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CHMA comemorou o Dia Mundial da Criança

 
Com uma boa adesão, a Sessão de Abertura contou 
com a presença do presidente da Câmara Municipal 
de Famalicão, Dr. Paulo Cunha, com o presidente do 
Conselho de Administração do Centro Hospitalar do 
Médio Ave, Dr. António Barbosa, e com o diretor do 
Serviço de Pediatria, Dr. Gonçalves de Oliveira, entre 
outras personalidades.
 
As intervenções foram unânimes em destacar a 
importância da instituição para a população que 
serve, a importância destas ações na prevenção e 
promoção da saúde, assim como o crescente desejo 
de projetar o Centro Hospitalar para patamares de 
qualidade e de humanização cada vez mais eleva-
dos.

O CHMA organizou o Dia Mundial da Asma, na 
Biblioteca Municipal de Vila Nova de Famalicão - 
Camilo Castelo Branco.

guardar esta ocasião, levando para casa quadros 
pintados com as mãos e pés dos seus bebés e crian-
ças. Este dia continuou com a criação de bonecos 
tipo “Angry Bird” em lã, terminando com um lanche.

Desta forma, o CHMA conseguiu proporcionar 
alguns momentos diferentes, divertidos e alegres às 
crianças internadas, contribuindo para uma melhor 
vivência do contexto hospitalar em que se encon-
tram.

O Centro Hospitalar do Médio Ave comemorou no 
dia 1 de junho, o Dia Mundial da Criança, com diver-
sas atividades para os jovens do Internamento de 
Pediatria.

O programa, organizado pelo Serviço de Pediatria, 
contou da parte da manhã com pinturas faciais. 
Durante a tarde, o evento centrou-se em algumas 
ações artísticas, começando com um teatro de 
vogais. Os pais tiveram oportunidade de registar e 

O Centro Hospitalar do Médio Ave assinalou, no dia 1 maio, o Dia da Mãe. Neste âmbito, o Serviço de 
Ginecologia/Obstetrícia  organizou diversas atividades de forma a tornar diferente o dia destas mães 
internadas, nomeadamente através de um serviço de cabeleireiro e maquilhagem, assim como a entrega de 
uma lembrança.

do CHMA ser contemplado a nível nacional em 3 
anos consecutivos: a Dra. Cláudia Melo, com Bolsa 
Pfizer em 2014, a Dra. Susana Lopes com o Pierre_-
Fabre - SPP em 2015 e no presente ano a Dra. 
Tânia Lopes.”

CHMA organizou Dia Mundial da Asma

CHMA assinalou o Dia da Mãe
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A data 12 de maio, marcou o “Dia internacional do 
Enfermeiro”. O CHMA associou-se lembrando toda 
a instituição através de uma ação simbólica mas 
demonstrativa do reconhecimento que tem por 
todos os enfermeiros.

Para o efeito foi elaborado um cartaz com uma 
mensagem para este dia, que foi afixado por toda a 
instituição e nas nossas plataformas online.
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instituição e nas nossas plataformas online.
 
Promovido pela Organização Mundial da Saúde, o 
CHMA  associou-se à divulgação do Dia Mundial da 
Saúde aos seus utentes. O tema deste ano centrou-
-se na diabetes e teve como objetivo informar e 
sensibilizar as pessoas que a doença está a aumen-
tar, mas que uma grande percentagem dos casos 
podem ser prevenidos e outros controlados através 
de um correto acompanhamento.

CHMA associou-se ao Dia Mundial da Saúde

A Dra. Tânia Lopes, médica interna de formação 
específica em Pediatria do Centro Hospitalar do 
Médio Ave, foi vencedora do prémio “Pierre-Fa-
bre”, atribuído pela Sociedade Portuguesa de 
Pediatria, que distinguiu um dos melhores traba-
lhos portugueses da especialidade apresentados 
em congressos internacionais em 2015.

É o terceiro ano consecutivo que uma distinção é 
atribuída a médicos do CHMA. Na edição deste 
ano, a Dra. Tânia Lopes foi galardoada enquanto 
1ª autora do estudo “Alergia alimentar no primeiro 
ano de vida”, apresentado no 4th Pediatric Allergy 
and Asthma Meeting, que teve lugar em Berlim, no 
passado mês de outubro.

Para o diretor do Serviço de Pediatria, Dr. Gonçal-
ves Oliveira, “é sempre um orgulho muito grande 
ver o trabalho do Serviço reconhecido entre pares. 
E é uma feliz coincidência o Serviço de Pediatria 

Pediatria: Médica do CHMA vence prémio


