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Obrigado

Serviço de ORL e Cozinha
João Gonçalves residente em Vale da Mua, vem agradecer à equipa médica, 
enfermeiros e pessoal auxiliar do 6º piso, toda a simpatia, dedicação e grande 
profissionalismo com que foi tratado, durante o seu internamento.
Também agradece ao pessoal da cozinha pela comida bem confeccionada e 
pela boa apresentação.

João Gonçalves
Fevereiro 2016

Serviço de Urgência
Recepção excelente com simpatia, e um tempo de espera para ser atendido, 
de 10 minutos pelo que deixo o meu elogio.
Parabéns a toda a equipa assim como ao Sr. Director deste Hospital por 
possuir pessoas e colaboradores tão eficazes.
Muitos parabéns.

José Antunes Bastão
Março 2016

Serviço de UCIP/ Serviço de Ortopedia/Cirurgia/Pneumologia
Tiago Madeira, agradece a todos os médicos, enfermeiros e auxiliares da 
Unidade de Cuidados Intensivos, todo o carinho e atenção que lhe foi 
prestado.
Um profundo agradecimento à equipa cirúrgica, ortopedista e pneumologista, 
pelo interesse e dedicação demonstrada.
A todos o meu Bem Haja.

Tiago Madeira
Março 2016

SIGIC
Antes de mais agradecer a pronta disponibilidade para resolver a minha 
questão colocada (…).
Num tempo em que todos falamos do que de mal acontece em Portugal e, 
mais especificamente nos Serviços de Saúde, gostaria de realçar a qualidade 
de atendimento dos vossos serviços, tanto na disponibilidade e celeridade 
para resolver  a questão colocada, como na forma de atendimento e cortesia 
dos profissionais.
Cada um de nós faz a diferença no seu trabalho e, neste caso, a imagem 
desse Hospital sai beneficiada por ter profissionais assim!
Mais uma vez obrigado, e votos de bom trabalho.

Olga Antunes
Março 2016

Serviço de Urologia
Quero expressar os meus sinceros agradecimentos a todos (sem excepção) 
funcionários, médicos, enfermeiros do 8º piso do HAL, pelo serviço de 
Excelência que me prestaram quando estive internado.
Bem Haja.

Carlos Moura
Março 2016
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ULS de Castelo Branco acreditada

No passado dia 30 de março, quatro Serviços da Unidade 
Local de Saúde de Castelo Branco, receberam, em Coimbra, 
os certificados de Acreditação atribuídos pela Direção-Geral 
da Saúde (DGS) no âmbito do Programa Nacional de 
Acreditação em Saúde.
Após passarem pelas quatro fases do processo, a 
candidatura, o processo de autoavaliação, a auditoria 
externa e o reconhecimento, os Serviços de Pediatria, 
Gastrenterologia, Unidade de Cuidados Intensivos 
Polivalente e o Serviço de Nefrologia, obtiveram o certificado 
de acreditação nível BOM.
A entrega dos certificados foi feita numa cerimónia marcada 
para as 15H30 no auditório do Hospital Pediátrico, e contou 
com as presenças do diretor do Departamento da Qualidade 

na Saúde, Alexandre Diniz, e do presidente do conselho 
diretivo da Administração Regional de Saúde do Centro, 
José Tereso.
A acreditação em saúde é considerada uma das “prioridades 
estratégicas do Ministério da Saúde” para o período 2015-
2020, e tem como objetivo principal o reconhecimento 
público da qualidade atingida nas organizações prestadoras 
de cuidados de saúde, através de uma avaliação objetiva da 
competência por pares.
A acreditação das instituições de saúde teve o seu início em 
Portugal no ano de 1999, com a criação do Instituto da 
Qualidade em Saúde (extinto em 2006), cabendo 
atualmente a sua aplicação ao Departamento da Qualidade 
na Saúde da DGS, que adotou o modelo de Acreditação de 
Unidades de Saúde da Agência de Calidad Sanitaria de 
Andalucia (modelo ACSA Internacional) como referência.
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Serviço de Medicina Interna do Hospital Amato Lusitano
assinalou o Dia Nacional do Doente com AVC

Os profissionais do Serviço de Medicina Interna/Unidade de 
AVC do HAL de Castelo Branco associaram-se no passado 
dia 31 de Março às iniciativas desenvolvidas pela Sociedade 
Portuguesa de AVC para assinalar o Dia Nacional do Doente 
com Acidente Vascular Cerebral.
Integrada por enfermeiros, médicos, assistentes 
operacionais, assistentes sociais, terapeutas, dietistas, 
técnicos de cardiopneumologia e assistentes técnicos, esta 
equipa de profissionais de saúde promoveu um vasto 
programa de iniciativas dirigidas à população que utiliza o 
hospital, nos dias 30 e 31 de Março e 1 de Abril,  nas quais se 
incluíram a distribuição de panfletos informativos, 
aconselhamento e informação sobre temas relacionados 
com os fatores de risco e a promoção de hábitos de vida mais 
saudáveis.
De acordo com a Direção Geral de Saúde, o Acidente 
Vascular Cerebral é a 2ª causa de morte no mundo e a 3ª em 
países industrializados e uma das principais causas de morte 

e incapacidade em Portugal. 
A elevada incidência de sequelas após um AVC determina 
um grande impacto social e económico. O AVC Isquémico é 
o mais frequente (79,7% dos casos no ano de 2015 na 
Unidade de AVC do HAL), sendo os principais fatores de 
risco a Hipertensão Arterial Sistémica, Diabetes Mellitus, 
Dislipidémia e a Fibrilhação Auricular entre outros. Sendo 
uma patologia com um elevado peso social, têm havido nos 
últimos anos, por parte das instituições de saúde, uma 
grande aposta na prevenção e no controlo dos fatores de 
risco, o que já se traduz numa diminuição de mortes por AVC 
abaixo dos 70 anos. 
Na Unidade de AVC do HAL, 75% dos doentes que 
morreram no ano de 2015, tinham mais de 80 anos e cerca 
de 64% dos doentes internados na Unidade de AVC são 
orientados na alta, para a consulta de Medicina Interna pós-
AVC e fatores de risco.



06 Boletim informativo

ULSCB, EPE

Comissão de Prevenção e Tratamento de Feridas da ULSCB
premiada no VII Fórum Ibérico de Úlceras e Feridas

A Comissão de Prevenção e Tratamento de Feridas da 
ULSCB, esteve presente no VII Fórum Ibérico de Úlceras e 
Feridas, que se realizou nos dias 11 e 12 de Março de 2016, 
em Albufeira. 
Este congresso foi organizado pela Sociedade de Feridas 
ELCOS e contou com a presença de vários profissionais de 
saúde, peritos na área, com o objetivo de partilhar e debater 
as melhores estratégias de prevenção e tratamento de 
úlceras e feridas a nível nacional e internacional. 
Todos os profissionais foram convidados a partilhar as suas 
realidades profissionais, expressas em formato de póster ou 
comunicação livre. 
A Comissão de Feridas da ULSCB, participou com dois 

pósteres que foram premiados com o 2º e 3º lugares 
respectivamente;
- O Doente com ostomia de eliminação intestinal em 5 anos 
de estudo;
- Prevalência pontual de úlceras por pressão no Hospital 
Amato Lusitano em 2015.
Conscientes da importância dos estudos realizados e das 
implicações futuras dos mesmos na prática e qualidade dos 
cuidados prestados, a Comissão de Feridas da ULSCB 
assume o desafio de continuar a promover e estimular as 
boas práticas e a melhoria da qualidade de vida dos doentes 
com úlceras e feridas de toda a ULS de Castelo Branco. 

Fonte: O grupo coordenador da CPTF
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Hospital Amato Lusitano pretende «humanizar» final de Vida

GRUPO DE PROFISSIONAIS E VOLUNTÁRIOS DO 
HOSPITAL AMATO LUSITANO FREQUENTARAM UM 
CURSO PRESENCIAL E FIZERAM UMA VISITA AO 
CENTRO DE HUMANIZAÇÃO DE SAN CAMILO EM TRES 
CANTOS, MADRID, NOS DIAS 10, 11 E 12 DE MARÇO 2016

A Liga dos Amigos do Hospital Amato Lusitano, em 
colaboração com a Equipa Intra-Hospitalar de Suporte em 
Cuidados Paliativos e o Serviço de Medicina Interna do 
Hospital Amato Lusitano pretendem melhorar a coordenação 
e a prestação de cuidados aos doentes, em que apesar de 
toda a terapêutica, intervenções e cuidados, não existem 
expectativas de melhoria do seu estado de saúde, 
proporcionando então o máximo de conforto e qualidade 
assistencial.
Assim, um grupo de 7 profissionais (duas médicas, três 
enfermeiros, uma assistente social e uma psicóloga) e 7 
voluntários (um sacerdote, duas assistentes sociais e quatro 
voluntárias do Hospital Amato Lusitano) deslocaram-se à 
Unidade de Cuidados Paliativos (UCP) de San Camilo, do 
Centro de Humanização da Saúde em Três Cantos, Madrid.
Este grupo de trabalho multidisciplinar, através da visita e 
curso presencial administrado pelo Dr. Pablo Sastre, 
responsável da Unidade e Dra. Magdalena Cegarra, médica 
a exercer na UCP, contactaram com uma nova visão de 
prestação de cuidados de saúde, onde adquirem importância 
os critérios de excelência do cuidado como a ternura, a 
amabil idade, a compreensão, a generosidade, a 
sensibilidade, a compaixão, o compromisso, o humor, a 
proximidade, a humildade,…ao doente e seus familiares ou a 
carga emocional manifestada, assumindo a pessoa doente a 
centralidade, em vez do mero diagnóstico médico ou o 
numero da cama, com melhoria e humanização evidente dos 
cuidados prestados, em situações tão complexas do ponto de 
vista técnico e humano.
Esta equipa observou dinâmicas de trabalho em que as 
decisões são tomadas em equipa multidisciplinar e por 
consensos clínicos. Para isso todos os profissionais e 
voluntários da Unidade de Cuidados Paliativos de San 
Camilo têm formação em comunicação de más notícias e 

processo de luto, entre muitos outros assuntos. 
Afirmaram que tiveram de mudar a forma de ver 
os tratamentos clínicos, em que quando já não 
“têm nada para oferecer”, ou seja, quando os 
doentes deixam de ser subsidiários de medidas 
agressivas, procuram oferecer cuidados que 
têm como objetivo, o máximo bem-estar da 
pessoa doente. Verificaram também a atenção 
que é dada à disponibilização de espaços 
físicos, dentro da Unidade de Cuidados 
Paliativos, em que existe a possibilidade de 
acompanhamento do doente, sem limite de 
tempo, nem de pessoas, garantindo intimidade 
familiar para além da possibilidade de 
assistência religiosa sempre que houver essa 
necessidade. Num mundo globalizado, online, 
de relações cada vez mais superficiais e 

virtuais é necessário redescobrir a importância do encontro 
pessoal através das quatro palavras-sentimentos: obrigado, 
desculpa, amo-te e adeus.
“Projeto Voluntariado Domiciliário”
A Liga dos Amigos do Hospital Amato Lusitano em 
colaboração com a Equipa Intra-hospitalar de Suporte em 
Cuidados Paliativos, pretende avançar em 2016, com a 
humanização da prestação de cuidados de saúde, através 
do acompanhamento de pessoas em fim de vida, 
melhorando a comunicação com o doente e seus familiares, 
cooperando ativamente no processo da prestação de 
cuidados, fomentando a qualidade assistencial revertendo, 
para uma gestão mais eficaz dos recursos, maior bem-estar 
dos utentes do Sistema Nacional de Saúde e dos seus 
profissionais de saúde.
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A C o o r d e n a ç ã o  d e  S a ú d e  E s c o l a r  d a  U C S P 
Penamacor/Centro de Saúde, esteve presente no Centro 
Escolar de Penamacor, com a participação da GNR-Escola 
Segura e dois enfermeiros do Centro de Saúde, para 
apresentar o tema “Hábitos Nocivos/Prevenir Riscos”.
Esta sessão de educação para a saúde, foi dirigida 
principalmente aos alunos do 4º ano, no sentido de alertar e 
transmitir aos que transitam para outra escola /agrupamento, 
onde irão ter outros amigos, outras convivências e uma maior 
exposição a riscos, algumas possibilidades de proteger a sua 
identidade.
De referir ainda que a participação da escola segura/GNR foi 
uma mais valia para esta sessão. 
Os alunos participaram activamente com muitas duvidas e 
questões. No final foi feita uma roda e construída a “teia da 
droga” com a participação de toda a turma, professora, GNR 

Centro de Saúde de Penamacor realiza 
sessão de Educação para a Saúde

e enfermeiros, que resultou como conclusão da palestra, 
abordado diversos temas relacionados com hábitos nocivos: 
tipos de droga, lícitas e ilícitas, entre outros…

Fonte: Coordenação Saude escolar de UCSP Penamacor/enf Francisco Sanchez

Dia Mundial da Saúde assinalado pela UCC de Castelo Branco
O Dia Mundial da Saúde, promovido pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS), é assinalado dia 7 de abril, sendo 
este ano centrado na Diabetes. 
Entre outros objetivos, no âmbito desta campanha será 
lançado o primeiro relatório mundial sobre a doença, que irá 
"descrever o peso e as consequências da diabetes e 
defender a existência de sistemas de saúde mais sólidos, que 
assegurem uma melhor vigilância, prevenção e uma gestão 
mais efetiva da diabetes". Conhecedores de que a “Epidemia 
da Diabetes” pode ser travada recorrendo a uma abordagem 
integrada e intersectorial, a  Unidade de Cuidados na 
Comunidade de Castelo Branco, a Unidade Coordenadora 
Funcional da Diabetes e a Associação de Profissionais de 
Educação Física, em conjunto vão desenvolver atividades na 
comunidade no dia 7 de Abril entre as 9h às 19 horas.
Programa:
- Ações de educação para a saúde, às 9h e 11h, subordinadas 
aos temas: Alimentação e atividade física na prevenção da 
Diabetes e Saúde Reprodutiva, dirigidas à população escolar 
do 3º ciclo e secundário, do Agrupamento de Escolas Amato 
Lusitano, que decorrerão no anfiteatro do Instituto Politécnico 
de Castelo Branco;
- Monitorização da glicémia, tensão arterial, peso, perímetro 

abdominal, altura, índice de massa corporal e aplicação do 
questionário FINDRISK, que decorrerão das 9h às 16h, no 
Campo Mártires da Pátria em Castelo Branco;
- Distribuição de flyers e ações de promoção da saúde e bem 
estar de forma individualizada, nomeadamente nas áreas: 
Alimentação Saudável; Atividade Física e Alimentação na 
Prevenção da Diabetes; Gestão/Adesão do Regime 
Terapêutico; Promoção de Estilos de Vida Saudáveis; das 9h 
às 16h, no Campo Mártires da Pátria em Castelo Branco;
- Atividades Desportivas que decorrerão das 10h às 13h, no 
Campo Mártires da Pátria em Castelo Branco;
- Ação de educação para a saúde, dirigida à população, que 
terá início às 17h30h, na Biblioteca do Centro de Saúde de S. 
Miguel, em  Castelo Branco;
- Marcha Pedestre que terá  início às 18h e tem como 
percurso: Centro de Saúde de S. Miguel > Quinta das 
Violetas  >  Centro de Saúde de S. Miguel.
Os Intervenientes nas comemorações do “Dia Mundial da 
Saúde de 2016”, pela boa articulação que têm entre si e com 
as instituições da comunidade, seguramente potenciam o 
desenvolvimento do seu desempenho traduzindo-se  em 
valor acrescentado à saúde da comunidade que servem.
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