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Obrigado

VMER
Os pais de João Fazenda, vêm publicamente agradecer a toda a equipa do 
IMEM, pelo desempenho e excelente profissionalismo prestado na assistência 
médica a seu filho no dia 11 de março, em Escalos de Cima.
A todos o nosso Bem Haja.

Francisco Fazenda e Rosalina Fazenda
Março 2016

Carta dos alunos dirigida à Higienista Oral do Centro de Saúde de S. 
Tiago
A turma 3 ST-2, a frequentar o segundo ano de escolaridade, na escola de S. 
Tiago, em Castelo Branco, agradece a forma como foi recebida no Centro de 
Saúde de S. Tiago.
“Conhecemos todo o espaço físico, onde se prestam os serviços aos utentes 
que ali se dirigem, colhemos as respostas às nossas perguntas, satisfizemos 
curiosidades, experimentamos um a um, a cadeira do dentista, que funciona 
como um carrossel e ainda nos ofereceram presentes!...
Que visita de estudo tão produtiva e interessante!...
Cabe-nos agradecer a todos os profissionais que nos receberam na sua 
pessoa.
Saímos mais conhecedores, naquele dia.
Hoje, vimos agradecer-vos através de uma canção de “Janeiras”. Esperamos 
que gostem tanto como nós gostamos de vós.”

Somos
3ST-2 - Escola de São Tiago em Castelo Branco

Hospital Amato Lusitano
José Lourenço, residente em Proença a Nova, apresenta um enorme 
agradecimento ao Hospital Amato Lusitano e à sua Administração  pelo 
internamento da sua esposa (…).
Agradece especialmente a toda a equipa dos cuidados intensivos (…) a toda a 
unidade de enfermagem, equipa auxiliar e outros profissionais, a maneira 
como cuidaram profissionalmente a humanamente da sua esposa.
A toda esta incansável equipa um enorme bem haja pelo carinho e 
profissionalismo.

José Lourenço
Abril 2016

Serviço de Urgência
Quero realçar a forma profissional e humana com que tenho sido tratada nesta 
urgência e mais precisamente, hoje, com a minha avó de 98 anos.
Felicito a equipa e agradeço.

Maria Helena Nunes
Abril 2016

Serviço de Urologia
Venho agradecer a vossa disponibilidade em reavaliarem a meu processo 
clínico e atenderem às preocupações manifestadas. Além disso, quero felicitar 
o vosso hospital pela existência de meios técnicos de elevada qualidade que 
me foram disponibilizados sempre que necessitei de recorrer aos vossos 
serviços mas realço, sobretudo, a excelência dos profissionais (médicos, 
enfermeiros e auxiliares de saúde) que me acompanharam neste duro 
processo. Apresento, desta forma, a minha profunda gratidão pela forma como 
fui tratado no período em que me encontrei hospitalizado na vossa unidade de 
saúde.

Rogério Fernandes Lopes
Março 2016
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ULS de Castelo Branco adere à Campanha 
do LAÇO AZUL

Em Abril celebrou-se o Mês da Prevenção dos Maus-tratos na 
Infância e, por todo o país foram efetuadas actividades, de 
forma a dar relevância a uma das problemáticas visíveis em 
Portugal. 
“A Organização Mundial de Saúde define abusos ou maus-
tratos às crianças como todas as formas de lesão física ou 
psicológica, abuso sexual, negligência ou tratamento 
negligente, exploração comercial ou outro tipo de exploração, 
resultando em danos atuais ou potenciais para a saúde da 
criança, sua sobrevivência, desenvolvimento ou dignidade 
num contexto de uma relação de responsabilidade, confiança 
ou poder.“
Em 1989 nasceu na Virgínia nos Estados Unidos, o 
“Movimento Laço Azul”. Este movimento conta a história de 
Bonnie W. Finney que tomou a iniciativa de colocar uma fita 
azul na antena do seu carro, de modo demonstrar a sua dor 
face aos acontecimentos trágicos de que tinham sido vítimas 
os seus netos. As crianças tinham sido maltratadas pela mãe 

(filha de Bonnie) e pelo namorado, e o azul representava as 
nódoas negras espalhadas pelos pequenos e delicados 
corpos. Uma das crianças terá morrido vítimas das 
agressões. Rapidamente o movimento ganhou dimensão 
mundial.
Vários serviços da ULS de Castelo Branco quiseram 
também dar o seu contributo, desenvolvendo algumas 
atividades.
A UCCCB desenvolveu durante o mês de abril, no concelho 
de Castelo Branco, várias iniciativas que  pretenderam 
consciencializar a comunidade para o seu papel na 
prevenção do abuso infantil e sensibilizar e alertar a 
comunidade em relação a esta problemática.
Distribuíram o laço azul à população de Castelo Branco em 
várias campanhas de rua; entregaram flyers à população e  
junto das instituições e comércios do concelho, da história do 
laço azul, que dá corpo a esta campanha; Afixaram cartazes  
pelo concelho alusivos ao Mês da Prevenção dos Maus 
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Tratos na Infância; e apresentaram o 
tema “O contributo da Saúde para um 
Crescer Saudável”, no dia 29 de abril, 
na Casa de Artes e Cultura do Tejo em 
Vila Velha de Ródão, numa parceria 
com a CPCJ, aberto a toda a 
comunidade.    
O Serviço de Pediatria e o Centro de 
Desenvolvimento da Criança também 
aderiram à campanha e durante todo 
o mês distribuíram e usaram o laço 
azul nas suas fardas.
Para f inal izar esta campanha, 
convidaram 23 alunos do Jardim 
Escola João de Deus, que  super 
entusiasmados, se deslocaram aos 
jardins do Hospital.
Cada criança trouxe vestida uma t-
shirt azul bebé (cor da campanha) e 
l a rga ram um ba lão  com uma 
mensagem de esperança ao som da 
canção de “Marisa – Melhor de Mim”.
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O Centro de Saúde de Penamacor esteve presente no Centro 

de Dia de Aldeia do Bispo/Penamacor, a convite da directora 

técnica, para uma sessão de educação para  a saúde/rastreio 

de HTA, para assinalar o “Dia Mundial da Saúde”.

Estiveram presentes muitos utentes que colocaram algumas 

questões e comunicaram em grupo as suas vivencias e 

Penamacor assinalou o dia mundial da Saúde
hábitos alimentares diários.

Foram ainda distribuídos folhetos informativos e realizado 

um rastreio de tensão arterial a todos os utentes, bem como 

um ensino individual sobre os cuidados de saúde alimentar e 

os benefícios do exercício físico. 
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Centro de Saúde de Penamacor realiza
Sessão para a Educação

Foi no passado dia 21 de Abril que se realizou mais uma 

sessão de educação para a saúde, na sala polivalente da 

Biblioteca da Câmara Municipal de Penamacor.

Desta vez foi dirigida aos alunos que frequentam a 

Universidade Sénior do Polo de Penamacor, a convite da 

r e s p o n s á v e l  d a  A d r a c e s  ( A s s o c i a ç ã o  p a r a  o 

Desenvolvimento da Raia Centro Sul) e tendo como oradora 

a Sr. Enfermeira Cristina Firme do Centro de Saúde de 

Penamacor.

O tema escolhido foi “Sexualidade na Idade Sénior” e 

compareceram alunos muito interessados e comunicativos, 

que partilharam as suas vivências.

Foi ainda exibido um filme e frases alusivas ao tema com 

discussão pública.

“Mais uma vez o Centro de Saúde de Penamacor, deslocou-

se á comunidade para desenvolver atitudes, competências e 

promover a saúde e bem estar”.
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Mobilização de colaboradores

NOME

ISABEL MARIA CONCEIÇÃO COSTA

SERVIÇO

PSIQUIATRIAUAC

O Boletim Informativo vai ter um novo espaço, que vai servir de informação sobre o documentos 
que foram criados/alterados e publicados na página da intranet

NOME

SANDRA PAULA DOMINGUES LUÍS

SERVIÇO

PEDIATRIAMEDICINA INTERNA

NOME

RUI FILIPE PERES ALVES

SERVIÇO

MEDICINA INTERNANEFROLOGIA

Conselho de Administração

ULSCB-MOD.15.02 – Dispensa temporária de pagamento de 

taxas moderadoras

ULSCB-MOD.16.02 - Declaração

Serviço de Gestão de Doentes

ULSCB-MOD.11.02 – Ofício – Comunicação de óbito

ULSCB-MOD.12.02 – Identificação de cadáver

ULSCB-MOD.19.02 – Guia de transporte

ULSCB-MOD.20.02 – Boletim de informação clínica e/ou 

circunstancial

ULSCB-MOD.24.01 – Ofício

ULSCB-MOD.25.01 – Acesso à informação de Saúde

Serviço de Pediatria/UCERN

ULSCB-SP-MOD.01.02 – Questionário Pediatria

DOCUMENTOS
CRIADOS/ALTERADOS 

E PUBLICADOS

ULSCB-SP-MOD.34.01 – Questionário sobre amamentação

ULSCB-SP_UCERN-MOD.08.01 – Questionário UCERN

Serviço Farmacêutico

ULSCB-SF-MOD.01 – Organograma

ULSCB-SF-PI.07.02 – Procedimento administrativo e 

Contabilístico

GCL-PPCIRA

ULSCB-GCL_PPCIRA-PI .10 .01  –  Pro toco lo  de 

descontaminação das superfícies

Centro de Saúde de S. Miguel

ULSCB-ACESBIS-MOD.21.01 – Convocatória em saúde 

infantil e juvenil
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