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Contamos com a sua participação.

gabinete.comunicacao@ulscb.min-saude.pt

acgil@ulscb.min-saude.pt

Obrigado

Bloco Operatório, Serviço de Cirurgia, Serviço de Urgência

Na Cirurgia Mulheres só tenho elogios e agradecimentos. Por aqui há sempre 
uma palavra simpática, uma atenção especial, muita competência e boa 
disposição.

“ …por todos os serviços onde passei fui sempre acolhida com delicadeza, 
amabilidade, boa disposição e acima de tudo muita competência. (…) não 
tenho grande memória do Bloco Operatório apenas recordo umas mãos 
suaves e perfumadas que me acariciaram o rosto.

Bem hajam”.

“Em nome do meu pai agradeço a toda a equipa o excelente atendimento 
prestado.

2018 – I.M.

Bem hajam”.

A todos os meu Obrigado”.
2018 – C. S.

“Agradeço a todos os funcionários pelo atendimento e simpatia que me foi 
dada .

Serviço de Cirurgia Geral

Serviço de Urgência

“O meu obrigada por tudo o que fizeram pelo meu marido(…) Grande agradeci
Unidade de Cuidados Intensivos Polivalente

M.G. - 2018

Faço votos para que num futuro muito próximo os decisores deste país olhem 
para os fantásticos profissionais de saúde que temos e lhes reconheçam o 
merecido valor.

Não quero referir nomes para não cometer nenhuma injustiça, apenas desejo 
toda esta equipa, os maiores sucessos profissionais e pessoais.

Serviço de Especialidades II

Face aos acontecimentos difíceis por que tenho passado falta-me por vezes o 
discernimento, sendo que a emoção poderia toldar-me o discurso e a 
capacidade de expressar oralmente aquilo que sinto e desejo manifestar.
Agora que a minha esposa iniciou uma nova etapa da sua recuperação(...), 
não poderia de manifestar o meu agradecimento. Existe de facto serviço 
público hospitalar de excelência com humanidade e a minha esposa 
encontrou essa excelência no HAL, em especial no 6º piso.. desde auxiliares, 
enfermeiros, médica e demais colaboradores senti um enorme 
profissionalismo e capacidade humana, muitas vezes para lá do que a mera 
função profissional vos exige...
Sei que somos humanos e temos dias bons e menos bons, mas a qualidade da 
equipa, fizeram com que fossem maioritariamente bons, sendo que os "maus" 
foram combatidos com as armas possíveis...
Tenho consciência que no SNS existem muitos "espinhos" e dificuldades, 
estamos no interior do país, a disponibilidade de profissionais é pouca, aliado 
ao subfinanciamento crónico da Saúde, etc, etc,. Mas a verdade é que pese 
embora as contrariedades naturais da situação, não senti nada disto no 
Hospital de Castelo Branco.

“Os últimos meses têm sido muito duros para mim e para a minha família.

Do fundo do meu coração deixo aqui o meu agradecimento e o meu bem-haja 
a todos.
Era bom que todos os Serviços Públicos pudessem ser como este onde a 
minha esposa esteve internada. seria com certeza um país melhor!”

G.A. - 2018
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Medicina Física e de Reabilitação com dispositivo
inovador e único no Distrito

Foi adquirido pela Unidade Local de Saúde de 
Castelo Branco mais um dispositivo de Fisioterapia 
único no distrito.
Trata-se de um sistema de Biofeedback 
Elet romiográf ico (bEMG) que permi te  a 
monitorização da atividade muscular, direcionado 
para a prática do fisioterapeuta, em âmbito da 
prevenção e reabilitação. O uso do biofeedback 
aumenta a motivação e a participação ativa do 
doente, bem como o sucesso da intervenção e 
manutenção dos resultados. Através do constante 
biofeedback que o utente recebe, obtém-se uma 
melhoria mais rápida da função, diminuição do 
tempo de tratamento, assim como maiores níveis 

Ao tornar possível a visualização em tempo real da 
contração de cada músculo, o doente recebe 
instantaneamente informação visual da contração 
que está a efetuar, eliminando/reduzindo 
assimetrias musculares e potenciando o trabalho 
do doente e do fisioterapeuta.

de motivação do utente. Tem como principais 
aplicações as áreas da fisioterapia músculo-
esquelética, neurológica e uro-ginecológica.

Esta terapêutica inovadora já se encontra desde o 
início do mês de Novembro, ao dispor da 
população no Serviço de Medicina Física e de 
Reabilitação – Fisioterapia da ULS de Castelo 
Branco.



15º Curso de Ultra-Sonografia Clínica para Gastrenterologistas

O Serviço de Gastrenterologia da Unidade Local de 
Saúde de Castelo Branco e o G.R.U.P.U.G.E. 
( G r u p o  P o r t u g u ê s  d e  U l t r a - s o n s  e m 
Gastrenterologia) realizaram nos dias 6 e 7 de 
Dezembro, o 15º Curso de Ultra-Sonografia Clínica 
para Gastrenterologistas. 
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 á 
cabeceira do doente, pode ter um papel 
determinante.
Este ano, a 15ª edição adquire uma relevância 
reforçada numa era em que o papel da ultra-
s o n o g r a f i a  n a  v i v ê n c i a  c l í n i c a  d o 
gastrenterologista é já inquestionável. Os temas 
tratados e a vertente eminentemente prática do 
cu rso  co r respondem às  so l i c i tações  e 
necessidades atuais dos formandos.

04 Boletim informativo

ULSCB, EPE



06 Boletim informativo

ULSCB, EPE

DOCUMENTOS
CRIADOS/ALTERADOS 

E PUBLICADOS

Serviço de Imagiologia
ULSCB-IMAG-MOD.21.01 - Informação sobre a realização de TAC

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:

Núcleo de Apoio de Crianças e Jovens em Risco 
ULSCB-NACJR-PI.01.01 - Regulamento Interno

Comissão de Prevenção e Tratamento de Feridas da ULS 
de Castelo Branco ganha prémio

No segundo estudo, realizado em 2017, a 
percentagem reduziu para 16,76% mas 
sem d i fe renças  es ta t i s t i camen te 
significativas. Sabemos que os estudos de 
prevalência não permitem avaliar os 
cuidados prestados e apesar de não haver 
d i ferenças s igni f icat ivas,  a CPTF 
congra tu la -se  com a  redução da 
percentagem conseguida. 
Conscientes da importância dos estudos 
realizados e suas implicações futuras na 
prát ica e qual idade dos cuidados 
prestados, a CPTF da ULSCB assume o 
desafio de continuar a promover e 

O grupo coordenador da CPTF relembra 
que o primeiro estudo de prevalência de 
UPP foi realizado em 2015 onde obtivemos 
a percentagem de 22,62%. Após esta 
realidade, elaboram-se e implementaram-
se guias de boas práticas e algoritmo 
preventivo de UPP com formações na 
maioria dos serviços. 

Dos 43 pósteres apresentados, o júri 
atribuiu o 1º prémio APTFeridas, ao estudo 
desenvolvido pela CPTF na ULSCB, 
intitulado “Úlceras Por Pressão…Como 
estamos em 2017?”.

A Comissão de Prevenção e Tratamento de 
Feridas (CPTF) da ULSCB esteve presente no 
Congresso da Associação Portuguesa de 
Tratamento de Feridas (APTFeridas) 2018 - 20º 
Aniversario, realizado nos dias 15 e 16 de 
novembro, no Pavilhão Multiusos de Gondomar, 
fazendo-se representar com um poster 
referente ao 2º estudo de prevalência 
pontual de Úlceras Por Pressão (UPP) no 
Hospital Amato Lusitano, realizado no ano 
de 2017.

Fonte: Comissão de Prevenção de Tratamento de Feridas da ULS de Castelo Branco

estimular as boas práticas na prevenção, 
procurando contribuir para a uniformização e 
consciencialização de todos, relativamente à 
importância da redução das taxas de UPP, dos 
custos associados aos cuidados de saúde e 
melhoria da segurança do doente.
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Liga dos Amigos do Hospital Amato Lusitano celebrou 
o Dia Internacional do Voluntariado

À semelhança de anos anteriores e, como vem 
sendo tradição, decorreu no passado dia 7 de 
Dezembro, na Unidade Hospitalar de Castelo 
Branco, a celebração do Dia Internacional do 
Voluntariado.

A Organização das Nações Unidas (ONU) instituiu 
o dia 5 de Dezembro como o Dia Internacional do 
Voluntário em 1985. A intenção da ONU era 
promover ações de voluntariado em todas as 
esferas da sociedade, ao redor do mundo. Um bom 
modo de promover essas ações é refletir sobre elas 
e, a Liga dos Amigos do Hospital Amato Lusitano 
resolveu enriquecer a comemoração através de 
uma palestra proferida pelo Dr. Fernando Dias de 
Carvalho, saudoso médico Pediatra do Hospital 

O evento contou com a presença, entre outras 
individualidades, Exmo.(s) Sr.(s) José Alves, Vice-
Presidente da Câmara Municipal de Castelo 
Branco,  dos elementos do Conselho de 
Administração da ULS de Castelo Branco, bem 
como de muitos Voluntários e Amigos.

O Voluntariado Hospitalar revela-se de uma 
original importância contemporânea por via do 
envelhecimento da população e no trágico e 
descontínuo acompanhamento da natalidade, nas 
terras da Beira Baixa. Neste tempo de anomalia 
sociológica do abandono do idoso (abandono da 
memória, do afecto) é o voluntário hospitalar que 
faz a última ponte com uma humanidade 
extraviada. O voluntário não tem estatuto, tem 
sentido de vida. Existe “fome” no Hospital, uma 
“fome” cruel de intimidade, de cumplicidade, de 
solidariedade. Cabe ao voluntário também saber e 
poder saciar essa necessidade.

Neste tempo de incertezas e de múltiplas 
angústias colectivas, vemos a onda crescente que 
tem sido o voluntariado, não só na área da saúde, 
mas também nas mais diversas “zonas” de 
intervenção. 

Amato Lusitano e com participação ativa na vida 
política e associativa na cidade, sobre a 
importância do Voluntariado Hospitalar. 
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Em seguida foi abençoada com a celebração da 
eucaristia na capela do Hospital, pelo Padre José 
António que emprestou encanto e solenidade à 
cerimónia, num apelo conseguido à reflexão e 
confraternização dos muitos presentes, que 
embelezaram a espaço singelo e sagrado. O 
voluntariado é o farol que faz acreditar que o Bem 
também existe dentro de cada homem e mulher. 
A festividade continuou num hotel da cidade onde o 
almoço foi servido. A gastronomia reconfortante, foi 
servida com simpatia e talento de bem servir.
A terminar houve ainda a generosidade dos 
voluntários serem prendados com uma visita à 
casa da memória da presença judaica em Castelo 
Branco, oferecida pelo Exmo. Presidente da 

Fonte: Presidente da Liga dos Amigos do Hospital Amato Lusitano

Câmara Municipal de Castelo Branco, Luís 
Correia e ao Museu de Arte Sacra Domingos Pio, 
oferecido pelo Provedor da Santa Casa da 
Misericórdia, Exmo. Provedor José Augusto Alves, 
que não mediram esforços para tornar este dia 
inesquecível.

Para o ano, a Liga dos Amigos do Hospital Amato 
Lusitano conta renovar votos de união com mais 
amigos e voluntários, porque este é um projecto 
que teve um começo, sem fim à vista...

Assim fica uma palavra de agradecimento e 
apreço por todos os que contribuíram para tornar 
estes momentos mágicos.
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Unidade de Cuidados na Comunidade de Castelo Branco
participou na 1ª Feira de trocas «Brincotrocas»

A Brincotrocas - 1.ª edição da Feira de Trocas de 
Brinquedos, Livros, Cd´s e Videojogos, aconteceu 
no dia 15 de dezembro no Instituto Português do 
Desporto e Juventude.
As crianças e jovens acompanhadas pelas suas 
famílias, trocaram entre si brinquedos, livros, cd´s, 
jogos e videojogos, que teve como objetivo 
promover uma alternativa sustentável ao consumo, 
apelando à troca e partilha.
O Pai Natal Verde e os seus duendes  avaliaram o 
impacto social e ambiental dos brinquedos para 
que possam ser trocados. Houve em simultâneo e 

Fonte: Enfermeira Odete Vicente - Coordenadora da UCC Castelo Branco

Para esta missão o Pai Natal Verde convidou 
todas as crianças, jovens e familiares a visitarem a 
feira. Esta iniciativa contou com o apoio de várias 
entidades públicas e privadas de Castelo Branco, 
nomeadamente da Unidade de Cuidados na 
Comunidade da ULS de Castelo Branco.

ao longo do dia várias atividades de animação e 
formação, como yoga e meditação a brincar, jogos 
e conversas para toda a família e colaborar na 
grande missão do Pai Natal Verde, que é contribuir 
para um planeta mais sustentável, trocando, 
reutilizando e partilhando.
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Pediatria da ULS de Castelo Branco participou nas Atividades 
de Natal no Museu Nacional de Soares dos Reis

Sob a coordenação do Centro Hospitalar de São 
João, do Porto, no ano passado, os serviços de 
pediatria do Sistema Nacional de Saúde - as  
crianças internadas, as suas famílias, os 
profissionais e os voluntários, reproduziram os 
alimentos  típicos desta quadra com os mais 
variados materiais. Daí resultou a curiosa 
montagem de uma mesa de Natal com reprodução 
das iguarias próprias desta época ressaltando as 
diferenças regionais.
 A Presidência da República recebeu então esta 
montagem na sala de jantar do Palácio de Belém o 
que permitiu chamar a atenção para uma situação 

Cumprindo a função social dos museus, neste 
Natal apresentam essa mesa no Museu Nacional 
de Soares dos Reis, entre os dias 13 de dezembro 
e 6 de janeiro, reunindo à Volta da Mesa pessoas 
dos Museus e dos Hospitais para refletir e propor 
atividades comuns que possam vir a aliviar 
tempos de ansiedade e espera de quem 
acompanha as crianças internadas num hospital.

que urge lembrar durante todo o ano.
O Serviço de Pediatria da Unidade Local de Saúde 
de Castelo Branco participou com a uma iguaria 
natalícia, o tradicional Bolo Rei, todo ele feito com 
material reciclado.
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Com o aproximar da época natalícia os colaboradores da Unidade Local de Saúde não quiseram passar 
esta data em vão e de forma bem animada e criativa enfeitaram os seus Serviços. Aqui ficam algumas 
imagens….

1 2 3 4

5 6 7

11109

8

1- Gastrentelogia; 2 - Imagiologia; 3 - Farmácia; 4 - Urgência

5- Urgência; 6 - Cirurgia; 7 - Ortopedia

8 - Cirurgia; 9 - UCIP; 10 - Pediatria; 11 - Obstetricia
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1312

1514

17

16

18 19

20

21 22

14 - Especialidades I; 15 - Medicina Interna II
12 - Especialidades II; 13 - Medicina Interna I; 

16 - Psiquiatria; 17 - Urologia, 18 Medicina Física e 
reabilitação; 19 - Nefrologia

22 - Unidade de Dor Crónica e Medicina Paliativa
20 - INEM; 21 - Centro de Desenvolvimento da Criança, 
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Liga dos Amigos

Refeitório
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