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Ficha
Técnica

Hospital
Sua esposa Viviana Vaz Barroso e sua filha Maria Caldeira vêm por este meio
agradecer de forma muito calorosa aos Srs. Drs. Vieira Pires e Rui Filipe,
agradecendo igualmente a toda a equipa dos Serviços de Nefrologia e UCIP
todos os cuidados que prestaram ao meu marido e ao meu pai, João Barroso,
aquando do seu internamento no Hospital Amato Lusitano de Castelo Branco.
A todos o nosso Bem-Haja pelo profissionalismo e dedicação como exercem a
digna profissão de cuidadores de saúde.
Viviana Barroso e Maria Caldeira
Maio 2016

EDIÇÃO
Unidade Local de Saúde
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Gabinete
de Comunicação
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COMPOSIÇÃO
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Investigação, Formação
e Ensino

Serviço de Gestão de Doentes
Muitíssimo obrigado pela celeridade na sua resposta e pelas condolências
(…).
Agradeço-lhe do fundo do meu coração.
Paula Pires
Abril 2016

Serviço de atendimento
Quero elogiar o Hospital de Castelo Branco, e a funcionária do atendimento,
Maria Isabel, pela simpatia que teve (…)
Obrigado pela atenção.
Luís
Abril 2016

Serviço de Pediatria
Gostaria de deixar um agradecimento em forma de elogio, a todos, sem
excepção, aos elementos que fazem parte da equipa de Pediatria.
Bruno Araujo
Maio 2016

Serviço de Nefrologia
Como utente do Serviço de Nefrologia de Castelo Branco, venho por este meio
prestar o meu agradecimento perante todo o profissionalismo, carinho (pois
tenho consciência de que sou uma doente difícil) e dedicação de toda a
equipa.
O meu agradecimento e reconhecimento (…)
A todos um grande bem-haja, e um muito forte abraço de gratidão.
Muito Obrigado.
Florentina Infante
Maio 2016

PERIODICIDADE
Mensal

Mobilização de colaboradores
NOME

O Boletim Informativo não adapta o 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

PAULA CRISTINA CALDEIRA MARQUES
SERVIÇO
PEDIATRIA

URGÊNCIA

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

Obrigado
Dra Isolina Marques Gil

Assistente Graduada de Medicina
Física e Reabilitação
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20º Aniversário da Liga dos Amigos
do Hospital Amato Lusitano

Comemoraram-se com muita participação e alegria os vinte
anos da criação da Liga dos Amigos do Hospital Amato
Lusitano em Castelo Branco, no passado, dia 23 de Maio de
2016.
A Liga dos Amigos do Hospital Amato Lusitano (LAHAL)
assinalou os seus 20 anos e promoveu uma sessão
comemorativa. Na Capela do Hospital celebrou-se a
Eucaristia presidida pelo Padre João Avelino, capelão do
Hospital, em memória de todos os voluntários e amigos do
Hospital e num restaurante da cidade promoveu-se um
almoço para reconhecer o trabalho voluntário.
A temática da Humanização em Saúde mereceu uma
intervenção de fundo, com entrega dos V's a voluntários com
10 anos e 20 anos de serviço de voluntariado e ao
compromisso dos novos voluntários e entrega das batas.
Esta comemoração da LAHAL, Instituição Particular de
Solidariedade Social, contou com representantes da
comunidade hospitalar e da sociedade em geral –
administração hospitalar, poder autárquico e corpos sociais
da Liga, foi dia de prestar homenagem quer aos sócios
fundadores, quer às organizações que têm garantido estreita
cooperação com a LAHAL: Unidade Local de Saúde de
Castelo Branco e Câmara Municipal de Castelo Branco.
Um dos principais propósitos do almoço de confraternização
foi “reconhecer o trabalho do corpo de voluntariado” da Liga.
São “44” as pessoas que, segundo o presidente da Direcção
LAHAL, “todos os dias, fazem o bem sem pedir nada em
troca”. “Todos os dias fornecemos graciosamente pequenosalmoços aos utentes do hospital, independentemente do

credo, da cor, do tamanho, da raça e da condição social, nas
consultas externas e na zona de laboratório e exames do
Hospital”, sublinhou.
“Apoiar o Hospital Amato Lusitano na conservação das
instalações e melhorar o bem-estar dos doentes” daquela
unidade de saúde é o desígnio da Liga dos Amigos (LAHAL),
explicou o Presidente da Direcção que recordou também o
Aniversario da abertura do Hospital – Maio de 1977.
O futuro da LAHAL, que foi fundada a 15 de Maio de 1996,
passa por “garantir” que a unidade de saúde “fique cada vez
mais humana”, em tempos que “não são fáceis” e numa
“sociedade que atravessa momentos complicados e onde o
egoísmo impera”. “Vamos tentar fazer a diferença com o
nosso corpo de voluntários”, concluiu.
Voluntariado, significa dar ternura e misericórdia, no sentido
de se chegar à justiça que todos nós carecemos.
Esta associação é presidida pelo Doutor Carlos Almeida
(Enfermeiro).

Link da reportagem sobre os Voluntários da ULSCB - Reconquista 8 de junho 2016

https://www.youtube.com/watch?v=TW9AMQ59zHg&feature=share
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Doença Renal & Criança - Agir cedo para prevenir!
Dia Mundial do Rim - Concurso de Artes Gráficas
No âmbito do Dia Mundial do Rim, o Serviço de Pediatria
desenvolveu acções de educação para a saúde “Doença
Renal & Criança – agir cedo para prevenir” no Auditório da
Escola Afonso de Paiva de Castelo Branco, para um grupo de
aproximadamente 78 crianças dos 3º e 4º anos de
escolaridade, educadores e pais.
“Uniram-se esforços no sentido de informar os pais,
cuidadores, doentes mais jovens, forças políticas e o público
em geral, acerca da importância de identificar e tratar as
doenças renais da infância, consciencializar sobre os riscos
que se iniciam em idade precoce e que implicam lesão renal
no futuro, e assim construir gerações futuras mais
saudáveis!”
Destas comemorações também fez parte um concurso de
artes gráficas realizado a nível nacional, organizado entre os
agrupamentos de escolas envolvidos e a Sociedade
Portuguesa de Nefrologia.
Dos 22 agrupamentos que concorreram, o Agrupamento de
Escolas Afonso de Paiva de Castelo Branco, ficou em 1º lugar

bem como o Agrupamento de Escolas de Viana do Castelo.
A cerimónia oficial da entrega do prémio, decorreu na sede
da Sociedade Portuguesa de Pediatria em Lisboa, no dia 17
de Maio.

Inicio da Consulta de Estomaterapia

Perante o elevado número de doentes com ostomia de
eliminação intestinal e sabendo que a presença de um
estoma causa grande impacto na qualidade de vida da
pessoa/família, o serviço de Cirurgia Geral da ULSCB achou
pertinente e necessário a criação da Consulta de
Estomaterapia.
Esta consulta permitirá desenvolver estratégias no sentido de
capacitar a pessoa para o autocuidado de forma consistente,
integrando os aspetos relevantes da sua vida pessoal,
familiar e comunitária.
O acompanhamento profissional sustentado, a longo termo e
não apenas no período de internamento hospitalar, é
de extrema importância na prossecução destes
objetivos.
A consulta irá funcionar todas as 3ªs feiras, com o
horário compreendido entre as 9h e as 15 h, no serviço
de Cirurgia Geral, 4º piso do HAL.
A consulta de enfermagem de estomaterapia estará
sob a responsabilidade da Sra. Enf. Ana Monteiro, com
a colaboração das Sras. Enfermeiras Patrícia Ribeiro e
Ana Boga e a consulta de Estoma/Cirurgia sob a
responsabilidade da Sra. Dra. Gina Melo, com a
colaboração do Sr. Dr. Pedro Silva Vaz.
Com a criação da consulta pretende-se oferecer uma
intervenção diferenciada na área de estomaterapia à

pessoa com ostomia de eliminação intestinal da área de
influência da ULSCB, tendo como objetivos futuros a
integração das ostomias respiratórias, de alimentação e de
eliminação urinária.
Poderão ser referenciados todos os doentes com ostomia de
eliminação intestinal que recorram aos serviços de saúde da
ULSCB (através da referenciação ALERT) ou que se
encontrem institucionalizados em redes de cuidados
continuados, lares ou centros de apoio na área de
abrangência da ULSCB, ou que, por decisão própria
recorram a esta consulta.
Contactos
email: estomaterapia@ulscb.min-saude.pt
Telefone: 931 859 054 - Extensão: 2512
Fonte: Enf. Ana Monteiro, enfermeira responsável da Consulta de
Estomaterapia
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Equipa do Projecto Viver Melhor

Durante a semana de 18 a 22 de abril, decorreram no
Agrupamento da Escolas Afonso de Paiva, sessões de
sensibilização sobre alimentação e estilos de vida saudáveis
a todos os alunos do 3.º ciclo, numa organização conjunta
entre a equipa do projeto “Viver Melhor”, a Associação de
Pais e Encarregados de Educação e a equipa do Projeto de
Educação para a Saúde do Agrupamento.
Aos alunos do 7.º, 8.º e 9.º ano foi solicitado a participação
ativa durante as sessões de esclarecimento orientadas pelas
enfermeiras especialistas de Saúde Infantil e Pediátrica,
Maria Jesus Fradique e Natalina Cardoso do serviço de
Urgência e Obstetricia que, além de terem sublinhado a
importância de uma alimentação equilibrada, forneceram
documentação de apoio para reforçar junto dos adolescentes
esta mensagem fundamental.
O culminar das apresentações de sensibilização dedicada á

alimentação, foi a organização de um pequeno-almoço
partilhado, no dia 21 de abril, para o qual os alunos foram
convidados a contribuir com alimentos saudáveis, como
forma de proporcionar não só o convívio e a troca de
experiências, mas, sobretudo, de pôr em prática os
conhecimentos adquiridos durante as ações de educação
para a saúde.
Fonte: A equipa do Projecto Viver Melhor
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12 de Maio - Dia Internacional do Enfermeiro
O Dia Internacional do Enfermeiro foi criado pelo Conselho
Internacional de Enfermeiros. A data foi escolhida por
assinalar o aniversário do nascimento de Florence
Nightingale (12 de maio de 1820), que é encarada como a
fundadora da enfermagem moderna.
Para a celebração deste dia, o Conselho Internacional de
Enfermeiros elegeu o tema: "Enfermeiros: uma força de
mudança - melhorando a resiliência dos sistemas de saúde".
Nessa coerência os Enfermeiros da Unidade de Cuidados na
Comunidade de Castelo Branco (UCCCB) da ULS de Castelo
Branco, escolheram, junto da população, incentivar a
aquisição de estilos de vida saudáveis.

Consolidaram a sua atuação na Organização Mundial de
Saúde, que define as doenças crónicas como, as doenças de
longa duração e progressão lenta cujos problemas de saúde
requerem cuidados continuados por um período de anos ou
décadas, em que Portugal, também é afetado pelo crescente
aparecimento das doenças crónicas e pela necessidade de
cuidados específicos para as pessoas com doenças ou
incapacidades crónicas.
A escala do problema é grande: a diabetes, as doenças
cardiovasculares e respiratórias e a depressão representam
a ameaça principal. Estas doenças impõem altos custos em
termos humanos, sociais e económicos, implicando a
redução na qualidade de vida, redução da produtividade e da
produção económica, aumento dos custos para o individuo e
para o sistema de saúde.
Por tais premissas no passado dia 12 de maio, na Junta de
Freguesia e no Centro Social e Paroquial de Almaceda,
foram efetuadas ações de educação para a saúde
individuais, a cerca de 100 utentes, sobre alimentação

saudável; gestão do regime terapêutico; importância do
exercício físico; monitorização da glicemia capilar;
monitorização da tensão arterial e distribuídos flyers
alusivos aos temas das acções, de forma a melhorar a
prevenção e gestão das doenças crónicas.
Com o seu desempenho, os Enfermeiros da Unidade de
Cuidados na Comunidade de Castelo Branco, são:
“Uma Força de Mudança- Melhorando a Resilência dos
Sistemas de Saúde.”

DOCUMENTOS
CRIADOS/ALTERADOS
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O Boletim Informativo vai ter um novo espaço, que vai servir de informação sobre o documentos
que foram criados/alterados e publicados na página da intranet
Conselho de Administração

Serviço de Gastrenterologia

ULSCB-MOD.26.01 – Acesso aos sistemas informáticos

ULSCB-SG-MOD.93.01 – Recomendações gerais no uso de

clínicos

Antiagregantes e Antiagulantes em Endoscopia Digestiva

ULSCB-PG.03.01 - Código de Conduta Ética

ULSCB-SG-MOD.94.01 – Plano de contingência -Sclinic
ULSCB-SG-MOD.95.01 – Enteroscopia por cápsula Instruções para o utente
ULSCB-SG-MOD.106.01 – Algoritmos hemorróidas
ULSCB-SG-MOD.106.01 – Algoritmo hemorróidas - 1

Educação para a Saúde
Sexualidade na idade senior (2ª parte)
Foi realizada no dia 5 de Maio a segunda parte da sessão de
educação para a saúde realizada por enfermeiros do Centro
de Saúde de Penamacor. A sessão teve lugar na Câmara
Municipal de Penamacor, onde estiveram presentes alunos
da Universidade Sénior, que participaram numa história
valorativa e num jogo de perguntas sobre “Praça Pública”,

que se inseriram nas actividades lúdicas de ensino sobre
sexualidade.
Mais uma vez o Centro de Saúde de Penamacor esteve na
comunidade para promover o bem estar e a saúde da
população.
Fonte: Enf. Cristina Firme
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