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Obrigado

É um projecto de âmbito internacional e tem como objectivo realizar
desejos de crianças e jovens, entre os 3 e os 18 anos de idade, com
doenças que colocam as suas vidas em risco, para lhes levar um
momento de alegria e esperança.
“A realização de um desejo significa que nada é impossível, significa
recuperar a esperança e a força para continuar a lutar, significa poder
esquecer por uns momentos a sua doença e ser simplesmente uma
criança.“
Em Fevereiro de 2014 o projecto MAKE-AWISH convidou o Serviço de Pediatria do
HAL através da Directora do Serviço, Dr.ª
Almerinda Silva, para integrar uma
parceria.
O Serviço de Pediatria aderiu de imediato
e iniciou o envio de candidaturas de
crianças seguidas no HAL, cujas
patologias estão enquadradas numa lista
médica definida anualmente pelo MAKEA-WISH, devendo cada médico avaliar
individualmente cada a caso.
Foi definido pela direcção do Serviço, que
a articulação direta com projecto far-se-ia pela Técnica Superior do
Serviço Social adstrita ao respectivo Serviço, Dr.ª Ana Maria Rafael.
Assim, no ano de 2014/ 2015 foram enviadas 8 candidaturas, sendo
que três crianças já viram os seus desejos concretizados.
No site do projecto, www.makeawish.pt, a apresentação das actividades
do ano 2014, já comtempla a existência do HAL como parceiro do
projecto, como se pode observar no mapa.
O último desejo concretizado realizou-se no dia 6 de junho de 2015 com
a entrega de uma bicicleta BMX, a uma criança de 15 anos, tal como foi
divulgado na imprensa regional.
Fonte: Técnica Superior de Serviço Social, Dr.ª Ana Maria Rafael
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Pediatria assinala o Dia Mundial da Criança
No passado dia 1 de Junho comemorou-se o Dia
Mundial da Criança. À semelhança de anos anteriores, o
Serviço de Pediatria em parceria com o Grupo de Teatro
de Castelo Branco Váatão e a equipa do Voluntariado
do Hospital, proporcionaram um dia totalmente diferente
ás crianças internadas no serviço.
Num cariz solidário e numa forma lúdica os elemento do
Váatão, animaram todos os presentes com a encenação
da história da D. Bolacha Maria, encantando todas as

crianças e pais, procurando transformar momentos
menos favoráveis em memórias de encanto.
Também o Voluntariado Hospitalar esteve presente
neste dia com a leitura e encenação do popular conto
infantil “O Capuchinho Vermelho”.
No final da festa, o Serviço de Pediatria em colaboração
com o Conselho de Administração, ofereceram a todas
as crianças brinquedos doados pela Fundação Luís
Figo.
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Medicina Paliativa: Razão e Coração
Decorreu no passado dia 18 de Junho, na sala de
sessões do HAL, uma acção de formação promovida
pela Equipa Intra-Hospitalar de Suporte em Cuidados
Paliativos, com o apoio do SIFE e da Fundação
Grunenthal, subordinada ao tema “Medicina Paliativa:
Razão e Coração”.
O palestrante, Dr. Paulo Pina, Internista com uma vasta
experiência em Medicina Paliativa, começou por
abordar a temática do fim de vida, no contexto da
medicina moderna, altamente especializada e invasiva,
pressionada pela apresentação de resultados
quantitativos em vez de qualitativos, chamando a
atenção, com vários exemplos, para a facilidade com

que os profissionais de saúde se centram na doença e
não no doente, o que leva à desumanização dos
cuidados médicos e de enfermagem.
Apresentou a Medicina Paliativa como sendo uma
abordagem holística do doente e família, olhando este
binómio como um todo, permitindo que num momento
de particular vulnerabilidade, os doente tenham os
cuidados e apoios de que realmente necessitam.
A sessão foi muito participada, sendo de notar o
interesse demonstrado pelos Médicos Internos do ano
comum.
Fonte: Dra. Isabel Duque, Responsável da Unidade de Dor Crónica e Medicina Paliativa

II Encontro do Neurodesenvolvimento
da Beira Interior
A Unidade Local de Saúde de Castelo Branco participou juntamente com a ULS da
Guarda e o Centro Hospital Cova da Beira, no II Encontro de Neurodesenvolvimento da
Beira Interior, que este ano teve lugar no dia 26 de Junho, no Auditório do Hospital
Sousa Martins, ULS da Guarda.
Este ano o encontro foi dedicado ao tema “ A transição para a vida adulta: Angústia de
Futuro”.
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UCC da Sertã
“Envelhecimento: A realidade do Concelho da Sertã”
A Unidade de Cuidados na Comunidade da Sertã, em
parceria com a Câmara Municipal da Sertã, realizou um
colóquio no dia 2 de Junho, na Casa da Cultura da Sertã,
subordinado ao tema “Envelhecimento - a realidade do
concelho da Sertã. Este teve o apanágio de reunir
entidades do concelho da Sertã e comunidade local,
promovendo um espaço de reflexão e debate.
Não obstante, valeu-se da ocasião para divulgar o
primeiro ano de funcionamento da UCC, e apresentar os
programas/projetos que fazem parte da sua carteira de
serviços, pela Coordenadora da Unidade.
O primeiro palestrante, foi o Dr. Ricardo Nunes, do Setor
Social da Câmara Municipal da Sertã, que abordou o
tema, “Do necessário diagnóstico às estratégias de
intervenção”, realizando uma caracterização sócio
demográfica, quais as respostas e projetos sociais do
concelho, e realizou uma breve abordagem do Plano de
Desenvolvimento Social e do Plano de Ação do CLAS da
Sertã, no que respeita ao Idoso.
Posteriormente, seguiu-se a apresentação do SargentoChefe António Rodrigues da GNR da Sertã,
apresentando números dos Censos Sénior 2015 quanto
ao destacamento territorial e área de abrangência da
GNR da Sertã, incluindo o número de pessoas a viver
sozinhas e/ou isoladas, no que concerne género, estado
civil e tipo de apoio que recebem. Finalizando o seu
discurso com alguns conselhos para evitar possíveis
burlas e procedimentos a efetuar em situações de
perigo.
Por fim, a Arquiteta Ana Delgado, elemento da
coordenação da Academia Sénior da Sertã, discursou
sobre a Academia Sénior, o seu programa anual e
atividades realizadas pelos alunos da Academia, bem
como, os benefícios da sua existência para os idosos e

comunidade em geral.
Após o debate, constatou-se que a esperança média de
vida ronda os 79 anos e que no concelho da Sertã
27,6% da população são idosos (65 anos ou mais).
Existe um aumento do índice de dependência e de
envelhecimento e um número significativo de idosos
isolados. Porém, ficou saliente que existe um esforço
conjunto das forças de segurança e das várias
entidades responsáveis, para proteger os mais idosos
e, proporcionar um envelhecimento ativo, com
qualidade de vida.
Fonte: Unidade de Cuidados na Comunidade da Sertã
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Um segundo pode durar para sempre

Em Portugal, os acidentes continuam a ser a maior
causa de morte e incapacidade temporária ou
permanente em crianças, a partir do primeiro ano de
vida e até aos 18 anos.
Muitas outras crianças e jovens são hospitalizados e
observados diariamente nos serviços de saúde na
sequencia de acidentes.
No âmbito de um projecto de parceria com a Missão
Sorriso, a Associação para a Promoção da Segurança
Infantil APSI editou um DVD didáctico sobre segurança
infantil.
O filme foi desenvolvido com o objectivo de tornar
acessível a todas as famílias informação sobre a

prevenção de acidentes com crianças, apostando
numa sensibilização e formação mais pratica, directa e
ilustrativa.
As situações retratadas facilitam a identificação dos
perigos e a aprendizagem das medidas de prevenção
dos acidentes rodoviários, afogamento e quedas em
crianças e jovens e o seu conteúdo foi validado pela
Direcção Geral da Saúde.
Os DVD's foram distribuídos pelos Serviços de
Pediatria, Obstetrícia, Consulta Externa, Consulta de
Desenvolvimento, Urgência, UCC de Castelo Branco e
Centros de Saúde da ULS de Castelo Branco.

Serviço de Ortopedia/ Serviço de Nefrologia
Quero agradecer à equipa do Serviço de Ortopedia, que
na minha 1ª noite de internamento me acalmou e me
recebeu tão bem, pois vinha muito nervosa, era o meu
1º internamento (…). Aos Nefrologistas pelo vosso
apoio incondicional, muito obrigado, por todo o carinho
dedicação, profissionalismo e trabalho que tiveram
comigo.
Fico grata do fundo do coração que Deus ilumine a
vossa vida como iluminaram a minha.
Muito obrigado, muito obrigado.
Medicina
Na impossibilidade de o fazer individualmente, gostaria
de deixar expresso a minha admiração pelo elevado
profissionalismo com que a minha mãe foi tratada no
Serviço de Medicina do Hospital Amato Lusitano (…)
que contribuíram para tornar menos difíceis estes
momentos que ela e eu aqui temos passado. È
gratificante ver que o SNS apesar de todas as ameaças
ainda consegue demonstrar que há profissionais
dedicados ao bem e conforto dos doentes (…)
Leonor Ramalho - Lisboa
Maio 2015

Serviço de Informações
Venho agradecer toda a disponibilidade e prontidão com
que a Sra. D. Emília Braz (Serviço de Informações)
respondeu quando procurei saber informações da
minha mãe, que tinha recorrido nesse dia á urgência.
Sou médica e trabalho em Lisboa.
Graças à intervenção da Sra. D. Emília pude contactar o
colega que atendeu a minha mãe na urgência, para
quem quero deixar também os meus agradecimentos
pela ajuda que me prestou neste momento difícil.
Leonor Ramalho - Lisboa
Maio 2015

Isaura Alves
Maio 2015 Covilhã

Cirurgia Homens
(…) quero deixar os meus agradecimentos a todos pelo
modo que fui tratado, pois, sempre fui bem atendido.
Muito obrigado por tudo.
Augusto dos Santos
Maio 2015 Castelo Branco

UCIP
Grata pela atenção, carinho e empenho dispensado ao
meu marido. Apesar do desfecho, não esquecerei o
bom trato e acolhimento que todos dispensaram
Médicos, Enfermeiros e Pessoal Auxiliar.
Maria Lurdes Lima
Junho 2015 Castelo Branco

Serviço de urgência / serviço de Nefrologia
Agradeço a todas as pessoas que me ajudaram no
momento difícil da minha saúde. Ao Dr. Freixo que me
atendeu nas urgências do Hospital Amato Lusitano.
A todo o pessoal do 8º Piso (Nefrologia) deste Hospital,
pelo carinho, dedicação e profissionalismo, e um bemhaja ao meu grande amigo Dr. Ernesto Rocha (…).
Jorge dos Santos Silva
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Voluntariado na Campanha de Sensibilização
para o Consumo Humano de Água
No passado, dia 3 de Julho, decorreu uma acção de
sensibilização que envolveu o serviço de Medicina
Interna do Hospital Amato Lusitano, a Escola Superior
de Saúde de Castelo Branco, com o apoio da Câmara
Municipal de Castelo Branco.
Desenvolveu-se nas zonas envolventes à Câmara
Municipal, durante a manhã e de tarde no complexo da
piscina-praia. Convém saber que a desidratação afecta
a população portuguesa durante todo o ano mas ainda
mais no período do verão, sobretudo a mais idosa.
Falar de Hidratação Humana, na sociedade actual,
remete-nos para o círculo pessoal, social, familiar e
institucional, por exemplo, para os lares e residências de
idosos.
A “campanha verão+fresco” promovida pela Liga dos
Amigos do Hospital Amato Lusitano - Campanha de
Sensibilização para o Consumo Humano de Água, visa
minimizar as ondas de calor que se fazem sentir durante
os meses de Junho, Julho e Agosto e em que o
Voluntariado Hospitalar se propõe distribuir
gratuitamente garrafas de águas (33cl) aos
doentes/utentes do HAL, todas as terças-feiras, durante
os meses de Julho e Agosto de 2015, alertando para os
benefícios de beber água.

controlo de peso, protege contra as “pedras” nos rins e
previne o aparecimento de cãibras.
Existem situações em que as necessidades de ingestão
de água estão aumentadas, como por exemplo no
aumento da temperatura ambiente nos meses de
verão, na actividade física e ainda em situações clinicas
de febre, vómitos e diarreia.
Assim, tenha sempre consigo uma garrafa de água.
Prefira a água em detrimento de bebidas açucaradas ou
outras, aromatize a sua água com mas gotas de limão
(sem adicionar açúcar), escolha alimentos ricos em
água como frutas, hortaliças, legumes cozinhados,
saladas em cru, sopas e opte também por chás e
infusões não açucaradas.
É fundamental não ignorar o problema ao abordar os
hábitos de vida diária, a repercussão da hidratação na
qualidade vida, não se esgotaram as questões. O
sentido desta campanha é despertar a população em
geral, a tomada de consciência e mudanças de
comportamento face a este problema.
Fonte: Carlos Manuel Rosa Almeida
Hospital Amato Lusitano Serviço de Medicina Interna
Presidente da Liga dos Amigos do Hospital Amato Lusitano

Quantidades diárias médias recomendadas de ingestão de água
A importância de beber água
A água é o principal componente do nosso organismo,
cerca de 70% do organismo é constituído por água e por
isso faz parte da alimentação saudável e equilibrada.
Beber uma quantidade de água adequada todos os dias
tem diversos benefícios promovendo a saúde e evitando
doenças.
Principais benefícios:
- Aumenta a disposição, regula a temperatura corporal,
mantem as articulações saudáveis, protege os órgãos
vitais e melhora a tensão arterial, limpa o organismo
através da eliminação de impurezas, ajuda a transportar
os nutrientes e o oxigénio até ás células, melhora o
funcionamento dos intestinos, regula o apetite e o

Faixa etárias

Quantidade

Bebés (7-12 meses)
Crianças

900 ml

4 – 8 anos
Masculinos

Adolescentes
Femininos

Adultos

600 ml

1 – 3 anos

1,2 L
9 – 13 anos

1,8 L

14 – 18 anos

2,6 L

9 – 13 anos

1,6 L

14 – 18 anos

1,8 L

Homens

> 19 anos

3, 0 L

Mulheres

> 19 anos

2,2 L

Grávidas

2, 3 L

Lactantes

3,1 L
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Mobilização de colaboradores
SERVIÇO

NOME
ARQUIVO HAL

JOÃO FILIPE PIRES CAMPO

CENTRO DE SAUDE S. TIAGO

BLOCO OPERATÓRIO

SANDRA MARIA TEODORO DUARTE

UAC

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

Eduardo António Rodrigues Santos

Enfermeiro

José Manuel Reis Lourenço

