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Pão.come faz 10 anos e já abrange
97% da população da região Centro
Implementado pela ARSC há precisamente 10 anos,
o projeto de intervenção comunitária pão.come, que
visa, através da diminuição gradual do teor de sal no
pão, a prevenção das doenças cardiovasculares e
cérebro vasculares, já abrange 1,6 milhões de
pessoas e cerca de 1000 padarias na região Centro.
O pão.come envolve padeiros e uma vasta equipa
de profissionais de Saúde Pública e técnicos de
laboratórios. Tem como parceiros a Associação do
Comércio e da Indústria da panificação, Pastelaria e
Similares (ACIP), a Fundação Portuguesa de
Cardiologia e o grupo AUCHAN. Este projeto, bem
como o sopa.come, está inserido na estratégia
regional de redução do consumo de sal, o projeto
MINORSAL.SAÚDE.

Ministro da Saúde hoje no Centro do
país
O Ministro da Saúde iniciou hoje, em Coimbra, um
périplo pela região Centro. Adalberto Campos
Fernandes inaugurou, conjuntamente com o Ministro
da Economia, a ampliação e reconversão do Centro
de I&D da Bluepharma, empresa do setor
farmacêutico. Ainda de manhã, esteve presente no
XXXVII Congresso Nacional de Cirurgia, na Figueira
da Foz, e, à tarde, visita as instalações da Fábrica
Fresenius- Kabi (Labesfal), em Tondela, seguindo
depois para Viseu, onde participará no Seminário
Internacional subordinado ao tema “Natalidade e
famílias numerosas em Portugal: podemos
ambicionar uma nova geração de Políticas?”.

PNV 2016 plenamente cumprido na
região Centro
Implementado desde 2001 no âmbito do Programa
Nacional de Vacinação (PNV), o projeto da ARSC
“Excelência na Vacinação” atingiu, em 2016,
coberturas vacinais superiores a 95% na maior parte
dos coortes alvo de vacinação. As elevadas
coberturas vacinais obtidas na região Centro
resultam do empenho mantido dos profissionais
envolvidos na vacinação e da confiança da
população no PNV, conclui o Relatório sinótico de
avaliação regional do PNV 2016 já disponível no site
da ARSC (www.arscentro.min-saude.pt).
O projeto “Excelência na Vacinação”, que tem vindo
a contribuir para a melhoria da organização dos
serviços, tem como finalidade o controlo, eliminação
e eventual erradicação de doenças alvo do PNV,
proporcionando à população da região Centro
serviços de melhor qualidade, utilizando normas de
procedimento, materiais e avaliação comuns, de
forma a permitir adotar, introduzir e alterar medidas
corretoras.

CMRRC – Rovisco Pais realiza I
Conferência de Investigação em
Enfermagem em maio
O Centro de Medicina de Reabilitação da Região
Centro – Rovisco Pais vai realizar, no próximo dia 12
de maio, a sua I Conferência de Investigação em
Enfermagem “Inovação & Desenvolvimento em
Enfermagem na Reabilitação. O evento, que terá
lugar no Dia Internacional do Enfermeiro, realiza-se
à tarde, depois das 14h00, no auditório do Biocant
Park, em Cantanhede
Os interessados podem inscrever-se gratuitamente
através do site do CMRRC (www.roviscopais.pt).

UCC Pinheiro dos Abraços debate
cuidados de proximidade “Da
primeira infância … à adolescência”
Para assinalar o 3.º ano de atividade, a Unidade de
Cuidados na Comunidade Pinheiro dos Abraços, do
Agrupamento de Centros de Saúde Pinhal Interior
Norte, está a organizar, para 10 de abril, um
encontro/debate sobre cuidados de proximidade “Da
primeira Infância… à adolescência”.
A iniciativa conta com as colaborações da Câmara
Municipal de Oliveira do Hospital, do Agrupamento
de Escolas local e da Comissão de Proteção a
Crianças e Jovens em Risco.
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