
From: "Jornal Medico" <no-reply@newsletter.jornalmedico.pt>
To: Cristinadomingues <cristinadomingues@lpmcom.pt>

Date: 5/23/2017 6:55:02 AM
Subject: Maioria dos hospitais portugueses obtem excelencia clinica

MADEIRA: OM AVALIA CAPACIDADE DE 
FORMAR MAIS ESPECIALISTAS

DOIS TERÇOS DOS IDOSOS EM 
PORTUGAL SÃO SEDENTÁRIOS
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A Ordem dos Médicos vai realizar, a partir desta terça-feira, 
um conjunto de auditorias de idoneidade aos hospitais e 
centros de saúde da região autónoma da Madeira com o 
objetivo de apurar se têm ou não capacidade para formar 
mais especialistas.

"A população idosa apresenta vários comportamentos que 
revelam um estilo de vida menos saudável. 
Tendencialmente é a população mais sedentária e revela 
maus hábitos alimentares, tabágicos e de consumo de 
álcool", explica a investigadora principal, Helena Canhão.

CASTELO BRANCO: INCIDÊNCIA DE 
FRATURAS DO FÉMUR EM MULHERES 
É PREOCUPANTE

"TRATAMENTO DOS AVC ISQUÉMICOS EM 
FASE AGUDA ÉDESAFIO MAJOR PARA 
NEURORRADIOLOGISTAS"

"Apesar de ser muito divulgada entre profissionais de saúde 
e na população em geral, existem ainda muitas deficiências 
na prevenção, diagnóstico e tratamento da osteoporose, 
mesmo com a existência de recomendações nacionais e 
internacionais", sustenta Canas da Silva.

Em entrevista ao Jornal Médico, Pedro de Melo Freitas 
destaca os pontos fortes do XIII Congresso Nacional de 
Neurorradiologia, que decorre de 1 a 4 de junho, em 
Estarreja. O encontro faz parte da primeira edição da Brain 
Week – Semana do Cérebro e da Neurorradiologia.
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mensagem de correio electrónico é restrito a médicos e outros profissionais de saúde, conforme o disposto no artigo 154.º nº1 do Decreto-Lei n.º 176/2006, 
de 30 de Agosto.
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Ficha Técnica
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