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CLÁUDIA JESUS FERREIRINHA PINTO

SERVIÇO

SERVIÇO DE ORTOPEDIA

Serviço de Urgência
Eu, Lídia Ramos, venho prestar os meus agradecimentos e o meu 
reconhecimento.
No dia 7 de Maio, foi o excelente profissionalismo, competência e humanidade 
destes digníssimos médicos, que ajudaram a salvar a vida da minha mãe, 
Maria Amélia dos Santos de um AVC…
Os meus agradecimentos públicos.

Lídia Ramos
Maio 2016

Unidade de Cuidados Intensivos Polivalente (UCIP)
Venho agradecer a todos os que de uma maneira ou outra nos demostraram a 
seu apoio neste momento tão difícil para todos nós. Muito Obrigado. 
Ficaram para sempre no meu coração. Bem haja.
A todos os profissionais da UCIP, desde auxiliares, enfermeiros e médicos pelo 
seu profissionalismo, dedicação e também pela sua humanidade que tanto 
nos demonstraram ao longo destas três semanas.
Em meu nome e de toda a minha família, MUITO OBRIGADO.

Daniela Rodrigues
Junho 2016

Não há palavras suficientes para agradecer o vosso profissionalismo, carinho 
e amizade para com a nossa família neste momento tão difícil!
Um enorme OBRIGADO em nome de toda a família.

Maria Guilhermina Barronha
Junho 2016

Serviço de Medicina Interna e Serviço de Urgência
Quero desta forma apresentar o meu reconhecimento a toda a equipa 
multidisciplinar – médicos, enfermeiros, assistentes operacionais e 
secretárias dos Serviços de Urgência e Medicina, a forma como fui atendida e 
os cuidados que me foram facultados.
A todos o meu Bem Haja.

Laurentina Correia
Junho 2016

Serviço de Medicina
José Valente agradece aos médicos, enfermeiros, assistente social e restante 
equipa do Serviço de Medicina do Hospital Amato Lusitano, o empenho, 
dedicação e carinho manifestados durante o seu internamento no serviço.

José Valente
Junho 2016

SERVIÇO DE PSIQUIATRIA
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Semana de Digestiva
Serviço de Gastrenterologia ganha o 3ºprémio

No âmbito da Fórum Nacional de Gastrenterologia - Semana 
Digestiva 2016, que decorreu no Centro de Congressos do 
Algarve-Albufeira, entre os dias 1 e 4 Junho, a ULS de 
Castelo Branco esteve muito bem representada, por uma 
equipa de prestigiados médicos e enfermeiros do Serviço de 
Gastrenterologia.
A mesa "A Nossa Gastroenterologia projectada lá fora" teve 
como moderador Dr. António Banhudo, que mais tarde 
apresentou o tema "A Hepatite Isquémica raramente fatal?".
Os temas "Ecoendoscopia gold standard para o diagnóstico" 
e "Drenagem das colecções intra abdominais", foram 
apresentados respectivamente pela Dra. Ana Caldeira e pelo  
Dr. Eduardo Pereira. Por fim mas não menos importante a 
mesa "Pancreatite Aguda" foi moderada pelo Dr. Rui Sousa e 
teve como palestrante Dr. Pedro Vaz com o tema "Critérios de 
Gravidade".
A área de enfermagem apresentou também temas 
pertinentes e inovadores, tendo a comunicação livre sobre 
"Neurólise do plexo celíaco através de ultrassonografia 
endoscópica" recebido o belíssimo 3º lugar apresentado pela 
Enf. Sara Roque. O segundo tema "Processo Assistencial de 
Hemorragia Digestiva Alta, no âmbito da Acreditação 

Hospitalar",  foi abordado pela Enf.  Fátima Santos.
Recordamos que o Serviço de Gastrenterologia da ULS de 
Castelo Branco foi recentemente classificado (Março de 
2016), como serviço acreditado pela DGS, modelo ACSSA, 
ao qual se juntam também mais três serviços desta ULS 
(Serviço de Pediatria, Serviço de Nefrologia e Unidade de 
Cuidados Intensivos Polivalente).
"O reconhecimento inter-pares é da maior importância para 
o prestígio do Serviço de Gastrenterologia e da ULSCB no 
panorama Nacional" - refere Dr. António Banhudo, Director 
do Serviço de Gastrenterologia da ULS de Castelo Branco.



04 Boletim informativo

ULSCB, EPE

Dia Mundial da Criança
No âmbito do Dia Mundial da Criança o Serviço de Pediatria 
da ULS de Castelo Branco, abriu uma vez mais as suas 
portas à comunidade escolar e recebeu cerca de 60 crianças 
do 1º ciclo da Escola João de Deus de Castelo Branco.
Elementos do Serviço de Pediatria e outros colaboradores da 
casa, representaram uma peça de teatro infantil com o título 

“As profissões”, que foi apresentado ás crianças e aos 
meninos que se encontravam internados, e teve como 
objectivo principal demostrar de uma maneira lúdica, as 
mais variadas tarefas que existem no hospital.
Após este belíssimo espectáculo que deliciou miúdos e 
graúdos, realizou-se uma aula aberta de zumba nos 
jardins do hospital.
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Dia da consciencialização 
para a GOTA

Realizou-se no passado dia 2 de Junho, no auditório da ULS, 
um simpósio alusivo à comemoração da Dia da 
Consciencialização para a Gota. 
O evento, organizado pela Unidade de Reumatologia da ULS 
de Castelo Branco, foi aberto à população e aos profissionais 
de saúde. 
Contou com prelecções do Responsável do Serviço 
Reumatologia, e teve a colaboração ainda  de médicos do 
Centro de Saúde, do Serviço de Nutrição e da equipa de 
enfermagem da Consulta Externa.
Não é de mais referir que, a gota é uma doença reumática 
inflamatória resultante da acumulação de ácido úrico nas 
articulações, afecta sobretudo homens, e que em Portugal 
tem uma prevalência geral na população de 1,3%.
Se não for adequadamente tratada poderá levar a 
incapacidade permanente devido a lesão articular e 
deformação.

Sala de SessõesULSCB - Hospital Amato Lusitano 10 horas
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as1  Jornadas Intra-Hospitlar de suporte de suporte
em Cuidados Paliativos 

A Equipa Intra-Hospitalar de Suporte em Cuidados Paliativos 
da Unidade Local de Saúde de Castelo Branco (EIHSCP), 
organizou no passado dia 2 de Junho, as 1ªs Jornadas da  
EIHSCP – Dilemas éticos em fim de vida.
O evento decorreu na sala de sessões e contou com a 
intervenção de vários especialistas da área.
A equipa intra-hospitalar de suporte em cuidados paliativos, 
visa melhorar e sistematizar os cuidados paliativos aos 
utentes do nosso hospital.

Dra Isabel Duqe é a Corrdenadora Regional dos Cuidados Paliativos

Passados uase quatro anos sobre a criação da Rede 
Nacional de Cuidados Paliativos (RNCP), o Governo avança 
com a nomeação dos membros desta comissão, elemento 
essencial para que esta rede seja implementada e 
operacionalizada.
Assim, no passado dia 15 de Junho, decorreu na sede do 
Ministério da Saúde perante o Secretário de Estado Adjunto e 
da Saúde, a cerimónia em que foi empossada a 1ª Comissão 
Nacional de Cuidados Paliativos, assim como os 
Coordenadores Regionais.
Edna Gonçalves, atual diretora do Serviço de Cuidados 
Paliativos do Centro Hospitalar de São João, será a 
Presidente desta equipa que será composta por mais quatro 
elementos: Fátima Teixeira, Ricardo Silva, Helena Salazar e 
Carla Reigada.

Relativamente à Comissão de Coordenadores Regionais, a 
ARS Centro será representada pela Dra. Isabel Duque, 
Responsável da Unidade de Dor Crónica e Medicina 
Paliativa da Unidade Local de Saúde de Castelo Branco.
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Comemoração do mês do Coração em Penamacor
V Caminhada cardio-saudável da comunidade escolae de Penamacor

«O Coração das Terras do Lince em Movimento»
A Coordenação do Programa Nacional de 
Saúde Escolar do Centro de Saúde de 
Penamacor, no âmbito do Programa 
Nacional de Saúde Escolar realizou a V 
C a m i n h a d a  C a r d i o - s a u d á v e l  d a 
Comunidade Escolar de Penamacor e I O 
Coração das Terras do Lince em 
Movimento, estas atividades foram 
desenvolvidas no mês de Maio - mês do 
C o r a ç ã o  c o m  a  p a r t i c i p a ç ã o 
aproximadamente 700 pessoas.
F o i  u m a  a t i v i d a d e  d e  S i n e r g i a 
Transfronte i r iça em Saúde,  onde 
estiveram presentes alunos e professores 
das comunidades escolares do concelho 
de Penamacor e de Valverde del Fresno.
O cuidado na infância deve favorecer o 
ótimo desenvolvimento das crianças em 
todos os seus aspectos, tanto físicos, psíquicos como sociais 
e tem, sem sombra de dúvidas, uma importância 
extraordinária já que representa o futuro da nossa sociedade. 
A atenção à saúde da criança e do adolescente deve incluir 
actividades de promoção da saúde, de prevenção das 
doenças e de atenção curativa e de reabilitação.
As duas primeiras são fundamentais nas etapas iniciais da 
vida, já que é o momento mais adequado para adoptar 
atitudes e hábitos saudáveis que terão repercussões no 
estado de saúde para o resto do ciclo vital. As medidas de 
prevenção e detecção atempada dos riscos, evitaram 
alterações e macelas permanentes.
Nesta linha orientadora surge o projeto da Caminhada “O 
Coração das Terras do Lince em Movimento”, que consiste 
num conjunto de actividades de promoção da saúde ao nível 
das idades mais iniciais com a prevenção das doenças 
cardiovasculares.
“Com este projeto ambicioso de sinergia transfronteiriça a 
nível das Áreas Básicas de Saúde, pretendemos manter um 
bom sistema de vigilância do desenvolvimento infantil, como 
ao mesmo tempo incidir na aquisição de hábitos saudáveis, 
através da educação em saúde dos pais, docentes e dos 
próprios adolescentes e crianças, através da realização de 
uma Caminhada Anual para as comunidades escolares 
raianas e a conscienciabilização e sensibilização destas 
mesmas baseada na importância do exercício físico e a 
alimentação saudável”. 

Antes da caminhada construiu-se o 1º Mosaico Vivo 
Transfronteiriço “O Coração das Terras do Lince em 
Movimento”, e depois da caminhada foi providenciado pelo 
Chefe Rui Cerveira e os seus alunos do Curso de Cozinha e 
Pastelaria do A. E. Ribeiro Sanches um lanche matinal 
cardio-saudável.  
Estiveram presentes ainda vários representantes da 
Consejeria de Salud de Extremadura e fica a promessa de 
em maio de 2017, o II encontro “O Coração das terras do 
Lince em Movimento” ser realizado em Valverde del Fresno.

Fonte: A Coordenação da Saúde Escolar do Centro de Saúde de Penamacor
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UCC da Sertã promove colóquio

O objetivo da UCC é prestar cuidados de saúde e apoio 
psicológico e social, de âmbito domiciliário e comunitário, às 
pessoas, famílias e grupos mais vulneráveis em situação de 
maior risco ou dependência física e funcional, atuando na 
educação para a saúde, na integração em redes de apoio à 
família.
Foi neste sentido, que a UCC da Sertã em parceria com a 
Câmara Municipal da Sertã, realizou um colóquio no dia 4 de 
Junho, cujo tema foi “Adolescência?! - Tá-se!Tipo!Top!”, com 
o seguinte programa:
- A Unidade de Cuidados na Comunidade e a Adolescência, 
apresentado pela enfermeira Ana Isabel Dias, coordenadora 
da UCC da Sertã.
- Espaço de reflexão: Adolescência?! Tá-se!Tipo!Top!: com o 
objetivo de refletir sobre a Adolescência, foi moderado pela 

enfermeira Susana André e contou com os seguintes temas:
·Gabinete Jovem Saudável, apresentado pela enfermeira 
Ana Paula Tavares dos Santos
·Projeto Bússola, apresentado pela professora Paula 
Rodrigues
·O cérebro do adolescente e os C's para uma adolescência 
bem sucedida, apresentado pelo Dr. José Carlos Peixoto, 
pediatra do Centro Pediátrico e juvenil de Coimbra.
·Eu e o meu filho adolescente, apresentado pela Dr.ª Ana 
Rita Simão, psicóloga clínica.
Efetuada a apresentação dos palestrantes, realizou-se um 
pequeno debate, com a participação dos presentes, através 
da partilha de experiências e esclarecimento de dúvidas. O 
colóquio terminou com a atuação do Grupo-Equipa de 
Ginástica Aeróbica do Agrupamento de Escolas da Sertã.
“A adolescência é um período complicado para pais e filhos. 
As relações ficam mais difíceis, as preocupações 
aumentam, sendo preciso administrar com calma essa fase 
cheia de experiências novas para os jovens. Para educar um 
filho/adolescente não há fórmula mágica ou enciclopédia 
para orientar os pais, pois cada filho e cada pai e mãe são 
únicos na sua natureza. Mas, é importante saber que tanto 
os pais como as crianças/adolescentes não estão sozinhos 
neste caminho, existindo profissionais com competência 
para ajudar/apoiar”. 

Fonte: Unidade de Cuidados na Comunidade da Sertã
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UCC da Sertã comemorou o Dia Nacional 
da Luta contra a Obesidade

Em Portugal, o excesso de peso atinge também crianças e 
jovens sendo motivo de preocupação. Segundo dados da 
APCOI (Associação Portuguesa Contra a Obesidade Infantil) 
33,3% das crianças entre os 2 e os 12 anos têm excesso de 
peso, das quais 16,8% são obesas. Os problemas 
decorrentes da obesidade ultrapassaram a questão estética. 
A patologia está relacionada com um maior risco de doenças 
e de mortalidade precoce. 
Desta forma, a Unidade de Cuidados na Comunidade da 
Sertã em parceria com a Câmara Municipal, Agrupamento de 
Escolas da Sertã, Instituto Vaz Serra, e o apoio de duas 
empresas locais, organizaram, no dia 18 de Maio de 2016, 
uma atividade para celebrar o Dia Nacional de Luta Contra a 
Obesidade, dirigida aos alunos do 7º e 8º ano do concelho da 
Sertã. Estiveram presentes 141 alunos num universo de 302.
Esta atividade teve como finalidade sensibilizar os jovens 
para o problema da obesidade e das doenças associadas, 
assim como das implicações desta na saúde humana. 

Promover a prática de exercício físico, de forma a 
prevenir o aumento da obesidade, em especial a infantil 
e juvenil e incentivar a adoção de hábitos alimentares 
saudáveis.
As atividades decorreram no período da tarde, com a 
seguinte ordem: apresentação da atividade pela 
enfermeira Ana Isabel Dias e Sr.ª Vereadora Cláudia 
André, seguida de uma sessão de educação para a 
saúde pela enfermeira Susana André intitulada “Uma 
decisão de peso…”. 
Esteve, também, presente o jovem vencedor do 
programa “Peso Pesado Teen” João Rocha para falar 
um pouco da sua experiência de vida e das implicações 
do excesso de peso na sua vida. 
Na sessão, participaram, também, as crianças do 
Jardim de Infância da Sertã e da Escola Básica do 
Castelo, com o seu hino da fruta. Para terminar foi 
realizado um programa de atividade física, orientado 
pelo professor António Pedro.
“Para combater a doença, é preciso educar as pessoas 
para os riscos associados à obesidade e sensibilizar as 
crianças e os jovens para este problema”.

Fonte: A coordenadora da UCC da Sertã – Enfermeira Ana Isabel Dias
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III Encontro de Neurodesenvolvimento da Beira Interior

Realizou-se, em Castelo Branco, o III Encontro de 
Neurodesenvolvimento da Beira Interior. Esta iniciativa 
decorreu no passado dia 24 de Junho e foi organizada em 
parceria pela ULS de Castelo Branco, Centro Hospitalar da 
Cova da Beira e pela ULS da Guarda.
O tema escolhido para este ano foi “Cuidar de quem cuida” e 
decorreu no auditório da Escola Superior de Tecnologia de 
Castelo Branco.
O encontro terminou com a entrega dos prémios pelos 
directores de serviços de Pediatria da ULS de Castelo 
Branco, ULS da Guarda e do Centro Hospitalar Cova da 
Beira.

Elogios / Agradecimentos 2016
O Gabinete do Cidadão tem por finalidade (entre outras) 
receber sugestões, reclamações e agradecimentos que são 
apresentados nesta ULS e assegurar o seu registo e devido 
tratamento.
Este é efectuado através da aplicação informática da ERS 
(Entidade Reguladora da Saúde), independentemente do 
local e da forma de apresentação. 
Recordamos que, segundo o Relatório do Sistema de Gestão 
de Reclamações da ERS de 2015, que pode ser consultado 
no site daquela entidade, a ULS de Castelo Branco registou 
95 elogios, tendo ficado no ranking nacional dos 77 
estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde com 
internamento do sector público, ocupando o magnifico 7º 
lugar.
Para que possamos superar o ano transato, pedimos a 
colaboração de todos no sentido de fazerem chegar ao 
Gabinete do Cidadão, todas as manifestações elogiosas que 
apresentem nos Serviços, em qualquer formato.
Para conhecimento de todos, anexa-se gráficos com os 
elogios referentes ao 1º semestre de 2016, por serviço. 

Fonte: Gabinete do Cidadão da ULSCB



11 Boletim informativo

ULSCB, EPE

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

DOCUMENTOS
CRIADOS/ALTERADOS 

E PUBLICADOS

Hospital de Dia
ULSCB-GQ-MOD.32.01 – Inquérito de Satisfação do Doente 
– Unidade de Hospital de Dia – Oncologia Central

Comissão de Coordenação da Doação de Órgãos e 
Tecidos
ULSCB-CCDOT-PI.01.01 – Potencial dador – Guia de 
Atuação
ULSCB-CCDOT-PI.02.01 – Potencial dador – Guia de 
Manutenção
ULSCB-CCDOT-PO.01.01 – Protocolo analítico do potencial 
dador
ULSCB-CCDOT-MOD.01.01 – Folha de registo de morte 
cerebral
ULSCB-CCDOT-MOD.02.01 – Formulário de avaliação de 
Potencial Dador

ULSCB-CCDOT-MOD.03.01 – Formulário auto de colheitas
ULSCB-CCDOT-MOD.04.01 – Formulário de Auto de 
comunicação de colheitas

Serviço Farmacêutico
ULSCB-SF-PI.12.01 – Gestão e controlo do sistema Pyxis
ULSCB-SF-PI.13.01 – Procedimento de Farmacovigilância / 
Notificação de reacção adversa medicamentosa
ULSCB-SF-PI.14.01 – Procedimento medicamentos alerta 
máximo
ULSCB-SF-PI.15.01 – Procedimento de distribuição 
individual diária em dose unitária

Serviço de Gastroenterologia
ULSCB-SG-MOD.55.01 – Folheto PEG

Sessão de Educação na Escola Afonso de Paiva

No âmbito do projecto Viver Melhor, foi realizado durante o 
mês de Maio na Escola Afonso de Paiva, a pedido da 
associação de pais desta escola, acções de educação para a 
saúde sobre hábitos alimentares saudáveis para os pais e 
encarregados de educação deste agrupamento. 
Pretendeu-se com esta iniciativa explicar aos pais que cada 
vez mais a frase “coma o que eu como e não coma o que eu 
mando” se deve aplicar cada vez mais nos dias de hoje para 
que a obesidade e outras patologias a ela associada não se 
manifeste nas crianças de hoje, futuros homens de amanhã.
Procuramos mostrar aos pais presentes de como se pode 
fazer uma alimentação saudável, diversificada e ao mesmo 
tempo barata para toda a família, desde o pequeno-almoço à 
ceia. 

Fonte: As Enfermeiras especialistas da criança e do jovem, Maria Jesus Fradique e 
Natalina Cardoso
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