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Tendo a USF Serra da Lousã (USF), 
idoneidade reconhecida para 
ministrar a formação a oito médicos 
internos de Medicina Geral e 
Familiar (MGF), e após cinco anos 
de experiência, com a formação dos 
dois primeiros especialistas em MGF, 
em Outubro de 2012, o plano de 
formação interno da USF, começa a 
tornar-se uma referência no ensino 
pós graduado da MGF.
O êxito da experiência contribuiu 
para a criação de um Núcleo 
de Formação e Investigação, 
constituído por todos os orientadores 
de formação da USF: Ana Soares, 
Joana Fernandes, João Rodrigues, 
Paula Braga da Cruz e Paulo Costa, 
incluindo os médicos internos, 
representados por Bruno Moreno.
O seu principal objectivo, concentra-
se em desenvolver um plano de 
estudo de casos clínicos, trabalhos de 
revisão e de investigação, além da 
participação no “Clube de Leitura” e 
“Web Saúde”, onde rotineiramente 
se analisam e debatem as novidades 
da revista “Préscrire”, uma das únicas 
revistas cientificas independentes da 
indústria farmacêutica, sistematizam 
e discutem protocolos ou normas de 
orientação clínica, bem como integrar 
grupos de estudo de Qualidade e 
Investigação na própria USF.
A USF Serra da Lousã, face à 
elevada qualificação, avaliada não 
só pelas metas dos Indicadores 
de Saúde que tem alcançado, mas 
também pela capacidade dos seus 
profissionais de saúde de investirem 
na formação contínua, assumiu um 
espaço de formação de excelência. 
Presentemente comporta, cinco 
Orientadores de Formação com 

capacidade formativa para oito 
internos da especialidade, dois 
internos do ano comum e 4 alunos 
do 5º e 6ºanos de Medicina da 
Universidade de Coimbra.
Os respectivos formandos, podem 
adquirir experiências inovadoras, 
aprender ou renovar conhecimentos, 
desenvolver atitudes e adquirir 
competência profissional que 
lhes permita um desempenho de 
qualidade como futuros Médicos de 
Família, participando em actividades 
nas consultas de ambulatório, 
domiciliárias ou na comunidade, com 
o acompanhando dos responsáveis 
de estágio. 
O Internato Médico de Medicina 
Geral e Familiar, corresponde a 
um processo de formação médica 
especializada, teórica e prática, de 4 
anos, tendo como objectivo habilitar 
o médico ao exercício tecnicamente 
diferenciado na respectiva área 
profissional de especialização, neste 
caso a especialidade médica de 
Medicina Geral e Familiar.
A disponibilidade, o desempenho 
e o espírito de equipa de todos os 
profissionais têm assim contribuído 
para o desenvolvimento, melhoria 
e êxito numa área tão gratificante 
e enriquecedora, que é o ensino 
Médico, garantindo uma crescente 
prestação de cuidados de saúde 
e prevenção da doença na 
comunidade lousanense. 

Joana Fernandes, Médica Especialista em 
MGF

Orientadora de Formação, USF Serra da 
Lousã
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Idosos são as pessoas com idade 
igual ou superior a 65 anos 
(OMS). Podemos chamar idosos 
jovens dos 65 aos 75 anos, idosos 
dos 75 aos 85 anos, e idosos 
frágeis com mais de 85 anos.
Falar sobre os idosos leva-nos a 
falar acerca do envelhecimento, 
que é um processo relacionado 
com o tempo…e este processo 
pode ser “normal” (é natural 
o aumento da pressão arterial, 
por exemplo) ou trazer doenças 
associadas ao envelhecimento, 
como a arteriosclerose e a 
osteoporose.

Existem conhecidas mudanças 
com a idade, tais como o aumento 
da mortalidade, as alterações 
bioquímicas dos tecidos, a 
diminuição da capacidade 
fisiológica e de resposta, e 
ainda a maior suscetibilidade e 
vulnerabilidade às doenças.
Há algumas “manobras” que 
podem ser benéficas com o 
passar dos anos: cumprir uma 
alimentação cuidada, variada, 
rica em frescos, com líquidos 
abundantes e fibra; realizar 
atividade física e mental; e afastar 
hábitos nocivos – sedentarismo, 
tabaco, álcool…
O idoso é um ser frágil, com 
maior risco de desnutrição, 
quedas, imobilização, 
incapacidade, isolamento social, 
problemas afetivos e cognitivos 
(depressão e demência), infeção 

e incontinência urinária – por 
tanto, de pluripatologia e 
dependência. É também, e cada 
vez mais, um consumidor de 
polimedicação (a importância 
da prudência terapêutica!). 
Deve por isso ser avaliado num 
todo, em termos da função física, 
mental e social. É necessário ter 
em conta a doença e a invalidez, 
bem como as relações familiares, 
com a reforma, com os vizinhos, 
no fundo com o seu ambiente.
É assim essencial a presença de 
uma equipa multidisciplinar no 
acompanhamento do paciente 
idoso, formada por médicos, 
enfermeiros, fisioterapeutas, 
assistentes sociais... para 
além da indispensável função 
dos cuidadores. Este estreito 
seguimento permite um correto 
tratamento, prevenção, 
reabilitação e outros cuidados 
mais específicos. Procuramos 
que os idosos permaneçam o 
mais possível nos seus domicílios, 
saudáveis, autosuficientes e 
ativos. 
Chega-se ao conceito de 
Envelhecimento Ativo, alicerçado 
em três pilares: saúde, 
participação e segurança. E 
porque o idoso, não é apenas 
o somatório dos já referidos 
“danos orgânicos” no seu corpo, 
mas muito mais, reúne em si o 
acumular de anos, sabedoria e 
experiências de vida… devemos 
aceitá-lo com todas as suas 

limitações e recebê-lo como 
papel ativo na sociedade.
E agora, a prevenção. É dentro de 
casa que ocorre o maior número 
de quedas:
- atenção ao piso molhado ou 
escorregadio (cozinha, casa de 
banho, marquise, varandas) e 
aos tapetes “soltos” na sala, casa 
de banho e corredores;
- apostar na disposição adequada 
dos móveis, assim como numa boa 
iluminação (sobretudo quando se 
levantar durante a noite);
- optar por cadeiras e sofás com 
apoios laterais;
- evitar o uso de bancos ou 
cadeiras para alcançar objetos 
que estejam mais altos;
- no quarto, o candeeiro deve 
estar próximo da cama, para 
maior comodidade e segurança;
- na casa de banho, o tapete 
de borracha antiderrapante e 
as barras de apoio facilitam a 
movimentação;
- e, preferir sapatos fechados, 
de saltos mais grossos e menor 
altura, com sola antiderrapante.
São medidas simples, que ajudam 
a prevenir acidentes! Numa 
próxima edição trataremos de 
EXERCÍCIO FÍSICO. É caminhar e 
não só…
 “Envelhecer é a única forma que 
temos de desfrutar de uma vida 
longa”…

*Sara Nascimento, médica interna de MGF 
da USF Serra da Lousã

A propósito do Dia Internacional do Idoso, 
celebrado no dia 1 de outubro*
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A vida humana não é simples 
nem tão pouco previsível … 
As pessoas no seu quotidiano 
são afetadas durante a sua 
existência por uma diversidade 
de variáveis, que conduzem 
a mudanças. A menopausa é 
merecidamente uma das variáveis 
neste complexo ciclo de vida das 
mulheres (Utian,1987).
A menopausa é a fase da vida 
da mulher que surge de forma 
espontânea. É o termo usado 
para designar o momento da 
última menstruação, após um 
ano de ausência do período 
menstrual. Os ovários deixam 
de funcionar e a produção de 
hormonas diminui, ocorrendo 
diversas mudanças.
Outro termo que é importante 
clarificar é o climatério. Este 
designa o período que abrange 
toda a fase em que as hormonas 
produzidas pelos ovários vão 
progressivamente deixando 
de ser fabricadas, incluindo-
se, portanto, a transição entre 
as fases reprodutiva e não-
reprodutiva da vida da mulher. 
Este engloba os períodos da pré-
menopausa (inicio do declínio da 
função ovárica até à menopausa), 
da peri-menopausa (engloba a 
pré-menopausa até um ano após 
a última menstruação) e da pós-
menopausa (período que começa 
com a última menstruação) (Circular 
informativa nº 01/2011).
Segundo Biffi (2003) a menopausa 
aparece rodeada por mitos, 
preconceitos e sigilos devido à 

existência de tabus à volta do 
conhecimento da biologia da 
mulher. É crucial o debate sobre a 
menopausa, a fim de desmitificar 
esses mitos e estereótipos. A falta 
de informação ou conhecimento 
erróneo sobre as alterações que 
operam na mulher nesta fase, 
também poderão contribuir para 
a manutenção de estereótipos 
falsos sobre menopausa 
e consequentemente uma 
diminuição da qualidade de vida.
A diminuição ou falta das 
hormonas femininas pode afetar 
processos corporais e determina 
sinais e sintomas, como por 
exemplo: afrontamentos, suores 
noturnos, insónias, dores de 
cabeça, palpitações, secura 
vaginal, entre outros. 
Em algumas mulheres ocorrem, 
também uma variedade de 
alterações psicológicas, entre os 
quais as alterações de humor, 
ansiedade, agressividade, 
irritabilidade, nervosismo, 
fadiga, e algumas vezes, graves 
perturbações emocionais. 
Com o aumento da esperança de 
vida, que na mulher ocidental se 
situa já para lá dos oitenta anos, 
e que implica que as mulheres 
hoje vivam mais de um terço 
das suas vidas em menopausa, 
estes efeitos nefastos têm cada 
vez mais importância em termos 
da qualidade de vida e devem 
ser cuidadosamente vigiados e 
minimizados.
Antecipe-se à menopausa e 
receba-a nas melhores condições! 

A partir dos 40 anos de idade é o 
momento ideal para encarar com 
seriedade a adoção de hábitos 
saudáveis que lhe permitirão 
chegar a esta etapa na melhor 
condição física e psíquica. 
Cuide de si agora e evite que a 
menopausa amargure a sua vida 
depois! 
O importante é chegar à 
menopausa nas melhores 
condições possíveis, e para 
isso, existem três medidas 
fundamentais a tomar: perder 
peso, já que a obesidade é 
um fator de risco coronário; 
avaliar os fatores de risco para 
as doenças mais prevalentes 
neste grupo etário (como a 
osteoporose e os problemas 
cardio e cerebrovasculares), e 
controlar os níveis de colesterol 
e de glicose (açúcar) no 
sangue. Por conseguinte, preste 
atenção à sua alimentação, 
faça exercício, realize exames 
médicos e aumente o seu bem-
estar físico, emocional e sexual. 
É fundamental avaliar os fatores 
de risco, para isso é essencial 
recorrer aos profissionais de 
saúde.
“As mudanças nunca ocorrem 
sem inconvenientes, até mesmo 
do pior para o melhor” HOOKER, 
Richard 

*Autores:
Ana Rita Silva e Ângela Marques 

Alunas do Curso de Licenciatura em 
Enfermagem 4º Ano, em estágio na USF 

Serra da Lousã

MENOPAUSA
e agora??
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Quem dança é mais feliz!
Por Ana Filipa Rosa da Academia de Bailado 

da Lousã

Dizem os especialistas, e com 
razão. Desenvolver a audição, 
a motricidade, o equilíbrio, 
dançar torna-nos mais saudáveis 
e felizes. 
Com alunos a partir dos 2 
anos de idade, a Academia de 
Bailado da Lousã tem provas de 
que a dança é uma actividade 
completa e extremamente eficaz 
no desenvolvimento físico e social 
das crianças. Quando começam 
a frequentar a Dança Criativa 
(a primeira abordagem à dança 
dos 2 aos 5 anos), muitos são 
os que não conseguem saltar 
de pé juntos, bater palmas junto 
com salto, acompanhar ritmos. 
Passadas algumas semanas, é 
notória a diferença de execução 
dos exercícios, e chegados ao 
Natal, a grande maioria já domina 
algumas tarefas, demonstra uma 
clara compreensão dos métodos, 
para além de respeitar as regras 
sociais e pedagógicas que se 
impõem em qualquer sala de 
aula!
Na Infância os resultados do 
Ballet são ainda mais rápidos, 
com uma maturidade física mais 
completa, as idades entre os 
6 e os 10, são as mais fáceis 
de trabalhar. O empenho das 
crianças é total, e os benefícios 
desta actividade são múltiplos, 
e variam entre a disciplina 
de grupo em cada turma, a 

correcta postura, a actividade 
física modeladora e saudável, 
o desenvolvimento da memória 
musical, da sensibilidade 
artística, etc.
Na pré-adolescência, os desafios 
começam. Numa fase de fortes 
emoções, a dança torna-se 
num escape para sentimentos e 
energias, que canalizadas para 
algo físico, tornam os recém-
jovens em excelentes bailarinos! 
Aliam o trabalho do corpo ao 
controlo da mente, e são sem 
dúvida uma faixa etária em que 
os benefícios vão muito para 
além da dança!
Os jovens adultos que 
frequentam esta actividade 
ganham auto-estima, divertem-
se, cuidam do corpo, suam as 
preocupações escolares, e riem, 
riem mesmo muito! Trabalham 
num ritmo muito próprio, que 
varia entre o extremamente 
exigente e duro e o descontraído 

e informal. Beneficiando de anos 
de treino físico, que contribuiu 
grandemente para a forma física 
saudável, de amizades entre os 
pares, estes vivem um ambiente 
de companheirismo nas aulas 
de dança, que dificilmente vivem 
na escola formal, com trabalhos 
de grupo em coreografias e 
dedicação mútua para um 
objectivo final.
Por último, e não menos 
importante, temos o Ballet Adulto, 
uma disciplina onde reinam as 
mulheres acima dos 30 anos, e 
onde a um ritmo adaptado, todos 
aprendem os exercícios para 
iniciantes, vivem-se momentos 
de descontracção, começam a 
ter noção da postura exigente 
da dança clássica, e em muitos 
dos casos, dão valor ao trabalho 
difícil que os seus filhos, muitos 
deles também alunos de dança, 
realizam uma simples aula de 
Ballet!

PARCEIRO DA COMUNIDADE
ACADEMIA DE BAILADO 
DA LOUSÃ



Reuniões internas e externas
• 8 Concelhos Gerais da USF (um em Coimbra e outro em Ovar, os restantes 
na USF)
• 5 Reuniões do Concelho Técnico na USF
• 8 reuniões da equipa de acreditação da USF
•5 Reuniões com o ACES PIN
•4 Reuniões com a ARS do Centro
• 2 Reuniões com a ERA do Centro
• 4 Reuniões com a Comissão de Utentes
• 4 Participações na Reunião do Observatório Sócioeconómico da CM da 
Lousã
• 2 Reuniões com a Equipa de Elaboração do Mapa de Risco (ARS, ACES, 
UAG)
• 2 Reuniões com a Nutricionista
• 2 reuniões com a UCC Arouce
• 1 Reunião com a gestora da ARCIL Saúde
Formações Internas para os Profisisonais
• “ Atendimento  de Excelência“ – Secretárias Clínicas
• “ Segurança da Informação “ – Todos os profissionais
• “ Actualização em Diabetes “ . Médicos e Enfermeiros
• “ Colocação de DIU “ – Médicos e Enfermeiros
• “ Novos Desafios da Investigação Clínica “ – Médicos e Enfermeiros
Auditorias Internas
• Três auditorias às 
Discussão de 38 Casos Clínicos em Reunião Clínica
Participamos Activamente
• 30º Encontro Nacional de MGF, Aveiro
• V Jornadas do Internato de MGF do Centro
•Debate sobre “Articulação de Cuidados “, Miranda do Corvo
• Encontro Nacional de USF, Lisboa
Unidade Formativa
• 8 Internos de MGF
• 3 Internos de Ano Comum 
• 8 Alunos do 5º e 6º ano de Medicina
• 5 Alunos de Enfermagem
Inquéritos de Satisfação realizados 
• 2 Inquéritos de Satisfação aos Utentes
• 2 Inquéritos de Satisfação aos Profissionais 
• Edição de 2 Jornais da USF
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2013em revista
Síntese das Actividades 
Não Assistenciais

Fomos Visitados
• Gestor da IdealMed
• Delegação da USF Aquae Flaviae 
(Chaves)
•No âmbito de Estudo de 
Doutouramento, Patrícia Barbosa 
(ENSP)
• Estágio de 2 semanas de uma 
Médica Interna da USF Manuel Rosa 
Peixoto (Braga)

Visitámos parceiros da comunidade e 
outros
• Instalações da fábrica do Licor 
Beirão

• Fábrica do papel do “Prado”
• Camara Municipal da Lousã
• Centro de Saúde em Madrid

Visitámos as Novas (velhas) 
Instalações

Fomos Notícia
• Nos dias 17 e 18 de Janeiro, a 
comunicação social, incluindo a TV, 
noticiaram a falta de gás no Centro 
de Saúde da Lousã
• A revista “Desafio Saúde” esteve 
na USF a fazer uma reportagem
• No Jornal de Negócios saíu uma 

reportagem sobre a USF Serra da 
Lousã
• Voto de reconhecimento da CML 
pela obtenção da Acreditação de 
Nível Bom.

Semeámos Felicidade 
• Jantar de Reis e Recepção às 
Novas Internas
Jantar de Carnaval
• Jantar de comemoração da 
obtenção da Acreditação
• Passeio à Serra da Lousã
• 6º Aniversário da USF Serra da 
Lousã
• Jantar de Natal

Reconhecimento Externo
• Prémio Saúde Sustentável pelo 
Jornal de Negócio
• Acreditação  - Nível Bom pela 
Agência de Qualidade Sanitária da 
Andaluzia (ACSA) e DGS.
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Em resumo a Nossa 
História:
A USF Serra da Lousã nasceu na 
Vila da Lousã a 19.11.2007.
A primeira colheita, a 24.06.12, 
produziu o “Lausus 2012 – Prémio 
Saúde Américo Viana de Lemos” 
feito com uvas municipais e 
reconhecido por unânimidade pelo 
executivo da CML.
A 15.04.2013 nova produção, 
“Saúde Sustentável”. Com uvas 
nacionais, este vinho destacou-se por 
promover e implementar princípios 
e acções de sustentabilidade com 
impacto tangível na saúde.
O “ACREDITAÇÃO”, produzido 
a 06.06.13, foi o resultado de 
uma colheita especial e tem 
o reconhecimento do Comité 
de Certificação da Agência 

 Por Paula Braga da Cruz

No dia 19 de Novembro de 
2013 a USF Serra da Lousã 
fez 6 anos.
No âmbito das comemoraçôes 
do seu 6º Aniversário, de 16 a 
22 de Novembro, decorreram 
actividades que envolveram 
USF da zona centro, USF 
acreditadas, os nossos 
parceiros da comunidade e os 
nossos utentes.
No dia 16, das 14h30 às 18 
horas, no Cine-teatro da Lousã, 
houve partilha do “Segredo 
do Sucesso”.  Convidámos 
outras USF a juntarem-se à 
nossa festa e a partilharem 
connosco, de forma informal, 
creativa e original, aquilo que 
faz delas equipas de sucesso.
Numa tarde pautada pela 
boa disposição, tivemos a 
presença de muitas USF de 
todos o país, da Academia 
de Bailado da Lousã, do 
Coro Misto da Sociedade 

Filarmónica Lousanense e, 
ainda, do Grupo de Teatro a 
Barraca Preta.
De 18 a 22 de Novembro as 
actividades foram dedicadas 
aos nossos utentes.
Segunda e terça-feira, os 
nossos utentes Diabéticos 
e Hipertensos vieram fazer 
exercício físico e aprender a 
comer connosco. Nas sessões 
de Exercício Físico tivemos 
a colaboração do Prof. 
Gonçalo Neves e nas sessões 
de Nutrição da Dra. Paula 
Ângelo. 
Quarta feira o convite foi 
dirigido às nossas crianças. 
Nas instalações da USF, das 
9h30 às 12h30, crianças 
entre os 2 e os 4 meses e as 
suas mães participaram numa 
sessão de Massagem Shantala. 
Das 15 às 19h brincámos com 
as nossas crianças de 6 anos. 
Desenhámos, fizémos pinturas 
faciais e muitas coisas mais.

Na quinta-feira, entre as 
9h30 e as 12h, as futuras 
mamãs participaram numa 
sessão direccionada para a 
fase de gravidez em que se 
encontravam e momentos 
vindouros – o parto e cuidados 
ao recém nascido. Às 17h a 
sessão foi sobre Mamografia 
– Mitos e Medos.
A sexta-feira foi dedicada aos 
profissionais da USF tendo 
ocorrido um almoço convívio.

da Qualidade Sanitária da 
Andaluzia (ACSA), entidade externa, 
independente, internacionalmente 
reconhecida e acreditada.
 A produção destes três prestigiados 
vinhos só foi possível porque 
acreditámos nas capacidades 
individuais de cada casta, retirando 
de cada uma o melhor aroma, 
misturando-as e obtendo um paladar 
de sucesso reconhecido.  

Vinhos de uvas esforçadas e 
dedicadas, a cor é intensa , o 
aroma disponível e acessível. Ligeiro 
toque mineral que lhes confere 
personalidade.
Imagem fresca que confere leveza 
e harmonia ao conjunto, são 
admirados por quem os prova e 
recomendados pela maioria dos 
consumidores.

BALANÇO DO 6º ANIVERSÁRIO DA USF SERRA DA LOUSÃ
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PONTO DA SITUAÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES
Reprodução das perguntas 
enviadas pelo Jornal Trevim e 
respondidas pelo Coordenador 
da USF no dia 14 de Março de 
2014 que tentam fazer o ponto 
da situações em relação às 
futuras instalações da USF Serra 
da Lousã

1-Foi-vos facultada alguma 
previsão relativamente à 
conclusão das obras/transição 
para as novas instalações?
JR - Não nos foi comunicado 
ainda, nenhuma data previsível 
da mudança. O que sabemos, e 
estamos preparados para isso, é 
que a mudança deverá ocorrer 
quando estejam resolvidas as 
questões pendentes, ou seja, os 
sete requisitos mínimos relativos 
às instalações técnicas das futuras 
Instalações da Unidade de Saúde 
Familiar Serra da Lousã (USF-SL), 
tendo em conta a nossa condição 
de Unidade de Saúde Acreditada 
com nível Bom pela Agencia 
da Qualidade da Andaluzia e 
Direcção Geral de Saúde.

 2-As diligências envidadas junto 
da ARS do Centro produziram 
algum resultado? 

Realizou-se o 1º conselho 
geral do ano 2014, no dia 

25 de Janeiro, no Hotel D. 
Luís em Coimbra pelo 2º ano 
consecutivo, das 10.30h às 
17.30 h, tendo abordado várias 
temáticas, permitiu eleger os 
novos membros dos órgãos da 
USF para o ano de 2014:

1. CONSELHO GERAL: 
órgão máximo da USF, onde 
estão representados todos os 
profissionais da USF.

2. COORDENADOR: João 
Rodrigues
Mandato anual COM poder 
de delegar, com faculdade 
de subdelegação, as suas 
competências noutros elementos 
da USF, excepto presidir ao 
Conselho Geral.

3. CONSELHO TÉCNICO: 
Médico: Ana Soares
Enfermeiro: João Fernandes
Mandato anual com distribuição 
de funções aprovadas em 
reunião sectorial específica para 

o efeito:

JR – Temos tido toda a abertura 
por parte do Conselho Directivo 
da ARS do Centro. Reunimos 
nas nossas instalações no dia 
17.09.13, onde foram acordadas 
intervenções para colmatar 
lacunas estruturais existentes 
na área da Gestão do Risco: 
segurança contra incêndio; 
segurança das pessoas e 
da informação; medidas na 
área do controlo da infecção; 
equipamentos e material; placard 
informativo; e sinalética.

3- As anomalias técnicas 
detectadas pela USF Serra da 
Lousã foram alvo de resolução?
JR – Algumas sim, outras serão 
minimizadas e outras irão manter-
se, tendo em conta que a solução 
passaria pelo alargamento 
do edifício, o que nesta fase, 
parece ser impossível, visto que 
a ARS do Centro em parceria 
com a Câmara Municipal da 
Lousã, decidiram instalar a sede 
do Agrupamento de Centro de 
Saúde (ACES) PIN e a Unidade 
de Cuidados na Comunidade 
(UCC) Arouce, em instalações no 
centro da vila, propriedade da 
respectiva Câmara.

4- Será possível assegurar o 
cumprimento dos requisitos 
obrigatórios inerentes ao 
processo de acreditação pela 
Agência da Qualidade em Saúde 
da Andaluzia? 
JR – Acredito que sim. O CD 
da ARS do Centro sempre 
demonstrou vontade em que a 
USF Serra da Lousã mantenha o 
selo da Acreditação. 

5- Qual a posição desta Unidade 
face a este processo?
JR – A nossa posição mantém-
se a mesma desde sempre e 
está publicada no nosso sítio. 
Tendo em conta, as anomalias 
estruturais do edifício e o pouco 
espaço existente, continuamos 
a defender que a solução de 
“fundo” deveria passar pela 
opção pré acordada com o 
anterior executivo camarário de 
candidatar a fundos comunitários 
um alargamento do edifício, 
podendo assim ficar instaladas 
no r/c as duas USF e a UCC, 
anulando o problema estrutural 
das acessibilidades internas, 
nomeadamente o elevador e 
as escadas, além de concentrar 
todas as Unidades de Saúde do 
Centro de Saúde da Lousã no 
mesmo edifício.
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4-Outros órgãos de apoio ou Núcleos Facilitadores:

Soluções


