DESIGNAÇÃO DO PROJETO:


Equipamento de Raio X para Exames Gerais - Centro de Saúde de Vila do Porto

CÓDIGO DO PROJETO:


ACORES-09-4842-FEDER-000018

OBJETIVO PRINCIPAL:


Melhorar o acesso à Saúde

A aquisição de um Raio X de teto, que permite o aumento da capacidade de diversidade da
oferta, melhorando o acesso e prestação de cuidados de saúde à população, consagrando
uma maior capacidade de diagnóstico e uma rápida geração de imagens, relativamente à
existente e com menor exposição de radiação.
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:


Secretaria Regional da Saúde

CUSTO TOTAL ELEGÍVEL:


€171 100

APOIO FINANCEIRO DA UNIÃO EUROPEIA:


€145 435

DESCRIÇÃO:
No seguimento da estratégia de ampliação de valências, com a remodelação apoiada no
anterior programa, foi identificada a necessidade de aquisição de equipamentos que
assegurem o devido apetrechamento das instalações decorrentes da ampliação.
Nessa medida, uma das mais proeminentes prende-se com a aquisição, na área da
imagiologia, de um equipamento de Raio-X, melhorando o acesso e prestação de cuidados
de saúde à população, consagrando uma maior capacidade de diagnóstico relativamente à
existente e com menor exposição de radiação.
O Raio X digital de teto apresenta uma estrutura leve, com um tamanho de chassis que
facilita o manuseamento, extremamente versátil e ergonómico, uma vez que pode ser

utilizado no suporte de chassis na mesa ou no bucky vertical, trazendo a possibilidade de
novos exames em relação ao equipamento anteriormente instalado, que, devido a sua
antiguidade e tecnologia "ultrapassada" (foi adquirido por volta do ano de 1995 quando se
instalou o centro de saúde no atual edifício), se tornava limitativo em termos de exames
como é exemplo nos casos de doentes politraumatizados (caso em que é a ergonomia do
equipamento que tem de se adaptar a localização dos doentes e não o contrario), além de
promoverem uma maior exposição a radiação.
A tecnologia do equipamento vem diversificar a oferta da resposta em termos de exames
radiológicos, contribuindo também para a capacidade de resposta sem necessidade de
evacuação e diminuição de transporte de utentes politraumatizados para o Hospital de
Ponta Delgada, visto que passa a ser possível efetuar exames e diagnósticos até agora
vedados devido ao equipamento anteriormente instalado.
RESULTADOS:
Apoio no melhoramento de mais um equipamento na área da saúde, com a aquisição de um
Raio X de teto permite o aumento da capacidade de diversidade da oferta, melhorando o
acesso e prestação de cuidados de saúde à população, consagrando uma maior capacidade
de diagnóstico e uma rápida geração de imagens, relativamente à existente e com menor
exposição de radiação.

