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Incidência de infeção VIH e SIDA em
decrescendo na região Centro
Na região Centro, as taxas de incidência de infeção
VIH e de SIDA são inferiores às nacionais e têm vindo
a decrescer desde 2012. Dados da Coordenação
Regional para a Infeção VIH/SIDA da ARSC referem
que continua a tendência crescente de infeção nos
homo/bissexuais e decrescente nos utilizadores de
drogas (www.arcentro.min-saude.pt).
No âmbito do Dia Mundial de Luta Contra a Sida, 01
de dezembro, a ARSC sublinha a importância da
deteção precoce do VIH para o tratamento de todos
os infetados, dado o consequente reflexo na
prevenção da transmissão da infeção

ARSC: 182 mil pessoas vacinadas
gratuitamente
Cerca de 182 mil pessoas já foram vacinadas
gratuitamente contra a gripe nos serviços de saúde
da região Centro na campanha de vacinação iniciada
em outubro.
Com dezembro a chegar, e, com ele, mais dias de
frio, a ARSC reforça a recomendação de vacinação
contra a gripe, sobretudo a pessoas com idade igual,
ou superior, a 65 anos, a doentes crónicos e
imunodeprimidos, grávidas, e profissionais de saúde.
A vacina contra a gripe é gratuita para todos os
cidadãos com idade igual ou superior a 65 anos, para
pessoas vulneráveis, residentes ou internadas em
instituições e para os restantes grupos alvo
prioritários.
Para se vacinar gratuitamente, dirija-se ao seu Centro
de Saúde, procure a sua equipa de saúde.

João Pedro Pimentel é Delegado de
Saúde Regional do Centro e Eugénio
Cordeiro delegado adjunto
Por despacho do Secretário de Estado Adjunto e da
Saúde, os médicos João Pedro Travassos Pimentel
e Eugénio das Neves Cordeiro foram designados,
respetivamente, Delegado de Saúde Regional do
Centro e Delegado de Saúde Regional Adjunto.do
Centro.
Ambos assistentes graduados, João Pedro Pimentel
e Eugénio Cordeiro foram designados por proposta
do Diretor-Geral da Saúde, com parecer favorável do
Conselho Diretivo da ARSC.

ULS da Guarda doou lenha a IPSS
A Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda decidiu
doar a instituições particulares de solidariedade
social (IPSS) a lenha resultante da poda e abate de
árvores do seu Parque da Saúde. Uma decisão que,
justifica a ULS, se prende com a missão
eminentemente assistencial por que se rege.
A intervenção no Parque da Saúde da ULS da
Guarda, recorde-se, foi realizada de acordo com a
sinalização prévia das árvores por parte do Instituto
de Conservação da Natureza e das Florestas.
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