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Ficha
Técnica

Hospital Amato Lusitano
Presto devido agradecimento ao Conselho de Administração, Médicos,
Enfermeiros e colegas da ULS de Castelo Branco. Agradeço a todos por tudo,
pelo carinho e atenção demonstrada ao longo de todo o período de mágoa,
onde o apoio foi imprescindível.
Maria Lurdes Mendes
Julho 2016

EDIÇÃO
Unidade Local de Saúde
de Castelo Branco

REDACÇÃO
Gabinete
de Comunicação
e Imagem

Serviço de Ginecologia /Obstetrícia
Quero agradecer (…) a atenção, humanidade, carinho e dedicação com que
me trataram.
Muito Obrigado.
Susana Moura
Junho 2016

Unidade de Cuidados Intensivos Polivalente
Agradeço a toda a equipa médica, enfermagem e pessoal auxiliar, por todo o
apoio e ajuda que me foi dado pessoalmente e em especial o carinho como
trataram a minha “querida mãe”.
Muito obrigado a todos.
Filha de Maria José (Portalegre)
2016

COMPOSIÇÃO
GRÁFICA
Serviço de
Investigação, Formação
e Ensino

Nunca vou esquecer o suficiente, tudo o que fizeram por mim e pela minha
mãe. Por ela todo o cuidado, atenção, carinho, calma, empenho e tudo o que
fizeram para a salvar. A mim, todo o apoio, toda a força que me deram para
aguentar este momento tão difícil que passei, sem vocês tinha custado ainda
mais.
Obrigado por tudo! Continuem sempre assim. Nunca vou esquecer esta
fantástica equipa.
Tânia Rodrigues
2016

PERIODICIDADE
Mensal

O meu marido esteve internado na UCIP e só tenho a dizer que, desde os
auxiliares aos médicos, foram pessoas fantásticas, sempre preocupadas,
prestáveis, foram cinco estrelas.
Bem haja pelo vosso atendimento
Anónimo
2016

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:

Prestação do serviço com qualidade. Saí com a impressão de um óptimo
serviço e grande interesse pelo doente.
Obrigado!
Anónimo
2016

Fiquei satisfeito com todo o trabalho de equipa que este Hospital tem. Falando
por mim e por todos os doentes em que assisti a maneira como também foram
tratados (…) é uma equipa de trabalho, que está a trabalhar bem e só temos
que deixa-los trabalhar e confiar neles.
Anónimo
2016

gabinete.comunicacao@ulscb.min-saude.pt
acgil@ulscb.min-saude.pt
Obrigado

A doente Maria José Coelho, agradece os cuidados que, Médicos,
Enfermeiros e Pessoal Auxiliar, lhe dispensaram durante a sua grave doença e
a recuperação que actualmente está a fazer. A esta dedicação se fica a
dever….
Muito, muito obrigado.
Maria José Coelho
2016
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Serviço de Gastrenterologia
Quero agradecer a todo o pessoal de Médicos, Técnicos,
Enfermeiros e Auxiliares, todo o apoio que me deram
enquanto estive internado nesta enfermaria da
Gastrenterologia.
O meu muito Obrigado.
Olívio Pereira
Julho 2016

Ex. mo Senhor Director do Serviço de Gastrenterologia,
venho felicitá-lo pela excelência, que pude comprovar
directamente, do Serviço que V.Exª dirige e pela atuação
coesa de todas as equipas para a qual terá, certamente,
contribuído.
Agradeço-lhe que transmita a todos, sem exceção, o meu
profundo e sentido agradecimento:
À Equipa Médica, pelo elevado sentido de responsabilidade
na investigação aturada dos casos, nas decisões colectivas e
na informação detalhada e clara do doente;
À Equipa de Enfermagem, pelo profissionalismo e enorme
humanidade, no trato com todos os doentes, e não só
comigo;
Ao Pessoal Auxiliar e de Limpeza, que tão bem se enquadra
na dinâmica do serviço, num trabalho dedicado e difícil.
Os meus cumprimentos e continuação de um trabalho
exemplar. Bem Hajam!
Maria Helena Costa
Julho 2016

Serviço de Gastrenterologia e Psiquiatria
Maria Helena e Maria Lucília, vêm agradecem a todo o corpo
médico, enfermagem e pessoal auxiliar destes serviços, toda
a dedicação, profissionalismo e carinho com que trataram a
sua prima durante o seu internamento nesta instituição.
A todos bem Haja.
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delas e eu agradeço do fundo do meu coração. Obrigado por
tudo.
Rodrigo Mateus

Obrigado a todo o pessoal da Pediatria do Hospital Amato
Lusitano.
Obrigado….
Por me tratarem dos “dó-dóis”…
Por brincarem comigo…
Por me fazerem sorrir…
Por me secarem as lágrimas…
Por me darem as “picas” com carinho…
Por ficar “bom” e poder voltar para casa.
Miguel

Cheguei com uma dor no pulmão, mas levo-vos a todos no
coração.
Um muito bem-haja a toda a equipa do Serviço de Pediatria.
Desde o serviço de limpeza, auxiliar, médicos, enfermagem,
educadora, estagiários(…)
Os tratamentos são importantes e necessários, mas o
amor…esse faz maravilhas!
Tiago Bispo
7 anos

Serviço de Pediatria / Obstetrícia /UCERN
Nasci dia 28 de Fevereiro de 2016
E aqui recebi muito miminho
A todos um grande bem-haja
Por toda a atenção e carinho
Nasci pequenina e magrinha
Mas aqui muito me ajudaram
Agora já estou mais crescida
Graças a todos os que aqui trabalham

Agosto 2016

Serviço de Pediatria
Muitas coisas bonitas não podem ser vistas ou tocadas, elas
são sentidas no coração. O que vocês fizeram por mim é uma

Médicos, enfermeiros e auxiliares
Profissionais de grande dedicação
Trataram de mim e da minha mãe
A todos levo no coração

Aposentações
A Unidade Local de Saúde de Castelo Branco agradece…
…Pelos anos de trabalho, grande empenho e forte dedicação aos seguintes colaboradores:
Julho / Agosto
Maria José Caroça Coelho - Assistente Operacional
Matilde Silva Antunes Vaz - Assistente Operacional
Maria Teresa Roque Andrade Esteves - Técnica Superior de Serviço Social

Um grande bem-haja da Ema e dos papás…
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Leopoldina em visita ao Hospital
A Unidade Local Saúde de Castelo Branco, recebeu no
passado dia 21 de Julho, a visita da Leopoldina e da sua
equipa, que veio fazer a entrega oficial do prémio da Missão
Continente Sorriso, no valor de sete mil euros, para o
aperfeiçoamento do projeto Viver Melhor.
Este projeto em articulação com os cuidados de saúde
primários e diferenciados tem como principal objectivo,
reduzir doenças e mortes evitáveis, doenças crónicas, assim
como aumentar a qualidade e esperança de vida dos
adolescentes, através de ações de educação para a saúde e
de rastreios em ambiente escolar, com encaminhamento e
seguimento em consulta.

Na cerimónia além dos elementos do Conselho de
Administração e de toda a equipa que faz parte do projecto
“Viver Melhor”, esteve também presente o diretor de loja
Continente Modelo de Castelo Branco, Francisco Bizarro,
que referiu que este “é um projeto extremamente importante”
e destacou a política de responsabilidade social
desenvolvida pela Sonae e o Continente.
Para terminar, a Leopoldina entregou livros de receitas a
todos os presentes e após uma breve sessão de fotografias,
fez uma visita às crianças do Serviço de Pediatria e
Obstetrícia do Hospital Amato Lusitano.
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Campanha de sensibilização para o consumo
humano de Água
A “Campanha verão+fresco” foi promovida pela Liga dos
Amigos do Hospital Amato Lusitano e visou minimizar as
ondas de calor que se fizeram sentir durante os meses de
Junho, Julho e Agosto e em que o Voluntariado Hospitalar se
propôs distribuir gratuitamente garrafas de águas (33cl) aos
doentes/utentes do HAL, todas as terças-feiras, durante os
meses de Julho e Agosto, alertando para os benefícios de
beber água.
Muitos especialistas já afirmaram que grande parte do
organismo humano é água. Na verdade o corpo é constituído
por cerca de 60% de água. Mas nem toda esta água
permanece no nosso corpo. Parte dela é eliminada na urina,
no suor e até quando respiramos. Por isso, beber água
suficiente para cobrir estas perdas é fundamental. Mas o que
acontece quando não bebemos a quantidade de água
suficiente?
“Centro da sede”
"A água, sendo um solvente universal, fornece nutrientes ao
organismo, regula a sua temperatura corporal e lubrifica os
olhos e articulações", disseram Mitchell Moffit e Greggory
Brown, do AsapScience, um canal no YouTube especializado
em ciência. Sem água perdemos energia, a pele fica seca e
até o humor é afectado. Quando o nosso organismo se
desidrata as terminações nervosas do hipotálamo do cérebro
– que estão no que os cientistas chamam de "centro da sede"
– enviam sinais para a libertação da hormona antidiurética.
Esta hormona atinge os rins e estimula as aquaporinas
(também chamadas canais de água), proteínas das
membranas das células que transportam as moléculas de
água, permitindo que o sangue retenha mais água no corpo.
Quando isto acontece, a urina fica mais escura e com um
cheiro mais forte. Durante este processo de desidratação
sentimos menos vontade de urinar, temos menos saliva e
pode existir tonturas porque o cérebro tenta adaptar-se à falta
do líquido.
Um cérebro desidratado contrai-se devido à falta de água e
trabalha mais para conseguir o mesmo resultado que um
cérebro bem hidratado. Além disso, também activa uma série
de mecanismos de adaptação para conseguir manter a sua
actividade apesar da falta de líquidos.
Deixar de beber água durante dias (desidratação crónica)
abre caminho para outros problemas como diabetes,
colesterol alto, problemas de pele e digestivos, cansaço e
prisão de ventre. O tempo de sobrevivência sem beber água
varia entre três e cinco dias, variando de pessoa para pessoa.
Quanto por dia?
A quantidade de água que devemos beber depende de cada
um de nós e do ambiente em que vivemos. O recomendável é
que os homens bebam entre 2,5 e 3,7 litros por dia e as
mulheres, de 2 a 2,7 litros. É também importante não
ultrapassar a quantidade necessária: beber água em
excesso pode trazer riscos para a saúde.
Pesquisadores da Universidade de Harvard, nos Estados
Unidos, revelaram em 2015 que a quantidade recomendável

de água varia entre quatro e seis copos por dia.
Anteriormente era divulgado que eram necessários 8 copos
de água por dia. De acordo com estes cientistas é impossível
fazer uma recomendação que sirva para todos: a
necessidade de consumo de água depende da dieta, do
clima e do nível de actividade física praticada pela pessoa.
As mulheres grávidas ou mães que amamentam, as
pessoas que fazem mais actividades físicas, as que vivem
em climas quentes ou aquelas que estão doentes deveriam,
de acordo com o relatório americano, beber mais água.
Assim, tenha sempre consigo uma garrafa de água. Prefira a
água em detrimento de bebidas açucaradas ou outras,
aromatize a sua água com umas 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.
O sentido desta campanha foi despertar a população em
geral, para a tomada de consciência e mudanças de
comportamento face a esta problemática.
“A falta de água no organismo pode provocar diabetes,
colesterol alto, problemas digestivos, fadiga entre
outros problemas”.
Fonte: Carlos Manuel Rosa Almeida - Presidente da Liga dos Amigos do Hospital Amato Lusitano
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Hospital actualiza a sinalização interna e externa
O Hospital está quase a completar 40 anos de existência e como tal
teve necessidade de inovar o seu design, assim adaptou uma nova
sinalética com uma palete de cores mais atractiva/moderna e o
desenvolvimento de um código pictográfico complementar para
idosos e para utentes com baixa literacia, que irá permitir aos utentes
e à equipa hospitalar circular com mais rapidez e precisão.
Este projecto teve como objectivo criar um código uniforme e
normalizado para toda a ULS bem como reduzir o excesso de
informação visual (cartazes, quadros decorativos….) que
abundavam pelos corredores.
Nesta primeira fase, este projecto vai decorrer apenas nas áreas
comuns, bem como no exterior do hospital.
Este projecto esteve a cargo do Instituto Politécnico de Castelo
Branco – Escola Superior de Artes Aplicadas.

Trabalho desenvolvido sobre Saúde do concelho de Penamacor
No passado dia 20 de Julho na sala da academia de música
do polo de Penamacor, foi apresentado o trabalho
“Diagnóstico de Saúde do Concelho de Penamacor”.
“Foi com muito agrado e satisfação que acolhemos as duas
alunas (enfermeira Eliana Gonçalves e a enfermeira Marta
Rato e exercer funções nos serviços de Medicina e Cirurgia
da ULS, respectivamente), no nosso Centro de Saúde de

Penamacor, provenientes da Escola Superior de
Enfermagem da Guarda, sob a orientação do professor
Ezequiel Carrondo, do mestrado de especialidade de
enfermagem na comunidade. Propuseram-se fazer o
diagnóstico primeiro só de Penamacor, mas depois fizeram e
muito bem do Concelho todo e por isso estão de parabéns”.
Fonte: Enfermeira Especialista Cristina Firme -Penamacor
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