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II SEMINÁRIO DA UCCI “Literacia em Saúde: Quali-
dade e Segurança nos Cuidados” – Como foi amplamente 

divulgado, a Unidade de Cuidados Continuados Integrados da 
Santa Casa organizou, no passado dia 15 de novembro, pelo 
segundo ano consecutivo, um Seminário relacionado com os 

cuidados de saúde, este ano dedicado ao tema em epígrafe. 
Tal como o anterior, também este decorreu no Auditório do 

Centro Paroquial de São Pedro (Cantanhede) com muita ade-
são e, conforme opinião dos participantes, com uma excelente 
organização. Foi uma data dedicada ao saber, onde a permuta 

de conhecimentos foi constante e diversificada. Diversos 
temas marcaram a jornada deste dia, debatendo-se, em todos 

eles, conhecimentos empíricos e atuais relacionados não só 
com as problemáticas que preocupam o dia-a-dia destas Uni-
dades, mas ainda as melhores estratégias interventivas de 

como assistir de forma interdisciplinar e organizada, os doen-
tes/utentes que necessitam deste tipo de intervenção.  

Acreditando a Comissão Científica da premência do envol-
vimento do “Cuidador” junto dos familiares doentes ou sim-

plesmente vivenciarem o terceiro ciclo da vida humana (3ª 
idade), sentiram de todo pertinente, ainda inserido nas ativi-
dades deste dia, oferecer à Comunidade do Município de Can-

tanhede, uma sessão aberta: “Cuidar em casa: O que o 
cuidador informal precisa de saber?”. Esta última ação 

teve como objetivo maior esclarecer, ajudar e amenizar os 
tantos medos, dúvidas e angústias passíveis de serem encon-
trados no dia-a-dia das famílias que acompanham de perto 

este tipo de sofrimento. 
 

Dia de São Martinho - Foi celebrado na UCCI, na ERPI 
(Estrutura Residencial para Pessoas Idosas), Centro de Dia e 
Apoio Domiciliário. No primeiro local, os utentes foram sur-

preendidos com a atuação da cantora Heloísa. Em todos, 



foram recordados momentos e histórias vividas durante o cor-
te das castanhas. A satisfação entre todos foi evidente. 

 

 
 

Dia Mundial da diabetes - No dia 14 de novembro foi 
realizado, pela equipa de enfermagem da Santa Casa e alunas 

estagiárias da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, 
um rastreio de saúde com a finalidade de consciencializar os 
idosos sobre a importância de manter valores adequados para 

uma vida saudável e o papel da prática de exercício físico e da 
alimentação saudável como prevenção da doença. 

 
Creche e Pré-escolar - No dia 20 de novembro, a compa-

nhia de teatro “Caracol” atuou, no ginásio da Santa Casa, 

apresentando uma peça intitulada “Os ratinhos e o Rei”. A 
referida companhia dramatizou a peça com o auxílio de uns 

fantásticos fantoches, cenário e adereços que levaram as 
crianças a viajar pelo mundo da fantasia e da imaginação. O 



reportório musical contribuiu para estimular a memória e a 
atenção do pequeno público. 

 

 
 

 
Na mesma data as crianças, até aos 6 anos, comemoraram 

o Dia Nacional do Pijama, um dia educativo e solidário feito 
por crianças para ajudar outras crianças. Vestidas de pijama, 
passaram o dia em atividades educativas e divertidas até 

regressarem a casa. Na semana anterior, as educado-
ras tinham organizado na sala, com as crianças e com as 

famílias, um conjunto de atividades lúdicas e educativas inspi-
radas pela Missão Pijama. A data coincidiu com o dia da Con-
venção Internacional dos Direitos da Criança. 



 


