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Hospital de Beja 
inaugura Unidade 
Integrada de Diabetes
Disponibilizados tratamentos inovadores e equipa 
multidisciplinar de acompanhamento aos utentes

O Hospital de Beja tem a funcionar, desde 
a passada semana, a Unidade Integrada 
de Diabetes, serviço que disponibiliza no-
vas tecnologias no tratamento da diabe-
tes tipo 1 e que permite, entre outras va-
lências, a monitorização de glicose, à 
distância, e a colocação de sistemas de 
perfusão subcutânea contínua de insu-
lina, tratamento inovador da doença.

TEXTO JOSÉ SERRANO

F
oi inaugurado, no passado dia 7 de ju-
nho, o pavilhão da Unidade Integrada 
de Diabetes da Unidade Local de 

Saúde do Baixo Alentejo (Ulsba), serviço 
que permite, desde essa data, no Hospital 
José Joaquim Fernandes, em Beja, a colo-
cação e o seguimento de crianças, jovens e 
adultos de e com sistemas de perfusão sub-
cutânea contínua de insulina (PSCI), trata-
mento inovador para pacientes com diabe-
tes tipo 1. 

Esta nova unidade, composta por três ga-
binetes, disponibiliza consultas multidis-
ciplinares providenciadas por uma equipa 
com formação específica, que inclui mé-
dico, enfermeira, nutricionista, psicóloga e 
farmacêutico, profissionais de saúde indis-
pensáveis para o apoio aos utentes (ou à sua 
família) com este tipo de dispositivos, cuja 
utilização pressupõe uma série de conheci-
mentos e treino. 

Isabel Ramôa, coordenadora da unidade, 
sublinha: “pela primeira vez, temos um es-
paço dedicado à diabetes, todos os dias da 
semana e não apenas gabinetes de consulta 
semanais, partilhados com outras espe-
cialidades”, realçando as competências do 
Centro de Tratamento de Sistemas PSCI da 
Ulsba “para responder a este novo desafio 
tecnológico no tratamento da diabetes tipo 
1, colocando-nos ao lado dos grandes cen-
tros de diabetologia do País”. 

Competências que, de acordo com a 
coordenadora da unidade, espelharão, no 
Baixo Alentejo, uma nova realidade, sendo 
que, até agora, “a colocação destes disposi-
tivos de administração de insulina eram ra-
ramente possíveis – só em grandes centros 
do país, onde já existiam extensas listas de 
espera. Agora são possíveis na Ulsba”. 

Contudo, esclarece Isabel Ramôa, “com 
o número crescente de diabéticos tipo 1, em 
geral mais jovens e com evidente desejo de 
aderir a novas tecnologias no tratamento da 

sua condição, e com a resposta alargada ao 
Litoral Alentejano, estou convicta que será 
necessário ampliar a equipa existente”.

CUIDADOS PROVIDENCIAD OS POR A UNIDADE 

INTEGRADA DE DIABETES DA ULSBA Isabel Ramôa 
evidencia o uso, nas consultas diferencia-
das da diabetes tipo 1, de “novas tecnolo-
gias, em franca evolução”, que ajudam pa-
cientes e profissionais de saúde a melhor 
controlar a diabetes, dando como exemplo a 
monitorização contínua de glicose, que per-
mite, à distância, a análise dos valores de 
açúcar ao longo de todo o dia, detetados por 
um sensor, colocado no braço do paciente. 
Relativamente ao sistema PSCI, trata-se de 
um dispositivo “que administra insulina, 
através de um pequeno cateter debaixo da 
pele, como se de um pâncreas (órgão que fa-
lha na diabetes tipo 1), se tratasse – método 
de tratamento que, “para além de mais pre-
ciso, substitui cerca de cinco injeções por 
dia por um cateter de três em três dias”. A 
coordenadora realça a possibilidade – “uma 
vez que estamos integrados na plataforma 
nacional de sistemas PSCI do Programa 
Nacional da Diabetes” – de a Unidade 
Integrada de Diabetes da Ulsba poder vir a 
beneficiar de “ ‘bombas’ de insulina mais 
modernas, já em uso noutros países”.

Isabel Ramôa faz ainda questão de acen-
tuar a missão da Unidade integrada de 
Diabetes, “tal como o próprio nome indica”, 
de interligar os cuidados da diabetes tipo 1, 
da diabetes tipo 2 e da diabetes gestacional 
“com os cuidados de saúde primários e com 
outras especialidades que tratam complica-
ções da diabetes e no apoio aos diabéticos 
internados nos vários serviços hospitalares, 
por outras razões que não a diabetes”. 

CIMBAL COMPARTICIPA PROJETO De acordo 
com nota de impressa divulgada pela 
Comunidade Intermunicipal do Baixo 
Alentejo (Cimbal), todos os municípios in-
tegrantes da instituição comparticiparam 
financeiramente, de igual forma, para o 
apetrechamento dos gabinetes médico, de 
enfermagem, de nutrição e de psicologia e 
da sala de espera do pavilhão da Unidade 
Integrada de Diabetes da Ulsba.

“Esta é também a forma que os autarcas 
do Baixo Alentejo têm de reconhecer e agra-
decer o trabalho de todos os profissionais de 
saúde que trabalham em prol das pessoas 
do nosso território”, refere o comunicado. 
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MAIS PEDIDOS DE AJUDA 
AO BANCO ALIMENTAR

O presidente da delegação de Beja do Banco 
Alimentar Contra a Fome, Tadeu Freitas, revelou 
à rádio “A Planíce” que os pedidos de ajuda 
aumentaram recentemente. “Nos últimos dois 
meses, temos vindo a enviar para as instituições 
um maior número de alimentos, face ao aumento de 
pedidos. Estes, estão relacionados com pessoas 
ucranianas que vieram morar para a região e que 
vêm solicitar ao Banco Alimentar um acréscimo”, 
fugidas da guerra.

EBM ASSINA PROTOCOLO PARA 
BOLSAS DE INVESTIGAÇÃO 

A Estação Biológica de Mértola (EBM) assinou, na 
quarta-feira, um protocolo de colaboração com a 
Fundação para a Ciência e a Tecnologia I.P para o 
financiamento de bolsas de investigação para 20 
doutoramentos científicos. Segundo a Câmara de 
Mértola, este protocolo “é um ponto marcante na 
estratégia do município de vincar a cultura e a ciência 
como fatores de inovação, notoriedade, diferenciação 
valorativa, atratividade, criatividade e sustentabilidade 
advogando para o território uma nova centralidade”.

ENCONTRO 
DE CULTURAS, 
EM SERPA, 
ATÉ DOMINGO

No âmbito do Encontro 
de Culturas 2022, Vila 
Nova de São Bento 
recebe hoje, dia 17 de 
junho, os concertos de 
Duarte (19:30 horas, largo 
da igreja) e de Eskorzo 
(22:30 horas, Praceta D. 
Mª do Carmo Barroso). 
Dia 18, sobem ao palco, 
em Serpa, Maria João 
(19:30 horas, Musibéria) 
e Arnaldo Antunes e 
Vitor Araújo (22:30 
horas, Largo dos Condes 
de Ficalho). Dia 19, 
realiza-se, na Biblioteca 
de Serpa, às 14:30 horas, 
uma tarde multicultural 
sob o tema “Acolher e 
Celebrar”, com o objetivo 
de celebrar a diversidade 
de culturas. Seguir-se-á, 
pelas 16:30 horas, uma 
prova gastronómica de 
cozinha do mundo e a 
partir das 18:00 horas 
realiza-se uma oficina de 
danças afro-cubanas. Os 
concertos de João Frade 
e Roberto Mendes  (19:30 
horas, Musibéria) e de 
Buika  (22:30 horas, Largo 
dos Condes de Ficalho) 
fecham o Encontro.
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