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Serviço de Cirurgia, Gastrenterologia e Informações

Ficha
Técnica

“Quero agradecer a todos os profissionais do hospital destes serviços, pelo tratamento
fantástico que recebi nos quatro dias que estive internado.
Muito obrigado a todos”.
Helder Sousa/2017

Serviço de Psiquiatria
“Tendo ficado internado compulsivamente no Departamento de Psiquiatria desse Hospital,
quero deixar uma palavra de gratidão da maneira como fui tratado por toda a equipa (…)
Sem outro assunto subscrevo-me com elevada estima e consideração”
Fernando Carreiro/2017

Serviço de Urgência
EDIÇÃO
Unidade Local de Saúde
de Castelo Branco

“Venho por este meio elogiar o Serviço de Urgência, todos os profissionais de saúde assim
como todos os auxiliares. Tiveram um comportamento de louvar perante os seus cuidados.
Obrigado a todos”.
Paulo Ribeiro/2017

Serviço de Urologia
REDACÇÃO

“Por inúmeras palavras que se possam escrever não se consegue descrever o que se sente
quando cuidam “tão bem de nós e dos nossos”.
Pelo vosso carinho, apoio, dedicação, compreensão, isto é pela vossa competência
profissional um Bem Haja a toda a equipa da Urologia”.
Maria Antunes/2017

Gabinete
de Comunicação
e Imagem

UCIP
“Agradecer todo o apoio que prestaram enquanto estive internado (…)”
José Sousa/2017

“Na impossibilidade de o fazer pessoalmente, aproveito este meio para agradecer a todo o
pessoal dos Cuidados Intensivos pelo que fizeram. O meu Bem haja”.

COMPOSIÇÃO
GRÁFICA
Serviço de
Investigação, Formação
e Ensino

PERIODICIDADE
Mensal

Lurdes Torres/2017

Serviço de Obstetrícia
“A nossa forma de ser e estar, permite-nos dedicar algum do nosso tempo para expor por
escrito que embora tenha sido um misto de sentimentos quando o teste de Gravidez deu
positivo (quando não foi planeado, nem idealizado), a realidade é mesmo assim e o que em
breves instantes foi um tormento e preocupações, de repente passa a uma alegria que
facilmente se deseja e se anseia.
Daí que todos os envolvidos na maternidade deverão ser felicitados pela sua dedicação,
empenho e profissionalismo.(…)
O nosso Bem Haja”.
Célia Santos, Levi Santos/2017

Unidade Dor Crónica e Medicina Paliativa

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:

“Vimos por este meio expressar o nosso agradecimento, pela vossa amabilidade,
disponibilidade, simpatia, carinho, humanismo e profissionalismo, pela forma como nos
acompanharam ao longo de uma luta tão dolorosa.
Temos consciência que foi uma perda muito grande, o nosso pai, mas temos noção de
quanto a vossa equipa lutou para lhe dar o melhor que pode, até ao dia em que não havia
mais nada a fazer. Todas as vossas palavras foram muito confortantes.
Desejamos assim a toda a equipa continuação de um valioso trabalho, aos doentes que
necessitam da vossa ajuda tão preciosa, e aos familiares, porque também necessitam de
ajuda e de uma palavra de conforto.
Ficamos muito gratas por todo o trabalho desenvolvido”.
Clarinda Santos, Maria Guilherme/2017

Serviço de Medicina
gabinete.comunicacao@ulscb.min-saude.pt
acgil@ulscb.min-saude.pt

“Quero agradecer à equipa do 7º piso, assim como ao gabinete de enfermagem, toda a
assistência e carinho com que trataram a minha mãe, Maria Pires Cardoso.
Muito obrigada”.

Obrigado

Maria do Rosário Pires/2017

Serviço de Cirurgia e Serviço de UAC
“Venho agradecer ao Serviço de Cirurgia e ao Serviço de UAC pela simpatia e
profissionalismo de todo o pessoal de saúde. Às pessoas e amigos que me apoiaram.
Um bem haja a todos”.
Etelvina e Joaquim Martins/2017
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Inauguração da Extensão de Saúde da Póvoa de Rio de Moinhos
No passado dia 17 de setembro, foi inaugurada a
nova extensão de Saúde desta localidade, que há
muito era desejada, pois a antiga não oferecia
qualidade aos utentes.
Na inauguração estiveram presentes o Presidente
da Câmara Municipal de Castelo Branco, Dr. Luís

Correia, o Presidente e os responsáveis do
Conselho de Administração da ULSCB, a
presidente da União de Freguesias de Póvoa de
Rio de Moinhos, Dra. Lucinda Martins, bem como
os habitantes que quiseram assistir à cerimónia.
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Comissão de Prevenção e Tratamento de Feridas realiza workshop
A presença de Biofilme numa ferida (aguda ou
crónica) representa atualmente um desafio para
todos os profissionais de saúde. No continum da
cicatrização, surgem como entidades
responsáveis pela cronicidade das feridas,
resistentes aos tratamentos mais avançados
promovendo o aumento da morbilidade e
mortalidade na pessoa com ferida.
Conscientes da dificuldade do diagnóstico e
tratamento do Biofilme, a Comissão de Prevenção
e Tratamento de Feridas (CPTF) promoveu, no
passado dia 26 de maio, na sala de sessões da
ULSCB, um workshop subordinado ao tema “
Biofilmes e novos antissépticos”.
Este foi dinamizado por elementos da CPTF em
colaboração com uma representante do laboratório
Schulke. Foram abordados assuntos como:
contínuo da infeção; definições relacionadas com a
cronicidade da ferida; técnica de colheita de

zaragatoa; tratamento tópico da infeção e o ciclo
do biofilme.
Pretendeu-se com esta ação, dotar os vários
profissionais que intervêm no cuidado aos
doentes portadores de ferida, de informação
atualizada sobre a mais recente e consensual
evidência científica disponível, em matéria de
prevenção, diagnostico e tratamento, no que
respeita à infeção e biofilme da ferida.
A CPTF congratula-se com a disponibilidade e
interesse dos profissionais presentes,
pretendendo continuar a contribuir com recursos
informativos/formativos atualizados, que possam
guiar a prática clínica dos participantes, tornandoos veículos de informação/conhecimento
pertinente para outros profissionais das
respectivas equipas.
Fonte: Comissão de Prevenção e Tratamento de Feridas da ULSCB
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ULS de Castelo Branco participou na EDP Distribuição
Meia Maratona de Castelo Branco
A Cidade de Castelo Branco recebeu no passado
dia 10 de setembro, a 1ª edição da EDP
Distribuição Meia Maratona de Castelo Branco –
Corrida da Felicidade.
Paralelamente ao evento teve lugar a
Running4Health Philips (Feira de Saúde), que
decorreu nos dias 8 e 9 de setembro, entre as
10.00h e as 18.00h, no interior do antigo Quartel de
Cavalaria na Devesa.
A Unidade Local de Saúde de Castelo Branco
participou nos dias 8 e 9 de setembro com a

realização de vários rastreios gratuitos dirigidos à
população, com a distribuição de flyers entre
outros.
No Domingo, dia 10, esteve também presente na
Running Box, um espaço destinado ás crianças
mais pequenas.
Também a UCC de Castelo Branco em parceria
com o Instituto Politécnico de Castelo Branco,
marcaram presença neste dia com rastreios
gratuitos de saúde.

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
Consulta Externa
ULSCB-CEXT-PO.24.01 – Imunoterapia Específica
GCL-PPCIRA
ULSCB-GCL_PPCIRA-PI.12.01– Uso de loiça em ambiente
hospitalar - Precauções em doentes em isolamento
Serviço de Gestão de Doentes
ULSCB-MOD.25.02 - Acesso à informação de Saúde
Serviço de Estomatologia
ULSCB-SE-PO.01.01 – Critérios de referenciação para o Serviço de
Urgência
ULSCB-SE-PO.02.01 – Critérios de referenciação para Consulta
Serviço de Urgência
ULSCB-SU-PO.21.01 - Administração em trauma de Ácido
tranexâmico
ULSCB-SU-MOD.19.01 - Uso de Ácido Tranexâmico em trauma SU

Serviço de Gastrenterologia
ULSCB-SG-MOD.115.01 - Critérios de referenciação para acesso
à Consulta de Pâncreas
Procedimento de Gestão (transversal a toda a instituição)
ULSCB-PG.19.01 - Regulamento da produção adicional
Comissão de Ética
ULSCB-CETICA-MOD.01.01 - Minuta para formulação de
questões à Comissão de Ética - Norma de Pedido de Parecer Ético
ULSCB-CETICA-MOD.02.01 - Formulário para submissão de
pedidos de apreciação pela Comissão de Ética
Unidade de Segurança, Higiene e Risco Geral
ULSCB-USHRG-PI.31.01 - Regulamento Chaveiro do Centro de
Saúde de S. Miguel

Saúde Escolar em Vila Velha de Rodão
No âmbito do projeto de promoção e educação
para a saúde na Escola (PES), designado “Não
Fiques a Ver. Também Tu Podes Socorrer” inserido
na Saúde Escolar da UCSP de Vila Velha de
Ródão, efetuaram-se um conjunto de atividades na
festa de encerramento do ano letivo do
Agrupamento de Escolas de Vila Velha de Rodão,
no passado dia 14 de Junho.
Estas foram dirigidas aos alunos do 1, 2 e 3º Ciclo
englobando cerca de 150 crianças.
As referidas atividades englobaram a visualização

de pequeno documentário sobre informação a dar
quando se liga o Número Europeu de Emergência
- 112, resolução de algumas situações práticas de
primeiros socorros e no 3º ciclo, algumas técnicas
de Suporte Básico de Vida (SBV), nomeadamente
a técnica de PLS – Posição Lateral de Segurança.
Estas atividades contribuem para os objectivos do
referido PES, o qual pretende capacitar a
comunidade educativa de competências básicas
em primeiros socorros e SBV.
Fonte: Isabel Nunes – Enfª Especialista na área de Enfermagem Comunitária - UCSP Vila Velha
de Rodão
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Feira Social IN
III Feira de Economia Social da Região de Castelo Branco
A Unidade de Cuidados na Comunidade de Castelo
Branco (UCCCB) esteve presente nos dias 29 e 30
de junho de 2017 na “II Feira de Economia Social
da Região de Castelo Branco (Feira Social IN)”,
que decorreu na Praça 25 de Abril em Castelo
Branco, sendo o seu stand um dos mais
procurados do evento.
Este evento foi organizado pelo CLDS (Contrato
Local de Desenvolvimento Social – 3 ª Geração)
denominado “CEI- Capacitar, Empreender e
Incluir”.
O objetivo foi o de promover espaços de discussão

e troca de ideias sociais e potenciar a divulgação
de produtos e serviços das associações e outras
entidades a nível regional.
Pretendeu-se também, sensibilizar a comunidade
e contribuir para aumentar as sinergias locais e
nacionais garantindo uma maior sustentabilidade
financeira das instituições.
O sucesso deste evento deveu-se ao contributo,
empatia, empenho e partilha de conhecimentos
e n t r e
o s
i n t e r v e n i e n t e s
(Organização/Expositores).
Fonte: Colaboradores da Unidade de Cuidados na Comunidade de Castelo Branco
(UCCCB)

1º Grande Prémio de Atletismo Casa do Benfica de Castelo Branco
A Unidade de Cuidados na
Comunidade de Castelo
Branco (UCCCB) tem como
missão promover e disseminar
uma melhoria contínua da
Qualidade, junto da população
da sua área de abrangência
(Concelho de Castelo Branco),
onde se incluem os seus
parceiros institucionais.
Vivemos numa época em que
é necessário desmistificar e
alterar ideias pré concebidas
no que concerne os serviços
de saúde. Estes, devem ser
visualizados “como uma
empresa”, que trabalha em
rede com vários parceiros, e
orienta a sua atividade
baseada nos seguintes
fundamentos:
·Foco no Cliente;
·Envolvimento dos
colaboradores;
·Abordagem por processos;
·Abordagem sistémica para a gestão;
·Melhoria contínua.
Neste continuum a Unidade de Cuidados na
Comunidade de Castelo Branco, foi um dos
elementos responsáveis pela organização do “1º
Grande Prémio de Atletismo da Casa do Benfica

em Castelo Branco”, que se
realizou no dia 10 de junho de
2017, na cidade de Castelo
Branco.
Foram alcançados os
objetivos definidos pela
organização do evento:
·Corrida de 10 Kms;
·Caminhada de 5 Kms;
·Realização de rastreios de
hipertensão e diabetes (174
utentes);
·Ajudar o Miguel.
Um dos objetivos do evento foi
contribuir para a redução da
elevada taxa de sedentarismo
que atinge a população
portuguesa, e, veio reforçar a
importância dos cidadãos
tomarem consciência dos
benefícios da prática regular
da atividade física e da relação
desta com o aumento da auto
estima, e com a redução do risco de morte
prematura por doenças cardiovasculares.
Nas ações de educação para a saúde realizadas
individualmente foi também reforçada a
importância dos cidadãos efetuarem uma
alimentação saudável e frequentarem as
consultas de vigilância de saúde nos Cuidados de
Saúde Primários.
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Jornadas com os Cidadãos
Com o objetivo de promover o diálogo e a
reflexão sobre as medidas existentes a
nível nacional e local, e, com a
participação dos representantes no NLI
(Núcleo Local de Inserção de Castelo
Branco) nas áreas da saúde, da
educação, do emprego, da habitação
social e da ação social, realizaram-se no
dia 7 de junho de 2017, na Biblioteca
Municipal de Castelo Branco as
“Jornadas com os Cidadãos”.
A população alvo foram utentes
beneficiários da prestação do rendimento social de
inserção (RSI).
Acreditando que a garantia de sistemas
“Rendimento Mínimo Adequado” são, um dos
elementos chave para repor uma distribuição
equitativa da riqueza e construir alicerces sólidos
para uma verdadeira cidadania, a Unidade de
Cuidados na Comunidade de Castelo Branco
(UCCCB), sendo o representante na área da saúde
no NLI, esteve presente enquanto elemento

27 de Outubro 2017
Formadora: Dra Rita Resende
Horário: das 14h às 19h
N.º de formandos: 20

organizador e como participante ativo.
As Jornadas com os Cidadãos tiveram como
alicerce uma forte participação da sociedade, e
estabeleceram relações de empatia entre técnicos
e beneficiários, visando uma sociedade
responsável onde “todos tenham um lugar” e
possam fazer valer os seus direitos e os seus
deveres.
Fonte: Coordenadora da Unidade de Cuidados na Comunidade de Castelo Branco
(UCCCB)

AUDITORIA
CLÍNICA

Objectivos
Capacitar os profissionais para a condução de auditorias clinicas internamente.
Conteúdo programático
1 - Conceito e fundamentos
2 - Auditoria clinica no processo de melhoria da qualidade da organização
3 - Princípios da auditoria clinica. Ciclo da auditoria
4 - Prioridades de avaliação e metodologia
5 - Os passos da realização
6 - Desenho de um plano de auditoria e de um relatório de auditoria
Destinatários
Responsáveis pela Qualidade, auditores internos e outros profissionais de saúde interessados em melhorar os seus processos de trabalho

