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Este mês de setembro dá por terminado um período que tradicionalmente é de férias, em que se restabelecem energias e se 
preparam novos desafios. É uma fase de renovação, que faz parte da própria natureza e com que nos deslumbramos, em 
particular neste “Reino Maravilhoso”, ao qual agora regresso profissionalmente, também para um novo desafio: presidir à 
Unidade Local de Saúde do Nordeste.

Todo o meu percurso tem sido na área da saúde, em particular na administração hospitalar, tendo já passado, anteriormente, 
pelos hospitais desta grande “casa”: Bragança, Macedo de Cavaleiros e Mirandela. Sei bem, quer pela emblemática determi-
nação transmontana, quer porque conheço de perto muitos dos profissionais que aqui desempenham funções, o esforço que 
fazem diariamente e o quanto estão empenhados na prestação dos melhores cuidados de saúde aos utentes.

Da mesma forma como sei, tanto pela minha própria experiência, como pelo conhecimento do trabalho que tem vindo a ser 
realizado, que os Cuidados de Saúde Primários estão, de igual modo, a desenvolver uma excelente missão, em articulação 
com os cuidados hospitalares, mas assumindo-se naturalmente como a base do sistema público de saúde nesta região. 

Espero pois contar com a colaboração de todos aqueles que integram a Unidade Local de Saúde do Nordeste para dar conti-
nuidade a este projeto de melhoria da assistência clínica prestada aos seus utentes. Contem igualmente comigo.

O Presidente do Conselho de Administração
Dr. Carlos Alberto Vaz
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Carlos Vaz é o novo presidente da ULS Nordeste

Carlos Alberto Vaz é o novo presidente da Unidade Local de 
Saúde (ULS) do Nordeste. A nomeação foi publicada em 
Diário de República, no passado dia 26 de agosto.

De acordo com a resolução n.º27/2016, o Dr. Carlos Vaz 
assume o cargo de responsabilidade máxima na ULS Nordes-
te, juntando-se aos atuais quatro membros do Conselho de 
Administração (CA), designadamente Dr.ª Aida Palas (vogal 
executiva), Dr. Domingos Fernandes (Diretor Clínico para os 
Cuidados de Saúde Hospitalares), Dr.ª Sílvia Costa (Diretora 
Clínica para os Cuidados de Saúde Primários) e Enf.ª Ângela 
Prior (Diretora de Enfermagem).

Carlos Alberto Vaz regressa a Bragança para exercer funções 
de direção na área da saúde 14 anos depois de ter deixado a 
presidência do Conselho de Administração do Hospital Distri-
tal de Bragança, acumulando, na altura, as funções de Admi-
nistrador Delegado. Exerceu ainda funções de administração 
e direção na área da saúde na região desde 1985, tendo 
passado, nessa qualidade, pelos Hospitais de Bragança, de 
Mirandela e de Macedo de Cavaleiros.

Mais recentemente, presidiu ao Conselho de Administração 
do Hospital de S. Gonçalo (2002), do Centro Hospitalar de Vila 
Real/Peso da Régua (2005) e do Centro Hospitalar de 
Trás-os-Montes e Alto Douro (2007). Desde 2013 assumiu a 

presidência do Conselho de Administração do Centro Hospi-
talar do Tâmega e Sousa.

Agora assume a presidência do Conselho de Administração 
da ULS Nordeste, tendo sido nomeado pelo período restante 
do mandato em curso dos membros do CA, até 31 de 
dezembro de 2017.
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A Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste apresenta a 
melhor percentagem de primeiras Consultas Externas Hospi-
talares no total de Consultas realizadas no Grupo de institui-
ções de saúde a que pertence (o Grupo B) e ocupa o quarto 
lugar a nível nacional.

Segundo a informação recentemente divulgada pela Adminis-
tração Central do Sistema de Saúde (ACSS), que apresenta 
indicadores de qualidade de acesso com base em dados 
referentes ao período entre Janeiro e Junho de 2016, a ULS 
Nordeste realizou 37,8% de primeiras consultas externas, 
uma percentagem acima da média do seu grupo, que se situa 
nos 33,6%. A instituição de saúde que serve a população do 

distrito de Bragança apresenta assim o melhor resultado do 
seu grupo, que integra nove entidades de saúde a nível nacio-
nal, entre elas as ULS da Guarda, de Castelo Branco e do 
Litoral Alentejano. A ULS Nordeste ocupa ainda o quarto lugar 
a nível nacional neste indicador de acesso.

Também ao nível de consultas posteriores neste âmbito, a 
ULS Nordeste ocupa uma posição de liderança no seu grupo, 
com um rácio de consultas subsequentes por primeiras 
consultas de 1,6 face a uma média do grupo de 2,0. Neste 
indicador, a instituição de saúde do Nordeste Transmontano 
ocupa o segundo lugar a nível nacional.

Relativamente à percentagem de consultas externas com alta 
clínica, a ULS Nordeste também se encontra em posição de 
destaque, ocupando o segundo lugar com uma percentagem 
acima da média do seu grupo. A instituição que serve o distri-
to de Bragança apresenta uma percentagem de 17,6% de 
consultas externas com alta clínica enquanto a média do 
grupo se situa nos 13,3%. A nível nacional, a ULS Nordeste 
ocupa ainda o quarto lugar neste indicador.

Estes resultados demonstram o empenho de todos os profis-
sionais desta Unidade Local de Saúde na prestação de cuida-
dos de saúde de qualidade e na garantia do acesso aos 
mesmos por parte dos seus utentes, procurando satisfazer as 
suas necessidades e expetativas de acordo com aquela que 
é a missão desta instituição de saúde.

ULS Nordeste com excelentes indicadores de acesso 
a consultas de especialidade



Inscrições para a vacinação dos colaboradores 
da ULS Nordeste contra a gripe sazonal

Estão a decorrer as inscrições para a campanha de 
vacinação contra a Gripe Sazonal – época 2016/2017 
destinada aos colaboradores da Unidade Local de 
Saúde (ULS) do Nordeste. 

Os interessados deverão dirigir-se ao Serviço de Recur-
sos Humanos de cada Unidade Hospitalar ou ao Serviço 
de Secretariado dos Centros de Saúde, até 15 de 
setembro de 2016, para efetivarem a sua inscrição na 
referida campanha.

Pela sua saúde e também daqueles de quem cuida, 
inscreva-se! Um conselho do Serviço de Saúde e Risco 
Ocupacional da ULS Nordeste.
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Rastreios no pré-escolar contribuem para diminuir 
o insucesso na aprendizagem

A Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste, através do 
Serviço de Medicina Física e Reabilitação (MFR), efetuou 
rastreios na área da Terapia da Fala e Terapia Ocupacional a 
628 crianças do distrito de Bragança.

Este projeto abrangeu, no ano letivo 2015-2016, cerca de 90 
por cento das crianças inscritas nos jardins de infância dos 
12 concelhos servidos pela ULS Nordeste, permitindo realizar 
uma avaliação multidisciplinar que abrange as áreas da fala e 
linguagem, a motricidade fina (movimentos de precisão, 
como por exemplo usar um lápis ou uma tesoura) e perceção 
visual.

Das 628 crianças avaliadas (todas elas a completar 5 anos 
em 2016), 154 foram sinalizadas para acompanhamento 
direto, ou seja para consulta de fisiatria e intervenção 
terapêutica, 201 foram indicadas para acompanhamento 
indireto e posterior reavaliação e 273 crianças não apresenta-
vam qualquer alteração ao nível do seu desenvolvimento 
nestas áreas. 

Ao nível do acompanhamento direto, 58 crianças apresenta-
vam necessidades de intervenção ao nível da Terapia 
Ocupacional (motricidade fina e percepção visual), 56 ao 
nível da Terapia da Fala e 39 apresentavam necessidades de 
intervenção nas duas áreas.

A realização destes rastreios pelo Serviço de MFR da ULS 
do Nordeste permite o acompanhamento terapêutico espe-
cializado destas crianças, para que possam adquirir atem-
padamente as competências de que necessitam para terem 
aproveitamento escolar, colmatando-se assim dificuldades 
ao nível da aprendizagem e obtendo-se importantes ganhos 
em saúde.

O trabalho desenvolvido por este serviço nos jardins-de-in-
fância contempla ainda a realização de ações de sensibiliza-
ção na área da Fisioterapia, sobre as posturas corretas e 
sobre a arrumação e transporte da mochila.

Este ano letivo, as ações de sensibilização na área da Fisio-
terapia foram alargadas aos alunos do 5.º e 7.º anos. Foi 
ainda elaborado um questionário de diagnóstico aos alunos 
do 10.º e 12.º anos.



ência de uma Unidade de Saúde Familiar”, pela enfermeira 
Alcina Borralho (USF Vila do Conde).

As inscrições nas 1ªs Jornadas da UCF da Diabetes da ULS 
Nordeste deverão ser efetuadas através do Serviço de 
Formação e Desenvolvimento, para o e-mail sofia.paula@uls-
ne.min-saude.pt

I Jornadas da Unidade Coordenadora Funcional 
da Diabetes da ULS Nordeste
A Unidade Coordenadora Funcional da Diabetes da Unidade 
Local de Saúde do Nordeste está a organizar as 1.ªs Jornadas 
sobre esta doença, que irão decorrer no dia 20 de setembro 
de 2016, no Centro Cultural de Macedo de Cavaleiros.

Do programa científico do evento faz parte um curso prático 
de insulinoterapia na Diabetes 2, no qual vão ser abordados 
temas como: “Quando e como iniciar insulina na diabetes 2”, 
“Como intensificar: basal para basal bolus e basal para 
pré-misturas”. 

Este curso, que inclui ainda a discussão de casos clínicos, 
será lecionado pela especialista em Endocrinologia, Dr.ª Graça 
Vargas.

Além disso, irão estar em debate outros temas relevantes 
nesta área, entre os quais “Erros mais comuns do ensino da 
insulinoterapia”, que irá ser abordado pela Dr.ª Elisa Tomé 
(especialista em Medicina Interna) e pela enfermeira Mariana 
Bento (ULS Nordeste - Unidade Hospitalar de Bragança), 
“Atualização em terapêutica antidiabética na Diabetes 2”, pela 
Prof. Paula Freitas – Endocrinologista do Hospital de S. João, 
e “Consulta de enfermagem na pessoa com diabetes: experi-
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Formação em Primeiros Socorros para docentes em Mirandela

A UCC de Mirandela promoveu uma ação de formação sobre 
Primeiros Socorros para os docentes do Agrupamento de 
Escolas da cidade. 

Esta iniciativa, desenvolvida no âmbito do Programa Nacional 
de Saúde Escolar,  decorreu nos dias 4,6,7 e 8 de julho, e 
tem como objetivo difundir conhecimentos gerais de primei-
ros socorros para que os docentes fiquem habilitados a 
identificar as situações e a executar técnicas adequadas em 
situações urgentes em contexto escolar. Esta formação 
prepara os participantes para atuarem de forma mais 

adequada em caso de feridas, hemorragias, convulsões, 
perda de consciência, manobras de desobstrução da via 
aérea por corpo estranho, entre outros. 

Os participantes tiveram ainda a oportunidade de pôr em prá-
tica os conhecimentos teóricos sobre Suporte Básico de Vida. 

Esta ação, promovida pela equipa de saúde escolar, foi a 
quarta realizada no ano letivo 2015/2016, em que receberam 
formação sobre Suporte Básico de Vida 52 docentes do 
Agrupamento de Escolas de Mirandela.



Profissionais do Centro de Saúde de Freixo foram ouvir 
as necessidades dos idosos 

Profissionais do Centro de Saúde de Freixo de Espada à 
Cinta associaram-se ao Contrato Local de Desenvolvimento 
Social – CLDS 3G de Freixo de Espada à Cinta e ao Destaca-
mento da GNR de Torre de Moncorvo numa visita à aldeia de 
Ligares, naquele concelho, com o objetivo de perceber as 
dificuldades e necessidades dos idosos.

No passado dia 20 de julho, os profissionais de saúde entra-
ram em contacto com a população numa ação que procurou 
fazer o levantamento das necessidades e encaminhar as 
pessoas que precisem de apoio para as respostas mais 
adequadas a cada situação. No âmbito desta visita conjunta decorreu ainda uma ação de 

sensibilização sobre vários temas relevantes para a popula-
ção idosa, entre eles a segurança, os cuidados de saúde a 
ter durante o Verão, bem como as respostas sociais disponí-
veis no concelho.

Esta iniciativa proporcionou um momento de convívio e de 
aprendizagem à população da aldeia de Ligares, reforçando 
assim o trabalho que os profissionais de saúde da Unidade 
Local de Saúde do Nordeste têm vindo a desenvolver em 
prol do bem-estar e do aumento da literacia em saúde da 
população do distrito de Bragança. 
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Seminário sobre a intervenção precoce 
na infância em Mogadouro

A Equipa Local de Intervenção (ELI) de Mogadouro organiza o 
seu 1º Seminário, dedicado ao tema “Um novo olhar sobre a 
Intervenção Precoce na Infância”, agendado para o dia 14 de 
outubro de 2016, no Auditório da Casa da Cultura de Moga-
douro.

Este seminário tem como principais objetivos partilhar experi-
ências centradas nas práticas de intervenção recomendadas e 
validadas em Intervenção Precoce, sensibilizar para a deteção 
e sinalização precoce de todas as crianças com risco e /ou 
necessidades de intervenção, divulgar a resposta local do 
Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância à Comu-
nidade em geral e envolver as várias entidades locais e a 
comunidade em geral numa cooperação participada.

Os temas abordados no evento vão de encontro àquilo que 
tem sido um crescente compromisso nacional para responder 
às necessidades e direitos das crianças em idades precoces e 
das suas famílias.

O seminário destina-se a profissionais que integram as Equi-
pas Locais de Intervenção, amas, profissionais dos serviços de 
saúde, de autarquias e de Instituições Particulares de Solida-
riedade Social com valências de infância e comunidade em 
geral.

Esta iniciativa, com a duração de seis horas, será reconhecida 
e certificada, enquanto ação de curta duração, pela Comissão 
Pedagógica do CFAE – Bragança Norte, de acordo com o 

despacho n.º 5741/2015, de 29 de maio e respetiva Decla-
ração de Retificação n.º 470/2015, de 11 de Junho.

A Unidade Local de Saúde do Nordeste é uma das entida-
des organizadoras do evento, que envolve ainda Municípios, 
entidades ligadas à Educação, Segurança Social, entre 
outras. 

A inscrição no seminário pode ser efetuada no site da ULS 
Nordeste, em www.ulsnordeste.pt.

l SEMINÁRIO 
DA ELI DE MOGADOURO

Um novo olhar sobre 
a Intervenção Precoce 
na Infância 14 de Outubro de 2016 

Auditório da Casa da Cultura de Mogadouro

Programa
8h30 Abertura do secretariado

9h00 Sessão de abertura
Lurdes Rodrigues - Coordenadora da Equipa Local 
                               de Intervenção de Mogadouro 

              Francisco Guimarães - Presidente da Câmara Municipal de Mogadouro
              Maria Irene Louçano - Diretora Agrupamento de Escolas de Mogadouro
              Constantina Silva - Coordenadora da Subcomissão de
                                            Coordenação do SNIPI da Região Norte
              Martinho Nascimento - Diretor Centro Distrital da 
                                                   Segurança Social de Bragança

10h00 Enquadramento do SNIPI - Perfil e motivação
             do profissional de Intervenção Precoce na Infância
              Rosa Marques - Representante do Min. Segurança Social na
              Subcomissão de Coordenação do SNIPI da Região Norte
              Moderadora: Rosário Vieira - Representante do Min. Segurança 
              Social no Núcleo de Supervisão Técnica do Distrito de Bragança
10h30 Debate 

12h00 Apontamento Musical -  Alunos do Agrupamento 
                                                     de Escolas de Mogadouro

10h45 Pausa para Café
11h15 Práticas Recomendadas em Intervenção Precoce na Infância
              Maria Leonor Carvalho - As. Nacional de Intervenção Precoce, ANIP
              Moderadora: Fernanda Pereira – Representante do Min. Saúde no
              Núcleo de Supervisão Técnica do Distrito de Bragança

11h45 Debate

14h30 Definições e características centradas na família 
             – A importância da família na intervenção
              Ana Maria Serrano - CIED - Centro de Investigação em Educação
              Instituto de Educação - Universidade do Minho, ANIP
              Moderadora: Lúcia Pinto - Enf.ª Adjunta para os Cuidados de Saúde 
                                                        Primários da ULSNE

15h00 Debate

15h15 Diálogos sobre a Intervenção Precoce em Portugal e no Brasil: 
Clarificação Nacional e Internacional sobre Práticas Profissionais

              Patrícia Fernandes - Universidade do Minho

              

Moderadora: Maria Irene Louçano – Diretora do Agr. Escolas Mogadouro

15h45 Debate
16h00 Encerramento

Atuação da Tuna “Os meus Amores” - Alunos Agrupamento de 
                                                              Escolas de Mogadouro

16h30 Café convívio  

12h30 Almoço

ULS

ELI de Bragança

ELI de Macedo 
de Cavaleiros

Presidente do Conselho de Administração da ULSNE         
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ULS Nordeste promoveu atividades de educação 
para a saúde durante o Verão 
A Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste, através das Unidades de Cuidados na Comunidade (UCC) e dos Centros de 
Saúde, promoveu ações de sensibilização sobre os cuidados a ter no Verão para prevenir acidentes e problemas de saúde 
junto da população do distrito de Bragança.

UCC de Bragança desenvolveu atividades com as crianças

A UCC de Bragança desenvolveu a iniciativa “Verão Saudável 
e Divertido” direcionada para as crianças que frequentam as 
Atividades de Tempos Livres (ATL) de instituições da cidade. 
As atividades desenvolvidas pela equipa da UCC decorreram 
durante o mês de julho, com diversas ações direcionadas 
para as diferentes faixas etárias que participaram nas Férias 
Desportivas e Culturais – ATL de Verão do Município de 
Bragança.

No âmbito desta iniciativa, a equipa da UCC efetuou uma 
breve apresentação sobre os cuidados a ter com o sol e a 
brincar na água seguindo-se diversos jogos pedagógicos 
alusivos a diversas temáticas, desde a prevenção de aciden-
tes, aos cuidados com o sol e à alimentação saudável no 
Verão. Foram ainda distribuídos alguns folhetos informativos 
sobre estes temas para as crianças partilharem com a família 
e amigos.

A Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) de Miranda do 
Douro, em pareceria com o Município e a Liga Portuguesa 
Contra o Cancro, no âmbito do Projeto P.A.R. (Pele e Ativida-
des de Risco), promoveu, a 26 de julho, ações de sensibiliza-
ção junto dos mais novos, para prevenir e minimizar os efeitos 
nocivos da exposição inadequada ao sol. 

Os profissionais de saúde distribuíram pulseiras UV Tester, que 
permitem identificar o nível de radiação ultravioleta, e folhetos 
informativos sobre as medidas para prevenir problemas de 
saúde associados ao calor e exposição solar, e esclareceram 
dúvidas relacionadas com esta temática. Foram ainda realiza-
dos jogos para fomentar o espírito de iniciativa entre os partici-
pantes, promovendo a animação e a aquisição de conheci-
mentos sobre os cuidados a ter com a saúde nesta época do 
ano. 

Esta atividade decorreu nas piscinas municipais de Miranda do 
Douro, durante o período da manhã, e na escola EB1, no 
período da tarde, com o desfile “chapéus há muitos”. 

Como a 26 de Julho se comemora o Dia Mundial dos Avós, 
estes foram convidados a participar na iniciativa, promovendo 
assim o convívio intergeracional e o fortalecimento de laços 
entre avós e netos.

UCC de Miranda do Douro alertou para os perigos da exposição ao sol
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A Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) de Mirandela 
promoveu, no dia 15 de julho, uma ação de sensibilização 
sobre os cuidados a ter durante o Verão, reforçando a 
informação sobre as medidas preventivas dos efeitos do calor 
intenso na saúde.

Esta iniciativa foi desenvolvida na IV Edição Mirandela a Mexer 
– Geração Sénior, no âmbito do projeto Envelhecer Saudável, 
que envolve diversos parceiros do concelho de Mirandela 
para promover o bem-estar da população sénior.

Este evento, organizado pela Câmara Municipal de Mirandela, 
proporcionou um conjunto de atividades físicas à população 

sénior do concelho, tornando-se um local oportuno para 
promover a atividade física e sensibilizar os participantes para 
temáticas relacionadas com a saúde. Neste sentido, os 
profissionais da UCC alertaram a população para as medidas 
preventivas dos efeitos do calor intenso na saúde, como usar 
chapéu, optar por locais frescos nas horas de maior calor, 
aumentar a ingestão de água, evitar a exposição solar entre 
as 11 e as 17 horas e aplicar protetor solar. 

Foram ainda abordados outros temas relacionados com a 
saúde no Verão, entre eles a prevenção de acidentes/afoga-
mentos, cuja frequência tende a aumentar esta época do 
ano. 

A equipa de profissionais de saúde da Unidade de Cuidados 
na Comunidade (UCC) de Mirandela marcou presença, duran-
te os meses de julho e agosto, nas praias fluviais, piscinas e 
Atividades de Tempos Livres - ATL´s do concelho, com o 
objetivo de sensibilizar e alertar os veraneantes para os efeitos 
negativos das temperaturas altas e para os acidentes comuns 
nesta época do ano. 

Os profissionais de saúde reforçaram a importância de beber 
água, vestir roupas leves, claras e usar chapéu, evitar comi-
das pesadas e saídas à rua nas horas de maior calor e usar 
sempre protetor solar. 

Em relação à prevenção de acidentes foi recomendada a 
frequência de espaços vigiados e a utilização de equipamen-
tos de segurança (bóias, braçadeiras, coletes) por quem não 
sabe nadar e em particular por parte das crianças. 

No âmbito desta ações de sensibilização, os profissionais de 
saúde constataram que para muitos dos veraneantes estas 
informações não são desconhecidas, contudo, ainda não são 
prática comum, verificando-se, por exemplo, alguns “esque-
cimentos” na aplicação de protetor solar ou utilização de um 
inadequado, uso de boné em detrimento do chapéu e exposi-
ção direta ao sol nos períodos de maior risco. De realçar, 
ainda, o facto de a grande maioria dos espaços balneares 
frequentados não serem vigiados por profissionais, o que 
diminui a segurança dos utilizadores.

UCC de Mirandela promoveu a saúde junto dos veraneantes …

… E sensibilizou idosos para os cuidados a ter com o calor



A Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) de Vila Flor/ 
Carrazeda de Ansiães promoveu, no mês passado, ações de 
sensibilização sobre os cuidados a ter com o sol para as crian-
ças que frequentaram os Centros de Atividades de Tempos 
Livres nos dois concelhos, no âmbito do programa “Verão 
com Proteção 2016”.

Esta iniciativa contou com a participação de 80 crianças e de 
vários monitores/educadores dos ATL´s de Vila Flor e de 
Carrazeda de Ansiães e do Jardim de Infância da Santa Casa 
de Misericórdia de Vila Flor. 

A equipa da UCC sensibilizou os participantes para a importân-
cia de utilizar protetor solar com fator elevado, evitar a exposi-
ção ao sol, especialmente nas horas de maior calor, beber água 
e evitar as bebidas açucaradas, bem como os cuidados a ter 
para prevenir acidentes nas brincadeiras na água.

Foram ainda distribuídos folhetos sobre o tema aos mais 
pequenos com o objetivo de fazer chegar a informação à 
comunidade em geral.
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Atividade com os cuidados a ter com o sol 
em Vila Flor e em Carrazeda de Ansiães 
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Saúde Pública alertou para os perigos do sol e do calor
A Unidade de Saúde Pública da Unidade Local de Saúde 
(ULS) do Nordeste sensibilizou as crianças e jovens do conce-
lho de Macedo de Cavaleiros para os perigos da exposição ao 
sol e ao calor intenso e para as medidas que devem adotar 
nesta época do ano para prevenir problemas de saúde asso-
ciados às altas temperaturas.

Estes profissionais da ULS Nordeste participaram no 
workshop “Ambiente – Prevenção das Ondas de Calor”, 
promovido pelo Município de Macedo de Cavaleiros, no 
passado dia 4 julho.

Nesta ação de sensibilização, os participantes foram informa-
dos sobre os benefícios do sol para a saúde, nomeadamente 
ao nível da ativação da vitamina D, e alertados para os riscos 
para a saúde do calor em excesso.

A exposição ao sol também requer cuidados, desde usar 
protetor solar, chapéu e óculos escuros, devendo ser evitada 
a exposição nas horas de maior calor, entre as 11 e as 16 
horas.

Acções de sensibilização e rastreios na Congida
Em Freixo de Espada à Cinta, a equipa de profissionais de 
Saúde do Centro de Saúde deslocou-se à Praia Fluvial da 
Congida para sensibilizar os veraneantes sobre os cuidados a 
ter durante a exposição ao sol e a ida a banhos.

Entre os diversos temas abordados, destaque para os cuida-
dos a ter nas piscinas e cursos de águas naturais, cuidados a 
ter com o sol e com as ondas de calor. 

Com recurso à Unidade Móvel de Saúde, os profissionais de 
saúde promoveram, ainda, rastreios ao VIH. 
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A Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste, através da 
Unidade de Saúde Pública, promoveu ações de sensibiliza-
ção sobre comportamentos seguros e saudáveis no festival 
de música Quintanilha Rock, no concelho de Bragança.

Elementos da equipa de Saúde Publica da ULS Nordeste 
afixaram no Parque do Colado, onde decorreu o festival, 
cartazes informativos alusivos às ondas de calor e abordaram 
diretamente os festivaleiros a quem distribuíram folhetos e 
deram conselhos sobre os cuidados a ter com a exposição ao 
sol, sobre a importância da hidratação perante temperaturas 
altas e sobre comportamentos de risco e doenças sexual-
mente transmissíveis. Foi ainda distribuído material para a 

prevenção desta doenças, nomeadamente preservativos, e 
deixados os contactos dos Serviços da ULS Nordeste onde 
se poderão deslocar caso necessitem de cuidados de saúde.

A equipa de intervenção da ULS Nordeste adaptou, ainda, a 
informação às diferentes faixas etárias presentes no festival e 
à sua nacionalidade, disponibilizando material informativo em 
português, espanhol e inglês.

Estas iniciativas inseriram-se no trabalho que tem vindo a ser 
desenvolvido pela ULS Nordeste ao nível da promoção da 
saúde, contribuindo assim para o aumento da literacia em 
saúde da comunidade nas diferentes faixas etárias.

Saúde Pública promoveu comportamentos saudáveis no Quintanilha Rock

A Unidade de Saúde Pública da Unidade Local de Saúde do 
Nordeste promoveu atividades de Educação para a Saúde 
para as crianças do concelho de Macedo de Cavaleiros que 
participam no programa Férias Escolares.

No âmbito da iniciativa “Centro de Saúde sem Medo”, que 
decorreu durante os meses de julho e agosto, os mais peque-
nos tiveram oportunidade de visitar o Centro de Saúde Local e 
de contactar com os diferentes profissionais de saúde. Para tal 
foi disponibilizada uma Unidade Polivalente, onde foi “construí-

“Centro de Saúde Sem Medo” em Macedo de Cavaleiros

do” o Centro de Saúde sem Medo, onde estiveram presen-
tes os diferentes profissionais, nomeadamente o Médico e o 
Enfermeiro de Família, Nutricionista, Médico Dentista e 
Técnicos de Saúde Ambiental.

No âmbito desta atividade, a ULS Nordeste promove a 
proximidade entre as crianças e os profissionais que traba-
lham no Centro de Saúde, tendo em vista ganhos de saúde 
no futuro, e, ao mesmo tempo, contribui para desmistificar o 
medo pelas “batas brancas”.



Em Miranda do Douro, a UCC preparou uma visita educativa 
ao Centro de Saúde local para as cerca de 130 crianças que 
participam no programa Férias Ativas de Verão 2016.

Os participantes, com idades entre os 3 e os 12 anos, passa-
ram pelas duas unidades do Centro de Saúde e interagiram 
com os diversos profissionais (médicos, enfermeiros, nutricio-

nista, dentista, radiologista, fisioterapeuta, psicóloga), que de 
forma estratégica envolveram os mais pequenos em momentos 
de Educação para a Saúde. As crianças ouviram falar sobre a 
importância da vigilância em saúde, das consultas de saúde 
familiar, da importância de uma alimentação saudável, da higie-
ne oral e cuidados a ter com a dentição, a prevenção de 
acidentes ou os cuidados a ter com o sol.
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Visitas ao Centro de Saúde em Miranda do Douro
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Crianças visitam o Centro de Saúde de Mogadouro

A Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) de Mogadou-
ro promoveu visitas ao Centro de Saúde para as crianças e 
jovens que se encontravam a frequentar as férias desportivas 
do Município e do Centro de Atendimento de Tempos Livres 
da Santa Casa da Misericórdia. 

No âmbito destas visitas, que decorreram entre finais de julho 
e início de agosto, cerca de 70 crianças e jovens, com idades 
entre os 4 e os 13 anos, tiveram oportunidade de conhecer de 
perto as diversas valências do Centro de Saúde, nomeada-
mente Enfermagem, Medicina Geral e Familiar, Medicina 

Dentária, Nutrição, Podologia, Psicologia e Radiologia. Os 
mais pequenos viram ainda de perto como está equipada a 
ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV).

Estas visitas pretendem aproximar as crianças e jovens dos 
diversos profissionais de saúde, contribuindo assim para 
desmistificar alguns medos, nomeadamente das “picas e das 
batas brancas”. Através destas ações de sensibilização, a 
equipa da UCC pretende, ainda, promover desde cedo a 
literacia em saúde. 



Médicas dentistas da ULS Nordeste 
no 1.º Encontro Nacional da Especialidade

As médicas dentistas da Unidade Local de Saúde do 
Nordeste participaram, no dia 8 de julho, no 1.º Encontro 
Nacional de Medicina Dentária no Serviço Nacional de 
Saúde, que decorreu em Aveiro.

Esta iniciativa teve como objetivo promover uma discus-
são e análise "das condições de trabalho, formas de 
acesso por parte dos utentes, interligação entre os 
diferentes níveis de cuidados e partilha de experiências 
organizativas".

Na apresentação efetuada no evento, a responsável da 
Medicina Dentária na ULS Nordeste, Dr.ª Susana Silva (à 
direita na foto), destacou o trabalho desenvolvido nesta 
área no distrito de Bragança, ao nível da prevenção e 
promoção da Saúde Oral.

A dispersão geográfica (sendo o distrito de Bragança o 
5.º maior do País), associada aos problemas ao nível das 
acessibilidades e às condições específicas da interiorida-
de são as principais características do território servido 
pela ULS Nordeste.

Neste contexto, a equipa, composta por cinco Médicas 
Dentistas, assegura esta valência em todos os Centros 
de Saúde do distrito de Bragança. O trabalho desenvolvi-
do nesta especialidade é direcionado para os utentes 
com idades entre os 3 e os 16 anos inseridos no Parque 
Escolar da localidade associada a cada Centro de Saúde.
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O trabalho desenvolvido pela ULS Nordeste nesta área tem-se 
revelado uma mais-valia para a população-alvo e para o distrito, 
nomeadamente ao nível do aumento do número de crianças 
livres de cárie dentária, diminuição da gravidade da cárie dentá-
ria, maior personalização no contacto com o utente, maior 
facilidade no acesso à consulta e melhoria da Saúde Pública.

Na sequência da sua comunicação, a equipa da ULS Nordeste 
recebeu “rasgados elogios” ao nível do seu método de trabalho 
por parte do Dr. Manuel Oliveira, membro da Comissão da 
Reforma dos Cuidados de Saúde Primários.

As profissionais da ULS Nordeste foram ainda convidadas a 
participar no próximo Congresso dos Médicos Dentistas do 
SNS do Arquipélago dos Açores, pelo seu responsável Dr. 
Ricardo Viveiros Cabral.

A Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste está a promo-
ver a celebração de eucaristias na Unidade de Cuidados 
Paliativos, em Macedo de Cavaleiros, para que os utentes ali 
internados tenham oportunidade de assistir às cerimónias 
religiosas.

No passado dia 8 de julho, decorreu a primeira eucaristia 
naquela Unidade, com a participação do grupo de escuteiros 
de Macedo de Cavaleiros.

Esta atividade vem complementar as iniciativas já desenvolvi-
das nesta Unidade para melhorar o bem-estar dos utentes e 
irá repetir-se uma vez por mês.

Para que os doentes possam ter no internamento as mesmas 
oportunidades culturais e sociais disponibilizadas na socieda-
de, a ULS Nordeste tem vindo a realizar naquela Unidade 
sessões de musicoterapia, através de um protocolo com o 
Instituto Politécnico de Bragança, e sessões de cinema adap-
tadas às especificidades destes doentes. O equipamento 
técnico utilizado para a exibição destes filmes é também 

utilizado para lhes proporcionar entretenimento áudio, bem 
como a realização de vídeo-chamadas com os seus familiares 
que se encontram distantes. 

As atividades desenvolvidas na Unidade de Cuidados Paliativos 
reforçam a vertente de humanização dos cuidados de saúde 
que esta ULS presta aos seus utentes.

Cerimónias religiosas na Unidade de Cuidados Paliativos 
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Exposição “como a anestesiologia mudou o mundo” 
nos Hospitais de Bragança e de Mirandela

Esteve patente nas Unidades Hospitalares de Bragança e de 
Mirandela a exposição itinerante intitulada “Como a Aneste-
siologia Mudou o Mundo”.

Através desta exposição, os visitantes puderam conhecer a 
origem e evolução da anestesiologia, desmistificar alguns 
aspetos relacionados com a anestesia e perceber melhor as 
áreas de intervenção da anestesiologia moderna, com uma 
posição central na prática clínica e na atividade hospitalar. 

A mostra é fruto de uma parceria entre a Sociedade Portu-
guesa de Anestesiologia (SPA) e o Serviço de Anestesiologia 

do Centro Hospitalar de Lisboa Norte, e, desde 2014, tem 
passado por diversos hospitais de Norte a Sul do país.

Os painéis sobre a história desta área clínica estiveram assim 
disponíveis ao público durante todo o mês de julho no Hospi-
tal de Mirandela, de onde saíram para serem vistos no Hospi-
tal de Bragança, até ao dia 7 de setembro. Nesta altura estão 
já expostos no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra.

A exposição foi um sucesso junto dos visitantes e dos profis-
sionais de saúde das duas Unidades Hospitalares da ULS 
Nordeste.

20 de Setembro de 2016
Centro Cultural de Macedo de Cavaleiros

1as Jornadas da 
UCF da Diabetes
da ULS Nordeste

CENTRO CULTURAL

Programa Científico
08.45 h – 09.00 h   Abertura do Secretariado

09.00 h – 09.30 h  Sessão de Abertura

09.30 h – 11.30 h  Curso Prático de Insulinoterapia na Diabetes 2
   Quando e como iniciar insulina na diabetes 2
   Como intensificar: basal para basal bolus e basal para pré-misturas
   Discussão de casos clínicos
    Dra. Graça Vargas
    Endocrinologista (Apoio Novo Nordisk)
  
11.30 h – 12.00 h  Intervalo para café

12.00 h – 13.00 h  Erros mais comuns do ensino da insulinoterapia
   Dra. Elisa Tomé (Medicina Interna) e Enf. Mariana Bento
   Unidade Hospitalar de Bragança

13.00 h – 14.30 h  Almoço livre

14.30 h – 16.30 h  Atualização em terapêutica antidiabética na Diabetes 2
   Os velhos e os novos fármacos
   Discussão de casos clínicos
    Prof. Paula Freitas
    Endocrinologista Hospital S. João (Apoio MSD)

16.30 h – 17.00 h  Intervalo
  
17.00 h – 18.00 h  Consulta de enfermagem na pessoa com diabetes: 
   experiência de uma Unidade de Saúde Familiar
   Enf. Alcina Borralho
   USF Vila do Conde 
 

Organização:

UCF da Diabetes

Apoio: 

ANOS
DESDE 1891



Mensagem do Mês

SETEMBRO
REGRESSO À ESCOLA SAUDÁVEL

O início de mais um ano letivo é a  altura para escolher a mochila ideal. 
Esta é uma ferramenta escolar que deve cumprir alguns requisitos, 

para não prejudicar o desenvolvimento das crianças.

Um conselho da

Alças acolchoadas:
devem ter no mínimo 4 cm de 
largura, colocadas na zona dos 
ombros, sem roçar o pescoço.

Pega  acolchoada:
deve ter no mínimo 8 cm de 
largura, permitindo o correto 
transporte da mochila na mão.

Costas rígidas 
e acolchoadas:
acolchoamento
espesso e rígido
ajustável ao corpo.

Arrumação dos 
objetos: 
os objetos mais pesados 
devem ser colocados na 
vertical, próximos das 
costas.

Tamanho: 
deve ser do tamanho das 
costas da criança.

Bandas refletoras:
contribuem para a 
segurança de quem 
circula a pé na estrada.

Cinto regulável:
ajustável à região 
lombar, permite distribuir 
o peso, sem 
sobrecarregar ombros e 

Rodas:
assegurar que é 
material resistente, 
optar por uma pega 
regulável para que, 
quando a criança a 
transportar, não dobre 
o braço e tronco. 
Verificar o 
funcionamento das 
rodas.

Fivelas:
práticas e resistentes. 
As alças partidas ou 
descaídas aumentam o 
esforço e o desequilíbrio.

Alça vertical
regulável:
para ajustar a mochila 
ao corpo.

Posição Correta:
alças ajustadas e colocadas nos dois 
ombros, cinto regulável ajustado à 
cintura. Depois de colocada a parte 
superior deve ficar imediatamente 
abaixo do pescoço e a parte inferior 
5 a 10 cm abaixo do nível da cintura.

ULS


