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O Boletim Informativo não cumpre as regras 
do novo acordo ortográfico.

Contamos com a sua participação.
Faça-nos chegar comentários, eventos ou 
outras noticias do seu Serviço para o 
Gabinete de Comunicação e Imagem 
através dos emails:

gabinete.comunicacao@ulscb.min-saude.pt

acgil@ulscb.min-saude.pt

Obrigado

Serviço de Urologia
“Fui muito bem tratado durante o meu internamento no Serviço de Urologia.
Muito Obrigado a Todos”.

Amandio Machado/2017

Serviço de Oftalmologia
“Muito Obrigada por todo o cuidado médico e profissional  efetuado. Muito Obrigada.”

Pilar/2017

Unidade de Cuidados Intensivos Polivalente
“Quero agradecer a esta grande equipa dos cuidados intensivos, pelos serviços que 
me prestaram nos 7 dias em que estive internada. Deixo a todos o meu muito obrigada 
e um grande beijo do tamanho do meu coração”.

Maria Afonso/2017

Bloco Operatório 
“Pela maneira amável como fui recebido no Bloco Operatório. A cirurgia decorreu com 
sucesso e por tudo isto louvo toda a equipa médica, bem como todos os seus 
colaboradores, aos quais apresento as minhas saudações e a todos envio um abraço 
de agradecimento”.

João Vicente/2017

Serviço de Cirurgia
“Pela maneira amável como fui recebido e tratado na enfermaria. Louvo ainda toda a 
equipa de enfermagem e todo o pessoal auxiliar, aos quais apresento os meus 
agradecimentos”.

João Vivente/2017

Serviço de Cardiologia
“…pretendo agradecer a forma como fui atendido num episódio de natureza cardíaca 
de que fui acometido na madrugada de 25 de Outubro passado, quando me encontrava 
a passar uns dias na Póvoa de Rio de Moinhos e a meio da noite acordei indisposto.
Desde o 112 que rapidamente chegou a minha casa até ao dia em que tive alta, não 
tenho senão boas memórias do hospital, o que inclui a alimentação e a empatia de todo 
o pessoal.
Peço desculpa de não destacar nomes, mas não quero deixar ninguém esquecido e 
quem quer que fosse não o merecia certamente.”

Rui Gonçalves/2017

Serviço de Pediatria
“…estou muito agradecida a todos, tanto à equipa médica, enfermagem e assistentes 
operacionais, foram todos espectaculares. Muito bem-haja do fundo do meu coração, e 
continuem sempre assim. Obrigada.”

Maria José Lopes/2017

Serviço de Medicina
“Finalmente ao fim de 37 dias de internamento chegou o grande dia. Vou voltar à minha 
casa e à minha vida. Quero agradecer aos meus médicos, tudo o que fizeram pela 
minha saúde.
Também quero agradecer á grande equipa de enfermagem, todos eles foram 
espectaculares comigo, não esquecendo de modo algum todos os auxiliares, todos 
sempre disponíveis e bem dispostos para me ouvirem e ajudar sempre que precisei. 
Levo-os a todos no meu coração. 
A todos um grande e um muito obrigada a todos.”

Maria Lurdes Afonso/2017

“ Desta forma agradeço a atenção e carinho disponibilizado durante o meu 
internamento”

Joaquim Infante/2017

“…Agradece do intimo do coração, todos os cuidados que lhe foram prestados, 
Médicos, Enfermeiros e Auxiliares, não só das doenças que deram origem ao 
internamento, como as que surgiram depois (…) Um bem-haja a todos. Que Deus vos 
recompense.”

José Ribeiro/2017



03 Boletim informativo

ULSCB, EPE

ULS recebe nova viatura da VMER
O Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) 
entregou no passado dia 22 de novembro, 22 
viaturas médicas de emergência e reanimação 
(VMER) a unidades hospitalares. 
A Unidade Local de Saúde de Castelo Branco foi 
uma das unidades comtempladas com uma nova 

viatura de emergência. As chaves foram 
entregues pelo Ministro da Saúde, Adalberto 
Campos Fernandes, em cerimónia que teve lugar 
no Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca, 
na Amadora.
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Serviço de Pediatria

O Serviço de Pediatria da Unidade Local de Saúde 
de Castelo Branco foi convidado pelo Centro 
Hospitalar de São João do Porto, a participar num 
projecto desenvolvido por Estudantes da 
Faculdade de Engenharia do Porto, denominado 
“Waves of Drawings” sobre a visita da sua 
Santidade o Papa Francisco a 
Portugal.
Neste sentido, o Serviço de 
Pediatria, com a colaboração da 
Educadora de Infância e uma 
criança hospitalizada, realizou 
um desenho com a temática 
p r o p o s t a .  O  m e s m o  f o i 
apresentado e exposto no 
H o s p i t a l  P e d i á t r i c o  G é s u 
(Hospital do Papa Francisco) em 
Roma. 
O projecto “Waves of Drawings” 
consiste em agregar todos os 
desenhos criados por crianças 
internadas em Serviços de 
Pediatria de todos os distritos de 
Portugal e conta com o Alto 
Patrocínio do Presidente da 
República, Marcelo Rebelo de 

Sousa, e do Comissário para a 
Inovação  Soc ia l ,  Car los 
M o e d a s  e  a i n d a  c o m  a 
Embaixada de Portugal junto à 
Santa Sé. 
Os desenhos podem ser 
consultados na plataforma 
online, bastante intuitiva e 
apresentada em 5 línguas 
d i f e r e n t e s : 
http://wavesofdrawings.fe.up.p
t/pt/home
No seguimento deste projecto, 
o Centro Hospitalar de São 
João do Porto propôs ainda 
elaboração de um Hidroavião, 
para a real ização de um 
desenho alusivo à História da 
Marinha Portuguesa. O mesmo 
foi elaborado no Serviço de 
Pediatria com a colaboração 
de crianças hospitalizadas.

Estes desenhos serão incluídos na edição de um 
Livro Comemorativo dos 700 anos da Marinha 
Portuguesa, a apresentar publicamente em 
Dezembro. 

http://wavesofdrawings.fe.up.pt/pt/home
http://wavesofdrawings.fe.up.pt/pt/home
http://wavesofdrawings.fe.up.pt/pt/home
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UCSP de Vila Velha de Rodão assinala
 o Dia Mundial da Alimentação

No âmbito do Dia Mundial da Alimentação, que se 
comemora no dia 16 de outubro, a UCSP de Vila 
Velha de Ródão realizou uma acção de formação 
no Lar da Santa Casa da Misericórdia de Vila Velha 
de Rodão a qual abrangeu, cerca de 150 pessoas 
(utentes dos 3 lares). 
Foi apresentada a roda dos alimentos, uma 
novidade para a maioria dos utentes e falou-se um 
pouco sobre a importância de uma alimentação 
saudável e variada e as respetivas porções a 
ingerir no dia a dia. 
Também no seguimento da data estiveram 

presentes na Escola Básica de Vila Velha de 
Rodão, onde, em parceria com Contratos Locais 
de Desenvolvimento Social (CLD`S) e a Comissão 
de Protecção de Crianças e Jovens (CPCJ) de Vila 
Velha de Rodão, se realizaram rastreios de saúde 
a toda a comunidade educativa e entregou-se às 
crianças um panfleto sobre opções de lanches 
fáceis e saudáveis adequados ás várias faixas 
etárias, uma vez que foi identificada essa 
necessidade pela comunidade educativa.
Fonte: Enf. Isabel Nunes, Enf. Especialista na área de enfermagem comunitária- UCSP Vila Velha 

de Ródão 
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DOCUMENTOS
CRIADOS/ALTERADOS 

E PUBLICADOS

ULSCB-MOD.29.01 – Consultas de Especialidade Hospitalar e realizar em regime adicional

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 Internacional do Voluntariado

O Dia Internacional do Voluntariado é celebrado 
todos os anos no dia 5 de dezembro. A data tem 
como objetivo incentivar e valorizar o serviço 
voluntário em todo mundo.
O Voluntariado do Hospital Amato Lusitano 
assinalou a data distribuindo mensagens e 
folhetos a utentes e visitantes.
O dia foi ainda marcado com a celebração de uma 
missa presidida pelo Padre João Avelino.

UCSP de Vila Velha de Rodão participa nas
I Jornadas de Psicogeriatria de Vila Velha de Rodão

No âmbito das I Jornadas de Psicogeriatria 
promovidas pela Santa Casa da Misericórdia de 
Vila Velha de Ródão, que decorreram durante o 
passado dia 4 de Outubro, no auditório da Casa de 

Artes e Cultura do Tejo, onde estiveram presentes 
vários especialistas na área, a UCSP de Vila Velha 
de Ródão também marcou presença e apresentou 
um póster cujo tema foi “Caracterização do grau 
de dependência dos idosos que vivem sós no 
Concelho de Vila Velha de Ródão” realizado pela 
Enf. Isabel Nunes no âmbito da visitação 
domiciliária, o qual venceu uma Menção Honrosa 
e ficou em terceiro lugar.

Fonte: Enfª Isabel Nunes – Enfª Especialista na área de Enfermagem Comunitária-UCSP Vila 
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Presépio exposto no Hospital
A Associação Portuguesa de Pais e Amigos do 
Cidadão Deficiente Mental (APPACDM) de Castelo 
Branco, como tem sido hábito todos os anos, expõe 
o presépio de Natal, elaborado pelos utentes da 

instituição com material reciclado.
A exposição vai estar patente na entrada principal 
do Hospital, até ao dia de Reis.
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