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O mês de outubro marca muitas famílias pelo regresso das crianças e jovens à escola, para o início de mais um ano letivo. Dos 
jardins-de-infância às secundárias, futuros adultos, de todas as idades, absorvem aí, no meio escolar, não apenas o saber 
erudito, mas cada vez mais lições de vida, que os hão de tornar indivíduos informados, responsáveis e saudáveis. Essa é, pelo 
menos, a meta atual da comunidade educativa, na qual a Saúde desempenha um papel que se tem assumido determinante.

Neste contexto, a Unidade Local de Saúde do Nordeste, através das suas Equipas de Saúde Escolar, tem, por isso, levado a 
cabo um excelente trabalho, envolvendo profissionais de diversas áreas - médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, terapeutas da 
fala, terapeutas ocupacionais, nutricionistas, psicólogos, médicos dentistas, técnicos de saúde ambiental, assistentes sociais 
e assistentes técnicos – numa missão tão relevante e meritória como é a promoção da saúde e a prevenção da doença junto 
daqueles que serão os homens e mulheres de “amanhã”. Os quais levarão, ainda “hoje”, essa mensagem aos seus pais e 
encarregados de educação.

Não se trata apenas de um mero aumento da literacia em saúde, mas sim de, através desse conhecimento, incutir comporta-
mentos, gerar escolhas saudáveis e com elas criar qualidade de vida, em adultos que se querem sãos e felizes. Motivo mais 
do que justificado para desejar a todos – alunos, professores, pais, encarregados de educação, Equipas de Saúde Escolar 
desta ULS e restante comunidade educativa do distrito de Bragança - um saudável ano letivo! 

O Presidente do Conselho de Administração
Dr. Carlos Alberto Vaz
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ULS Nordeste organizou 1as Jornadas sobre a Diabetes

A Unidade Coordenadora Funcional da Diabetes da Unidade 
Local de Saúde (ULS) do Nordeste promoveu, no dia 20 de 
setembro, as 1as Jornadas sobre esta doença, direcionadas 
para profissionais de saúde, que decorreram no Centro Cultu-
ral de Macedo de Cavaleiros.

O presidente do Conselho de Administração da ULS Nordes-
te, Dr. Carlos Vaz, esteve presente na sessão de abertura das 
Jornadas, na qual também marcou presença a Diretora Clínica 
para os Cuidados de Saúde Primários da ULS Nordeste, Dr.ª 
Sílvia Costa, o responsável da Unidade Coordenadora Funcio-
nal da Diabetes da ULS Nordeste, Dr. Raúl Sousa, e o presi-
dente da Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros, Dr. 
Duarte Moreno. 

No âmbito desta iniciativa estiveram em debate temas 
relevantes nesta área, entre os quais “Erros mais comuns do 
ensino da insulinoterapia”, “Atualização em terapêutica 
antidiabética na Diabetes 2”, e “Consulta de enfermagem na 
pessoa com diabetes: experiência de uma Unidade de Saúde 
Familiar”.

Do programa científico do evento fez ainda parte um curso 
prático de insulinoterapia na Diabetes 2, que foi lecionado 
pela especialista em Endocrinologia, Dr.ª Graça Vargas, que 
reuniu cerca de 120 profissionais de saúde, e incluiu a discus-
são de casos clínicos.
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A Unidade Local de Saúde do Nordeste, o Centro Hospitalar 
de Trás-os-Montes e Alto Douro, o Hospital Terra Quente, o 
Instituto Politécnico de Bragança e a Universidade de 
Trás-os-Montes e Alto Douro estão unidos na organização 
das 1as Jornadas de Saúde de Trás-os-Montes e Alto Douro, 
que irão decorrer nos dias 25 e 26 de novembro.

Esta iniciativa inédita reúne, pela primeira vez, entidades 
públicas e privadas da região ligadas à Saúde e ao Ensino. 

As 1as Jornadas de Saúde irão contar com a presença de 
profissionais de Saúde e Docentes de toda a Região de 
Trás-os-Montes e Alto Douro, que irão abordar temas com 
grande impacto no contexto regional. O envelhecimento da 
população, a Rede Nacional de Cuidados Continuados 
Integrados e a capacidade instalada para dar resposta a 
casos de AVC são alguns dos assuntos que irão ser debati-
dos nestas jornadas. O evento terá como palco o grande 
auditório do Centro Cultural Municipal de Mirandela. 

ULS Nordeste é parceira na organização das 1as Jornadas 
de Saúde de Trás-os-Montes e Alto Douro
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Utentes elogiam assistência por parte dos profissionais 
da ULS Nordeste

O profissionalismo, a dedicação e a qualidade dos cuidados 
prestados na Unidade Local de Saúde do Nordeste são alvo 
do reconhecimento tanto de entidades nacionais e interna-
cionais, como daqueles que, de forma direta, beneficiam 
dessa assistência. Os elogios chegam aos serviços através 
de palavras de agradecimento e demonstrações de carinho, 
mas também sob a forma de mensagens escritas, como as 
que abaixo se transcrevem.

Unidade Hospitalar de Mirandela

Venho louvar os cuidados de enfermagem que me têm sido prestados no Serviço de Consulta Externa da Unidade Hospitalar 
de Mirandela.
Pude reparar, ao longo destes dias de tratamento, em todo o zelo e dedicação prestados por parte da equipe de enfermagem, 
assim como está à vista o resultado tão positivo das queimaduras, antes profundas, dos meus dedos na mão esquerda!
Deixo aqui os meus mais sinceros agradecimentos às enfermeiras Beatriz Pinto, Júlia Rodrigues, Paula Dias, Paula Ribeiro e 
Lizete Pires.

-  Sandra Maria Medeiros Diogo

Centro de Saúde de Torre de Moncorvo

Tive necessidade de recorrer, recentemente, aos serviços de enfermagem desse Centro de Saúde, para solicitar a renovação 
de um penso, operação que venho realizando diariamente fruto de uma intervenção cirúrgica recente.
Não sendo uma tarefa de extrema complexidade contém alguma delicadeza e pode provocar alguma dor e desconforto, 
quando realizada sem os devidos cuidados como tive oportunidade de experimentar nos vários locais onde tive de me subme-
ter a esse “ritual”.
Em Moncorvo fui atendido com o maior profissionalismo, com grande simpatia e muita humanidade e por esse motivo me dirijo 
a V. Ex.ª para louvar a forma delicada, profissional e humana com que a sr.ª enfermeira Clementina Lopes me atendeu e acom-
panhou.
Quero igualmente realçar a forma atenciosa e profissional do atendimento desse Centro de Saúde. A todos saúdo e, na pessoa 
de V. Ex.ª, reconhecido, agradeço.

- José Mário Leite

Unidade Local de Saúde do Nordeste

Quero deixar a minha gratidão à equipa de enfermagem que prontamente atendeu o meu marido no Serviço de Urgência 
Básica de Mogadouro.
À Dr.ª Tânia Afonso pelo esforço de tudo fazer para tentar solucionar a situação (Médica de Medicina Interna da Unidade Hospi-
talar de Bragança).
À Unidade de AVC de Macedo de Cavaleiros pelo carinho com que trataram o meu marido até aos últimos momentos da sua 
vida.

- Isabel Ester Martins Corredeira



específico sobre os cuidados a ter durante o transporte das 
mochilas escolares, caraterísticas a ter em conta na sua 
seleção e alguns conselhos de utilização das mesmas.

A equipa da UCC de Mirandela salienta que é cada vez mais 
importante sensibilizar os pais/encarregados de educação 
para a correta utilização e escolha da mochila escolar, tendo 
em conta o impacto que esta tem na saúde das crianças. 

… E sensibiliza para o transporte adequado das mochilas
A UCC de Mirandela desenvolveu ainda, durante o mês de 
setembro, ações de sensibilização direcionadas aos pais e 
encarregados de educação das escolas do 1º e 2º ciclos de 
Mirandela sobre o impacto negativo que o transporte inade-
quado das mochilas tem na saúde das crianças e promoveu 
comportamentos que permitem a sua prevenção.

Além de esclarecerem no momento as dúvidas que os pais e 
encarregados de educação tinham sobre este assunto e de 
aconselharem a correção de falhas detetadas no local, os 
elementos da UCC distribuíram ainda um folheto informativo 
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UCC de Mirandela defende “criança segura” …

A Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) de Mirandela 
promoveu, durante o mês de setembro, a segurança no 
transporte das crianças em automóvel, no percurso entre a 
casa e a escola. A iniciativa, denominada “Reter e Proteger – 
Utilização Adequada dos Sistemas de Retenção de Crian-
ças”, decorreu no âmbito do projeto “Prevenir e Agir”.

A equipa de profissionais de saúde da UCC de Mirandela foi 
ao encontro dos pais e encarregados de educação, no 
espaço circundante dos jardins-de-infância da cidade, com o 
objetivo de os sensibilizar para a adequada utilização dos 

sistemas de retenção de crianças e de aumentar a conscien-
cialização dos mesmos para situações de risco, prevenindo 
eventuais complicações que possam surgir em caso de uso 
inadequado das chamadas “cadeirinhas” e cintos de segu-
rança.

Além de esclarecerem no momento as dúvidas que os pais e 
encarregados de educação tinham sobre este assunto, e de 
aconselharem a correção de falhas detetadas no local, os 
elementos da UCC distribuíram ainda um folheto informativo 
específico sobre sistemas de retenção de crianças.
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Centro de Saúde de Freixo vai à escola
A Equipa de Saúde Escolar do Centro de Saúde de Freixo de 
Espada à Cinta realizou sessões de sensibilização dirigidas aos 
pais e encarregados de educação dos alunos do ensino 
pré-escolar e do 1º e 2º Ciclos.

O objetivo destas sessões passa por, em primeiro lugar, dar a 
conhecer a Equipa logo no início do ano letivo, disponibilizan-
do todo o apoio necessário na área da saúde escolar, e, por 
outro lado, contribuir para o aumento do nível de literacia dos 
responsáveis pelos mais pequenos, contribuindo assim para a 
aquisição de conhecimentos e a adoção de comportamentos 
promotores de uma vida saudável.

Estas sessões abordam temas tão diversos e importantes 
como a promoção da alimentação saudável, as regras diárias 
da higiene corporal e da higiene oral, a importância do 
sono/repouso, a escolha das mochilas e o transporte adequa-
do das crianças no percurso entre casa e a escola, nomeada-
mente no automóvel (abordagem realizada em colaboração 
com a Guarda Nacional Republicana – Núcleo de Moncorvo).

A iniciativa decorreu no Agrupamento de Escolas de Freixo de 
Espada à Cinta e abrangeu cerca de 200 pais/encarregados 
de educação.

UCC de Bragança promove saúde escolar 
A Equipa de Saúde Escolar de Bragança esteve presente no 
início de mais um ano letivo, dando a conhecer aos pais e 
encarregados de educação dos diferentes ciclos de ensino os 
seus elementos, os projetos de saúde escolar a desenvolver 
ao longo do ano e ainda convidando estes responsáveis a uma 
participação ativa nas atividades, contribuindo assim para o 
seu sucesso.

No regresso às aulas, os profissionais da Unidade de Cuidados 
na Comunidade (UCC) de Bragança aproveitaram também 
para deixar alguns conselhos, nomeadamente quanto à higie-
ne oral e corporal, alimentação saudável, repouso, educação 
postural, entre outros, de modo a promover um ano letivo 
saudável, seguro e feliz.

Neste âmbito, a Equipa de Saúde Escolar de Bragança reuniu 
com os pais e encarregados de Educação dos três Agrupa-
mentos Escolares de Bragança. 



UCC de Mogadouro leva saúde e segurança à escola 
No mês de regresso às aulas, a Unidade de Cuidados na 
Comunidade (UCC) de Mogadouro desenvolveu sessões de 
sensibilização dirigidas aos pais e encarregados de educa-
ção dos alunos do ensino pré-escolar e do 1.º ciclo.

O objetivo é aumentar a literacia dos responsáveis pelos mais 
pequenos nas áreas da saúde e segurança. Assim, foram 
promovidas sessões de esclarecimento sobre temas tão 
importantes como a promoção da alimentação saudável, as 
regras da higiene oral, a importância do sono/repouso, a 
escolha das mochilas e o transporte adequado das crianças 
no percurso entre casa e a escola, nomeadamente no auto-
móvel (abordagem realizada em colaboração com a Guarda 
Nacional Republicana). A UCC de Mogadouro espera assim que esta aprendizagem 

se reflita não só em conhecimento acrescido, mas funda-
mentalmente na replicação do mesmo no comportamento 
dos alunos, promovendo hábitos saudáveis e seguros, quer 
na escola, quer de forma continuada em casa. 

Nestas sessões a Equipa de Saúde Escolar de Mogadouro 
dá-se a conhecer aos pais e encarregados de educação 
logo no início do ano letivo, disponibilizando-se para apoiar 
as crianças e os seus agregados familiares nesta área ao 
longo do período escolar. 

A iniciativa decorreu no Jardim de Infância da Santa Casa da 
Misericórdia e no Agrupamento de Escolas de Mogadouro, 
abrangendo cerca de 300 pais/encarregados de educação.
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Avaliação da literacia em saúde em alunos do distrito de 
Bragança apresentada em Matosinhos
A equipa de Saúde Escolar da Unidade Local de Saúde do 
Nordeste apresentou os resultados da primeira avaliação da 
literacia em saúde efetuada a alunos do 5º, 7º, 10º e 12º anos 
do distrito de Bragança no encontro científico “Sinergias em 
Saúde”, que decorreu nos dias 21 e 22 de setembro, em 
Matosinhos.

No âmbito deste estudo foram aplicados 1285 questionários, 
dos quais 340 a alunos do EB 2 (5º ano), 418 a alunos do EB 
3 (7º ano) e 527 alunos do ensino secundário (10º e 12º anos), 
tendo-se registado uma fraca participação dos concelhos de 
Mirandela, Bragança e Vila Flor. Neste sentido, foram avalia-
dos o nível de literacia e os comportamentos nas seguintes 
áreas: higiene oral, alimentação saudável, exercício físico, 
higiene corporal, hábitos de sono, transportes saudáveis, 
sexualidade, consumos nocivos e substâncias psicoativas. 

Esta avaliação permitiu concluir que, de um modo geral, os 
1285 jovens inquiridos estão bem informados relativamente 
aos temas do questionário. 

Verificou-se ainda que os alunos, embora possuam níveis de 
literacia em saúde aceitáveis, quando confrontados com a 

prática diária demonstram ainda alguns comportamentos 
contraditórios.

Neste sentido, as equipas de saúde escolar assumem um 
grande desafio, que implica a construção futura de projetos 
de intervenção mais direcionados às reais necessidades da 
população escolar, tendo em vista uma intervenção cada vez 
mais precoce em torno do desenvolvimento de competências 
pessoais. 
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A Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) de Bragança 
está a dar formação a Famílias de Acolhimento e a cuidadores 
informais de idosos, tendo em vista a sua capacitação para 
lidar com os problemas específicos das pessoas de quem 
cuidam.

Estas ações realizam-se no âmbito do projeto SOS Cuidador, 
que pretende dar resposta às necessidades das famílias de 
acolhimento, que, de acordo com a legislação vigente, têm 
direito a receber formação inicial e contínua, no sentido de 
adquirirem conhecimentos e competências para melhorar os 
cuidados aos idosos acolhidos.

Os temas da formação são selecionados de acordo com as 
dificuldades expressas pelos próprios participantes, que têm 
assim oportunidade de adquirir competências em cuidados 
geriátricos e também de reforçar as capacidades e compe-
tências para gerir situações complexas em contexto de pres-
tação de cuidados às pessoas idosas. As sessões decorrem 
mensalmente no Centro de Saúde de Santa Maria e permitem 
aos cuidadores partilhar informações e conhecimentos, o que 
contribui, por um lado, para facilitar o seu trabalho, e, por 
outro lado, traduz-se numa melhoria da qualidade do apoio 
dado aos próprios idosos.

A UCC de Bragança tem vindo a promover ações de forma-
ção para as famílias de acolhimento do concelho e, este ano, 
alargou as ações aos cuidadores informais, tendo em vista 
minimizar as dificuldades que muitas vezes estes sentem em 
dar resposta às necessidades dos idosos dependentes.

Este ano já foram abordados diversos temas relacionados 
com a prestação de cuidados a idosos, entre eles a nutrição 
e alimentação, mobilizações e posicionamentos, dispositivos 
médicos, prevenção de úlceras de pressão e primeiros socor-
ros. No passado dia 22 realizou-se mais uma sessão, subor-
dinada ao tema “Cuidados a ter com o utente algaliado”, 
dinamizada pela Enf.ª Madalena Barreira e pelo Dr. António 

Vacina contra a gripe gratuita para mais doentes 
e para os colaboradores da ULS Nordeste

A  gratuitidade da vacina contra a gripe foi este ano alargada 
a doentes a aguardar transplante, sob quimioterapia, com 
trissomia 21, fibrose quística, doença neuromuscular e com 
défice de alfa-1 antitripsina.

A vacinação vai continuar a ser gratuita para pessoas a partir 
dos 65 anos e para internados em instituições. Os grupos 
prioritários são idosos com 65 ou mais anos, doentes cróni-
cos e imunodeprimidos, grávidas e profissionais de saúde.
A Unidade Local de Saúde Nordeste disponibiliza a vacina a 
todos os colaboradores interessados, promovendo assim a 
prevenção da doença. 

A gripe é uma doença aguda viral que afeta predominante-
mente as vias respiratórias e ocorre, geralmente, entre os 

UCC de Bragança dá formação a famílias de acolhimento 
e a cuidadores informais

meses de novembro e março. O vírus é transmitido através de 
partículas de saliva de uma pessoa infetada, expelidas sobre-
tudo através da tosse e dos espirros, mas também por contac-
to direto, por exemplo, através das mãos.

Ação de sensibilização para os problemas do consumo do álcool

A UCC de Bragança realizou, no dia 27 de setembro, mais uma ação 
de sensibilização na Associação Reaprender a Viver, desta vez subor-
dinada ao tema “Consumo de álcool, do abuso à dependência”.

Estas iniciativas são direcionadas para a população vulnerável, tendo 
em vista a prevenção de comportamentos de risco e a promoção de 
hábitos saudáveis.

Após esta ação de sensibilização seguiu-se a intervenção da equipa 
de rua, no âmbito da redução de riscos e minimização de danos, na 
Associação Reaprender a Viver.



Os Serviços de Nutrição e Alimentação, de Medicina Intensiva 
e de Cirurgia e o Grupo de Nutrição Artificial da Unidade Local 
de Saúde (ULS) do Nordeste promoveram, no dia 28 de 
setembro, ações de formação sobre Suporte Nutricional no 
doente crítico e no doente cirúrgico, nas quais participaram 
cerca de 70 colaboradores.

No âmbito desta formação, foi apresentado o Grupo de Nutri-
ção Artificial da ULSNE, que é um grupo multidisciplinar, 
nomeado no passado mês de abril, que tem como finalidade 
garantir as melhores práticas no tratamento nutricional do 
doente desnutrido ou em risco de desnutrição que necessita 
de suporte nutricional artificial, assegurando a correta gestão 
de recursos humanos e materiais. Através deste grupo, 
pretende-se facilitar a adequação das técnicas, equipamen-
tos e produtos utilizados para o suporte nutricional artificial e 
motivar os intervenientes (equipas médicas, de enfermagem, 
farmacêuticos e outros) para a importância da terapêutica 
nutricional no doente, tanto ao nível do internamento hospita-
lar como em ambulatório. 

Estas ações de formação permitiram a partilha de experiências 
com um painel de formadores com grande experiência clínica e 
científica na área da nutrição artificial. Durante a manhã esteve 
presente como orador o Dr. Nuno Carvalho, Cirurgião do 
Hospital Garcia de Orta, em Almada, que falou acerca da 
importância do suporte nutricional no doente cirúrgico. 

Foi também preletora a Dra. Sónia Cabral, Nutricionista do 
Serviço de Nutrição e Alimentação do Instituto Português de 
Oncologia do Porto, que partilhou a sua experiência na prescri-
ção de suporte nutricional no doente crítico e cirúrgico.  

Nesta formação participou ainda o Dr. Fernando Coelho, 
médico de Medicina Intensiva no Instituto Português de Onco-
logia do Porto e investigador na área da terapia nutricional no 
doente crítico, que falou sobre a sua experiência em relação ao 
suporte nutricional no doente crítico.

A Dra. Maria Almeida, de uma entidade Farmacêutica parceira 
do evento, elucidou os formandos acerca dos tipos de bolsas 
de nutrição parentérica e foram esclarecidas dúvidas acerca da 
sua utilização na prática clínica. 
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Formação em Suporte Nutricional reuniu 70 colaboradores 
da ULS Nordeste
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UCC de Mirandela promove a saúde junto da população idosa
A Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) de Mirandela 
realizou ações de promoção da saúde junto da população 
idosa com o objetivo de sensibilizar esta faixa etária para a 
importância de se manter ativa, assim como para as vantagens 
da prática regular da atividade física e mental. 

Esta iniciativa, que decorreu na última semana de setembro, 
inseriu-se no projeto “Envelhecer Saudável” e foi desenvolvida 
no âmbito do Dia Internacional do Idoso, que se assinala a 1 de 
outubro.

No âmbito destas ações, que abrangeram 39 idosos do conce-
lho de Mirandela, os profissionais de saúde distribuíram ainda 
um folheto informativo específico sobre o envelhecimento ativo.

De acordo com a equipa da UCC, no âmbito dos cuidados de 
saúde é impreterível promover junto da população idosa um 
envelhecimento ativo, que lhes proporcione um bem-estar 
físico, mental e social. 



As Unidades de Cuidados na Comunidade (UCC) de Macedo 
de Cavaleiros e de Mogadouro, integradas na Unidade Local 
de Saúde (ULS) do Nordeste, comemoraram, no dia 29 de 
setembro, o Dia Mundial do Coração, com a realização de 
atividades de promoção da saúde junto da comunidade.

Em Macedo de Cavaleiros, a equipa da UCC assinalou esta 
data junto dos utentes com a avaliação da tensão arterial, da 
frequência cardíaca e do perímetro abdominal, e com a distri-
buição de folhetos informativos. Os profissionais decoraram 
ainda a entrada do Centro de Saúde com cartazes alusivos a 
esta temática.

Ao assinalar esta data comemorativa, os profissionais de 
saúde pretendem reforçar a informação aos utentes ao nível 
da importância do coração como órgão vital do organismo 
humano, sobre os fatores de risco das doenças relacionadas 
com o sistema cardiovascular e sobre os sinais de alerta e 
medidas de prevenção das doenças cardiovasculares.

Em Mogadouro, a equipa da UCC realizou atividades para a 
comunidade escolar. Neste sentido, cerca de 300 crianças do 
pré-escolar e do 1.º Ciclo do Agrupamento de Escolas e do 
Jardim-de-Infância da Santa Casa da Misericórdia participa-
ram na construção de um coração humano, o qual foi preen-
chido com desenhos e com mensagens elaborados pelos 
alunos sobre este tema. Das atividades fizeram ainda parte 
uma aula de Fitness (com a colaboração dos professores do 
Gabinete de Desporto), um lanche saudável e uma dramatiza-
ção sobre os cuidados a ter para manter o coração saudável.
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A Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste tem acolhido 
consultas gratuitas de Diagnóstico Precoce do Cancro Oral 
promovidas pela Delegação de Bragança da Liga Portuguesa 
Contra o Cancro (LPCC) - Núcleo Regional do Norte, em 
parceria com a Unidade Móvel de Estomatologia e Medicina 
Dentária da Liga Contra o Cancro e a Associação Portuguesa 
de Medicina Dentária Hospitalar.

No dia 24 de setembro estas consultas realizaram-se no 
Centro de Saúde de Vimioso e tiveram uma adesão elevada 
por parte da população. Este ano, já foram efetuados 
rastreios em Bragança (12 de março), Mogadouro (9 de abril) 
e Vila Flor (23 de julho).

Esta iniciativa tem como objetivo detetar lesões da cavidade 
oral numa fase inicial, prevenindo assim, através de um 
simples rastreio, situações mais graves.

Consulta de diagnóstico precoce 
do cancro da cavidade oral 

ULS Nordeste comemorou Dia Mundial do Coração



Autarquias, entre outros, que visem a promoção da saúde, a 
prevenção da doença, a redução das desigualdades, a conti-
nuidade dos programas e a sustentabilidade das ações de 
capacitação da comunidade educativa. 

A População alvo do PNSE abrange toda a comunidade 
educativa (alunos, professores e educadores, pais e encarre-
gados de educação e todo o pessoal não docente). O PNSE 
desenvolve-se nos Estabelecimentos de Educação e Ensino 
(EEE) do Ministério da Educação: Agrupamentos Escolares e 
Escolas não Agrupadas (AE) com atividade em jardim-de-in-
fância, Ensino Básico e Secundário; Instituições Particulares 
de Solidariedade Social (IPSS) com intervenção na população 
escolar e, sempre que os recursos humanos o permitam, em 
instituições privadas com acordo de cooperação.

A Saúde Escolar é um programa da responsabilidade local, 
em termos de coordenação e monitorização, das Unidades 
de Saúde Pública e operacionalizado pelos profissionais de 
saúde de várias disciplinas dos Centros de Saúde em parceria 
institucional com professores, educadores e restante comuni-
dade educativa. Deste modo, médicos, fisioterapeutas, 
terapeutas da fala, terapeutas ocupacionais, enfermeiros, 
nutricionistas, psicólogos, médicos dentistas, técnicos de 
saúde ambiental, assistentes sociais, assistentes técnicos, 
são profissionais integrantes nas equipas de saúde escolar de 
cada um dos concelhos do círculo da Unidade Local de 
Saúde do Nordeste.

Estas equipas multidisciplinares promovem um trabalho estru-
turado, sustentado, coerente e contínuo em torno de determi-
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nantes da saúde. Na área da capacitação estas equipas 
desenvolvem projetos no âmbito da saúde mental e compe-
tências socioemocionais, educação para os afetos e a sexua-
lidade, alimentação saudável e atividade física, higiene corpo-
ral e saúde oral, hábitos de sono e repouso, educação postu-
ral, prevenção do consumo de tabaco, bebidas alcoólicas e 
outras substâncias psicoativas, bem como comportamentos 
aditivos sem substâncias. No campo das condições de saúde 
os supra profissionais intervêm também na esfera da saúde 
de crianças e jovens, necessidades de saúde especiais, 
saúde de docentes e não docentes. Relativamente ao 
ambiente escolar e saúde promove-se o ambiente escolar 
seguro e saudável, o desenvolvimento sustentável, avaliação 
dos riscos ambientais para a saúde, prevenção dos acidentes 
e primeiros socorros.

O PNSE pressupõe a participação ativa e construtiva da 
população e sociedade em geral, numa perspetiva crítica e 
envolvimento presente e contínuo, nomeadamente outros 
setores e profissionais das mais diversas áreas do saber, que 
favoreçam a partilha do conhecimento e a integração de 
ações que melhorem as competências em saúde de crianças 
e jovens. 

Equipa Coordenadora do 
Programa Nacional de Saúde 

Escolar da ULS Nordeste

Numa perspetiva histórica, o conceito e as práticas da Saúde 
Escolar evoluíram ao longo do tempo. O novo paradigma de 
Saúde Escolar foi desencadeado pela Carta de Ottawa, em 
1986, com o reconhecimento de que a saúde é gerada e vivida 
pelas pessoas nos espaços da sua vida diária. É a interação 
entre os ambientes e as pessoas que cria um padrão de saúde 
do indivíduo, da família, da escola e da 
comunidade. Atualmente, esse paradig-
ma evoluiu, na medida em que a evidên-
cia científica em promoção da saúde em 
meio escolar, a inovação e a necessida-
de de recentrar o ‘alvo’ da sua ação, 
sendo agora mais voltado para os resul-
tados. 

Portugal integra, desde 1994, na sequ-
ência das recomendações da Organiza-
ção Mundial de Saúde (OMS), a Rede 
Europeia das Escolas Promotoras de 
Saúde (EPS), que conduziu a uma 
efetiva implementação da promoção da 
saúde em meio escolar. No contexto 
nacional, os princípios das EPS – 
equidade, sustentabilidade, participa-
ção democrática, educação inclusiva e 
empowerment de toda a comunidade 
educativa para a saúde e o bem-estar – 
continuam a ser uma referência, um objetivo comum da 
Educação e da Saúde e a nortear a intervenção da Saúde 
Escolar. A Escola é o lugar privilegiado para promover a saúde 
ao longo desta importante etapa do ciclo de vida. A promoção 
da saúde em meio escolar, assente nos princípios das EPS e 
numa metodologia de trabalho por projeto, tem como ponto 
de partida as necessidades reais da população escolar, desen-
volve processos de ensino/aprendizagem que melhoram os 
resultados académicos e contribui para elevar o nível de litera-
cia para a saúde e melhorar o estilo de vida da comunidade 
educativa.

O desenvolvimento de competências socioemocionais ajuda 
os alunos a tornarem-se mais resilientes, permite-lhes reco-
nhecer as suas próprias emoções e a maneira mais adequada 
de lidar com elas e gerir de forma responsável a tomada de 
decisões, sejam relacionadas com a sua saúde ou com a sua 
vida.

 A Saúde Escolar procura entender, desvendar e atuar sobre a 
realidade complexa dos comportamentos e proteger a saúde 
de crianças e jovens, salvaguardando-a das/os mais vulnerá-
veis. Intervir, globalmente, implica uma abordagem holística da 
saúde na escola e uma intervenção biopsicossocial sobre o 
indivíduo. Os sistemas de Saúde e da Educação estão intrinse-
camente ligados: crianças saudáveis aprendem de forma mais 
eficaz e a educação tem um papel primordial na prosperidade 
económica e na manutenção da saúde ao longo da vida.

O Programa Nacional de Saúde Escolar (PNSE) 2015, apro-
vado por despacho do Sr. Diretor Geral da Saúde e publica-
do em Diário da República no dia 10 de Agosto de 2015, 
assenta numa Visão em que todas as crianças e jovens têm 
direito à saúde e à educação e devem ter a oportunidade de 
frequentar uma escola que promova a saúde e o bem-estar”.

O PNSE propõe como Finalidade, contribuir para mais 
saúde, mais educação, mais equidade e maior participação 
e responsabilização de todos/as com o bem-estar e a quali-
dade de vida de crianças e jovens. O mesmo documento 
legal tem por base os objetivos seguintes: 
I. Promover estilos de vida saudável e elevar o nível de litera-
cia para a saúde da comunidade educativa; 
II. Contribuir para a melhoria da qualidade do ambiente 
escolar e para a minimização dos riscos para a saúde; 
III. Promover a saúde, prevenir a doença da comunidade 
educativa e reduzir o impacto dos problemas de saúde no 
desempenho escolar dos/as alunos/as; 
IV. Estabelecer parcerias para a qualificação profissional, a 
investigação e a inovação em promoção e educação para a 
saúde em meio escolar.

A nível regional e local, é crucial um maior envolvimento dos 
órgãos dos serviços de saúde e da Escola nos Projetos de 
Educação para a Saúde (PES) em meio escolar. A imple-
mentação do PNSE requer, ainda, trabalho em equipa, 
envolvimento de alunos/as, pais/mães ou encarregados de 
educação, parcerias que valorizem a saúde nas suas políti-
cas e participação ativa de todos/as no planeamento, na 
organização e na avaliação dos processos de ensino/apren-
dizagem e dos resultados das ações.

A intervenção em ambiente escolar exige compromissos 
dos Sistemas de Saúde, Educação, Segurança Social, 

Saúde Escolar – Uma abordagem holística da saúde na 
escola e uma intervenção biopsicossocial sobre o indivíduo
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Mensagem do Mês

OUTUBRO
VACINE-SE CONTRA A GRIPE!

Já começou a campanha de vacinação contra a gripe. 
É que esta doença aguda das vias respiratórias, que tanta gente afeta, 

à medida que as temperaturas descem, pode ser evitada. 

ULS
Um conselho da

A vacina contra a gripe é recomendada para grupos prioritários, onde se incluem as 
pessoas com mais de 65 anos, doentes crónicos e imunodeprimidos, 

grávidas e profissionais de saúde.

E é gratuita para pessoas a partir dos 65 anos, internados em instituições, doentes 
crónicos, a aguardar transplante, sob quimioterapia, com trissomia 21, 

fibrose quística e com doença neuromuscular.

A toma anual da vacina contra o vírus da gripe é uma das medidas mais 
importantes de prevenção desta doença. Por isso dirija-se ao Centro de Saúde 

e fale com o seu médico de família.


