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Obrigado

Bloco Ambulatório
“Gostaria de agradecer a todos os profissionais do serviço no Bloco 
Ambulatório no dia 21 de março, por todos os cuidados prestados. 
Não esquecendo a equipa de enfermagem e auxiliares.
Muito obrigada”.

Nuno Almeida/2017

Serviço de Unidade de Cuidados Intensivos Polivalente
“Sou uma pessoa de poucas palavras…apenas me expresso quando 
é estritamente necessário.
Dei entrada no Serviço de Cuidados Intensivos no dia 22 de março, 
data essa que lembrarei para toda a minha vida! Foi nesse dia que 
pensei que o “vento” me levaria a mim e a todos os meus sonhos. 
Utilizo a palavra “vento” referindo-me à MORTE propriamente dita. 
Palavra forte e de carácter negativo. Eu bem a senti!
(…) Do fundo do meu coração quero agradecer a todos Médicos, 
Enfermeiros e Auxiliares da Unidade de Cuidados Intensivos do 
Hospital Amato Lusitano, pela nova vida que me deram, sem todos 
vocês eu não estaria ainda de pé na minha jornada.
Serei eternamente grato e em momento algum os esquecerei.
Obrigada por tudo!”

Rubem Rodrigues/2017

Serviço de Urologia
“Bem-haja de coração cheio. Há palavras que não conseguem 
agradecer atos. Há pessoas que passam pelas nossas vidas e ficam.
A todos vós que passaram pelas nossas vidas, a vós profissionais 
deste piso, agradecemos pela dedicação, pelo profissionalismo e 
pelo carinho.
Quando em maio de 2016, o meu pai, veio, não imaginava o percurso 
dele. Eu estava numa altura muito frágil, perdi alguém muito especial 
e tinha tantos para apoiar.
Desanimei, chorei, mas ao falar com a parte de enfermagem, eu 
acreditei, fiquei mais calma (…) Não esqueço o vosso lado humano e 
profissional, que têm que andar de mãos dadas, e todos vós fazeis 
esse trabalho tão bem.
Continuem sempre assim. Sois uma equipa excelente.
De coração cheio, com toda a gratidão e carinho.”

Maria Carmo Santos/2017

Aposentações
A Unidade Local de Saúde de Castelo Branco agradece…
…Pelos anos de trabalho, grande empenho e forte dedicação aos seguintes 
colaboradores:

Março e Abril

Maria Manuela Rolo Martins - Assistente Operacional

Maria Cândida Martins Carrilho - Assistente Operacional

Gracinda Nunes Oliveira Santos - Assistente Operacional

Maria Rosário Fernandes Henriques - Assistente Operacional

Luz Conceição Rodrigues Pedro - Assistente Técnico
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Caminho dos Hospitais na ULSCB
No âmbito da iniciativa “O Caminho dos Hospitais”, 
a Unidade Local de Saúde de Castelo Branco e a 
Associação Portuguesa de Administradores 
Hospitalares (APAH) promoveram no passado dia 
20 de Abril, uma sessão com o objetivo de debater 
sob o tema “ Os Hospitais e a comunidade”..
Assim e para desenvolver esta temática actual 
estiveram presentes:
-Adelaide Belo | Unidade de Gestão do Acesso da 
Administração Central do Sistema de Saúde; ULS 
do Litoral Alentejano
-António Breia Vicente | Serviço Social da ULS de 
Castelo Branco
-Delfim Rodrigues | Presidente, Hospital da 
S e n h o r a  d a  O l i v e i r a  G u i m a r ã e s ,  E P E
-Maria Odete Vicente | Unidade de Cuidados na 
Comunidade de Castelo Branco
-Margarida Filipe | Enfermeira Diretora da ULS de

Matosinhos
-Patrícia Ventura | Centro Distrital de Segurança 
Social de Castelo Branco
O ciclo de conferencias organizado pela APAH e 
sob o lema “Caminho dos Hospitais” é fruto de 
uma aposta na proximidade com a comunidade da 
saúde, criando mecanismos que promovam a 
inc lusão a t ravés de v is i tas  e  reun iões 
programáticas mensais às instituições de saúde 
do SNS, dando especial enfoque a questões da 
atualidade e tem por objetivo conhecer as 
realidades distintas de cada hospital e promover a 
qualidade da gestão. 
Visa a aproximação da associação aos 
administradores Hospitalares e essencialmente 
às instituições do SNS, a fim de promover a 
qualidade em saúde e de conhecer as diferentes 
realidades.
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Dia Mundial da Saúde assinalado pela UCC 
de Castelo Branco

Para o  Dia Mundial da Saúde de 2017, 
comemorado a 7 de Abril, a WHO – World Health 
Organization (Organização Mundial da Saúde - 
OMS) deu início a uma campanha sobre a 
depressão, transtorno que pode afetar pessoas de 
qualquer idade e em qualquer etapa da vida.
Com o lema “Let´s talk” (em Português = “Vamos 
falar”), a iniciativa reforça a existência de várias 
formas de prevenir a depressão e de a tratar, 
considerando que a mesma pode levar a 
consequências muito graves.
Falar abertamente sobre depressão (em casa, na 
escola, na comunidade, no local de trabalho) é o 
primeiro passo para entender melhor a questão e 
reduzir o estigma a ela associado.
De acordo com os dados da WHO referentes a 
2015, a depressão afetou 322 milhões de pessoas 
em todo o mundo, o que representa um 
crescimento de 18% na última década. A 
depressão é o fator que mais contribui para o 
suicídio que, no mesmo ano, foi a causa de morte 

de 788 mil pessoas em todo o mundo, colocando o 
suicídio entre as 20 principais causas de morte. 
A nível global, a depressão tem maior prevalência 
nas mulheres (4,4%), sendo que  nos homens é de 
3,6%.
Mediante estas premissas e, salientando que no 
Plano de Ação da UCC de Castelo Branco consta 
o “Programa de Saúde Mental”, onde um dos 
indicadores que se pretende monitorizar a 
execução é: “ Efetuar em cada ano, pelo menos 
uma Ação de Educação para a Saúde dirigida à 
comunidade, sobre promoção da saúde mental”, 
aceitámos mais este desafio.
Pretendendo dar cumprimento a este indicador, os 
colaboradores da UCCCB, desenvolveram no dia 
7 de abril, na cidade de Castelo Branco, uma 
campanha de rua, onde pretenderam sensibilizar 
a comunidade sobre a depressão e, em 
simultâneo, distribuir documentação alusiva à 
problemática.

Fonte: Coordenadora da Unidade de Cuidados na Comunidade de Castelo Branco
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Equipa da Missão Sorriso visita Hospital

No ano de 2015, a ULS de 
Castelo Branco concorreu 
ao prémio Missão Sorriso 
com o projecto “Viver 
Melhor”.
É um projecto que envolve 
os cuidados de saúde 
primários e diferenciados e 
que pretende reduzir doenças e mortes evitáveis, doenças 
crónicas, assim como aumentar a qualidade e esperança de 
vida dos adolescentes de hoje e homens de futuro através de 
ações de educação para a saúde e de rastreios em ambiente 
escolar com encaminhamento e seguimento em consulta 
(sempre que tal seja necessário).
Dada a mais valia do projecto, foi o mesmo vencedor de um 
premio no âmbito da Missão Sorriso.
Assim, com o valor do prémio foram adquiridos materiais 
(Balanças especificas, Estadiómetros, entre outros) para 
serem utilizados em ambiente escolar, consulta e urgência 
hospitalar.
Foi neste âmbito que recebeu a ULS de Castelo Branco, uma 
equipa da Missão Sorriso, com o fim de monitorizar a utilização 
dos equipamentos adquiridos.
Avaliados os resultados já obtidos e as acções concretizadas, 
foram os elementos do projecto elogiados pelo esforço, 
empenho e bons resultados obtidos.
Nunca é de mais referir que a obesidade é a doença pediátrica 
que, na última década, aumentou de forma considerável a sua 
prevalência, o que revela ser importante a sua valorização e 
avaliação em função da saúde infantil e juvenil. 
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Uma visita à cozinha Hospitalar
No âmbito do projecto “Viver Melhor” realizou-se no 
passado dia 7 de março, uma visita dos alunos da 
Escola da Cidade de Castelo Branco, ao serviço de 
alimentação no Hospital Amato Lusitano. 
A estes foi proporcionado a possibilidade de 
verificarem in loco como funciona uma cozinha 
hospitalar. Foi-lhes dado a conhecer como são 
recebidos os alimentos e como estes são 
acondicionados.
Foi-lhe explicado também todo o funcionamento da 
cozinha, até ao momento do empratamento, 
passando pela  confeção da refeição a fornecer 

aos doentes e profissionais de saúde que aqui 
trabalham. 
Não foi esquecido a importância de fazer uma 
alimentação saudável e diversificada, explicando-
l h e s  c o m o  e  p o r q u ê  e x i s t e m  d i e t a s 
personalizadas, de acordo com a patologia de 
cada doente (renal, diabética, hipossalina…).
No final da visita foi-lhes oferecido pela empresa 
concessionária um miminho saudável e um 
panfleto para realizar alguns jogos de acordo com 
a temática.



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 de Segurança e Higiene no Trabalho:
ULSCB-SHT-MOD.04.01 – Reportar Risco/Perigo no local 
de Trabalho

Serviço de Consulta Externa
ULSCB-CEXT-MOD.41.01 – Questionário Confidencial I - 
Medicina do Trabalho

ULSCB-CEXT-MOD.42.01 – Questionário Confidencial II - 
Medicina do Trabalho

UCC de Castelo Branco assinala a 
Campanha do Laço Azul

Abril é o mês Internacional da Prevenção dos Maus Tratos na Infância. Um 
problema que une várias instituições na campanha de alerta para a prevenção. 
Em Portugal vão ser efetuadas inúmeras atividades de forma a dar relevância a 
uma das problemáticas da atualidade. 
Desde o inicio da sua atividade (3 de Fevereiro de 2014), a Unidade de 
Cuidados na Comunidade de Castelo Branco( UCCCB), tem dado o seu 
contributo para esta causa. 
Nesse sentido, a UCCCB desenvolveu durante o mês de abril, no concelho de 
Castelo Branco, várias iniciativas que pretendem, consciencializar a 
comunidade para a importância do seu papel na prevenção dos maus tratos 
na infância, sensibilizando e alertando a comunidade para esta problemática, 
distribuindo laços azuis e flyeres à comunidade/entidades de Castelo Branco.
Também outras actividades foram efectuadas, pelo que se destacam as 
seguintes:

 - Nos dias 4 e 18 de abril, os colaboradores da UCCCB, estiveram no 
Centro Comercial Alegro e no Forum em Castelo Branco, 
respectivamente, onde distribuíram laços azuis e o respectivo flyer 
que dá corpo a esta  campanha;
 - Realizou-se também no dia 28 de abril, uma caminhada com 
as crianças do pré escolar, do Colégio Centro Social Padre 
Redentor istas,  desde a Rua Conselheiro de 
Albuquerque, até ao Campo Mártires da Pátria, onde 
foi efetuada, uma coreografia, e a construção do 
laço azul “humano”. Cada criança levou na mão 
um balão azul, mas por questões de 
preservar a qualidade do ambiente só foi 
efetuada uma largada simbólica. Um 
balão azul por cada sala; 

Fonte: Unidade de Cuidados na Comunidade de Castelo Branco 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8

