Reforço de mais 108 camas de Cuidados Continuados Integrados na Região de
Lisboa e Vale do Tejo
A Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo disponibiliza
mais 108 camas de Cuidados Continuados Integrados, o que representa um
número total de 1.632 camas para a prestação deste nível intermédio de
cuidados de saúde e apoio social na Região.
Os novos Contratos-Programa, assinados no próximo dia 21 de julho, pelas 15h30 nas instalações da
ARSLVT, são celebrados com a Unidade de Cuidados Continuados Integrados (UCCI) Casa de Santa Maria
(Associação dos Profissionais do Hospital de Santa Maria) em Camarate, UCCI LAHGO (Liga dos Amigos do
Hospital Garcia de Orta), em Almada e UCCI Provedor Júlio Freire (SCM do Barreiro). As novas camas estão
distribuídas por:


72 tipologia de Média Duração e Reabilitação



36 tipologia de Longa Duração e Manutenção.

A Região de Lisboa e Vale do Tejo conta agora com 1.632 camas em Unidades de Internamento de Cuidados
Continuados Integrados, o que permitirá promover a reabilitação, estabilização clínica e promoção da
autonomia/independência dos utentes; proporcionar cuidados que previnam e retardem o agravamento da
situação de dependência, favorecendo o conforto e a qualidade de vida e contribuir para a gestão das altas
dos hospitais de doentes agudos, permitindo uma utilização dessas vagas para outro tipo de doentes.
Mais informação no Portal ARSLVT

DESTAQUE
200 mil euros para apoiar projetos científicos em Saúde
O programa Gilead Génese vai apoiar com 200 mil euros projectos
científicos e de iniciativa comunitária para incentivar a investigação e
as práticas de acompanhamento de doentes em algumas áreas, como
VIH/SIDA.

Instituições, organizações, sociedades ou associações ligadas à área da saúde podem apresentar as suas
candidaturas até 17 de agosto, sendo os resultados da selecção divulgados em novembro.
A iniciativa pretende incentivar a investigação, a promoção de conhecimento, o desenvolvimento científico, a
geração de dados e a criação de boas práticas de acompanhamento dos doentes nas áreas de infecção por
VIH/SIDA, hepatites virais crónicas B e C, infecções fúngicas invasivas e fibrose quística. A edição de 2013
contou com 43 projectos a concurso, dos quais foram seleccionados 14.
Mais informação no Website Gilead

Dia Mundial da Hepatite | 28 de julho de 2014 | “Pense novamente”
Todos os anos a 28 de julho, a Organização Mundial da Saúde
(OMS), juntamente com parceiros, assinala o Dia Mundial da
Hepatite para aumentar a consciência e a compreensão das
hepatites virais e das doenças que ela causa.
Hepatites virais, um grupo de doenças infecciosas conhecidas
como hepatite A, B, C, D, e E, afectam centenas de milhões de
pessoas em todo o mundo, causando doença hepática aguda e
crónica e matando perto de 1,4 milhões de pessoas a cada ano.
Mas a hepatite permanece largamente ignorada ou desconhecida.
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Em abril deste ano, a OMS divulgou novas recomendações sobre o tratamento da hepatite C. Em maio, os
delegados da Assembleia Mundial da Saúde de 194 governos adoptaram uma resolução para melhorar a
prevenção, diagnóstico e tratamento das hepatites virais.
No Dia Mundial da Hepatite a OMS e parceiros irão incentivar políticos, profissionais de saúde e o público a
"pensar novamente" sobre esse assassino silencioso. O Dia Mundial da Hepatite é uma oportunidade para se
desenvolver ações específicas no reforço da prevenção, rastreio e controle das hepatites virais e doenças
relacionadas; no aumento da cobertura vacinal da hepatite B e da integração da vacina nos programas
nacionais de imunização; na coordenação de uma resposta global para a hepatite viral.
Mais informação sobre Dia Mundial da Hepatite

Prémio Pulido Valente Ciência

Atribuído anualmente, o Prémio Pulido Valente Ciência visa distinguir o
melhor artigo, publicado numa área das Ciências Biomédicas, que descreva
os resultados da investigação realizada por um(a) investigador(a) com menos
de 35 anos à data de apresentação da candidatura, numa instituição de I&D
nacional.
O montante deste Prémio é de 10 mil euros, comparticipado pela Fundação Professor Francisco Pulido
Valente e pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia, de acordo com um Protocolo estabelecido entre as
duas instituições. Para concorrer será necessário preencher o formulário disponibilizado.
O prazo para participação termina a 30 de setembro de 2014 (até às 17h – hora de Lisboa).
Para mais informações consultar a página do Prémio no site da FCT. Para esclarecimentos adicionais
contacte: FCT: premio.pulidovalente@fct.pt Fundação Pulido Valente: info@fpulidovalente.org

Plano Local de Saúde do ACES Oeste Norte em debate

A Diretora Executiva Interina do ACES Oeste Norte, Dra. Ana Maria Pisco e o coordenador da Unidade de
Saúde Pública, Dr. Jorge Nunes promoveram, no passado dia 10 de julho, um encontro para apresentação
pública do Plano Local de Saúde da Região Oeste Norte, para o triénio 2014/2016. A apresentação contou
com a participação dos profissionais de saúde de todas as Unidades de Saúde do Agrupamento de Centros de
Saúde Oeste Norte e de diversos Parceiros da Comunidade, um encontro que se mostrou com elevado
interesse e com um debate bastante participado.
A sessão, que decorreu na Biblioteca Municipal das Caldas da Rainha, contou com diversos convidados, entre
eles o Professor Dr. António Tavares, em representação do Presidente da ARSLVT e, ainda, com a colaboração
e participação de todas as Câmaras Municipais representadas pelo Conselho da Comunidade, nomeadamente
Alcobaça, Bombarral, Caldas da Rainha, Óbidos, Nazaré e Peniche.

Missão Sorriso 2014 | Abertas as candidaturas
Estão abertas as candidaturas para o Concurso Missão Sorriso 2014.
Podem participar neste concurso todas as entidades coletivas sem fins
lucrativos e as entidades públicas prestadoras de cuidados de saúde
que integrem o Serviço Nacional de Saúde.

As entidades são convidadas a apresentar projetos nas áreas da Promoção da Saúde e Bem-Estar da Criança,
do Envelhecimento Ativo ou da Luta Contra a Fome. Abrace esta missão e leve um sorriso a quem mais
precisa!
Envie a sua candidatura, até 15 de outubro de 2014 para: missao.sorriso@sonaemc.com. De entre os
vencedores, será distinguido pelo menos um projeto por cada distrito concorrente. Os Projetos Vencedores
serão conhecidos no primeiro trimestre de 2015. Para mais informação, acesso ao regulamento e formulário
de inscrição visite o site da Missão Sorriso. Para esclarecimento de dúvidas ligue 21 982 25 92.

Portugal - Plano Nacional de Saúde em números - 2014
No âmbito do 4º Fórum Nacional de Saúde foi divulgado o documento “Portugal.
Plano Nacional de Saúde em Números - 2014” com a monitorização do PNS.
Nesta publicação optou-se por apresentar as séries dos dados mais recentes disponíveis para cada um dos
indicadores PNS 2012-2016, avaliar a evolução das iniquidades observadas entre regiões, bem como
identificar desvios esperados para as metas anteriormente definidas. Este trabalho inclui adicionalmente um
balanço dos 122 indicadores idealizados no anterior PNS, apresentando-se os dados relativos ao seu período
de vigência (2004-2010).
Ver Documento

Elogios
A Equipa de Cuidados Continuados Integrados (ECCI) da Pontinha, integrada na Unidade de Cuidados na
Comunidade Nostra Pontinha, do Agrupamento de Centros de Saúde Loures-Odivelas, recebeu, no mês
passado, o elogio assinado pela filha da utente Manuela Gois, que elogiou a Enfª Teresa Figueiredo como
coordenadora da ECCI da Pontinha e toda a equipa da ECCI.
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