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Ficha
Técnica
EDIÇÃO
Unidade Local de Saúde
de Castelo Branco

Serviço de UAC
“Na sequência do falecimento de António Lopes, vimos agradecer a toda a
equipa deste departamento, Médica, Enfermeiras e Auxiliares que
prontamente lhe abriram as portas deste departamento 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 objectividade e também pela dedicação ao
cuidarem dele. Foram dias de indescritível angustia e sofrimento, contudo, o
que nos reconfortava era saber que ele estava a ser assistido com muito
profissionalismo e solidariedade por todas as pessoas, que não mediram
esforços para anemizar o seu sofrimento.
O nosso bem-haja a toda a equipa”.
Eugénia Leitão/2017

Serviço de Medicina Interna
REDACÇÃO
Gabinete
de Comunicação
e Imagem

“À Equipa do 7º piso, que cuidou de mim durante o meu internamento,(…)
equipa médica, de enfermagem, auxiliar e administrativo.
Demostraram elevada competência e carinho no modo técnico e humano
com que fui tratado.
Bem-haja”.
David Costa/2017

Serviço de Cardiologia / Serviço de Urgência
COMPOSIÇÃO
GRÁFICA
Serviço de
Investigação, Formação
e Ensino

“ Eu, Francisco Pereira, dei entrada nas urgências com forte sensação de
mau estar, fui bem observado, onde foi concluído tratar-se de um grave
problema cardíaco, que motivou a aplicação de um pacemaker. Hoje já em
casa me encontro bem e com mais qualidade de vida. Venho agradecer ao
Serviço de Urgência e Cardiologia e a todos que trabalham nesse Hospital,
bem como à sua digníssima Administração.
A todos o meu Bem-Haja e dedico-lhes um dos meus poemas:
Amigo coração

PERIODICIDADE
Mensal

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

Coração que bate bate
Como um relógio de salão
Foi Deus que te deu corda
Com a sua santa Mão
Coração tu és principal
Dos órgãos sem exceção
Por isso todos te querem
A trabalhar com precisão
Deus deu bondade
Ás pessoas que boas são
Porque quando são más
Logo se diz não tem coração
Coração tu é um templo
Escolhido sem condição
Meu Deus em ti mora
E fez dele habitação
Tantos anos a trabalhar
E por Deus mais virão
Por isso te quero muito
De todo o meu coração
Quando um dia tu parares
E para o céu eu for morar
A meu deus eu agradeço
Pelo teu muito trabalhar
Francisco Pereira/2017
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Mãos lavadas mais Saúde
A lavagem das mãos é considerada pela
Organização Mundial da Saúde (OMS) como a
medida mais simples, económica e eficaz na
prevenção de doenças de carácter infeccioso,
tanto a nível da saúde individual, como na saúde
pública.
A Consulta Externa da ULS de Castelo Branco
lançou um desafio junto dos alunos do ensino
básico do primeiro ciclo do Agrupamento de
Escolas Nuno Alvares de Castelo Branco
apresentarem um trabalho lúdico subordinado ao
tema “Mãos Lavadas mais Saúde”, sendo que, aos
melhores trabalhos seria atribuído um prémio.
A cerimónia de entrega dos prémios, decorreu no

passado dia 22 de junho, na sala de sessões da
ULS de Castelo Branco.
Desafio aceite! À ULS de Castelo Branco
chegaram os trabalhos, que após uma avaliação
pelo júri constituído para o efeito decidiu premiar
todos os trabalhos recepcionados.
Assim distinguiu-se apenas os 1ºs e 2º lugares a
quem foi atribuído uma máquina fotográfica. Os
restantes trabalhos ficaram em 3º lugar tendo sido
premiados com um vale oferta no valor de 30
euros, a ser utilizado numa livraria Bertrand
Editores.
No final da cerimónia foi ainda oferecido um
lanche aos alunos e professores.
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ULS de Castelo Branco com elevado número
de elogios e sugestões
A Entidade Reguladora da Saúde (ERS) publicou o
Relatório do Sistema Geral de Reclamações de
2016, onde a ULS de Castelo Branco, dentro dos
estabelecimentos prestadores de cuidados de
saúde com internamento do sector público, ocupa
o 7º lugar da lista dos estabelecimentos com maior
número de elogios (123), pelo segundo ano
consecutivo.
A ULS de Castelo Branco apresenta ainda o 3º
Estabelecimento
Unidade Hospital Santo António
Hospital de Santo André
Hospital de São José

lugar na lista 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.

Entidade

Nº elogios

% Total elogios

Centro Hospitalar do Porto, EPE

313

3,31%

Centro Hospitalar de Leiria, EPE

178

1,88%

168

1,78%

157

1,66%

147

1,55%

137

1,45%

123

1,30%

Centro Hospitalar de Lisboa Central,
EPE

Hospital Santa Maria

Centros Hospitalar Lisboa Norte

Hospital do Professor Doutor

Hospital do Professor Doutor Fernando

Fernando Fonseca

Fonseca, EPE

Hospital Garcia de Orta, EPE

Hospital Garcia de Orta, EPE

Hospital Amato Lusitano

Unidade Local de Saúde de Castelo
Branco

Unidade Hospitalar de Faro

Centro Hospitalar do Algarve, EPE

118

1,25%

Centro Materno Infantil

Centro Hospitalar do Porto, EPE

116

1,23%

Hospital de São João, EPE

Centro Hospitalar de S. João, EPE

113

1,19%

Estabelecimento

Entidade

Nº Sugestões

Hospital S. Teotónio, EPE

Centro Hospitalar Tondela-Viseu, EPE

61

4,70%

Instituto Português de Oncologia de

Instituto Português de Oncologia de

Coimbra Francisco Gentil, EPE

Coimbra Francisco Gentil, EPE

40

3,08%

34

2,62%

Hospital Amato Lusitano

Unidade Local de Saúde de Castelo
Branco

% Total
Sugestões

Hospital de Santo André

Centro Hospitalar de Leiria, EPE

29

2,23%

Hospital Santa Maria

Centro Hospitalar Lisboa Norte

17

1,31%

Hospital Garcia de Orta, EPE

Hospital Garcia de Orta, EPE

16

1,23%

Instituto Português de Oncologia de

Instituto Português de Oncologia de

Lisboa Francisco Gentil, EPE

Lisboa Francisco Gentil, EPE

16

1,23%

Centro Hospitalar Psiquiátrico de

Centro Hospitalar Psiquiátrico de

Lisboa – Júlio de Matos

Lisboa

14

1,08%

Hospital Nª Srª do Rosário, EPE

Centro Hospitalar Barreiro Montijo, EPE

14

1,08%

Unidade de Saúde de Alto Minho, EPE

11

0,85%

Hospital de Santa Luzia de Viana do
Castelo
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GCL_PPCIRA realiza formação
Organizada pelo Grupo Coordenador Regional do
Programa Nacional de Prevenção e Controlo da
Infeção e das Resistências aos Antimicrobianos
(PPCIRA) da ARS do Centro, realizou-se, em
Castelo Branco, uma ação de formação
descentralizada para os profissionais das
Estruturas Residenciais para Idosos (ERPI),
designadamente, cuidadores e diretores técnicos.
A ERPI é uma resposta social vocacionada para a

pessoa idosa sem condições pessoais e familiares
de permanecer no seu domicílio com qualidade de
vida.
A formação decorreu na sala de sessões da ULS
de Castelo Branco e versou sobre as precauções
baseadas nas vias de transmissão de infeção e as
boas práticas dos prestadores de cuidados das
Estruturas Residenciais para Idosos.

DOCUMENTOS
CRIADOS/ALTERADOS
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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
Serviço de Gestão de Doentes
ULSCB-MOD.12.03 – Identificação de Cadáver
ULSCB-MOD.20.03 – Boletim de Informação Clínica e/ou
Circunstancial
Serviço de Segurança e Higiene no Trabalho
ULSCB-SHT-PI.03.01 – Regulamento Interno de Equipamento de
Proteção Individual
Serviço de Urgência
ULSCB-SU-MOD.07.02 – Cheklist Carro de Emergência – Sala de
Emergência
ULSCB-SU-MOD.08.02 - Cheklist Carro de Emergência Pediátrico –
Sala de Emergência
ULSCB-SU-MOD.20.02 - Cheklist Carro de Emergência – SDAV
ULSCB-SU-MOD.21.02 - Cheklist Carro de Emergência – Sala de
Tratamentos
ULSCB-SU-MOD.22.01 - Cheklist Carro de Emergência – registar
na base de dados
ULSCB-SU-PO.03.02 – Sala de Emergência
ULSCB-SU-PO.04.02 – Carro de Emergência
ULSCB-SU-PO.20.01 – Triagem de Manchester – Dor Torácica

ULSCB-SP_UCERN-PI.01.02 – Regulamento Interno da UCERN
Serviço de Gastrenterologia
ULSCB-SG-PO.16.05 – Função dos Assistentes Operacionais no
Internamento
ULSCB-SG-PO.35.02 – Função da Equipa de Enfermagem no
Internamento
ULSCB-SG-PO.64.01 – Função e Responsabilidades do
Assistente operacional na Unidade de Técnicas
ULSCB-SG-PO.65.01 - Função e Responsabilidades do
Enfermeiro na Ultrassonografia Digestiva
ULSCB-SG-PO.66.01 - Função e Responsabilidades do
Enfermeiro na Colangiopancreatografia Retrógrada Endoscópica
(CPRE)
ULSCB-SG-PO.67.01 - Função e Responsabilidades do
Enfermeiro na sala de Endoscopia Digestiva Baixa
ULSCB-SG-PO.68.01 - Função e Responsabilidades do
Enfermeiro na sala de Endoscopia Digestiva Alta
Serviço de Imagiologia
ULSCB-IMAG-PI.02.01 – Recomendações sobre administração de
contraste em TC e RM

Serviço de Pediatria/UCERN
ULSCB-SP-PI.01.03 – Regulamento Interno do Serviço de Pediatria

Dia Nacional da Luta contra a Obesidade
Cerca de 155 milhões de crianças em idade escolar
no mundo têm excesso de peso ou são obesas. De
acordo com a Comissão Europeia, Portugal está
entre os países da europa com maior número de
crianças afectadas por esta epidemia.
Segundo a Associação Portuguesa Contra a
Obesidade Infantil (APCOI), mais de 90% das
crianças portuguesas consome fast-food, doces e
bebe refrigerantes, pelo menos quatro vezes por
semana.
Desta forma, a Unidade de Cuidados na
Comunidade da Sertã em parceria com a Câmara
Municipal realizaram uma sessão intitulada

“Conhecer os alimentos por dentro e por fora”, que
decorreu no dia 12 de Maio, entre as 18h e as 20
horas, na Casa da Cultura da Sertã.
Esta atividade dirigida aos pais das crianças que
frequentam o jardim-de-infância, teve como
finalidade sensibilizar para o consumo excessivo
de alimentos não saudáveis, demonstrando o teor
de gordura e açúcar de alguns alimentos e
refletindo sobre as consequências futuras nas
escolhas alimentares de hoje.
“Para combater a doença, é preciso educar as
pessoas para os riscos associados à obesidade e
sensibilizar os pais para este problema”.
Fonte: Coordenadora da Unidade de Cuidados na Comunidade da Sertã
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Dia Internacional do Enfermeiro
À semelhança de anos anteriores e para
comemorar o Dia Internacional do Enfermeiro, a
Unidade de Cuidados na Comunidade da Sertã
(UCC Sertã), nos dias 8, 9,15 e 16 de Maio, esteve
presente nos jardins-de-infância do Agrupamento
de Escolas da Sertã.
Também a convite do município, a UCC da Sertã
participou na celebração do Dia da Criança.
Assim, no decorrer do dia, e com o auxílio dos
alunos do 3º ano da ESALD, a estagiar na UCC e
UCSP da Sertã “brincou-se aos enfermeiros” tendo

como objectivo desmistificar o papel do
enfermeiro junto das crianças e reforçar a
importância da vacinação.
As crianças assistiram ainda a um pequeno teatro
de fantoches e posteriormente simularam a
administração de vacinas.
Foram também abordados temas sobre saúde,
nomeadamente alimentação e higiene e foi
mostrado algum material (seringas, algodão,
escova dentes, máscaras, etc.) utilizado na
execução das atividades dos enfermeiros.
Fonte: Coordenadora da Unidade de Cuidados na Comunidade da Sertã
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