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Obrigado

Unidade de Dor Crónica e Medicina Paliativa
“Na sequencia do falecimento do utente António Lopes, vimos por este meio agradecer a 
toda a equipa deste departamento, que prontamente lhe abriram as portas a fim de lhe 
proporcionar um fim de vida com alguma qualidade.
Obrigada pela atenção, carinho e paciência em responder ás nossas dúvidas com tanta 
educação, clareza e objetividade e também pela dedicação ao cuidarem dele. Foram dias 
de indiscritível angustia e sofrimento, contudo, o que nos reconfortava era saber que ele 
estava ser assistido com muito profissionalismo e solidariedade por vós todos, que não 
mediram esforços para emenizar o seu sofrimento.
O nosso bem-haja a toda a equipa”. 

Eugénia Leitão/2017 

“Estimada equipa Médica e de Enfermagem, recebemos a carta dirigida à família de Maria 
Serrano, manifestando as condolências, a qual toda  a nossa família agradece.   
Lemos atentamente toda a carta que nos sensibilizou muito o reconhecimento do nosso 
trabalho e dedicação ao tratarmos da nossa MÃE e também as palavras de conforto, apoio 
e as informações úteis para a nossa saúde e bem estar, que já mais serão esquecidas.
Tivemos oportunidade de sentir o apoio e orientação que é dado aos utentes e familiares de 
Dor Crónica prestados por toda a equipa da Unidade de Medicina Paliativa. Bem haja a 
todos”.

Maria Lurdes Serrano, Maria Cesaltina Serrano, Maria Amélia Serrano/2017 

“Querida equipa da Unidade de Medicina Paliativa e Dor Crónica, queremos em primeiro 
lugar, pedir desculpa pela nossa resposta tardia às vossas comunicações, e principalmente 
ao vosso carinho. A verdade é que já passou tanto tempo, o que faz com que as saudades já 
tanto apertem os nossos corações… sabemos que esta dor é nossa, de cada família que 
passa pelo luto, e que todas passam, mas queremos agradecer-vos a disponibilidade de 
ajuda, que sempre demostraram e continuam a fazer. Pessoas que, foram tão importantes, 
numa fase tão dorida da nossa vida e que nos tratam a nós e aos nossos, com tanta 
atenção, carinho e profissionalismo ficam para sempre no nosso coração.
Numa fase terminal da doença, quando a nossa vida pára em prol de dar tudo à pessoa que 
amamos, que queremos tirar-lhe todo e qualquer sofrimento, que parece que perdemos o 
chão e não sabemos para onde ir, quando o mundo continua lá fora a girar, são pessoas 
como vocês que nos amparam, que não nos deixam sentir sozinhos. Este é o vosso 
trabalho, mas faze-lo da maneira que fazem e o que geram nas nossas vidas, vai muito para 
além disso, são pessoas especiais…
Um grande abraço a toda a equipa”.

Cristina Landeiro, Elsa Landeiro/2017

Unidade de Cuidados Intensivos Polivalente
“…queremos agradecer o profissionalismo e sensibilidade com que toda a equipa da UCIP 
cuidou do nosso pai/avô”.
Muito obrigada”.

Maria Helena Nunes/2017

“Venho exprimir os meus sinceros agradecimentos e enaltecer o profissionalismo, a 
dedicação, empenho e paciência de todo o pessoal médico, enfermagem e auxiliares da 
UCIP. Pelo excelente trabalho de recuperação no estado de saúde do meu pai, bem haja 
por tudo e continuem sempre assim. Obrigado”.

Vitor Martins/2017

Serviço de Cirurgia
“Gostaria de agradecer a esta equipa tudo o que fizeram pela minha mãe, nos últimos dias 
da sua vida”.

Eduardo Prazeres/2017

Serviço de Urgência e Consulta Externa
“Quero agradecer a todos os profissionais do Serviço de Urgência que me atenderam com 
carinho e profissionalismo no dia 31 de Agosto. Quero ainda agradecer a gentileza que na 
Consulta Externa demonstraram comigo. Obrigada”.

Maria Céu Marques/2017

Serviço de Medicina Interna
“Quero agradecer a todos os excelentes profissionais que me prestaram cuidados de saúde 
(…) aqui deixo toda a minha gratidão pelo desempenho das suas funções e 
profissionalismo. wObrigada”.

João Serra/2017

“Nestas singelas palavras carregadas de emoção, aqui deixo o meu mais sincero 
agradecimento, pela maneira profissional e humana como trataram a minha mãe. Em nome 
dela, o meu bem-haja. Que continuam sempre assim, pois são estes profissionais que 
dignificam os seus locais de trabalho”.

Maria Cordeiro/2017
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Semana da Saúde Mental
Decorreu entre os dias 10 e 14 de Outubro na ULS 
de Castelo Branco a Semana da Saúde Mental 
com o tema “Destruindo Mitos, Construindo 
Caminhos”.
A semana começou com uma exposição de 
t r aba lhos  rea l i zados  pe los  u ten tes  do 
Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental da 
ULSCB, que esteve patente na entrada principal do 
hospital.
A abertura solene decorreu no dia 10 de Outubro, 
na sala de sessões, seguida da sessão temática – 
Dependências e Saúde Mental, presidida pela Dra. 
Célia Franco, Coordenadora da UPD Cri 

Psiquiatria CHUC. 
Há tarde alunos da escola ESART de Castelo 
Branco, apresentaram na entrada principal do 
hospital um Conserto de Quarteto de cordas  
Durante a semana decorreram ainda sessões de 
relaxamento e musicoterapia dirigidas ao público 
em geral e aos profissionais da instituição.
Para finalizar, realizou-se no dia 14 de outubro 
uma Caminhada da Saúde Menta l  com 
Concentração nas “Docas” e percurso até à Lagoa 
da Zona de Lazer onde, no final, foi realizado um  
Colorblast – Junto à sede da Associação de 
Profissionais de Educação Física.
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15º Encontro da APEDT superou todas as expectativas
A Associação Portuguesa de Enfermeiros de 
Diálise e Transplantação (APEDT) realizou o seu 
15º Encontro, nos passados dias 21 e 22 de 
outubro, no Hotel Tryp Colina do Castelo, em 
Castelo Branco.
Subordinado ao tema “Novas estratégias no cuidar 
de Nefrologia”, o Presidente do Encontro, 
Enfermeiro Jorge Mendes, revelou que o evento 
atingiu todos os objetivos a que se propôs, tendo 
superado todas as expetativas.
Para isso, contribuíram as temáticas atuais e 
pertinentes apresentadas, tais como Cuidados 
Paliativos em Nefrologia, Modelos de Prestação de 
Cuidados nas Unidades de Hemodiálise, Diálise 
Per i toneal ,  Acred i tação,  Tendências em 
Hemodiálise, entre outras.

Foram vários os oradores que partilharam com os 
presentes os temas apresentados, quer 
en fe rme i ros  do  Se rv i ço  de  Ne f ro log ia 
/Hemodiálise da ULS de Castelo Branco, quer de 
outros locais do país, de Vila Real, a Vila Real de 
Stº António, tendo, no final dos trabalhos, 
manifestado a sua satisfação com os contributos 
técn icos e  c ient í f i cos  que este  evento 
proporcionou.
A comissão organizadora, nas figuras do seu 
Presidente Enfermeiro Jorge Mendes e 
Enfermeiro Tomé Rebelo, agradece todo o apoio 
prestado pelas entidades públicas e empresas 
privadas que contribuíram para a sua realização, 
congratulando-se com tal apoio para o sucesso 
deste encontro.
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Dia Mundial dos Cuidados Paliativos
Comemorou-se no passado dia 14 de Outubro o 
Dia Mundial dos Cuidados Paliativos, pelo que a 
Unidade de Dor Crónica e Medicina Paliativa 
(UDCMP) da ULS de Castelo Branco, assinalou a 
data com a distribuição de informações sobre o que 
esta unidade tem para oferecer aos utentes.
A UDCMP é consti tuída por uma equipa 
multidisciplinar ( enfermeiras, médicas, psicóloga e 
assistente social) com formação específica nas 
áreas do saber aqui abordadas, de forma a 
proporcionar aos doentes e suas famílias / 
cu idadores  a  melhor  respos ta  poss íve l
às suas necessidades.
Os Cuidados Paliativos são uma resposta ativa, 
r igorosa e especial izada aos problemas 
decorrentes da doença prolongada, incurável e/ou 
progressiva (oncológica e não oncológica), com 
base nas necessidades físicas, psicossociais e 
espirituais e não apenas no diagnóstico ou no 
prognóstico. Têm como finalidade prevenir e aliviar 
o sofrimento, melhorar a qualidade de vida e o 

bem-estar dos doentes e das suas famílias.
A UDCMP da ULS de Castelo Branco atua na 
avaliação de necessidades, das preferência, dos 
hábitos e preocupações do doente e família 
/cuidadores, com base nos seus valores e 
crenças, na adequação do plano terapêutico do 
doente; no controlo de sintomas (náuseas e 
vómitos, diarreia, obstipação, dor, disfagia, 
anorexia/caquexia, delirium), no apoio emocional, 
tanto ao doente como à família/cuidadores, 
durante o processo de doença e no processo de 
luto, no diálogo entre o doente, os profissionais de 
saúde e a família/cuidadores de forma a contribuir 
para uma maior abertura e franqueza entre todos, 
pelo que o doente sentirá confiança, apoio e 
compreensão, verbalizando mais facilmente os 
seus medos, receios e dúvidas.
O objetivo desta ação consistiu em aproveitar a 
ocasião para forçar o papel desta unidade, 
enfatizando a necessidade de reforçar o acesso a 
estes cuidados a toda a população.
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DOCUMENTOS
CRIADOS/ALTERADOS 

E PUBLICADOS

Serviço de Investigação Formação e Ensino
ULSCB-SIFE-MOD.03.02 – Ficha de Formador

Serviço de Gastrenterologia
ULSCB-SG-PI.12.02 – Processo Assistencial Integrado – 

Hemorragia Digestiva Alta
ULSCB-SG-PO.39.02 – CPRE
ULSCB-SG-MOD.116.01 – Colonoscopia com Anestesia
ULSCB-SG-MOD.117.01 – Endoscopia Digestiva Alta com 
Anestesia

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

Dia Mundial do AVC
Dia 29 de Outubro celebrou-se o dia 
mundial do AVC. Sendo o AVC a causa 
principal de incapacidade e de morte em 
Portugal, a Unidade Local de Saúde de 
Castelo Branco, mais especificamente a 
Unidade de AVC, do Serviço de Medicina 
Interna, alertou a população para a 
necessidade de prevenção da doença e 
intervenção no surgir do evento.
A prevenção passa por hábitos de vida 
saudável, alimentação saudável e controlo 
de outras patologias, o que comporta 
atitudes ou comportamentos proactivos de 
não fumar ou beber em excesso, dieta com 
pouco sal, gorduras e açucares, refeições 
de 3 em 3 horas não copiosas, atividade 
física regular, ambiente saudável, evitar 
stress e ainda atender às indicações do 
enfermeiro e médico de família em relação 
a outras patologias como Diabetes ou 
Hipertensão.
No caso de ocorrência de AVC urge o alerta 
e encaminhamento para a urgência do HAL 
o mais rapidamente possível a fim de se 
iniciar o tratamento de modo a minimizar 
possíveis  sequelas,  pois ,  ex is tem 
t r a t a m e n t o s  q u e  s ó  p o d e r ã o  s e r 
implementados, com benefícios, nas 
primeiras horas de evolução da doença.
Importa falar do reconhecimento dos 
sintomas que são do conhecimento da 
população em geral e passam por 
dificuldade em mobilizar, ou sensação de 
formigueiro em parte do corpo, dificuldade 
em deambular com queda ou desequilíbrio 
geralmente para um dos lados, alteração 
facial de um dos lados, dificuldade em falar 
ou deglutir, entre outros, mas em caso de 
dúvida contacte o 112.

Fonte: Unidade de AVC do Serviço de Medicina Interna
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Estabelecimento Entidade Nº elogios
% Total 

elogios

Centro Hospitalar de Entre o Douro 

e Vouga, EPE
83 1,99%

– Hospital de São S
Unidade Hospitalar de Santa Maria da Feira 

ebastião

  

Centro Hospitalar de Lisboa Central, 

EPE

 

67 1,61%

Hospital de Santo André

Hospital de São José

 

Centro Hospitalar de Leiria, E.P.E.

 

65

 

1,56%

 

Hospital Pedro Hispano

 

Unidade Local de Saúde de 

Matosinhos, E.P.E.

 

65

 

1,56%

 

Hospital Garcia de Orta, EPE

 

Hospital Garcia de Orta, EPE

 

60

 

1,44%

 

Unidade Hospitalar de Faro

 

Centro Hospitalar do Algarve, E.P.E.

 

56

 

1,34%

 

Hospital Amato Lusitano

 

Unidade Local de Saúde de 
Castelo Branco

 

50

 

1,20%

 

Estabelecimento Entidade

 

Nº 

Sugestões

 

% Total 

Sugestões

 

Unidade Padre Américo (Penafiel)
Centro Hospitalar Tâmega e 

Sousa, EPE

 

17

 

3,06%

 

Hospital Amato Lusitano
Unidade Local de Saúde de 

Castelo Branco

 

13

 

2,34%

 

Instituto Português de Oncologia de Coimbra 

Francisco Gentil, EPE Coimbra Francisco 
Instituto Português de Oncologia de 

Gentil, EPE

 

11

 

1,98%

 

Maternidade Bissaya Barreto
Centro Hospitalar e Universitário de 

Coimbra, EPE

 

9

 

1,62%

 

Hospital Santa Maria Maior, E.P.E. Hospital Santa Maria Maior, E.P.E.

 

7

 

1,26%

 

Hospital de São José
Centro Hospitalar de Lisboa 

Central, EPE 6 1,08%

-Hospital Doutor Manoel Constâncio

Abrantes

Centro Hospitalar do Médio Tejo 
E.P.E.

6 1,08%

ULS de Castelo Branco com elevado número 
de elogios e sugestõe

A Entidade Reguladora da Saúde (ERS) publicou o 
Relatório do Sistema Geral de Reclamações do 1º 
semestre de 2017, onde a ULS de Castelo Branco, 
dentro dos estabelecimentos prestadores de 
cuidados de saúde com internamento do sector 
púb l i co ,  ocupa o  7º  lugar  da  l i s ta  dos 
estabelecimentos com maior número de elogios.
Apresenta ainda o 2º lugar na l ista dos 

estabelecimentos com maior número de 
sugestões, registados na ERS. 
Comprova-se então que os processos não se 
esgotam nas reclamações dos utentes dos 
serviços de saúde. Há exposições que, apesar de 
utilizarem o mesmo suporte, se destinam a 
manifestar o apreço dos cidadãos por esta 
instituição, serviços e/ou profissionais.
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