirma o presidente das Jornadas.
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ULS de Castelo Branco assinala o Dia Mundial do AVC

No dia 29 de Outubro celebrou-se o dia mundial do AVC.
Sendo o AVC a causa principal de incapacidade e de morte
em Portugal, a Unidade Local de Saúde de Castelo Branco,
especificamente a unidade de AVC do Serviço de Medicina
Interna alertou a população para a necessidade de
prevenção da doença e intervenção no surgir do evento. Só
no primeiro semestre do presente ano, 104 doentes foram
internados na unidade de AVC, dos quais 56 homens e 48
mulheres, com idades compreendidas entre os 30 e os 95
anos. Sendo a média de idades de 76 anos. Cerca de 80%
desses doentes foram diagnosticados com AVC isquemico,
por obstrução de vasos sanguíneos, e cerca de 20% AVC
hemorrágico, por rompimento de vasos sanguíneos.
A prevenção passa por hábitos de vida saudável,
alimentação saudável e controlo de outras patologias, o que
comporta atitudes ou comportamentos proactivos de não
fumar ou beber em excesso, dieta com pouco sal, gorduras e
açucares, refeições de 3 em 3 horas não copiosas, actividade
física regular, ambiente saudável, evitar stress e ainda
atender ás indicações do enfermeiro e médico de família em
relação a outras patologias como Diabetes ou Hipertensão.
N o c a s o d e o c o r r ê n c i a d e AV C u r g e o a l e r t a e
encaminhamento para a urgência do HAL o mais
rapidamente possível a fim de se iniciar o tratamento de modo
a de minimizar sequelas, pois, existem tratamentos que só
poderão ser implementados com benefícios, nas primeiras
horas de evolução da doença. Na referida Unidade de AVC
entraram 18 doentes, a tempo de realizar tratamento com

medicação dirigida á obstrução de vasos sanguíneos e 2
realizaram intervenção invasiva no mesmo sentido,
números que podem ser melhorados, pois, maioritariamente
o descarte destas atitudes terapêuticas reside no tardio
encaminhamento ou desconhecimento do tempo de
evolução da doença.
Importa falar do reconhecimento dos sintomas que são de
conhecimento da população em geral e passam por
dificuldade em mobilizar, ou sensação de formigueiro em
parte do corpo, dificuldade em deambular com queda ou
desequilíbrio geralmente para um dos lados, alteração facial
de um dos lados, dificuldade em falar ou deglutir, entre
outros, mas em caso de dúvida contacte o 112.

Dos 104 doentes internados no serviço atrás referido,
segundo escala de Barthel, (escala para avaliar nível de
independência da pessoa para realizar 10 actividades de
vida), 51 foram classificados á entrada como totalmente
dependentes e apenas 2 como independentes. Já no
momento da alta 42 doentes eram classificados como
totalmente dependentes, mas 30 foram classificados como
independentes. Dos 104 doentes 68 tiveram ganhos em
independência e 8 mantiveram o nível de dependência em
relação ao momento da entrada no serviço, com uma
demora média de internamento de cerca de 9 dias.
Na Unidade de AVC da ULSCB a equipa de profissionais
trabalha no sentido de ajudar o doente e sua família a
ultrapassar fases agudas de dificuldade, mas há
necessidade de ajuda da própria população, de modo a
serem atingidos os resultados pretendidos por todos.
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Apresentação do Livro - A Saúde em Portugal um olhar sobre o distrito de Castelo Branco
No passado dia 21 de Outubro, a Biblioteca Municipal de
Castelo Branco encheu-se para a apresentação do livro “A
Saúde em Portugal: um olhar sobre o distrito de Castelo
Branco” da autoria de Alexandre Morais Nunes e Manuel
Lourenço Nunes, numa edição da RVJ editores e com o
patrocínio da Câmara Municipal de Castelo Branco,
assumindo-se como um documento caracterizador do estado
da saúde na nossa região.
Este livro é acima de tudo um documento importante onde o
Distrito de Castelo Branco é caracterizado de forma clara,
tendo em conta vários factores como a demografia nas suas
diferentes variáveis.
Dividido por vários capítulos, o livro revela-nos uma evolução
das "unidades de saúde ao longo dos últimos anos e a
capacidade de respostas das mesmas".

Evento: OSTOMIAS
Realizou-se no passado dia 21 de Outubro, um evento sobre
OSTOMIAS, organizado pela Comissão de Prevenção e
Tratamento de Feridas da ULS de Castelo Branco
A sala de sessões foi pequena para todos os que assistiram
aos mais variados temas que foram abordados durante toda

a tarde.
Este evento coincidiu com a visita do Secretário de Estado
da Saúde, Dr. Manuel Delgado, bem como do Dr. José
Tereso que também fizeram questão de cumprimentar os
presentes.

DOCUMENTOS
CRIADOS/ALTERADOS
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UCC da Sertã promove colóquio

O Boletim Informativo dispõe deste novo espaço, que vai servir de informação sobre os documentos
que foram criados/alterados e publicados na página da intranet
Serviço Farmacêutico
ULSCB-SF-PO.06.01 – Limpeza da sala de reembalamento da
Farmácia
ULSCB-SF-MOD.26.01 – Check-list: Reembalamento
ULSCB-SF.PI.17.01 – Reembalamento em dose unitária de
medicamentos sólidos para administração oral
Gabinete da Qualidade
ULSCB-GQ-MOD.35.01 – Auditoria à resolução de uma notificação

– Programa Notific@
Unidade de Cuidados Intensivos Polivalente
ULSCB-UCIP-PI.11.01 – Composição dos carros de emergência –
Documento orientador
Serviço de Urgência
ULSCB-SU-PO.16.02 – Internamentos de doentes em serviços do
Hospital Amato Lusitano

Centro de Saúde de Penamacor realiza palestra sobre Pé Diabético
No passado dia 24 de Outubro, realizou-se no
Centro de Dia de Bartolomeu - Aldeia do Bispo uma
palestra sobre o “Pé diabético”.
Esta, foi realizada pelo Centro de Saúde de
Penamacor para os utentes, colaboradores e
cuidadores informais. Foi planeada e programada
no âmbito do projecto intervenção comunitária, após
um diagnóstico da situação do concelho de
Penamacor, realizado pelas alunas de mestrado de

especialidade de enfermagem comunitária da Escola
Superior da Guarda.
Mais uma vez, a UCSP de Penamacor esteve junto da
comunidade para melhorar a saúde e o bem estar dos
idosos numa atitude preventiva, neste factor de risco
tão importante, O PÉ DIABÉTICO, que causa
internamentos prolongados com custos inestimáveis
para o Serviço Nacional de saúde.
Fonte: Cristina Fonseca Firme- Enfermeira Especialista da Comunidade - UCSP
Penamacor

Caracterização do grau de dependência dos idosos que vivem
sozinhos no concelho de Vila Velha de Rodão
O Concelho de Vila Velha de Ródão apresenta uma
população bastante envelhecida. Segundo dados de 2015 da
Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão, a população idosa
representa aproximadamente 45% da população total.
Muitos idosos residem sós e alguns encontram-se isolados
por residirem em locais afastados das sedes das suas
freguesias. A equipa de enfermagem da UCSP (Unidade de
Cuidados de Saúde Personalizados) de Vila Velha de Ródão,
no âmbito da visitação domiciliária considerou pertinente
identificar e caracterizar esta população, pela sua
especificidade e vulnerabilidade.
Para a concretização desta actividade, tivemos a parceria da
GNR local, com o objectivo de visitar todas as freguesias e
respectivos lugares, incluindo os mais isolados e de difícil
acesso. Segundo dados do Núcleo de Programas Especiais
do Destacamento Territorial da GNR de Castelo Branco, em
2015 foram identificados 198 idosos a viverem sozinhos no
Concelho de Vila Velha de Rodão. Deste universo, foram
abrangidos todos os idosos que vivem sozinhos no Concelho,
inscritos na UCSP de Vila velha de Ródão e com inscrição
activa e que se encontravam no domicílio no momento da
respectiva visita que ocorreu entre Março a Outubro de 2015.
Foram excluídos todos aqueles que não se encontravam
inscritos na referida UCSP e/ou com inscrição esporádica ou
que não se encontravam no seu domicilio. Como instrumento
de colheita de dados, foi aplicado directamente aos utentes
no seu domicílio a Escala de Barthel (Mahoney e Barthel,
1965), que avalia o nível de dependência do sujeito para a
realização de dez actividades básicas de vida (AVD'S).
Identificámos 170 idosos que vivem sozinhos,

maioritariamente do sexo feminino entre os 75 e os 85 anos.
Apurou-se que 50% dos idosos avaliados possuem algum
tipo de dependência nas suas AVD's, sendo que 45%
evidenciaram uma dependência leve e 5%, dependência
moderada. Das 10 AVD's avaliadas, destaca-se a
dependência na Alimentação e no Subir/Descer escadas
pela sua frequência e pelo facto de serem transversais a
todos os graus de dependência. No entanto, também a
dependência no Banho e na Deambulação são actividades
nas quais os utentes referiram necessitar de algum tipo de
apoio.
Relativamente à localização geográfica, verificámos que
Vila Velha de Rodão constitui a freguesia com mais idosos a
viverem sós, uma vez que foram identificados 69 idosos,
seguindo-se Fratel com 58 e depois Sarnadas e Perais com
22 e 21, respectivamente. Simultaneamente foi constatado
que vivem poucos idosos nas sedes das respectivas
freguesias. A sua maioria encontra-se dispersa pelos vários
lugares à sua periferia, o que promove o seu isolamento. No
entanto, consideramos que os apoios existentes na
comunidade, ao abrigo tanto das juntas de freguesias como
da Câmara Municipal em muito contribuem para que o utente
possa permanecer autónomo no seu domicílio. De contrário,
apenas lhes restaria a institucionalização num Lar ou a
disponibilidade da família para os cuidar, apesar de nos
depararmos simultaneamente com uma crescente
diminuição do suporte familiar, por vários factores mas
sobretudo pela conjuntura socioeconómica que se tem
vivido nas últimas décadas no nosso país e um pouco por
toda a Europa.
Fonte: Enf. Isabel Ribeiro - Centro de Saúde de Vila Velha de Rodão

