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Obrigado

Serviço de Medicina
Em meu nome pessoal e dos meus irmãos, agradecemos a toda a equipa médica e de 
enfermagem pelo seu atendimento, dedicação e excelente profissionalismo (…) que 
lhe prestaram serviços diversos, dignificando também com a sua acção a qualidade do 
hospital da nossa cidade.
Para todos vai o nosso reconhecimento e Bem hajam pela sua dedicação e 
profissionalismo.

José Antunes/2016

Quero agradecer a toda a equipa do 7º piso do Hospital Amato Lusitano, pelo carinho 
com que sempre trataram o meu marido. A todos o meu Bem haja.

Esposa Joaquim Morais/2016

Serviço de Cirurgia
Vem por este meio reconhecer o trabalho exemplar, dedicado, carinhoso, profissional 
com que foi cuidada neste Hospital de Castelo Branco, por toda a equipa (…).
Assim se dignifica a saúde. O meu muito Obrigado.

Maria Piedade Cardoso/2016

Unidade de Cuidados Intensivos Polivalente
Admiro muito a vossa profissão (Médicos, Enfermeiros, Auxiliares), por ser 
fundamental na base de uma sociedade com saúde.
Obrigado pela maneira como tratam o meu familiar e a todos Bem haja e saúde.

Francisco Mariano/2016

Continuem a trabalhar em equipa, com esse espírito de inter ajuda, com o sorriso que 
nos receberam sempre, mesmo não estando as coisas a correr muito bem. Só tenho a 
agradecer a forma como fomos bem tratados nessa unidade.

2016

Agradecimento por toda a gentileza, apoio, responsabilidade e por todos os cuidados 
prestados aos utentes. Da minha parte cabe-me apenas dar os parabéns a toda a 
equipa que faz parte desta unidade e os meus mais sinceros agradecimentos.
A todos o meu muito Bem-haja.

2016

Serviço de Gastroenterologia
Venho por este meio elogiar (…) onde fui tratado na Gastro no Hospital de Castelo 
Branco.
Muito bem haja. Um abraço da nação

José Marques/2016

Serviço de Ginecologia
Venho por este meio, mostrar o meu agradecimento a toda a equipa (…). Aos médicos, 
enfermeiros e auxiliares, a maneira humana como fui tratada, pois uma palavra amiga 
na altura oportuna, em que estamos frágeis, é o melhor sedativo. Agradeço também o 
tratamento, para com as visitas, pois foi o melhor possível. Os serviços do hospital, as 
mensagens a recordar, as consultas e a alimentação de boa qualidade. Os meus 
agradecimentos e de todos os meus familiares.

Florência Lima/2016

Serviço de Consulta Externa
Eu Cândida Marques, venho por este meio mostrar a minha satisfação plena pelos 
cuidados que me foram prestados durante quase 5 meses em que fiz tratamento no 
Hospital, na Consulta Externa, em que toda a equipa de enfermeiras que faz parte 
desse serviço, demonstrou profissionalismo, dedicação e carinho para comigo 
durante o tempo que necessitei dos tratamentos. É de louvar a competência e o 
desempenho que me foi prestado a mim e não só, presenciei humanismo e 
profissionalismo para todos os utentes, não havendo distinção. Agradeci 
pessoalmente a todas (creio ter feito amigas), mas achei também oportuno enviar o 
meu agrado à Administração pelas verdadeiras profissionais que tem naquele serviço, 
que me deram todo o apoio nas horas de desanimo e dão o seu máximo para minimizar 
o sofrimento de cada um  e os poder fazer sorrir, a quem lhes agradeço do fundo do 
coração. (…)
À Administração do Hospital só me resta felicitar pelas grandes profissionais de 
enfermagem que tem naquele serviço.

Cândida Marques/2016
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A Cidade de Castelo Branco recebeu no passado dia 25 e 26 
de Novembro, o 3º Congresso Médico da Beira Interior, que 
teve lugar no Centro de Cultura Contemporânea. 
Foi um congresso de parceria entre a ULS de Castelo Branco, 
ULS da Guarda, Centro Hospitalar Cova da Beira e ACES 
Cova da Beira.

III Congresso Médico da Beira Interior
Este congresso proporcionou ainda a oportunidade de 
frequentar 9 cursos de interesse científico e clínico.
Aqui fica um pequeno registo fotográfico destes magníficos 
dias….
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Serviço de Pediatria assinala Cuidados Paliativos Pediátricos
No âmbito da campanha organizada pela The International 
Children's Palliative Care Network (ICPCN) que consiste na 
utilização de um chapéu, no dia 14 de Outubro, o Serviço de 
Pediatria não só aderiu a esta iniciativa como aceitou o 
desafio em elaborar e utilizar os chapéus com as crianças 
hospitalizadas na sala de actividades.
Esta campanha, é realizada mundialmente e tem como 

objectivo sensibilizar a população para o direito que as 
crianças com doenças crónicas ou limitadas de vida e suas 
famílias têm de receber cuidados paliativos pediátricos.
Nunca é demais relembrar que os cuidados paliativos 
pediátricos constituem um direito humano básico para todas 
as crianças e jovens portadores de doenças crónicas

ULS de Castelo Branco concorre à Missão Sorriso 2016

A Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, uma vez mais, 
candidatou-se à Missão Sorriso Continente, com dois 
projectos. 
O primeiro projeto “Toca a Mexer” tem como principio o foco 
no adolescente/família, onde procura conhecer as suas 
necessidades atuais e potenciais assim como o seu 
envolvimento para que se sintam motivados em todo o 
processo de melhoria continua nos resultados pretendidos.
Procura-se com este projeto adquirir equipamento de ginásio 
desportivo para a prática da atividade física associado à 
consulta de enfermagem/aconselhamento dietético de forma 
a melhorar a condição física dos adolescentes. A atividade 
física é a chave para o controlo do peso.
O aumento do consumo de alimentos ricos em açúcares e 
gordura e a diminuição da prática de exercícios físicos são os 
principais fatores relacionados à obesidade infantojuvenil. 
Em crianças e adolescentes, a prática de atividade física, 
além de combater o excesso de peso e a obesidade, contribui 
para o desenvolvimento e crescimento saudável.
A atividade física é essencial para a saúde e bem-estar de 

todos. Esta constitui um dos pilares para um estilo de vida 
saudável em conjunto com uma alimentação saudável. 
Evidência científica mostra que a prática regular de atividade 
física beneficia quer física, quer social quer mentalmente 
toda a população em geral.
Estudos demonstram que a obesidade em crianças e 
adolescentes está relacionada com o aumento da 
morbilidade e mortalidade, refletindo-se em patologias 
várias com risco de persistência no adulto.
Para votar neste projecto podem aceder ao link ou na página 
da missão sorr iso até ao dia 31 de Dezembro:
h t t p s : / / m i s s a o . c o n t i n e n t e . p t / p r o j e t o s - m i s s a o -
sorriso/2016/toca-mexer-1?page=0&distrito=castelo-
branco&area=all
O segundo projecto candidato à Missão Sorriso tem como 
titulo “Saúde com todos”, e é um projecto em parceria com a 
Câmara Municipal de Castelo Branco que visa a capacitação 
das pessoas para obter, analisar e compreender informação 
em saúde, que lhes permita tomar decisões responsáveis 
acerca da sua própria saúde. Coloca a pessoa como o centro 
do cuidado individualizado, através da melhoria dos 
processos de comunicação. O contributo da Missão 
Continente permitirá a aquisição de uma Unidade Móvel de 
Saúde para a deslocação junto das populações.
Para votar neste projecto podem aceder ao link ou na página 
da missão sorriso até ao dia 31 de Dezembro:
h t t p s : / / m i s s a o . c o n t i n e n t e . p t / p r o j e t o s - m i s s a o -
sorriso/2016/saude-todos?page=0&distrito=castelo-
branco&area=all

https://missao.continente.pt/projetos-missao-sorriso/2016/toca-mexer-1?page=0&distrito=castelo-branco&area=all
https://missao.continente.pt/projetos-missao-sorriso/2016/toca-mexer-1?page=0&distrito=castelo-branco&area=all
https://missao.continente.pt/projetos-missao-sorriso/2016/toca-mexer-1?page=0&distrito=castelo-branco&area=all
https://missao.continente.pt/projetos-missao-sorriso/2016/saude-todos?page=0&distrito=castelo-branco&area=all
https://missao.continente.pt/projetos-missao-sorriso/2016/saude-todos?page=0&distrito=castelo-branco&area=all
https://missao.continente.pt/projetos-missao-sorriso/2016/saude-todos?page=0&distrito=castelo-branco&area=all
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Consulta Externa assinalou o Dia Mundial da Alimentação
No âmbito do dia Mundial da Alimentação que se comemora a 
16 de Outubro, o Serviço de Consulta Externa da ULS, 
elaborou folhetos informativos, que tiveram como principal 
objectivo consciencializar as pessoas para adquirirem 
hábitos de alimentação saudáveis.
Este dia começou a ser celebrado em 1981, como uma forma 
de conscientizar a população de que é preciso se manter 
informado em questões como nutrição e alimentação para 

manter a saúde em dia sendo comemorado em mais de 150 
países ao redor do planeta.  
A alimentação tem um papel fulcral na nossa vida. Vários são 
os estudos, nacionais e internacionais, que evidenciam a 
importância de que para além de ser uma necessidade 
básica, a alimentação é um dos factores do ambiente que 
mais afectam a saúde e a qualidade de vida dos indivíduos.

Penamacor assinala Dia Mundial da Alimentação
Projecto - «As Panelas de Ferro e a sopa tradicional, 

as gastro super heróis»

Comida e nutrientes são as matérias-primas que nos 
permitem formar os dentes, ossos, músculos, tecidos e 
mantê-los saudáveis. Uma boa dieta alimentar também pode 
nos proteger de várias doenças. 
A dieta de uma criança necessita de um planeamento 
especial - as necessidades de energia e nutrientes 
fundamentais são elevadas, mas o apetite é reduzido e os 
hábitos alimentares inconstantes. A alimentação das 
crianças deve ser constituída por refeições pequenas, 
frequentes e ricas em nutrientes essenciais.
Sabe-se que a obesidade infantil está associada a uma 
alteração substancial dos estilos de vida de crianças e 
famílias e à maior disponibilidade alimentar (anterior à 
presente crise económico-social), em particular de alimentos 
com elevada densidade energética. A forma como nos 
organizamos socialmente, a ocupação e gestão do território 
urbano, o sistema de transportes, e a preferência por 
atividades de lazer que não implicam movimento ou um 
dispêndio energético mais elevado, contribui para a reduzida 

atividade física. 
De facto, os habituais jogos que ocupavam os tempos livres 
dos pais na rua foram preteridos nos últimos anos, por jogos 
ligados à informática, e realizados na “comodidade” de um 
qualquer assento em casa.
No entanto, as intervenções centradas na escola, como a 
promoção de estilos de vida e hábitos alimentares 
saudáveis, a distribuição de fruta e legumes, o fornecimento 
de refeições equilibradas só resultará se consubstanciada 
na práxis familiar, seja pela prática de atividades físicas da 
família (caminhar, nadar, andar de bicicleta), seja por 
alimentação equilibrada que modelem o comportamento das 
cr ianças.  Ou se ja ,  mudando,  e fe t ivamente,  os 
comportamentos.
Neste contexto, implantou-se no concelho de Penamacor 
uma campanha educacional sobre o Alimento Saudável por 
meio da disseminação da informação e da organização do 
caminho do alimento desde sua produção, perpassando 
pelo fornecimento de eventos escolares onde os alunos, 



07 Boletim informativo

ULSCB, EPE

professores e famíl ias part i lhem conhecimentos 
relacionados com a Alimentação Saudável com a orientação 
na matéria dos profissionais da saúde com a confeção 
tradicional da Sopa Tradicional Portuguesa em panelas de 
Ferro. 
Dentro das atividades deste projeto foi confecionado nas 
tradicionais panelas de ferro a degustação de receitas 
saudáveis na comemoração do dia Mundial da Alimentação 
no dia 11 de Novembro com a participação ativa dos alunos, 
das famílias dos alunos do Jardim de infância/Escola 

Primária do Agrupamento de Escolas Ribeiro Sanches e os 
alunos da Academia Sénior de Penamacor e do curso 
profissional de cozinha do  Agrupamento de Escolas Ribeiro 
Sanches.
Vão ainda dinamizar a Campanha de Promoção do consumo 
infantil da Sopa Tradicional, com os menus infantis: “As 
Sopinhas do Lince”, através dos estabelecimentos 
gastronómicos do concelho de Penamacor com o apoio da 
Câmara Municipal de Penamacor e dos possíveis aderentes 
a esta Campanha.

Fonte: O Coordenador da Saúde Escolar do Centro de Saúde de Penamacor



08 Boletim informativo

ULSCB, EPE

UCC da Sertã promove colóquio
O Boletim Informativo dispõe deste novo espaço, que vai servir de informação sobre os documentos 
que foram criados/alterados e publicados na página da intranet

DOCUMENTOS
CRIADOS/ALTERADOS 

E PUBLICADOS

Serviço Consulta Externa- Audiologia 
ULSCB-CEXT_AUD-MOD.01.01 – Relatório de Audiologia Infantil
ULSCB-CEXT_AUD-MOD.02.01 – Potenciais Evocados auditivos 
do tronco cerebral (PEATC)
ULSCB-CEXT_AUD-MOD.03.01 – Potenciais evocados auditivos 
do tronco cerebral (ERA)
ULSCB-CEXT_AUD-MOD.04.01 – Relatório Centro de Saúde

UCSP S. Tiago
ULSCB-ACESBIS-MOD.22.01 – Diferença entre Consulta 

Complementar / Recurso e Consulta Aberta / Dia
ULSCB-ACESBIS-MOD.23.01 – Funcionamento Consulta 
Complementar ou de Recurso (Vulgo Consulta aberta)

Comissão de Qualidade e Segurança
ULSCB-CQS-PI.02.01 – Avaliação do grau de risco por Úlcera 
por Pressão
ULSCB-CQS-PI.01.02 - Quedas

Dia Mundial do Não Fumador
Quando falamos de tabaco, nunca é tarde relembrar:
A pandemia do tabagismo foi responsável pela morte de 100 
milhões de pessoas no século XX (WHO, 2008).
Fumar é a primeira causa evitável de doença, incapacidade e 
morte prematura nos países mais desenvolvidos, 
contribuindo para seis das oito primeiras causas de morte a 
nível mundial (WHO, 2008).
A realidade Portuguesa: 
Em 2013, o tabaco foi responsável pela morte de mais de 12 
000 pessoas residentes em Portugal, cerca de 11% do total 
(GBD 2013).
A prevalência do consumo de tabaco na população residente 
em Portugal, com 15 ou mais anos era de cerca de 20% em 
2014 (Inquérito Nacional de Saúde 2009). 
Assistiu-se nos últimos anos a uma diminuição na 
prevalência de consumidores do sexo masculino e um 
aumen to  da  p reva lênc ia  de 
consumidores diários do sexo 
feminino (Inquérito Nacional de 
Saúde 2009). 
No que se refere aos adolescentes 
p o r t u g u e s e s ,  d o s  a l u n o s  a 
frequentar o 8.º ano, cerca de um 
terço começou a fumar com 13 anos 
e cerca de um quinto com 11 anos ou 
menos (HBSC 2014).
No intuito de enfatizar a importância 
da Cessação Tabágica e comemorar 
o Dia do Não Fumador, os médicos 
responsáveis por esta problemática 
do Serviço de Medicina da ULS 
Castelo Branco, proporcionaram 
aos trabalhadores do mesmo a 
p o s s i b i l i d a d e  d e  r e a l i z a r 
Espirometria de rastreio, durante o 
dia 17 de Novembro de 2016. 
Usufruíram desse serviço: 22 
trabalhadores: 14 mulheres e 8 
homens, com média de idades de 43 
anos. Destes 10 eram fumadores e 7 
ex-fumadores. Os fumadores 
apresentavam um consumo médio 
de 7 cigarros por dia. A média de 

idades de consumo era de 12 anos. Apenas uma 
Espirometria apresentou resultado anormal, apesar de 8 dos 
22 trabalhadores já apresentarem sintomatologia. 
Nesse mesmo dia, no período da manhã, os internistas 
deslocaram-se ao Agrupamento de Escolas Afonso Paiva, 
em Castelo Branco, para realizar duas sessões de 
esclarecimento sobre tabagismo.  Foram abordados os 
malefícios do tabaco e a importância de saber dizer não. 
Obtivemos uma participação efectiva de 100 alunos do 5º 
ano de escolaridade. 
Informa-se ainda da existência da Consulta de Cessação 
Tabágica/Medicina Interna da ULSCB, à qual podem ser 
referenciados todos os que pretendam ou necessitam de 
ajuda para “cessar o hábito de fumar” através de 
referenciação pelo seu médico assistente.  
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Comissão de Prevenção e Tratamento de Feridas da ULS 
Castelo Branco ganha prémio

A Comissão de Prevenção e Tratamento de Feridas da 
ULSCB esteve presente no congresso anual da APTF que se 
realizou nos dias 3 e 4 de Novembro, no Porto e foi premiada 
com o primeiro lugar. 
Este congresso contou com a presença de vários 
profissionais de saúde, peritos na área, quer a nível nacional 
quer internacional, com o objetivo de partilha e debate das 
melhores práticas na prevenção e tratamento de úlceras e 
feridas. Mais uma vez, os profissionais de saúde foram 
convidados a partilhar as suas experiências e investigações 
em formato de póster ou comunicação livre. 
A Comissão de Feridas da ULSCB participou com um póster 
onde apresentou mais uma parte do estudo de prevalência 
realizado na ULS de castelo Branco intitulado “ Ùlcera Por 
Pressão – A realidade do Hospital Amato Lusitano no ano de 
2015” premiado com o 1º lugar. 
Pela pertinência e repercussões do estudo a nível nacional e 
organizacional, o grupo coordenador da CPTF elaborou o 
documento e algoritmo de boas práticas na prevenção de 
UPP transversal a todas as unidades de saúde da ULSCB. 

Fonte: Comissão de Prevenção e Tratamento de Feridas

Serviço Farnacêutico da ULS de Castelo Branco ganha prémio 
nacional - Prémio APFH para melhor poster 2016

O Serviço Farmacêutico da Unidade Local de Saúde de 
Castelo Branco esteve presente no IX Congresso Nacional 
da Associação Portuguesa de Farmacêuticos Hospitalares 
(APFH), que decorreu no Centro de Congressos do Estoril 
entre os dias 23 a 25 de Novembro, fazendo-se representar 
com um poster relativo à implementação de consulta 
farmacêutica nos cuidados de saúde primários. 
Foram apresentados cerca de 80 trabalhos subordinados ao 
tema do congresso “Segurança & Inovação, pilares do 
futuro”, os quais foram expostos e apresentados pelos seus 
autores. 
O júri atribuiu o prémio APFH para o melhor poster, ao 
trabalho desenvolvido na ULSCB, apresentado pela Dra. 
Maria do Carmo Gonçalves “Implementação de Consulta 
Farmacêutica nos Cuidados de Saúde Primários – 
acompanhamento farmacoterapêutico de doentes idosos 
polimedicados num Centro de Saúde”, considerado o mais 
inovador e promotor de segurança para o doente. 
Este trabalho está a decorrer no Centro de Saúde de S. 
Miguel e Extensão de Saúde do Salgueiro do Campo, com a 
co labo ração  dos  méd icos  des tas  un idades .  O 
acompanhamento farmacoterapêutico aos doentes idosos 
polimedicados permite detectar discrepâncias que diminuem 
a efectividade e segurança dos medicamentos, melhorando a 
adesão e a gestão terapêutica. Considera-se que se trata de 
um trabalho que está no início e ao qual é necessário dar 

continuidade, porque a integração do farmacêutico na 
equipa multidisciplinar dos cuidados de saúde primários 
promove o uso racional e responsável do medicamento, 
melhora a qualidade de vida dos doentes e contribui para o 
aumento a eficiência da ULSCB. 

Fonte: Serviço Farmacêutico da ULSCB
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ULS de Castelo Branco registou elevado número 
de elogios e sugestões

Segundo o relatório intercalar do Sistema de Gestão de 
Reclamações, referente ao 1º semestre de 2016, chegaram 
ao conhecimento da Entidade Reguladora da Saúde (ERS), 
1931 elogios, relativos a 79 estabelecimentos prestadores de 
cuidados de saúde com internamento do sector público.
Deste relatório, é com bastante agrado que anunciamos que 
a Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, E.P.E., 
registou 54 elogios, tendo ficado em 8º lugar dos 
estabelecimentos com maior número de elogios. (quadro 1)
Mas o contentamento não fica por aqui pois, quanto às 

Estabelecimento Entidade 

Nº Elogios 

submetidos à 

ERS 

Região Saúde 

CHP – Unidade Hospitalar Santo António 
Centro Hospitalar do Porto, 

E.P.E.  
203 Norte 

Hospital Santa Maria Centro Hospitalar Lisboa Norte 150 LVT 

Hospital de São José 
Centro Hospitalar de Lisboa 

Central, EPE 
87 LVT 

Hospital Garcia da Orta EPE Hospital Garcia da Orta, E.P.E. 77 LVT 

Hospital do Professor Doutor Fernando 

Fonseca 

Hospital do Professor Doutor 

Fernando Fonseca, E.P.E. 
68 LVT 

CHA-Unidade Hospitalar de Faro 
Centro Hospitalar do Algarve, 

E.P.E.  
62 Algarve 

CHP - Centro Materno Infantil 
Centro Hospitalar do Porto, 

E.P.E.  
55 Norte 

Hospital Amato Lusitano 
Unidade Local de Saúde de 

Castelo Branco, E.P.E. 
54 Centro 

Hospital de Santo André 
Centro Hospitalar de Leiria, 

E.P.E.  
51 Centro 

Hospital Nª Srª do Rosário, EPE 
Centro Hospitalar Barreiro 

Montijo, EPE 
50 LVT 

sugestões, relativas a 42 estabelecimentos prestadores de 
cuidados de saúde com internamento do sector público, a 
mesma Unidade, situa-se no magnifico 3º lugar, com 16 
sugestões, levadas ao conhecimento da ERS. (quadro 2)
No que diz respeito às reclamações convém assinalar que a 
ULS Castelo Branco, não se encontra elencado nos 
estabelecimentos com maior número de reclamações, o que 
nos apraz registar.

Estabelecimento Entidade 

Nº Sugestões 

submetidos à 

ERS 

Região Saúde 

Hospital de S. Teotónio, EPE 
Centro Hospitalar Tondela-

Viseu. E.P.E.  
25 Centro 

Hospital Santa Maria Centro Hospitalar Lisboa Norte 17 LVT 

Hospital Amato Lusitano 
Unidade Local de saúde de 

Castelo Branco, E.P.E. 
16 Centro 

Hospital de Santo André 
Centro Hospitalar de Leiria, 

E.P.E.  
10 Centro 

Instituto português de Oncologia de 

Coimbra Francisco Gentil, E.P.E. 

Instituto português de Oncologia 

de Coimbra Francisco Gentil, 

E.P.E.  

10 Centro 

Quadro 1 - 
Estabelecimentos 
públicos com 
internamento com 
maior nº de elogios 
entrados na ERS no 
1º semestre de 2016

Quadro 2 - 
Estabelecimentos 
públicos com 
internamento com 
maior nº de 
sugestões entrados 
na ERS no 1º 
semestre de 2016
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