
U n i d a d e L o c a l d e S a ú d e d e C a s t e l o B r a n c o , E P E

BOLETIM INFORMATIVO
16 Janeiro 2016



02 Boletim informativo

ULSCB, EPE

Ficha 
Técnica

EDIÇÃO

Unidade Local de Saúde
de Castelo Branco

REDACÇÃO

Gabinete 
de Comunicação

e Imagem

COMPOSIÇÃO 
GRÁFICA

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 
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Obrigado

Aposentações
A Unidade Local de Saúde de Castelo Branco agradece…
…Pelos anos de trabalho, grande empenho e forte dedicação 

Dezembro

Gabinete do Cidadão/Balcão de Informações
Gostava de deixar um elogio à disponibilidade e amabilidade dos 
Funcionários da Recepção e do Gabinete do Utente, que 
exemplificam o tipo de atitude que prezo e julgo dever ser 
assumido quando possível, no local de trabalho e em particular 
num Hospital.

Diogo Ramalho
Dezembro 2015

Serviço de Ortopedia
Luis Fonseca Mendes, residente em Torres Novas estando a 
passar um período de férias no Monte de Goula (freguesia de 
Sarzedas), sofri um acidente, fractura da perna direita, fui de 
imediato transportado em ambulância para o Hospital Amato 
Lusitano de Castelo Branco, onde fui operado de urgência,(…) a 
quem agradeço reconhecidamente, bem como a toda a  equipa.
A todos o meu grande “Bem Haja”.

Luís Mendes
Dezembro 2015

Manuel Lopes Saraiva
Assistente Operacional - CS de Idanha-a-Nova

Lucília Afonso Marques Rodrigues
Assistente Operacional - Hospital Amato Lusitano 
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Nos passados dias 4 e 5 de Dezembro, o Serviço de 
Gastrenterologia do Hospital Amato Lusitano de Castelo 
Branco e o G.R.U.P.U.G.E. (Grupo Português de Ultra-
sons em Gastrenterologia) realizaram, o 12º Curso 
TeóricoPrático de Ultra-sonografia Clínica para 
Gastrenterologistas.
A ultra-sonografia clínica tem um valor inestimável para 
o médico que a executa. Representa uma forma impar 
de abordagem do interior do corpo humano, 
nomeadamente, dos órgãos da cavidade abdominal, 

12º Curso Teórico-Prático de Ultra-Sonografia Clínica 
para Gastrenterologistas

resultando, quase sempre, numa melhor acuidade 
diagnóstica. 
Na necessidade de decisão urgente, perante situações 
menos frequentes e mais complexas, a ultra-
sonografia, realizada de imediato á cabeceira do 
doente, pode ter um papel determinante.
A abertura do curso contou ainda com a presença do 
Presidente do GRUPUGE, Dr. António Alberto Santos.
Fonte: Coordenadores do curso, Dra. Ana Caldeira e o Dr. Eduardo 

Pereira.
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No passado dia 4 de Dezembro,  o voluntariado do 
Hospital Amato Lusitano comemorou o seu vigésimo 
quarto aniversário, com uma palestra sobre o tema 
“Misericórdia”, uma Missa de Ação de Graças e um 
almoço de confraternização. A Eucaristia decorreu na 
capela do Hospital Amato Lusitano e foi presidida pelo 
Pe José António, vogal da direção da Liga dos Amigos 
do Hospital Amato Lusitano (LAHAL) e contou com a 
presença dos amigos da Direção da LAHAL, o 
Presidente e vogais executivos do Conselho de 
Administração da Unidade Local de Saúde de Castelo 
Branco (ULSCB), os voluntários e voluntárias que 
integram o corpo de voluntariado, alguns funcionários 
do hospital e doentes que têm beneficiado dos seus 
serviços.
Os Voluntários do HAL fizeram formalmente o seu 
juramento que alerta para a importância do trabalho 
voluntário na humanização e eficiência dos serviços 
prestados pelo HAL e foram homenageados os 
Voluntários que pertencem a este corpo de voluntariado 
à 10 e 20 anos.
 “Foram 24 anos de muito trabalho e êxitos alcançados, 

Voluntariado do Hospital Amato Lusitano em Castelo Branco
celebrou o seu vigésimo quarto aniversário

com muita persistência e insistência”, assegurou o 
Presidente da Direção da LAHAL, Doutor Carlos 
Almeida, que assinalou que a missão principal do 
Voluntariado Hospitalar é servir os doentes e suas 
famílias, a qual se desenvolve através de um grupo de 
homens e mulheres que religiosamente disponibilizam 
semanalmente horas do seu tempo, ajudando nas 
diferentes áreas do hospital. Destacou que o  
Voluntariado colabora ativamente em atividades que se 
realizam no hospital, fazendo realidade vários projetos 
em beneficio dos doentes e seus familiares, contando 
com o patrocínio da LAHAL e a solidariedade de 
cidadãos, empresas e instituições. Dentro do trabalho 
do Voluntariado, um dos últimos projetos desenvolvidos 
no hospital foi a campanha “Verão + fresco” no verão 
passado, chamando a atenção para os benefícios da 
hidratação hídrica, sobretudo nos meses do verão.
Para o ano 2016, terá início o Voluntariado hospitalar 
domiciliário, um programa de apoio emocional e 
espiritual dirigido a doentes em fim de vida, seus 
familiares e conviventes.

Fonte: Presidente da Liga dos Amidos do hospital  Dr. Carlos Almeida
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Benfica de Castelo Branco entrega brinquedos no
Serviço de Pediatria

No passado dia 15 de Dezembro, alguns atletas do 
plantel principal do Benfica e Castelo Branco, em 
representação de todo o grupo, estiveram no serviço de 
pediatria para distribuíram prendas às crianças 
internadas.
Esta iniciativa valorizada pelo Conselho de 
Administração da Unidade Local de Saúde e pelos 
profissionais do serviço: "é um gesto que temos de 
agradecer e que deixa um sorriso em todos nós. 
Retribuímos com votos de sucesso desportivo", referiu a 
vogal executiva, Dra. Sandra Duarte.

António Machado, presidente do clube, e o capitão Dani 
Matos, salientaram o simbolismo do ato. "A iniciativa 
partiu da equipa técnica e envolveu todo o grupo. Por 
muito simples que seja o gesto, se todos procurarmos 
fazer um pouco para melhorar a vida de alguém, 
reconforta-nos. 
Os jogadores do BC Branco têm muito gosto em 
participar neste momento. Sabemos a importância que 
as crianças atribuem a esta quadra e sobretudo para 
estas que estão aqui internadas é um carinho que 
deixamos".
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Escola Faria Vasconcelos de Castelo Branco oferece 
brinquedos no Serviço de Pediatria

No passado dia 17 de Dezembro, os 
alunos do 3º ano da Escola Faria de 
Vasconcelos do Agrupamento de Escolas 
Nuno Alvares de Castelo Branco, 
ofereceram brinquedos no serviço de 
Pediatria, fruto da recolha destas crianças.
“Nesta época natalícia os valores de 
partilha e de solidariedade fluem nos 
nossos corações. No entanto, estes 
valores têm vindo a perder-se no 
verdadeiro significado da palavra. O 
consumismo é uma premissa constante na 
maioria das famílias. Cabe às escolas e 
aos seus agentes educativos agir 
pedagogicamente de modo a formar 
cidadãos mais atentos às diferentes 
dificuldades do ser humano” - referem os 
responsáveis da Escola.
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Projecto Voluntários de Leitura do Agrupamento 
de Escolas Afonso de Paiva

No passado dia 9 de Dezembro, um grupo de 20 alunos, 
do Agrupamento de Escolas Afonso de Paiva, 
deslocaram-se ao Serviço de Pediatria do Hospital e 
proporcionaram uma sessão animada de leitura ás 
crianças internadas.
“Poemas para brincalhar” foi o título desta iniciativa que 
foi inserida no âmbito do projecto Voluntários de Leitura 

(Clube de Leitur@s escolar) 
com o acompanhamento da 
Professora bibliotecária.
O projeto Voluntários de Leitura, 
foi criado em 2012 pelo CITI 
(Universidade Nova de Lisboa) 
e coordenado por Isabel Alçada 
e destina-se a potenciar o 
desenvolvimento de uma rede 
nacional de voluntariado na 
área da promoção da leitura. O 
contacto de crianças e jovens 
com livros suscita o prazer de 
ler, desenvolve a literacia e 
contr ibui  para elevar os 
resultados da aprendizagem. 
Foram cerca de 18 poemas de 
diversos autores, que estes 
alunos, em leitura dramatizada 
(em verso, com sotaques, 
dramatizadas, umas a pares e 
outras individuais, em voz alta e 

outras a sussurrar), leram aos meninos do Serviço de 
Pediatria
Foi um momento muito estimulante e pleno de 
entusiasmo, rico de leituras poéticas e muito calorosas. 
O público aplaudiu e o Clube prometeu voltar com mais 
leituras.

Exposição fotográfica na entrada do Hospital
O projecto Totó e Palhinhas 
no Hospital - não dói, nem 
faz mal, representado pelo 
Váatão - Grupo de Teatro 
d e  C a s t e l o  B r a n c o ,  
completaram mais um ano 
de visitas bimensais ao 
Serviço de Pediatria.
À semelhança do ano 
anterior, está patente na 
en t rada  p r inc ipa l  do  
hospital, uma exposição de 
fotografias que tem como 
object ivo recordar os 
melhores momentos do ano 
de 2015.
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Teatro de Castelo Branco
No passado dia 18 de Dezembro, o Grupo de Teatro de 
Castelo Branco representou uma peça de teatro no 
Serviço de Pediatria.

A Neuza e a Areana, foram as duas personagens 
hilariarantes que durante aproximadamente uma hora 
animaram as crianças, familiares e colaboradores deste 
serviço.
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No passado dia 16 de Dezembro, o serviço de Pediatria 
foi animado com a presença da dupla José Freixo e o 
seu Pato Donaltim.
Desde os anos 70, que vem exercendo a actividade 
como ventríloquo, participando, algumas vezes, em 

José Freixo e o Pato Donaltim no Serviço de Pediatria
programas de entretenimento televisivo, mas também 
noutros, como o Natal dos hospitais, sempre 
acompanhado do seu fiel amigo.
No final ficou a promessa de cá voltar.
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Escola Básica e Secundária Ribeiro Sanches assinala
o Dia Mundial de Luta Contra a Sida

O Dia Mundial de Luta Contra a SIDA (Síndrome da 
I m u n o d e f i c i ê n c i a  A d q u i r i d a )  a s s i n a l a - s e ,  
mundialmente, no dia 1 de dezembro e a Escola 
Secundária Ribeiro Sanches, em parceria com o Centro 
de Saúde local, quis alertar para a problemática deste 
síndrome.
Neste dia, os alunos do 3.º Ciclo do Ensino Básico, em 
colaboração com o Gabinete de Informação e Apoio ao 
Aluno, com o Projeto de Educação para a Saúde e com o 
Centro de Saúde, pintaram um grande laço vermelho, 
junto à portaria da escola, com o objetivo de sensibilizar 
a população sobre o flagelo que é este síndrome, bem 

como alertar para a necessidade de prevenção do 
mesmo.
O laço vermelho, que é o símbolo da solidariedade e do 
compromisso da luta contra a SIDA, foi criado em 1991, 
pela Visual Aids, grupo de profissionais de arte, de Nova 
Iorque, que quis homenagear amigos e colegas que 
tinham morrido ou estavam a morrer com SIDA. A cor 
vermelha foi escolhida por ser a cor do sangue. 
Esta atividade foi, igualmente, uma homenagem da 
Escola Ribeiro Sanches e do Centro de Saúde de 
Penamacor a todas as vítimas desta doença.
Fonte: Centro de Saúde de Penamacor/Alunos do 6.º ano da Escola Básica e 

Secundária Ribeiro Sanches
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ACTIVIDADES DO INTERNATO MÉDICO

Mês Data
Hora 

da Sessão

Especialidade/
Interno Responsável

Tema

Janeiro 08/01 9.30
Sistemas informáticos 

na prática clínica

15/01
14.00 às

16.00
Medicina ECG (1ª parte)

22/01
14.00 às

16.00
Medicina ECG (2ª parte)

29/01 9.30 Gastrenterologia
Ascite e

Paracentese

Fevereiro 05/02 9.30 Cirurgia
Desinfecção 

e Suturas

12/02 9.30 Nefrologia Equilibrio Ácido-Base

SESSÕES 
CLÍNICAS

Mês Data Especialidades Responsáveis

MARÇO 04/03

ABRIL

MAIO

JUNHO

JULHO

SETEMBRO

OUTUBRO

NOVEMBRO

DEZEMBRO

01/04

06/05

17/06

01/07

16/09

07/10 - 08/10

04/11

16/12

GASTRENTEROLOGIA MEDICINA INTERNA

CIRURGIA

NEFROLOGIA

MEDICINA INTERNA

GASTRENTEROLOGIA

MEDICINA INTERNA

3º CONGRESSO MÉDICO DA BEIRA INTERIOR

CIRURGIA

CIRURGIA

MEDICINA INTERNA

CIRURGIA

CIRUGIA

NEFROLOGIA

NEFROLOGIA

MEDICINA INTERNA

GASTRENTEROLOGIA

CURSOS 
DE FORMAÇÃO
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