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acgil@ulscb.min-saude.pt

Obrigado

Serviço de Pediatria
Quero agradecer á equipa de pediatr ia do hospital, 
principalmente aos profissionais da UCERN pelo carinho e 
atenção como os meus filhos gémeos foram recebidos. Foi ao 
longo de um mês que aquele espaço se tornou de certa forma a 
nossa casa e sempre nos trataram com muito carinho e 
mostraram tamanha preocupação, não só com os nossos bebés 
como connosco pais. Foi com a ajuda das enfermeiras que nos 
tornamos pais mais preparados e confiantes para recebermos os 
nossos filhos em casa. (…)

Joana Martins - Mãe do Matias e Margarida/2017

Unidade de Cuidados Intensivos Polivalente
Um agradecimento imenso, por me terem restituído à VIDA. 
Muito obrigada pelo vosso empenho, carinho e eficácia no 
combate a uma bactéria devastadora, que me tirou a saúde, a 
maior riqueza.
Os meus parabéns a todos os que são capazes de curar os 
outros e lhes concedem de novo a capacidade de sorrir.

Maria Emília/2017

Serviço de Cirurgia
Venho por este meio elogiar o excelente trabalho de todos os 
profissionais que cuidaram de mim e restantes colegas (utentes) 
do meu quarto.
Saliento a simpatia e elevado profissionalismo com que fomos 
tratados, estando assim certo que a saúde em Portugal vai no 
“caminho” certo e a competir com os melhores serviços de saúde 
do mundo.

José Ramos/2017
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Gabinete da Qualidade realiza as 1  Jornadas da Qualidade
as

No passado dia 24 de Fevereiro, realizaram-se as 
1ªs Jornadas da Qualidade da ULSCB, no auditório 
da sede do Instituto Politécnico de Castelo Branco.
Tiveram presentes, o Assessor do Secretário de 
Estado da Saúde, responsáveis da Entidade 

Reguladora da Saúde, Centro Hospitalar Tondela 
Viseu, ARS Centro, entre outros, que completaram 
a sala que se encontrava lotada.
Foi ainda durante estas Jornadas que foi assinado 
o protocolo de colaboração entre a ESALD e a 

Comissão Nacional de 
Cuidados Paliativos, 
representada pela sua 
Presidente, Dra. Edna 
Gonçalves.
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UCSP de Vila Velha de Rodão realiza acção de sensibilização

No dia 8 de Fevereiro de 2017, a UCSP de Vila 
Velha de Rodão participou numa atividade 
proposta pelo CLDS 3G Vila Velha de Ródão, a 
qual integrou a plantação de ervas aromáticas 
pelos idosos residentes nos lares 1, 2 e 3 da Santa 
Casa da Misericórdia.
Em simultâneo realizou-se também uma ação de 
sensibilização sobre prevenção de quedas e 

desidratação, bem como a importância da 
higienização das mãos, ministrada pela Enfª 
Isabel Nunes. 
“Este tipo de intervenções na comunidade, 
estreita os nossos laços tanto com os nossos 
parceiros locais, bem como com a população em 
geral, com vista à promoção da saúde e 
prevenção da doença”. 

Fonte: Isabel A. Sevivas Ribeiro Nunes – Enfª Especialista na área de Enfermagem Comunitária. 



06 Boletim informativo

ULSCB, EPE

A higienista oral vai à escola

A Organização Mundial de Saúde aponta para 
2020 metas para a saúde oral, que exigem um 
reforço das ações de promoção da saúde e 
prevenção das doenças orais e um maior 
envolvimento dos profissionais de educação e 
saúde dos serviços públicos e privados.
Neste sentido, foi criado o Programa Nacional 
da Saúde Oral, o qual desenha uma estratégia 
global de intervenção assente na promoção da 
saúde, prevenção e tratamento das doenças 
orais, desenvolvendo-se ao longo do ciclo de 

vida e nos ambientes onde as crianças e jovens 
vivem e estudam.
Alunos da Escola Básica de Sarzedas receberam, 
no dia 15 de fevereiro, a higienista oral, Dra. Maria 
Graça Moura, da ULS de Castelo Branco. Durante 
a sessão de informação/sensibilização, tiveram 
oportunidade de perguntar o que é a cárie e 
ouviram conselhos para ter dentes saudáveis. No 
f inal, todos receberam escovas e pastas 
dentífricas.
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Serviço de Ortopedia ganha o 2º prémio

N o  â m b i t o  d o  C o n g r e s s o 
"Enfermagem em Cuidados 
Paliativos", que decorreu entre os 
dias 10 e 11 de Fevereiro, na 
Escola Superior de Enfermagem 
d e  C o imb r a ,  o  S e rv i ço  d e 
Ortopedia,  participou neste 
congresso com dois trabalhos de 
investigação, um no formato de 
póster  "Recurso à terapia por 
pressão negativa, em pessoas 
com feridas, em contexto de 
cuidados paliativos e/ou sob 
tratamento paliativo: revisão 
sistemática da literatura" e ainda a  
comunicação l ivre "Cuidados 
I n t e n s i v o s  e  P a l i a t i v o s : 
antagonismo, cooperação e 
c o m p l e m e n t a r i d a d e " ,  q u e 
recebeu o 2º prémio.
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UCSP de Penamacor realiza acção de sensibilização

UCC da Sertã promove colóquioO 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 de Patologia Clínica:
ULSCB-SPC-MOD.49.03 – Normas de colheita – Urina de 24h
ULSCB-SPC-MOD.49.03 - Normas de colheita – Ácido 5-
HIDROXI_INDOLACÉTICO (5-HIAA)
ULSCB-SPC-MOD.49.03 - Normas de colheita – Ácido 
Vanilmandélico
ULSCB-SPC-MOD.49.03 - Normas de colheita – Metanefrinas 
Totais e Catecolaminas
ULSCB-SPC-MOD.49.03 - Normas de colheita - Hidroxiprolina
ULSCB-SPC-MOD.49.03 - Normas de colheita – Colheita de 
Fezes para Pesquisa de Sangue Oculto
ULSCB-SPC-MOD.49.03 - Normas de colheita – Colheita de 
Fezes para Exame Parasitológico
ULSCB-SPC-MOD.49.03 - Normas de colheita – Coprocultura

Serviço de Pediatria
ULSCB-SPC-PO.68.01 – Procedimento dos colaboradores do 

Serviço de Pediatria
ULSCB-SPC-PO.69.01 - Acompanhamento
ULSCB-SPC-PO.70.01 – Preparação do Dioralyte

Grupo Coordenador Local PPCIRA
ULSCB-GCL_PPCIRA-PI.11.01 – Higienização da Nefrologia / 
Hemodiálise

Serviço de Urgência
ULSCB-SU-PO.19.01 – Falha do sistema informático – Plano de 
Contingência
ULSCB-SU-MOD.16.01 – Registo de enfermagem
ULSCB-SU-MOD.17.01 – Triagem de Manchester
ULSCB-SU-MOD.18.01 – Registo de Doentes triados 
manualmente

A UCSP de Penamacor, no âmbito da saúde 
escolar e para dar cumprimento ao disposto legal 
dos indicadores de execução da UCSP-Eixo Local, 
realizou rastreios em dias seleccionados e 
programados para o efeito, ao IMC (índice de 
massa corporal), cujos dados foram lançados, 
dando cumprimento ao registo do IMC de todos os 
alunos que cumpriram o rastreio (com autorização 
prévia dos encarregados de educação).
Esta acção de sensibilização teve como objectivo 
principal o ensino sobre alimentação saudável e o 
esclarecimento de dúvidas.

Foi também preenchida uma ficha individual de 
registo dos dados pessoais e dos familiares, 
(alergias, ocorrências em meio escolar…).
Foi feito o tratamento estatístico dos dados, em 
que a monitorização do IMC foi realizada em 
quatro semanas consecutivas. Este trabalho só foi 
possível, devido ao empenho de todos os 
enfermeiros ligados à saúde escolar desta UCSP. 
“É com bastante satisfação que nos deslocamos à 
escola de forma a facultar aos nossos jovens 
alunos uma participação ativa na saúde e bem 
estar”.

Grafico: Agrupamento Ribeiro Sanches de 
Penamacor – Alunos dos 5º,6º,7º,8º,9º e 10º 
anos de escolaridade
(Nº  alunos/idades/categor ia  de IMC)
Fonte: Saúde Escolar UCSP de Penamacor


