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Secretário de Estado Manuel Delgado
em Seia e Castelo Branco
Numa recente deslocação à região Centro, o
Secretário de Estado da Saúde esteve no concelho de
Seia, onde inaugurou as instalações remodeladas da
Extensão de Saúde de S. Romão e visitou o Centro de
Saúde de Seia.
Manuel Delgado deslocou-se ainda ao Hospital Amato
Lusitano, em Castelo Branco, onde reuniu com a
administração da Unidade Local de Saúde e assistiu à
apresentação dos projetos de requalificação do
Serviço de Urgência do hospital e do Centro de Saúde
da Sertã.

Reunião do Grupo de Coordenação
Regional do PPCIRA
O Grupo de Coordenação Regional do Plano de
Prevenção e Controlo da Infeção e da Resistência
Microbiana (PPCIRA) reuniu-se, esta semana, na
ARSC, com os delegados de saúde da região Centro e
responsáveis dos agrupamentos de centros de saúde.
O encontro, que versou a implementação de medidas
adequadas à prevenção da infeção associada aos
cuidados de saúde, avaliou a evolução do trabalho que
tem sido desenvolvido no âmbito do PPCIRA,
designadamente junto de unidades de cuidados
continuados integrados, IPSS e famílias.

Rede Local contra a Violência
Doméstica forma-se em Aveiro
Cerca de duas dezenas de instituições públicas, entre
as quais o Centro Hospitalar Baixo Vouga (CHBV), o
Agrupamento de Centros de Saúde Baixo Vouga e a
Câmara Municipal de Aveiro como entidades
impulsionadoras, subscreveram o protocolo de
constituição da Rede Local contra a Violência
Doméstica. O envolvimento de diferentes entidades
numa relação de cooperação que traduz-se, segundo
o psiquiatra Tiago Santos, do CHBV, “numa
conspiração do bem para aproveitar os recursos que
podem ser mobilizados”.

Programa Peso Saudável do CHCB
conquista menção honrosa

I

O Programa Peso Saudável, do Centro Hospitalar
Cova da Beira (CHCB), foi distinguido com menção
honrosa na 7ª. edição do Food & Nutrition Awards.
Desenvolvido pelo Serviço de Nutrição e Atividade
Física do CHCB, o Programa Peso Saudável é um
programa comunitário, de base hospitalar, que visa a
perda de peso em adultos obesos, ou pré-obesos, e a
sua manutenção, através da modificação do estilo de
vida após consulta médica individual inicial.
O Food & Nutrition Awards é um agente mobilizador
para a inovação no setor agroalimentar, agregado às
áreas da Educação e da Saúde.

I Encontro da UCC de Cantanhede
dedicado ao Idoso na Comunidade
A Unidade de Cuidados na Comunidade de
Cantanhede assinala hoje o segundo ano de atividade
com a realização, no auditório da Santa Casa da
Misericórdia de Cantanhede, do seu I Encontro
subordinado ao tema “O Idoso na Comunidade”. A
intervenção da UCC junto dos mais velhos, as
fragilidades do idoso e as alternativas alimentares, com
demonstração e degustação de suplementos, são
aspetos que irão ser abordados no Encontro.
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