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PERIODICIDADE

Hospital Amato Lusitano /Centro de Saúde de Idanha a
Nova
“Agradece reconhecidamente aos Médicos, Enfermeiros e
Pessoal Auxiliar do Hospital, bem como ao Centro de Saúde
de Idanha a Nova, pelo profissionalismo, carinho e atenção
que sempre lhe dispensaram nas várias vezes em que
esteve internado e em que foi a consultas nessas
respectivas instituições.
Aproveito também para desejar a todos um Bom Natal”.
Francisco Soares/2017

Unidade de Cuidados Intensivos Polivalente
“Queria agradecer (…) a todos os que nos acompanharam
neste momento tão difícil. Foi uma homenagem muito
sentida a uma pessoa muito querida por muita gente pelo
seu enorme coração e total entrega ao próximo sem pedir
nada em troca…Queria ainda dar um grande obrigada ao
pessoal dos Cuidados Intensivos pelo profissionalismo e
mimo com que trataram o nosso velhote”.
Ana Cardoso/2017

Medicina Paliativa e Dor Crónica
“Agradecemos muito o carinho e dedicação que
dispensaram à nossa mãe, o apoio que nos deram e as
palavras que nos enviaram”.
Filhos Maria Beato/2017

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

Serviço de Urologia
“Já lá vão 3 meses que o meu pai está internado no Serviço
de Urologia, com diversos problemas de saúde…Em meu
nome e de toda a minha família vimos expressar os nossos
sinceros agradecimentos e enaltecer o profissionalismo,
dedicação, cuidado, empenho e paciência de todo o
pessoal médico, enfermagem e auxiliares deste serviço.
Pelo excelente trabalho de recuperação, tratamento e de
todos os cuidados de saúde do meu pai, por lhe
proporcionarem o seu bem estar.
Bem haja por tudo o que lhe estão a fazer. Muitíssimo
obrigado.
Boas Festas e Feliz Ano Novo de 2018!”.
Vitor Martins/2017

03

Boletim informativo

ULSCB, EPE

Festa de natal no Serviço de Pediatria
No passado dia 20 de Dezembro, o Serviço de
Pediatria, querendo diminuir um pouco o
sofrimento das suas crianças internadas, resolveu
presenteá-las com uma festa de Natal.
Tudo foi pensado ao pormenor, e após reunir
crianças, familiares e profissionais de saúde, foi o
momento de descomprimir com a actuação do
grupo de Teatro de Castelo Branco – VÃATÃO, que

animaram esta festa e ajudaram na distribuição
das prendas, que foram oferecidas a todas as
crianças presentes.
No momento da despedida recebemos em troca
os sorrisos rasgados das crianças que, por
momentos, esqueceram o motivo de estarem ali
internadas.
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Livro entrgue ao Chefe do Estado-Maior da Armada
pelos 700 anos da Marinha Portuguesa

Foi entregue ao Chefe de Estado Maior da Armada
Almirante António Silva Ribeiro um presente
surpresa especial, o livro “Marinheiros da
Esperança”. Este livro que a Marinha recebeu
contém desenhos elaborados por dezenas de
crianças que se encontram internadas em
pediatrias do Serviço Nacional de Saúde, onde o
Serviço de Pediatria da ULS de Castelo Branco
participou com a elaboração de um Hidroavião,
realizado pela Matilde de 8 anos.
Os coordenadores desta iniciativa e responsáveis
pelo argumento e design do livro defendem que a
ocupação do tempo, entre tratamentos, das
crianças internadas em pediatrias, em atividades
pedagógicas, melhora os conhecimentos e atenua
a ansiedade que estas situações geram. O mar
pela sua vastidão e multidisciplinariedade constitui
um excelente conteúdo pedagógico que, ao

mesmo tempo, ensina e motiva as nossas
crianças. “Estando a Marinha Portuguesa a
celebrar setecentos anos da designação,
efetuada pelo Rei D. Dinis, do primeiro Almirante
do Reino, Manuel Pessanha, decidimos dedicar
uma ação do projeto de voluntariado a que
pertencemos, relacionado com programas
pedagógicos para crianças que se encontram
internadas em pediatrias, à construção de um livro
pedagógico para crianças, que descreve de forma
resumida os feitos notáveis praticados pela
Marinha Portuguesa ao longo da história.” –
afirmam.
Poderá consultar o livro digital através do link do
site da Marinha Portuguesa:
http://www.marinha.pt/ptpt/marinha/Paginas/Livro-Marinheiros-daEsperanca.aspx
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Serviço de Pediatria participa na elaboração
da «Mesa de Natal Nacional» e recebe
a visita do Hospital de S. João do Porto
O Serviço de Pediatria da Unidade Local de Saúde
vai participar numa exposição de Natal alusiva ao
jantar de Natal católico. Para a realização deste
projecto foram entregues ao Serviço de Pediatria,
pratos da edição especial da Vista Alegre, a fim de
serem decorados /pintados com motivos
natalícios, pelas crianças, familiares e
colaboradores do serviço.
A iniciativa teve uma óptima adesão e participação

ativa de todos os presentes.
Também foi realizada com material reciclado uma
iguaria natalícia, o tradicional Bolo Rei, que irá
compor a mesa de Natal no Palácio de Belém.
Esta iniciativa é organizada pelo grupo do Hospital
de São João do Porto, desenvolvido por
estudantes da Faculdade de Engenharia da
Universidade do Porto.
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ULS de Castelo Branco concorre à Missão Sorriso 2017

A Unidade Local de Saúde de Castelo Branco Unidade de Saúde Pública, uma vez mais,
candidatou-se à Missão Sorriso Continente, com o
projecto “Comer.com”.
O projeto “Comer.com” tem como objetivos a
promoção de hábitos alimentares saudáveis,
compreender a importância da alimentação na
preservação da saúde, promover uma ligação das
crianças/família à cozinha, estimulando o trabalho
em grupo. Pretende ainda contribuir para que a
comunidade seja informada, consciente,
responsável e autónomo.
As estratégias são as visitas guiadas à quintinha

pedagógica, desenvolvimento de AES no seio das
comunidades escolares de diferentes faixas
etárias, workshops em laboratório de cozinha,
promover o espaço físico das instituições de
saúde e escolares como espaço de literacia, com
afixação de posters e distribuição de panfletos,
criação na plataforma online da ULS um espaço
sobre alimentação saudável, produção de
materiais informativos, como guias, manuais,
folhetos.
Procura-se dar lugar aos resultados de uma boa
governação clínica através da redução de
doenças evitáveis, de doenças crónicas,
aumentando a sua qualidade e esperança de vida.
Cientes de que todos os pequenos passos
somados é que se transformam nos grandes
passos que mudam o mundo, assumimos a
vontade de colaborar com a nossa pequena
“migalha” razão porque optamos por escolher uma
viatura 100% elétrica com menores custos na
deslocação às escolas.
Para mais informações:
https://missao.continente.pt/comercom

Dia Nacional do Não Fumador em Vila Velha de Rodão
A UCSP de Vila Velha de Rodão assinalou o Dia Nacional do Não Fumador, com sessões de
esclarecimento na comunidade escolar da Escola Básica de Vila Velha de Rodão.
Debateram-se os temas sobre os riscos e os malefícios que este vício provoca na saúde e foram ainda
afixados cartazes no Concelho, em parceria com a Comissão de Protecção de Crianças e Jovens (CPCJ)
e o CLD'S de Vila Velha de Rodão.
Fonte: Enf. Isabel Nunes, Enf. Especialista na área de enfermagem comunitária-UCSP Vila Velha de Rodão.
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Serviço de Gastrenterologia realizou
14º Curso de Ultra-Sonografia Clínica
Pela décima quarta vez, o Grupo Português de
Ultra-sons em Gastrenterologia e o Serviço de
Gastrenterologia da ULS de Castelo Branco
organizaram mais um curso teórico-prático de
ultra-sonografia clínica para Gastrenterologistas.
Este ano, adquiriu uma relevância reforçada numa
era em que o papel da ultra-sonografia na vivência
clínica do gastrenterologista é já inquestionável.
A ultra-sonografia clínica tem um valor inestimável
para o médico que a executa. Representa uma
forma impar de abordagem do interior do corpo
humano, nomeadamente, dos órgãos da cavidade
abdominal, resultando, quase sempre, numa
melhor acuidade diagnóstica.
Na necessidade de decisão urgente, perante
situações menos frequentes e mais complexas, a
ultra-sonografia, realizada de imediato à cabeceira
do doente, pode ter um papel determinante.
A empatia e confiança que pode resultar da
vivência partilhada nos momentos de cada
avaliação, acrescentando à interação médicodoente uma indispensável solidez na relação
terapêutica.
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