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Este ano de 2016 caminha para o fim com excelentes notícias para a Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste. Uma delas, 
muito ambicionada, é a confirmação de um investimento, no valor de 2,2 milhões de euros, no Hospital de Bragança, que vai 
possibilitar a edificação de um remodelado Bloco Operatório, com nova Central de Esterilização e um moderno Laboratório de 
Patologia Clínica.

2017 será, sem dúvida, um ano marcante para este Hospital, sede da ULS Nordeste, onde os utentes e os profissionais terão, 
sem dúvida – e mais de quatro décadas passadas da sua inauguração - as melhores condições estruturais para a prestação 
de cuidados de saúde, com segurança e conforto. Aguarda-se pois com expetativa tão ambicionada obra.

Outra boa notícia, também na área dos cuidados hospitalares, é a redução do número de infeções, fruto do empenho geral 
dos Serviços que implementaram o projeto “STOP Infeção Hospitalar”, com o apoio da Equipa de Coordenação Local do 
PPCIRA – Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistência a Antimicrobianos. Os resultados mostram que 
estamos no bom caminho, pelo que o projeto poderá estender-se a outras valências, com todos os ganhos em saúde para os 
doentes e o trabalho dos profissionais.

Salienta-se ainda o facto de o Departamento de Cuidados Paliativos desta ULS ter sido apresentado na vizinha Espanha como 
um exemplo a seguir, o que tanto nos orgulha e nos motiva a continuar.

Numa altura em que tanto se debate a Saúde, incluindo na região, merecem igualmente uma palavra de incentivo os Cuidados 
de Saúde Primários, para que se mantenha o excelente trabalho que têm feito até aqui, no acompanhamento de proximidade 
aos utentes.

Congratulação pelos sucessos alcançados e motivação para os desafios futuros, é o que nos move! 

Carlos Vaz
Presidente do Conselho de Administração
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Investimento de 2,2 milhões de euros 
no Hospital de Bragança
O Hospital de Bragança vai ser alvo de um investimento no 
valor de 2,2 milhões de euros, que contempla a construção de 
um novo edifício, onde ficarão localizadas as valências de 
Bloco Operatório, Central de Esterilização e Laboratório de 
Patologia Clínica. 

O projeto foi submetido pela Unidade Local de Saúde (ULS) 
do Nordeste a uma candidatura ao Programa Operacional 
Regional do Norte – Norte 2020, entretanto aprovada pela 
respetiva Comissão Diretiva, com um financiamento comuni-
tário atribuído de 1,5 milhões de euros. A restante verba 
necessária à concretização do empreendimento provirá do 
reforço do capital social da ULS Nordeste, no valor de 1,2 
milhões de euros, que já está disponível para esse fim. 

Neste momento encontra-se em preparação o concurso 
internacional a ser lançado para a realização da obra.

Bloco Operatório duplica área

Será construído de raiz um edifício com 4 pisos e uma área 
total de 711m2, fazendo a interligação entre o edifício principal 
do Hospital e o Serviço de Urgência Médico-Cirúrgica, ao qual 
dará um apoio fundamental.

O novo Bloco Operatório, localizado no 2º piso, beneficiará da 
remodelação do atual, passando a dispor de 3 salas de opera-
ções (duas destinadas a cirurgia programada e uma para 
cirurgias urgentes), 2 salas de indução (anestesia), zona de 
recobro com 6 camas e diversos espaços de apoio. A área do 
Bloco mais do que duplicará relativamente ao que neste 
momento funciona, possibilitando uma maior capacidade de 
resposta, organização, conforto e segurança na prestação de 
cuidados ao doente cirúrgico.

No piso -1 ficará localizada a também nova Central de Esterili-
zação, com circuitos totalmente independentes de transporte 
de materiais, assim como de circulação de pessoas, garantin-
do toda a segurança imprescindível nos procedimentos deste 
foro.

Moderno Laboratório de Análises

No rés-do-chão do edifício a construir funcionará aquela que 
é uma antiga aspiração quer dos utentes quer dos profissio-
nais de saúde: um moderno posto de colheita para análises, 
com 4 salas de recolha e uma ampla sala de espera, com 
60m2. 

Os laboratórios propriamente ditos – de microbiologia, bioquí-
mica, imunologia, hematologia e imunohemoterapia – funcio-
narão no piso superior, o 3º, onde serão operacionalizados 
todos os exames de Patologia Clínica.

A ULS do Nordeste está assim deveras expectante com o 
início dos trabalhos de edificação deste projeto, que represen-
tam um dos maiores e mais ambicionados investimentos 
desta entidade.
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ULS Nordeste reduz infeções hospitalares em mais de 50%

A Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste registou uma 
redução superior a 50 por cento em algumas infeções hospita-
lares no primeiro ano de implementação do projeto “Stop 
Infeção Hospitalar!”, promovido e financiado pela Fundação 
Calouste Gulbenkian (FCG).

Esta iniciativa foi lançada pela FCG em 2015, que, por concur-
so público, selecionou 12 hospitais a nível nacional, entre os 
quais a ULS do Nordeste, tendo em vista a implementação de 
uma metodologia de melhoria contínua que procura reduzir 
em 50 por cento a incidência das infeções hospitalares num 
período de três anos.

Durante o primeiro ano de implementação do projeto, os resul-
tados alcançados pela ULS do Nordeste superam os objetivos 
iniciais e são motivo de orgulho para as equipas clínicas dos 
serviços que a ele aderiram - que se têm empenhado diaria-
mente na melhoria contínua dos cuidados de saúde prestados 
aos utentes - como para a equipa gestora do projeto - Dr.ª 
Cristina Nunes, Dr.ª Prudência Vaz e Enf.ª Irene Barros, 
também membros do Grupo Coordenador Local do Programa 
de Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistência a Antimi-
crobianos (PPCIRA) - promotor do concurso e que assegura o 
acompanhamento e monitorização do projeto na instituição.

Benefícios para os utentes
 
Estes excelentes resultados puderam ser comprovados por 
uma comissão de peritos do Institute for Healthcare Improve-
ment (IHI) e por peritos da FCG - Frank Federico, Annette 
Bartley, Aidan Fowler e Artur Paiva - no âmbito de uma visita 
realizada, na passada quarta-feira, dia 19 de outubro, aos 
Serviços Clínicos da ULS do Nordeste onde está a ser imple-
mentado o projeto “Stop Infeção Hospitalar!”. 

A equipa, composta por quatro peritos nas áreas de liderança 
e gestão para a prevenção de infeções associadas a cuidados 
de saúde (IACS) e em áreas técnicas de aplicação de interven-
ções que de acordo com o estado da arte previnem IACS, 
efetuou visitas aos Serviços de Medicina nas Unidades Hospi-
talares de Bragança e de Mirandela, ao Serviço de Medicina 
Intensiva (Bragança), ao Serviço de Cirurgia na Unidade 

Hospitalar de Bragança e ao Serviço de Ortopedia na Unida-
de Hospitalar de Macedo de Cavaleiros.

Entre os excelentes resultados alcançados pela ULS do 
Nordeste destaque para a redução consistente e superior a 
50 por cento nas infeções do trato urinário associado a caté-
ter vesical (algália) nos Serviços de Medicina nas Unidades 
Hospitalares de Bragança e de Mirandela, em infeções 
relacionadas com intervenções cirúrgicas, como por exemplo 
a cirurgia da vesícula não contaminada, na Unidade Hospita-
lar de Bragança, e nas infeções associadas à colocação de 
próteses da anca e do joelho, no Serviço de Ortopedia na 
Unidade Hospitalar de Macedo de Cavaleiros. 

Com excelente desempenho no âmbito deste projeto desta-
ca-se o Serviço de Medicina na Unidade Hospitalar de Miran-
dela, que eliminou completamente as infeções hospitalares 
do trato urinário associadas a catéter vesical, não registando 
qualquer infeção desde 27 de dezembro de 2015 (ver texto 
na página seguinte).
 
Prioridade nacional 
 
De realçar que as infeções adquiridas em meio hospitalar são 
um problema que afeta todos os países, mas que assumiu 
uma dimensão preocupante em Portugal, onde se verificam 
das taxas de prevalência mais elevadas de infeções associa-
das aos cuidados de saúde. 

O Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e de Resis-
tência a Antimicrobianos (PPCIRA) foi criado em Fevereiro de 
2013, resultando da junção de dois programas (Programa 
Nacional de Controlo de Infeção e Programa Nacional de 
Prevenção das Resistências aos Antimicrobianos). Centra a 
sua intervenção num conjunto de programas de vigilância 
epidemiológica e de avaliação de prevalência e de uso de 
antimicrobianos.

As infeções hospitalares mantêm-se, todavia, como um 
problema major de saúde pública, o que justifica a iniciativa 
da Fundação Calouste Gulbenkian e do Ministério da Saúde, 
num esforço comum para reduzir as infeções adquiridas em 
12 hospitais, utilizando uma metodologia que, quando bem 
sucedida, deve ser replicada e induzir uma mudança no senti-
do da melhoria da segurança do doente em Portugal.
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Se os resultados da implementação do projeto “STOP Infeção 
Hospitalar” na Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste 
estão a ser um sucesso, no Serviço de Medicina Interna do 
Hospitalar de Mirandela, em particular, são de tal maneira um 
êxito que esta equipa é mesmo um exemplo a nível nacional, 
entre as 12 instituições participantes na iniciativa da Fundação 
Calouste Gulbenkian. 

Isto porque desde 27 de Dezembro de 2015 que não se regis-
ta qualquer infeção urinária neste Serviço. Ou seja, a taxa de 
infeção do trato urinário associado a catéter vesical (algália), 
que no início do projeto, há um ano, era de 4,2%, e cuja meta 
era ser reduzida para metade, ou seja, 2,1%, ao longo de três 
anos, é atualmente, e já desde aquela data, de 0%. 

Perante este excelente resultado, a equipa do Serviço de 
Medicina Interna do Hospitalar de Mirandela está naturalmen-
te orgulhosa e mostra-se determinada, quer em dar continui-
dade ao trabalho de controlo da infeção desenvolvido no 
âmbito do projeto, quer em replicar, se possível, a sua experi-
ência nas equipas de outros serviços clínicos da ULS Nordeste.

Superar obstáculos

Os profissionais reconhecem, contudo, que não foi um 
processo fácil. Na fase inicial houve dúvidas perante algo que 
era completamente novo e representava um esforço acresci-
do. Uma certa “resistência à mudança”. Foram por isso várias 
as dificuldades que tiveram que ser ultrapassadas. Mas 

Taxa zero de infeções urinárias 
no Serviço de Medicina do Hospital de Mirandela

“O projeto STOP Infeção Hospitalar foi uma oportunidade para melhorarmos, enquanto profissionais, 
enquanto equipa e na evolução dos cuidados que prestamos aos doentes.”

Enf. José Clemente – Enfermeiro responsável pelo Serviço de Medicina da Unidade Hospitalar de Mirandela

Núcleo “duro” do projeto STOP Infeção Hospitalar no Serviço
• Dr. Carlos Martins - Médico
• Enf.ª Ângela Fernandes
• Enf.ª Marina Esteves 
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perante os benefícios que a implementação do projeto trazia, 
em primeiro lugar para os doentes, com a melhoria dos cuida-
dos prestados, e também para os próprios profissionais de 
saúde, na organização e desempenho do seu trabalho, a 
adesão foi crescendo entre a equipa, o compromisso com as 
metas solidificou-se e a dada altura o entusiasmo era geral, 
resultando em pleno sucesso e larga superação de todas as 
expetativas.

Hoje, constata-se que houve uma mudança global na forma de 
ver e tratar o doente algaliado internado no Serviço de Medici-
na. Se antes se fazia bem, agora faz-se ainda melhor. Houve, 
de facto, com este projeto, segundo o enfermeiro responsável, 
José Clemente, “uma melhoria qualitativa dos cuidados presta-
dos aos utentes”. Isso passou por “tornar as boas práticas 
intrínsecas a cada profissional, assimilá-las e incorporá-las nas 
suas rotinas”, ou seja, “o grande desafio é mudar toda uma 
cultura” na prestação de cuidados.

Trabalhar em equipa

O conceito de trabalho em equipa, associado ao esforço contí-
nuo no compromisso com os objetivos do projeto, é uma peça 
chave deste sucesso. Assim o confirmam os profissionais, 
desde os que estão há mais tempo no Serviço aos recém-che-
gados.

O envolvimento de todos os profissionais foi fundamental para 
superar os objetivos iniciais. Esta foi, na ótica do Dr. Carlos 

Martins, um dos médicos que aderiu ao projeto desde o seu 
início, a grande mudança que ocorreu naquele Serviço e que 
permitiu a toda a equipa (médicos, enfermeiros e assistentes 
operacionais) “abordar o doente de uma forma diferente, 
passando a estar desperta para pormenores que fazem toda 
a diferença ao nível da prevenção de infeções hospitalares”.

O projeto STOP Infeção Hospitalar fez parte da integração da 
enfermeira Ana Barbeiro no Serviço de Medicina da Unidade 
Hospitalar de Mirandela. “Quando comecei, rapidamente 

percebi a importância deste projeto, o impacto que tinha na 
prestação de cuidados e, por isso mesmo, o empenho de 
toda a equipa, a nível multidisciplinar, em alcançar as metas 
propostas. Era evidente o compromisso e a preocupação de 
todos na adoção das melhores práticas no controlo da 
infeção”, afirma a enfermeira, que logo aderiu ao projeto. 

À medida que a implementação do STOP Infeção Hospitalar 
foi avançando, a equipa foi ficando mais coesa, mais motiva-
da e ainda mais focalizada no doente.
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Perante este excelente resultado, a equipa do Serviço de 
Medicina Interna do Hospitalar de Mirandela está naturalmen-
te orgulhosa e mostra-se determinada, quer em dar continui-
dade ao trabalho de controlo da infeção desenvolvido no 
âmbito do projeto, quer em replicar, se possível, a sua experi-
ência nas equipas de outros serviços clínicos da ULS Nordeste.

Superar obstáculos

Os profissionais reconhecem, contudo, que não foi um 
processo fácil. Na fase inicial houve dúvidas perante algo que 
era completamente novo e representava um esforço acresci-
do. Uma certa “resistência à mudança”. Foram por isso várias 
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Disseminar conhecimento

O desafio levou também a um maior investimento na forma-
ção. As enfermeiras Ângela Fernandes e Marina Esteves, do 
núcleo duro da implementação do projeto no Serviço de Medi-
cina, e que tiveram um papel fundamental na comunicação 
entre os elementos da equipa, salientam a importância da 
disseminação da informação.  

Estes elos de ligação e fontes de comunicação estão no 
entanto, além da formação interna no Serviço, a trabalhar com 
as famílias e com outros cuidadores dos doentes, como é o 
caso dos lares. O objetivo, dizem, é “alargar as boas práticas 
no cuidado ao doente algaliado quando este sai do hospital”. 
“Convocamos os cuidadores e fazemos o seu ensino, de 
modo a desenvolverem uma atitude preventiva da infeção 
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perante os benefícios que a implementação do projeto trazia, 
em primeiro lugar para os doentes, com a melhoria dos cuida-
dos prestados, e também para os próprios profissionais de 
saúde, na organização e desempenho do seu trabalho, a 
adesão foi crescendo entre a equipa, o compromisso com as 
metas solidificou-se e a dada altura o entusiasmo era geral, 
resultando em pleno sucesso e larga superação de todas as 
expetativas.

Hoje, constata-se que houve uma mudança global na forma de 
ver e tratar o doente algaliado internado no Serviço de Medici-
na. Se antes se fazia bem, agora faz-se ainda melhor. Houve, 
de facto, com este projeto, segundo o enfermeiro responsável, 
José Clemente, “uma melhoria qualitativa dos cuidados presta-
dos aos utentes”. Isso passou por “tornar as boas práticas 
intrínsecas a cada profissional, assimilá-las e incorporá-las nas 
suas rotinas”, ou seja, “o grande desafio é mudar toda uma 
cultura” na prestação de cuidados.

Trabalhar em equipa

O conceito de trabalho em equipa, associado ao esforço contí-
nuo no compromisso com os objetivos do projeto, é uma peça 
chave deste sucesso. Assim o confirmam os profissionais, 
desde os que estão há mais tempo no Serviço aos recém-che-
gados.

O envolvimento de todos os profissionais foi fundamental para 
superar os objetivos iniciais. Esta foi, na ótica do Dr. Carlos 

provocada pelo uso da algália, minimizando os riscos de que 
ela possa acontecer”, explicam.

Os frutos do empenho acrescido, no último ano, dos 5 médi-
cos, 22 enfermeiros e 10 assistentes operacionais que 
integram o Serviço de Medicina Interna são motivo de orgulho 
e estímulo para fazer mais e melhor. "Destacamos o esforço 
e empenho de todas as equipas que integram o projeto e as 
mudanças já registadas na prática clínica dos serviços 
intervencionados, esperando alcançar a meta proposta em 
todos eles até 2018, final do projeto. No entanto, pretende-se 
que as boas práticas de atuação se perpetuem para além 
dessa data e sejam implementadas em todos os serviços 
clínicos da ULS Nordeste, de modo a beneficiar todos os 
seus utentes", conclui a equipa gestora do projeto.

Martins, um dos médicos que aderiu ao projeto desde o seu 
início, a grande mudança que ocorreu naquele Serviço e que 
permitiu a toda a equipa (médicos, enfermeiros e assistentes 
operacionais) “abordar o doente de uma forma diferente, 
passando a estar desperta para pormenores que fazem toda 
a diferença ao nível da prevenção de infeções hospitalares”.

O projeto STOP Infeção Hospitalar fez parte da integração da 
enfermeira Ana Barbeiro no Serviço de Medicina da Unidade 
Hospitalar de Mirandela. “Quando comecei, rapidamente 

percebi a importância deste projeto, o impacto que tinha na 
prestação de cuidados e, por isso mesmo, o empenho de 
toda a equipa, a nível multidisciplinar, em alcançar as metas 
propostas. Era evidente o compromisso e a preocupação de 
todos na adoção das melhores práticas no controlo da 
infeção”, afirma a enfermeira, que logo aderiu ao projeto. 

À medida que a implementação do STOP Infeção Hospitalar 
foi avançando, a equipa foi ficando mais coesa, mais motiva-
da e ainda mais focalizada no doente.



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 Bragança
Alcino dos Santos Moreira
Tal como existe livro para reclamar também deveria haver para 
agradecer quando se está satisfeito, pelo que fica a menção 
relativa aos serviços médicos, de enfermagem e demais pres-
tadores ao utente de 94 anos de idade, Alcino dos Santos 
Moreira, pela excelência ao nível profissional e humano com 
que foi tratado.

Pelo que, desta feita, estiveram ao nível dos melhores.

Unidade Hospitalar de Bragança
Vitor Manuel Pires Domingues
Queria deixar um elogio muito especial à equipa que se 
encontrava de serviço no dia 27 de março (Domingo de 
Páscoa) pelo empenho que tiveram pelo meu tio Armando 
Augusto Gonçalves Domingues, que foi utente deste Hospital. 
Deixo um especial obrigado à Dr.ª Ana pela simpatia e huma-
nidade perante a minha pessoa sobre os cuidados que foram 
prestados ao meu tio, e a disponibilidade sobre a cirurgia que 
efetuou e em relação ao ponto de situação sobre o estado 
clínico do meu tio. Deixar também a todos os que prestaram 
serviços de Medicina Intensiva pelas informações sobre o 
estado clínico do meu tio.

O meu muito obrigado e bem hajam pelo vosso profissionalis-
mo. Tudo isto pelo facto de o meu tio não ter descendentes 
diretos, mas não se encontra sozinho.  Mais uma vez obriga-
do. Obrigado ao Dr. Juan Luengo.

Unidade Hospitalar de Bragança
Júlia Sofia Yañez Rodrigues
A filha de Maria de Dolores Yañez Fernandez Rodrigues vem 
por este meio agradecer todo o trabalho, dedicação, huma-
nismo e simpatia prestado à paciente e família, num momento 
tão difícil e desconcertante. O desempenho da brilhante 

equipa, liderada por uma profissional de exceção, Dr.ª Liseta 
Gomes, não só minoraram o sofrimento da paciente e lhe 
deram grande qualidade de vida até ao “último suspiro”, como 
contribuíram, nessa mesma medida, para minorar a dor dos 
seus filhos.

Muito obrigada por lhe terem proporcionado momentos de 
tanta humanidade e, estou certa, de muito carinho. Recordo 
que um dos sorrisos mais bonitos que vi no rosto da minha 
mãe, nos seus últimos dias, foi para a enfermeira Ana. Foi um 
sorriso, que até me deixou ligeiramente “incomodada”.

Nesta altura, recordo as palavras do Dr. Miguel Portas, quando 
numa entrevista sobre a sua doença se referiu aos enfermeiros 
“como os anjos da noite”, mas no meu entender, e no meu 
caso em particular, foram uns anjos presentes em todos os 
momentos.

Muito obrigada Senhor Diretor Clínico por ter formado uma 
equipa tão profissional, competente e humana. Muito obrigada 
a todos os técnicos que tão brilhantemente fazem parte dela. 
Muito obrigada à Ana Denise, pelo excelente trabalho que fez 
com o meu irmão e pela orientação que nos transmitiu.

Há dias, quando falava com uns amigos funcionários da Admi-
nistração Tributária disse-lhes que, depois do tratamento 
dispensado à minha mãe, pela primeira vez na vida dei por 
muito bem empregue o dinheiro que entrego ao Fisco.

Estas palavras são o mínimo que posso dizer sobre o desem-
penho da equipa. Pecaria por transformar esta missiva numa 
longa carta, que com certeza não seria injusta, se fosse verter 
nela todos os meus pensamentos sobre o vosso excelente 
trabalho.

Utentes elogiam assistência na ULS Nordeste
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Unidade de Cuidados Paliativos da Terra Fria 
já acompanhou mais de 200 famílias

A Unidade Domiciliária de Cuidados Paliativos (UDCP) da 
Terra Fria já acompanhou 227 doentes e respetivas famílias, 
desde março de 2015, altura em que se iniciou este projeto 
que abrange os concelhos de Bragança, Macedo de Cavalei-
ros e Vinhais.

Esta iniciativa, resultado de uma parceria entre a Unidade 
Local de Saúde (ULS) do Nordeste, as três Câmaras Munici-
pais dos concelhos abrangidos e a Fundação Calouste 
Gulbenkian, tem contribuído para que um maior número de 
doentes com patologias crónicas e incuráveis possam perma-
necer nos seus domicílios, durante o maior tempo possível, 
acompanhados por uma equipa multidisciplinar que assegura 
uma assistência clínica especializada nas suas próprias casas.

Disponível 24 horas por dia, a equipa multidisciplinar da UDCP 
da Terra Fria é composta por um médico, um enfermeiro, um 
psicólogo, um fisioterapeuta e uma educadora social e conta 
ainda com o apoio das Unidades de Cuidados na Comunida-
de deste três concelhos.

Só nos últimos seis meses, estes profissionais efetuaram 
2.393 visitas domiciliárias, tendo totalizado, desde o início do 
projeto, 4.359 visitas a casa dos doentes, o que se traduz 
numa média de 9 visitas diárias, repartidas pelos cinco 
elementos da equipa. Foram ainda efetuados por esta equipa 
um total de 1.868 contatos telefónicos, 855 dos quais nos 
últimos seis meses. Neste período também foram acompa-
nhados 87 novos doentes e respetivas famílias.
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Referenciação mais célere 
e mais óbitos em casa

O número médio de dias de referenciação para a primeira 
consulta também diminuiu relativamente ao primeiro ano de 
projeto, passando de 4,5 para 4,3 dias.

A maioria dos utentes acompanhados no seu domicílio tem 
doença oncológica, apesar de também haver casos relacio-
nados com outras patologias, como por exemplo vítimas de 
demências, Acidentes Vasculares Cerebrais, insuficiência 
cardíaca e insuficiência respiratória.

De destacar ainda o contributo da equipa multidisciplinar da 
UDCP da Terra Fria para o aumento do número de óbitos no 
domicílio. Nos últimos seis meses, dos 52 óbitos registados 
na área de abrangência desta Unidade, 24 (46,2%) aconte-
ceram em casa, 10 (19,2%) na Unidade de Paliativos de 
Macedo de Cavaleiros, 11 (21,2%) em lares, residências ou 
Unidades de Cuidados Continuados e apenas sete (13,4%) 
aconteceram em Hospital de agudos.

Este projeto, que se encontra atualmente em fase de consoli-
dação clínica, surgiu da replicação de um outro projeto 
análogo - pioneiro a nível nacional - em curso no Planalto 
Mirandês, que abrange os concelhos de Miranda do Douro, 
Vimioso e Mogadouro.

Neste momento são abrangidos por esta valência de presta-
ção de cuidados paliativos no domicílio seis dos doze conce-
lhos do distrito de Bragança.

As Unidades Domiciliárias da Terra Fria e do Planalto Miran-
dês, consideradas “uma referência” a nível nacional, estão 
integradas no Departamento de Cuidados Paliativos da ULS 
Nordeste, do qual fazem também parte a Unidade de Cuida-
dos Paliativos com internamento, no Hospital de Macedo de 
Cavaleiros, bem como as Equipas Intra-Hospitalares de 
Suporte em Cuidados Paliativos existentes nas três unidades 
hospitalares que integram esta ULS (Bragança, Macedo de 
Cavaleiros e Mirandela).



Departamento de Cuidados Paliativos da ULS Nordeste 
apresentado como exemplo em Zamora

O Departamento de Cuidados Paliativos da Unidade Local de 
Saúde (ULS) do Nordeste foi apresentado como um exemplo 
a seguir na vizinha Espanha, durante as V Jornadas DECPAL 
Associação Espanhola Para o Desenvolvimento dos Cuidados 
Paliativos, um evento que reuniu diversos especialistas desta 
área de saúde na cidade de Zamora, no passado dia 14 de 
outubro. 

O encontro, subordinado ao tema “Reflexões em torno dos 
Cuidados Paliativos”, teve como objetivo “contribuir para 
aumentar a capacitação dos profissionais de saúde no âmbito 
dos Cuidados Paliativos”, pelo que estiveram em discussão 
temáticas relacionadas com o futuro destes cuidados, o papel 
dos profissionais que os prestam, as diversas terapêuticas 
aplicadas, entre outras.

As apresentações sobre a evolução dos Cuidados Paliativos 
em Portugal, e no distrito de Bragança em particular, estive-
ram a cargo do médico Dr. Duarte Soares e da Enfermeira Ana 

Gonçalves, os quais abordaram mais especificamente as 
suas áreas de intervenção (medicina e enfermagem), 
enquanto elementos integrantes do Departamento de 
Cuidados Paliativos da ULS Nordeste.

Estiveram presentes também no evento outros profissio-
nais deste Departamento, uma vez que a iniciativa é consi-
derada relevante ao nível da partilha de experiências e da 
melhoria da formação naquela área.

Tendo sido consensual ao longo das Jornadas a necessi-
dade de maior investimento em Cuidados Paliativos para 
dar assistência aos doentes da Província Espanhola de 
Castela e Leão, o Departamento de Cuidados Paliativos da 
ULS Nordeste - com a sua Unidade de Internamento em 
Macedo de Cavaleiros, as suas três equipas de prestação 
de cuidados intra-hospitalares e as duas equipas de pres-
tação de cuidados na Terra Fria e no Planalto Mirandês – foi 
reconhecido como um modelo para o país vizinho.
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“Novas abordagens no cuidar” em cima da mesa
“Novas abordagens no cuidar” foi o tema de 
um outro semi- nário, que decorreu nos dias 14 
e 15 de outubro, em Mogadouro.

A iniciativa, organizada pela Santa Casa da 
Misericórdia de Mogadouro, contou com a 
participação de um vasto leque de oradores 
ligados às áreas da Saúde e Social, que 
abordaram diversos temas relacionados 
com a população idosa e com os problemas 
de saúde nestas faixas etárias. A importân-
cia dos Cuidados Paliativos também esteve 
em destaque neste seminário, que contou 
com a participação como oradora da Dr.ª 
Liseta Gomes, médica responsável da 
Unidade de Cuidados Paliativos da ULS 
Nordeste, em Macedo de Cavaleiros, e do 
médico da ULS Nordeste, Dr. Duarte Soares.
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A intervenção precoce na infância 
esteve em debate em Mogadouro
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Decorreu, no dia 7 de outubro, o seminário “Um novo olhar 
sobre a Intervenção Precoce na Infância”, organizado pela 
Equipa Local de Intervenção (ELI) de Mogadouro. 

Esta iniciativa reuniu profissionais que integram as ELI, amas, 
profissionais dos serviços de saúde, de autarquias e de 
Instituições Particulares de Solidariedade Social com valên-
cias de infância e comunidade em geral.

Na sessão de abertura do seminário marcou presença a Diretora 
Clínica para os Cuidados de Saúde Primários da Unidade Local 
de Saúde (ULS) do Nordeste, Dr.ª Sílvia Costa, que se juntou a 
representantes de outras entidades que apoiaram o evento. 

Este seminário teve como principais objetivos partilhar experi-
ências centradas nas práticas de intervenção recomendadas 

e validadas em Intervenção Precoce, sensibilizar para a dete-
ção 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 
Comunidade em geral e envolver as várias entidades locais e 
a comunidade em geral numa cooperação participada.

Os temas abordados no evento centraram-se naquilo que 
tem sido um crescente compromisso nacional para ir ao 
encontro das necessidades e direitos das crianças em idades 
precoces e das suas famílias.

A ULS do Nordeste foi parceira na organização deste evento, 
que envolveu ainda os municípios da área de intervenção da 
ELI de Mogadouro, entidades ligadas à Educação e Seguran-
ça Social, entre outras entidades locais.

Congresso de Medicina Integrativa 
juntou profissionais de saúde em Mirandela

O I Congresso de Medicina Integrativa do Nordeste decorreu 
nos dias 14 e 15 de outubro, em Mirandela.

Esta iniciativa, organizada pela Clínica de Hemodiálise 
TECSAM, teve como objetivo principal debater e divulgar as 
várias formas de fazer Medicina, de modo a servir da melhor 
maneira o doente sob a perspetiva do diagnóstico e da 
terapêutica.

A sessão de abertura do evento contou com a participação do 
Diretor Clínico para os Cuidados de Saúde Hospitalares da 
Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste, Dr. Domingos 
Fernandes, que destacou a atual “mudança assinalável de 
perspetivas, abordagens e terapêuticas, que interagem e se 
complementam, com um objetivo fundamental: a saúde do 
indivíduo no seu todo, com vista ao pleno bem-estar, no equilí-
brio das suas vertentes física e mental”.

Neste sentido, o responsável clínico lembrou ainda que esta 
missão não cabe apenas a quem presta cuidados de saúde, 
mas cabe cada vez mais ao utente, que tem cada vez mais 
um papel ativo ao nível da promoção da sua própria saúde e 
prevenção da doença.

O Diretor Clínico da ULS Nordeste reforçou ainda que a Medi-
cina Integrativa se alicerça na medicina dita “clássica”, mas, 
ao contemplar uma “multiplicidade de recursos e técnicas 
terapêuticas, aplicadas sob um ponto de vista holístico do ser 
humano, representa uma evolução na forma de olhar e 
interpretar todo o processo de prevenção e tratamento da 
doença crónica ou recorrente”.

Neste sentido, o Dr. Domingos Fernandes terminou a sua 
intervenção felicitando a Comissão Organizadora do evento, 
que perpermite assim abrir horizontes a esta prática no 
Nordeste Transmontano.
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No âmbito da comemoração do Dia Mundial da Alimentação, 
assinalado a 16 de outubro, a Unidade Local de Saúde (ULS) do 
Nordeste, através do Serviço de Nutrição e Alimentação, das 
equipas das Unidades de Cuidados na Comunidade e das 
Equipas de Saúde Escolar dos diversos Centros de Saúde, 
promoveu um vasto conjunto de atividades. O objetivo é melhorar 
a literacia em saúde, nomeadamente na área da alimentação, de 
forma a promover estilos de vida saudáveis e capacitar os indiví-
duos para as escolhas alimentares adequadas e saudáveis.

Sendo 2016 o Ano Internacional das Leguminosas, promovido 
também pela FAO - Organização das Nações Unidas para a 
Alimentação e Agricultura, o Serviço de Nutrição e Alimentação 
juntou-se à campanha da Associação Portuguesa de Nutricionis-
tas de promoção do consumo das leguminosas. Os princípios de 
uma alimentação e estilos de vida saudáveis, o desperdício e 
reaproveitamento alimentar foram temas abordados este ano.

Durante o mês de outubro, as equipas das Unidades de Cuidados 
na Comunidade e dos Centros de Saúde que integram a ULS 
Nordeste realizaram avaliações nutricionais, workshops, ações de 
sensibilização, jogos didáticos, entre outras atividades promotoras 
de uma alimentação saudável nas escolas e junto da comunidade 
em geral. Nas Unidades Hospitalares de Bragança, de Macedo de 
Cavaleiros e de Mirandela foi elaborada uma ementa comemorati-
va nos refeitórios (opção vegetariana), bem como campanhas de 
promoção de leguminosas e hábitos alimentares saudáveis.

UCC de Vila Flor/Carrazeda promove hábitos saudáveis

A Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) de Vila Flor/Car-
razeda de Ansiães promoveu, durante o mês de outubro, 
atividades nas escolas e para a comunidade em geral, tendo em 
vista a promoção de hábitos de vida saudáveis.

No passado dia 6 de outubro, a equipa da UCC levou a cabo 
uma ação de sensibilização sobre a importância dos lanches 
saudáveis para os pais dos alunos do 1º Ciclo do Agrupamento 
de Escolas de Carrazeda de Ansiães.

Neste sentido, os profissionais de saúde alertam para a impor-
tância de colocar nas lancheiras alimentos saudáveis, como 
fruta, água, leite ao natural e pão, em detrimento de doces e de 
bebidas açucaradas.

No passado dia 10 de outubro, a UCC de Vila Flor/Carrazeda 
de Ansiães assinalou Dia Mundial da Saúde Mental, promoven-
do a importância do bem-estar emocional junto da comunida-
de.



ULS Nordeste associou-se à iniciativa Outubro Rosa 

A Unidade local de Saúde (ULS) do Nordeste associou-se à 
Delegação de Bragança da Liga Portuguesa Contra o Cancro 
(LPCC) nas comemorações do Dia Mundial da Saúde da 
Mama e do Dia Nacional da Luta Contra o Cancro da Mama 
em Bragança, que decorreram no passado dia 15 de outubro, 
na Escola Secundária Emídio Garcia.

No âmbito das comemorações decorreram intervenções 
subordinadas ao tema “Doença oncológica – da Prevenção à 
Recuperação”, nas quais participaram como oradores a 
Diretora Clínica para os Cuidados de Saúde Primários, Dr.ª 
Sílvia Costa, a Dr.ª Jacinta Raposo, médica de Medicina Geral 
e Familiar, a médica Oncologista, Dr.ª Fernanda Estevinho, o 

psicólogo na valência de Psico-oncologia da LPCC, Dr. Bruno 
Martins, o coordenador do projeto “Rosa Ativo” do IPB, Prof. 
Dr. Miguel Monteiro, a Dr.ª Ana Moredo, advogada que abor-
dou os “Direitos do doente oncológica”, a Dr.ª Angélica 
Lopes, radioterapeuta, e a Dr.ª Carolina Negreiros, testemu-
nha do Movimento Vencer e Viver da LPCC. Esta conversa foi 
moderada pela enfermeira especialista em Saúde Materna e 
Obstétrica da ULS Nordeste, Conceição Tomé.

Do programa faz ainda parte a apresentação do livro “Maria-
na”, do autor Fábio Serqueira, com a presença de Marine 
Antunes, humorista do projeto “Cancro com humor”. Por 
cada livro vendido 1 euro reverteu para a LPCC.

ULS Nordeste assinala Dia Nacional 
de Luta Contra o Cancro da Mama
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A Unidade Local de Saúde do Nordeste associou-se ao Dia 
Nacional de Luta contra o Cancro da Mama, que se assinala a 
30 de outubro, com ações de sensibilização junto da comuni-
dade.

A Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) de Vila Flor/ 
Carrazeda de Ansiães comemorou esta data no dia 31 de 
outubro com a realização de uma sessão de sensibilização 
sobre o cancro da mama, que contou com a participação de 
um testemunho de uma pessoa com esta doença, e de 
rastreios para a deteção precoce deste problema de saúde, 
em Carrazeda de Ansiães.

Os profissionais de saúde distribuíram ainda folhetos sobre esta 
temática pelas populações de Vila Flor e de Carrazeda de 
Ansiães.

Nestas iniciativas, a UCC de Vila Flor/Carrazeda de Ansiães 
contaram com a participação de membros da Delegação de 

Bragança da Liga Portuguesa Contra o Cancro.

Em Miranda do Douro, a UCC associou-se a outras entidades 
do concelho parceiras da Rede Social no âmbito do programa 
“Onda Rosa”.

No passado dia 28 de outubro, a população foi sensibilizada 
para esta problemática através da divulgação de informação 
e de laços rosa. Foi ainda construído um “Laço Humano”, na 
Praça D. João III, que contou com a participação de várias 
entidades.

Foi ainda assinalado o Dia Rosa nas instituições, com ilumina-
ção noturna no edifício da Câmara, e laços rosa nas fachadas 
dos edifícios, desde o Centro de Saúde ao Agrupamento de 
Escolas, Bombeiros e Instituições Particulares de Solidarieda-
de Social. As montras dos estabelecimentos comerciais 
também foram decoradas em tons rosa, com o objetivo de 
alertar a população para a problemática do Cancro da Mama.
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Semana Mundial do Aleitamento Materno 
comemorada em Mirandela
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A Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) de Mirandela 
comemorou, de 3 a 7 de outubro, a Semana Mundial do Aleita-
mento Materno, este ano alusiva ao tema “Uma chave para o 
Desenvolvimento Sustentável”. 

No dia 3 de outubro foi realizada uma atividade relativa à 
“Alimentação Saudável durante o Aleitamento Materno”, pela 
nutricionista da Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste, 
Dr.ª Regina Afonso. 

No segundo dia, 4 de outubro, foi realizada uma dinâmica 
sobre “Vantagens do Aleitamento Materno”, com o objetivo de 
promover a amamentação, enaltecendo-se a sua importância 
de forma a atingir os objetivos do Milénio para um Desenvolvi-
mento Sustentável. No final da sessão foi entregue uma lem- 

brança a todos os participantes com a mensagem “Presente 
Saudável, Futuro Sustentável”.

No dia 6 de outubro foi abordado o tema a “Extração, 
Conservação e Armazenamento do leite materno”, por Paula 
Rocha (Medela). No final foi realizado um sorteio para brindar 
uma das mães presentes.

No último dia, 7 de outubro, foi realizada uma atividade relati-
va à “Importância do exercício físico no processo de gravidez 
e aleitamento materno”, pela Personal Trainer Paula Rei, 
sendo executados diversos exercícios para as mães.
Nestas sessões, que tiveram lugar no auditório do Centro de 
Saúde de Mirandela I, marcaram presença 42 pessoas, tendo 
sido abrangidas 15 grávidas/puérperas.

Dia Internacional do Idoso assinalado em Miranda e Macedo 
A Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) de Miranda do 
Douro assinalou o Dia Internacional do Idoso, que se assinala a 
1 de outubro, através da participação ativa nas atividades 
programadas pela Rede Social daquele concelho, no dia 7 de 
outubro. 

Neste sentido, realizou-se o 3º “Convívio ao Entardecer”, no 
Parque Natural do Rio Fresno. Este desafio foi dirigido a todos 
os idosos, à comunidade da Universidade Sénior, crianças,  
jovens estudantes e comunidade em geral.

Pretende-se assim melhorar a qualidade de vida dos idosos, 
com a promoção da prática da atividade física e desportiva, 
proporcionando um estilo de vida ativo, numa ótica de proximi-
dade e solidariedade entre gerações, num ambiente verde, 
para um coração e uma mente mais saudável.

Do programa fizeram parte diversas atividades, entre as quais 
aeróbica sénior, passeio e caminhada pelo Parque, sensibiliza-
ção sobre estilos de vida saudáveis (Unidade Móvel de Saúde), 
música e baile, chá e lanche partilhado entre gerações. 

Este evento contou com a participação de todos os parceiros 
da Rede Social, nomeadamente o Município, Centro de Saúde 
- UCC, Agrupamento de Escolas, Universidade Sénior, IPSS’s, 
Unidade Domiciliária de Cuidados Paliativos-Planalto, Bombei-
ros Voluntários de Miranda do Douro e GNR.

A UCC de Macedo de Cavaleiros promoveu, no dia 27 de 
outubro, uma tarde de convívio para os idosos do concelho, no 
Centro Cultural de Macedo de Cavaleiros. 

Do programa fez parte a apresentação de uma peça de teatro, 
intitulada “Avós e Netos” pela equipa da GNR (Guarda Nacional 
Republicana) de apoio aos idosos.

Este evento envolveu diversas entidades, nomeadamente a 
Unidade Local de Saúde do Nordeste, através da UCC de 
Macedo de Cavaleiros, a Câmara Municipal, Instituições de 
apoio aos idosos (Lares e Centros de Dia) e GNR.
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“Envelhecer Bem, Envelhecer Ativo” em Miranda do Douro
Foi retomado durante o passado mês de outubro o projeto 
“Envelhecer Bem, Envelhecer Ativo”, que reúne vários 
parceiros, entre os quais a Unidade Local de Saúde do 
Nordeste, através da Unidade de Cuidados na Comunida-
de (UCC) de Miranda do Douro. 

Esta iniciativa tem como objetivo a promoção de uma vida 
mais saudável junto da população deste concelho, assim 
como prevenir o isolamento social e a solidão das pessoas 
idosas daquele concelho.

Neste âmbito, equipas de profissionais das diversas 
entidades parceiras do projeto percorreram diversas locali-
dades, onde realizaram sessões de sensibilização e  pre- 

venção relacionadas com diversos temas nas áreas da saúde, 
da segurança e da solidariedade social, entre as quais  “A 
alimentação do Idoso”, “Idoso em Segurança”, “Respostas 
Sociais para População Idosa” e “Prevenção de Quedas no 
Idoso”.

Desde 2014, as equipas passaram por diversas aldeias do 
concelho. Nesta nova etapa, as aldeias contempladas foram: 
Vila Chã (18 outubro), Freixiosa (20 outubro) e Fonte Aldeia 
(25 outubro). Nestas freguesias a média de idades da popula-
ção é superior a 65 anos. 

De acordo com o Plano de Desenvolvimento Local 2014-
-2017, delineado pela Câmara Municipal de Miranda do 
Douro, as restantes localidades do concelho serão abrangi-
das por este projeto até ao final de 2017.
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UCC de Vinhais promove a Saúde nas escolas
A Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) de Vinhais 
está a promover hábitos de vida saudáveis junto da comu-
nidade escolar através da presença no Gabinete de Apoio 
ao Aluno, a funcionar na sede do Agrupamento de Escolas 
D. Afonso III.

Este espaço, onde é garantida a confidencialidade e a 
privacidade dos estudantes, funciona durante o ano letivo 
com o apoio de uma enfermeira da UCC de Vinhais, todas 
as segundas-feiras.

Os alunos recorrem voluntariamente a este gabinete para 
exporem os seus problemas, sendo aconselhados ou, em 
casos mais graves, encaminhados para o médico de 
família. São ainda promovidas mesas redondas, cujos 
temas são selecionados de acordo com os problemas 
apresentados pelos próprios alunos. Estilos de vida saudá-
veis, alimentação, cidadania, vacinação e educação sexual 
são algumas das temáticas abordadas junto da comunida-
de escolar.

Higiene Oral para todos

A Unidade de Cuidados na Comunidade de Vinhais está a 
sensibilizar as crianças do pré-escolar e do 1º Ciclo do 
concelho para a importância da escovagem dos dentes 
para uma correta higiene oral. Estão a ser acompanhadas 
no âmbito deste programa de promoção da saúde cerca 

de 190 crianças destes níveis de ensino, sendo que cerca de 
90 crianças dos jardins-de-infância efetuam a lavagem dos 
dentes em contexto escolar.

Para reforçar a prevenção de problemas ao nível da saúde 
oral das crianças, a equipa de saúde escolar distribui ainda 
fluor em todas as escolas do 1º Ciclo, bem como um folheto 
informativo a todos os alunos para que os hábitos de higiene 
oral aprendidos na escola tenham continuidade em casa.

A equipa da UCC de Vinhais promove, igualmente, a alimen-
tação saudável nas escolas, tendo iniciado no mês de outu-
bro as sessões de sensibilização no âmbito do PASSE 3, que 
abrange todos os alunos do 3º Ciclo da Escola Básica de 
Vinhais.

Neste âmbito são realizadas ações de sensibilização, bem 
como jogos didáticos, tendo em vista o aumento de conheci-
mentos sobre hábitos alimentares saudáveis nesta faixa etária.
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Curso básico de Cuidados Paliativos 
no Hospital de Macedo de Cavaleiros

A Unidade Hospitalar de Macedo de Cavaleiros acolheu, de 6 
a 8 de outubro, o Curso Básico de Cuidados Paliativos, 
promovido pela Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste, 
em parceria com a Associação Portuguesa de Cuidados 
Paliativos (APCP).
 
Esta formação reuniu cerca de 50 profissionais de saúde da 
ULS Nordeste, os quais tiveram oportunidade de aprofundar 
os seus conhecimentos e de adquirir novas competências 
nesta valência.

Na sessão de abertura, o Presidente do Conselho de Adminis-
tração da ULS do Nordeste, Dr. Carlos Vaz, destacou a cada 
vez maior importância dos cuidados paliativos prestados por 
esta entidade à população, não só do distrito de Bragança, 
mas também vinda de outras áreas geográficas da região 
Norte, que referenciam doentes para serem assistidos, em 
internamento, na Unidade de Cuidados Paliativos, sedeada 
em Macedo de Cavaleiros. Uma assistência que vai ainda 
mais longe, com os cuidados prestados pelas três Equipas 
Intra-Hospitalares (Bragança, Macedo de Cavaleiros e Miran-
dela) e pelas duas Equipas Domiciliárias (Terra Fria e Planalto 
Mirandês), as quais formam, em conjunto, o Departamento de 
Cuidados Paliativos Paliativos da ULS Nordeste.

O Dr. Carlos Vaz deixou ainda um reconhecimento e um 
incentivo a todos os profissionais que dão o seu contributo 
para a excelência e o humanismo destes cuidados, bem 
como firmou o apoio do Conselho de Administração às inicia-
tivas que, à semelhança desta formação, podem vir a melho-
rar a assistência especializada prestada pela ULS Nordeste 
aos doentes com patologias crónicas incuráveis e às suas 
famílias, seja em internamento, seja no conforto das suas 
próprias casas.

O curso foi ministrado quer por formadores da Associação 
Portuguesa de Cuidados Paliativos, quer por médicos espe-
cialistas que integram o Departamento de Cuidados Paliativos 
da ULS Nordeste, nomeadamente a Diretora deste Departa-
mento, Dr.ª Teresa Ramos, a responsável da Unidade de 
Cuidados Paliativos, Dr.ª Liseta Gonçalves, e o Dr. Duarte 
Soares, a par da responsável da Equipa de Cuidados Paliati-
vos Domiciliários do Planalto Mirandês, Dr.ª Jacinta Fernan-
des.

Os participantes foram, na sua maioria, profissionais da ULS 
Nordeste - médicos, enfermeiros, nutricionistas, assistentes 
sociais - que têm vindo a desempenhar funções na prestação 
de cuidados paliativos e que vêem deste modo a sua experi-
ência reconhecida e a sua formação consolidada.

Mensagem do Mês

NOVEMBRO
TOMA RESPONSÁVEL DE ANTIBIÓTICOS

Tome antibióticos apenas quando for necessário! 
Estes medicamentos não matam vírus, só matam bactérias. Lembre-se que não precisa de antibióticos para tratar gripes, 

constipações, tosse, bronquite ou outras doenças das vias respiratórias causadas por vírus.

Se tomar antibióticos quando não deve está a contribuir para aumentar 
a resistência das bactérias a estes medicamentos. 

E se tiver outra infeção, poderá ser muito mais difícil de tratar.

Lembre-se ainda que quando o seu médico lhe receitar um antibiótico 
deve tomá-lo até ao fim, mesmo que já se sinta melhor!

Se tiver dúvidas, ligue para a Saúde 24: 808 24 24 24



I Jornadas de Saúde de Trás-os-Montes e Alto Douro

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 I Jornadas de Saúde de Trás-os-Montes e Alto Douro, 
que irão decorrer nos dias 25 e 26 de novembro, no Centro 
Cultural Municipal de Mirandela.

Esta iniciativa inédita reúne, pela primeira vez, entidades 
públicas e privadas da Região ligadas à Saúde e ao Ensino.
Estas jornadas têm como público-alvo todos os Profissionais 
de Saúde e estudantes das áreas de saúde. As inscrições já se encontram abertas e podem ser efetuadas 

no site do evento, em http://www.saudetmad.pt/, onde está 
também disponível o programa das Jornadas. Todos aqueles 
que queiram participar com a apresentação de trabalhos 
(comunicações ou posters) podem fazê-lo. Os melhores traba-
lhos serão premiados no final do evento.

As I Jornadas de Saúde irão contar com a presença de profis-
sionais 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 popula-
ção, 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 debatidos nestas jornadas.

Diabetes em debate nas I Jornadas de Medicina Geral 
e Familiar do Nordeste Transmontano
As complicações da diabetes foi o tema em debate nas I 
Jornadas de Medicina Geral e Familiar do Nordeste Trans-
montano, que decorreram nos dias 24 e 25 de outubro, no 
Centro Cultural de Mirandela.

Durante dois dias, foram abordados diversos temas relacio-
nados com esta doença, como por exemplo a criança com 
diabetes, as lesões dermatológicas associadas à doença, os 
cuidados nutricionais nos diabéticos, a diabetes associada à 
hipertensão arterial, à dislipidemia e à obesidade, a diabetes 
e a doença vascular arterial.

Na sessão de abertura esteve presente o presidente do 
Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde 
(ULS) do Nordeste, Dr. Carlos Vaz.

Segundo a Comissão Organizadora do evento, composta 
por médicos internos a exercer funções nas Unidades de 
Cuidados de Saúde Personalizados do distrito de Bragança, 
“a prevalência da diabetes e o seu aumento progressivo faz 
com que as complicações (neuropatia e amputação, retino-
patia, nefropatia, doença cardiovascular) e a necessidade de 
recorrer à insulinoterapia sejam cada vez mais frequente nas 
consultas do doente diabético". 

Perante esta realidade, os profissionais de saúde debateram 
as complicações associadas a esta doença e partilharam 
experiências nesta área.

Entre os oradores destaque para a participação de médicos 
dos Cuidados de Saúde Primários e dos Cuidados Hospitala-
res da ULS do Nordeste, que, entre outras entidades, apoiou 
a realização desta iniciativa.
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O doente politraumatizado grave: 
resultados em saúde e independência funcional

Sandra Maria Fernandes Novo
Enfermeira Especialista em Enfermagem de Reabilitação 
Serviço de Urgência da ULSNE- Bragança

Enquadramento:
Trauma significa um acontecimento, intencional ou acidental, que 
ameaça a vida humana ou causa lesões ou alterações no organismo 
(Nunes, 2009). O politraumatizado grave é considerado por Revere 
(2008) como um doente emergente e prioritário, pois apresenta risco 
potencial das suas funções vitais se deteriorarem num curto espaço 
de tempo, devido às lesões em vários órgãos, dependendo do 
mecanismo do acidente e da região anatómica do organismo atingi-
da. O trauma é um dos principais problemas de saúde, sendo uma 
importante causa de mortalidade e morbilidade em todo o mundo 
(Gomes et al., 2011), podendo alterar a independência no desempe-
nho de atividades básicas e instrumentais de vida diária. 

Objetivos:
Caraterizar os participantes do estudo nas variáveis sociodemográfi-
cas e clínicas; Descrever os meios complementares de diagnóstico e 
tratamento realizados; Avaliar a independência funcional de pessoas 
com trauma grave, seis a oito meses após a ocorrência do mesmo; 
Comparar a independência funcional seis a oito meses após o 
trauma, com os resultados obtidos em entrevista (de forma retrospe-
tiva) para as mesmas variáveis.

Questão de Investigação:
Quais os resultados em saúde e a independência funcional da 
pessoa com trauma grave, seis a oito meses após a alta hospitalar?

Metodologia:
Estudo observacional, descritivo-correlacional e longitudinal de 
abordagem quantitativa. População/amostra constituída por todos 
os pacientes admitidos no Serviço de Urgência da Unidade Local de 
Saúde do Nordeste, desde novembro de 2013 a agosto de 2014, e 
aos quais foi ativada a Via Verde de Trauma (VVT). O instrumento de 
recolha de dados consistiu numa ficha estruturada elaborada com 
base nos dados secundários obtidos da folha de registos de enfer-
magem da Sala de Emergência do Serviço de Urgência da Unidade 
de Bragança. Para a caracterização do grau de independência foi 
feito o preenchimento do Índice de Barthel (IB) e da escala de Lawton 
e Brody, no sentido de avaliar a funcionalidade antes do trauma e seis 
a oito meses após o mesmo, através de entrevistas telefónicas. 

Palavras-chave:
Serviço de urgência; Ferimentos e lesões; Avaliação de resultados 
(Cuidados de saúde); Atividades de Vida Diária. 

Apresentação dos resultados:
Caracterização Sociodemográfica da Amostra

No estudo desenvolvido foram considerados 62 participantes, dos 
quais 80,6% (50) são homens e os restantes 19,4% (12) são mulhe-
res. Quanto ao género constatamos que o trauma ocorre nos 
homens mais novos (50% tem até 49 anos) e nas mulheres a 
incidência é maior nas faixas etárias mais altas (50% dos casos 
aconteceram a partir dos 70 anos).

Caraterização Clínica da Amostra
As causas mais frequentes do trauma são: acidente de viação 
(41,9%; 26), queda de altura (35,5%; 22) e acidente de trator (9,7%; 
6). O acidente de viação e a queda em altura atingiram idênticas 
proporções nos homens e nas mulheres, o acidente de trator afetou 
apenas homens. O trauma é com maior frequência fechado (53,2%; 
33). Destaca-se o mecanismo de lesão como principal motivo de 
ativação da VVT (59,7%; 37). O juízo clínico e anatomia de lesão 
justificaram 19,4% (12) e 11% (7) dos motivos de ativação da VVT, 
respetivamente. Do total de participantes 66,1% sofreu lesão do 
crânio e face, 59,7% teve lesão na coluna, 50% no tórax; 40,3% no 
abdómen, 41,9% lesão nos membros superiores e 37,1% nos mem-
bros inferiores. As análises clínicas foram realizadas por 98,4% dos 
participantes. O Rx ao tórax, bacia, membros e coluna foi realizado 
pela maioria dos indivíduos. A TAC à coluna e cérebro foi feita a mais 
de 60% dos envolvidos no estudo.

Caraterização do Internamento
A maioria dos participantes (46,8%; 29) chegou ao hospital por 
INEM; 27,4% (117) foram transportados em VMER e 17,7% (11) por 
HEM. O maior número de registos ocorreu entre maio a agosto. O 
dia da semana com maior frequência de ocorrências é a sexta-feira 
(25,8%; 16) e o sábado tem o menor número de registos (8,1%; 5). 
O turno com maior percentagem de ativação da VVT é o da manhã 
(50%; 31), seguindo-se o turno da tarde (43,5%; 27). A maioria dos 
participantes teve como destino a transferência (22,6%;14); segue-
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-se a OBS/alta (19,4%; 12). Tem-se que 14 foram para o Bloco 
Operatório; 12 ficaram em Observação (OBS) por diferentes especia-
lidades. A maioria dos utentes (35,5%; 22) teve alta no próprio dia; 
19 utentes estiveram internados entre 2 a 10 dias e 17 tiveram pelo 
menos 11 dias de internamento. Houve 8 registos de mortalidade, 
sendo 7 homens e 1 mulher.

Caraterização Após Alta Clínica
Dos 54 utentes que sobreviveram ao trauma não foi possível contac-
tar 3 indivíduos do género masculino. A sequela principal com maior 
frequência foi Traumatismo Crânio Encefálico (TCE) (38,7%; 24), 
seguindo-se as sequelas dos membros (17,7% nos inferiores e 
12,9% nos superiores). Após a alta 90,2% (46) teve como destino o 
domicílio. A vigilância na maior parte dos casos (68,6%; 35) foi 
realizada por consulta. A fisioterapia / reabilitação foram realizadas 
por 41,2% (21) dos participantes. A maioria (96,1%) refere ter tido 
apoio familiar.

Caraterização relativa às Escalas
Antes do trauma os utentes eram independentes segundo o IB e a 
escala de Lawton e Brody. Após o trauma 13,7% (7) e 2% (1) dos 
utentes ficaram pelo IB, ligeiramente e moderadamente dependen-
tes, respetivamente. Após o trauma e pela escala de Lawton e Brody 
tem-se que 3,9% (2) dos utentes ficaram totalmente dependentes, 
5,9% (3) ficaram com dependência grave, 1 com dependência 
moderada e 8 com dependência ligeira. O trauma teve como conse-
quência em alguns casos a perda de independência.

Conclusões:
O trauma é considerado um problema de saúde pública, pelo impac-
to funcional que representa na qualidade de vida da pessoa e pelas 
repercussões sociais e económicas relacionadas tanto com a hospi-
talização como com a necessidade de reabilitação. O comprometi-
mento funcional após o trauma gera incapacidade provocando 
perda de independência nas Atividades Básicas de Vida Diária e nas 
Atividades Instrumentais de Vida Diária (Fraga-Maia 2010). 

A falta de estudos no nordeste transmontano que retratem a gravida-
de do trauma e do nível de dependência decorrente do mesmo 
justificou o desenvolvimento desta investigação.

Salientamos como principais conclusões:
- A média de idades dos participantes é de 52,97 anos. 

- Relativamente ao género, o trauma ocorre nos homens mais novos 
e nas mulheres a incidência é maior nas faixas etárias mais altas. 

- As causas com mais percentagem de trauma são os acidentes de 
viação, as quedas de altura e os acidentes de trator. 

- A análise após alta revela que a sequela principal com maior frequ-
ência foi TCE, seguindo-se as sequelas dos membros inferiores. 

- Existe perda de independência funcional após o trauma, sobretudo 
nas mulheres nos dois instrumentos de avaliação (Barthel, Lawton & 
Brody). O índice de independência no Índice de Barthel e também na 
escala de Lawton e Brody é, em termos médios, mais elevado no 

género masculino, mas as diferenças observadas não são estatistica-
mente significativas. A associação entre o Índice de Barthel e a escala 
de Lawton e Brody e a idade, apesar de significativas são fracas e no 
sentido inverso, portanto, o aumento da idade induz perda de 
independência em ambas as escalas. 

- São os utentes que não realizam tratamento (fisioterapia/reabilita-
ção) que apresentam maiores índices de independência, contudo as 
diferenças observadas não são estatisticamente significativas. 

Este estudo pode tornar-se relevante pela contribuição no que diz 
respeito à promoção da saúde, pois ao identificar as variáveis que 
influenciam os resultados em saúde e o nível de independência 
funcional no trauma grave, permite orientar na identificação das 
necessidades concretas, no reconhecimento da prevenção de 
complicações e incapacidades e na implementação de programas de 
reabilitação.
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 Construir Saúde na Sala de Aula  
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Peso da mochila < 10% do peso da criança 

MESA CADEIRA 

Altura Profundidade Altura Profundidade 

2009/2010 

Dimensões do mobiliário 64,5 cm 50 cm 39,5 cm 41 cm 

Percentil da população a que 
corresponde o mobiliário P 99,5 P1 P99,5 P99,5 

% de crianças 
insatisfeitas 

0,5% 99% 99,5% 99,5% 

2010/2011 

Dimensões do mobiliário 68,2 cm 59,7 cm 40 cm 39 cm 

Percentil da população a que 
corresponde o mobiliário P99,5 P70 P99,5 P99 

% de crianças 
insatisfeitas 

0,5% 70% 99,5% 99% 

2011/2012 

Dimensões do mobiliário 70 cm 60 cm 42 cm 40 cm 

Percentil da população a que 
corresponde o mobiliário P99,5 P57 P99,5 P99,5 

% de crianças 
insatisfeitas 

0,5% 57% 99,5% 99,5% 
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1 -  Técnica de Saúde Ambiental na Unidade de Saúde Pública do Nordeste;  

2 - Podologistas do Centro de Saúde de Macedo Cavaleiros; 3 - Fisioterapeuta 

RESUMO 
O projeto “Ergonomia em Ação” surgiu da parceria de quatro técnicas multidisciplinares no âmbito da  
Saúde Escolar de Macedo de Cavaleiros. Estas uniram esforços no sentido de diagnosticar, no 1.º ciclo 
do Ensino Básico, três variáveis de interesse: alterações podológicas, alterações posturais e 
desajustamentos do mobiliário escolar em relação às dimensões antropométricas das crianças, 
procurando ainda perceber a relação entre elas.  Neste estudo  selecionamos duas turmas (com uma 
amostra de 44 alunos), do ano letivo 2009/2010, que iniciavam pela primeira vez o 1.º Ciclo do Ensino 
básico de Macedo de Cavaleiros, com o intuito de acompanhar, nos quatro anos letivos seguintes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTRODUÇÃO 
Diariamente, as crianças na idade escolar permanecem sentadas por muitas horas arqueadas sobre as 
suas mesas, com posturas extremamente prejudiciais à sua saúde.  
Portanto, além do programa de ensino, não menos importante para a formação do aluno é a 
adequação ergonómica do ambiente, o que envolve determinadas condições de ordem física, como a 
limpeza, a organização, a conservação, a iluminação, a temperatura, o ruído e o mobiliário escolar. 
De acordo com alguns estudos de investigação, cadeiras inadequadas induzem a posturas erradas, que 
podem desencadear problemas na coluna lombar e cervical e em membros superiores, além de causar 
deficiências circulatórias nos membros inferiores. Para estes autores, as cadeiras com melhores 
qualidades ergonómicas permitem a adaptação da cadeira ao aluno e não o inverso. Além disso, 
promovem alternância postural e ao mesmo tempo são capazes de evitar o desconforto da posição 
sentada por períodos mais longos. 
O mobiliário escolar, juntamente com outros fatores físicos, é notadamente um elemento da sala de 
aula que influi circunstancialmente no desempenho, segurança, conforto e em diversos 
comportamentos dos alunos. O mobiliário, em função dos requisitos da tarefa, determina a 
configuração postural dos usuários e define os esforços, dispêndios e constrangimentos - elementos 
essenciais para a adoção de comportamentos diversos - estabelecidos numa jornada de trabalho em 
sala de aula. Apesar de ser essencial para carregar livros e cadernos, a mochila é um acessório 
perigoso quando usado com muito peso, podendo ocasionar diversas lesões musculares e até levar a 
desvios posturais graves como a escoliose acentuada, hiperlordose, hipercifose e sérios problemas de 
crescimento ósseo. 
Para além da importância de se realizar corretamente o transporte da mochila, é fundamental que a 
carga transportada na mesa não ultrapasse determinados limites de peso. A maior parte dos estudos 
produzidos aponta para limites de carga transportada por crianças, em torno dos 10 a 15 % do seu 
peso corporal (MALHOTRA e SEM GUPTA, 1965; VOLL  e  KLIMT, 1977). 

OBJETIVOS 
- Determinar e registar eventuais desvios ou atitudes posturais inadequadas 
- Sensibilizar a comunidade escolar para a importância de um mobiliário ergonómico e uma postura 
corporal correta 
- Alertar os encarregados de educação para a importância da realização de exames médicos 
específicos, dos alunos com suspeitas de desvios posturais 
- Promover ações de formação no âmbito da reeducação postural 
- Diminuir as queixas relacionadas com dores musculares, promovendo a correção de posturas viciosas 
e auxiliando a autoestima dos alunos 
- Implementar hábitos e comportamentos adequados para a promoção da saúde, encaminhando casos 
de postura inadequada para o médico de família 
- Elaborar anualmente uma base de dados com algumas medidas antropométricas das turmas em 
estudo 
- Implementar a pratica desportiva com exercícios e alongamentos 
-Verificar a adequação ergonómica das salas e algumas áreas comuns 

 
CONCLUSÃO 

 

Relativamente ao estudo antropométrico dos 44 alunos, concluímos que em relação às cadeiras em 
estudo, a percentagem de insatisfeitos ultrapassa os 99% , tanto em relação à altura como à 
profundidade das próprias cadeiras, i. é., mais de 99 % das crianças não serão capazes de chegar com 
os pés aos chão, nem com as costas ao espaldar da cadeira. 
Quanto à dimensões das secretárias, constatamos a baixa percentagem de insatisfeitos  em relação à 
altura da mesa, que significa que a maioria dos alunos possuem a dimensão antropométrica “altura 
do cotovelo sentado” abaixo da altura da secretária, que neste caso poderá representar um pau de 
dois gumes, pois se assim reduz a probabilidade de torção da coluna vertebral, aumenta o esforço 
físico exercido na zona dos ombros da criança. 
Relativamente à profundidade da mesa, a redução da percentagem de insatisfeitos ao longo dos três 
anos letivos, justifica-se pelo crescimento dos membros superiores, que aumenta  o alcance máximo. 
No que respeita às alterações posturais das crianças, salientamos a: escoliose, hiperlordose lombar e 
hipercifose.  Comparativamente podemos referir que a redução da hipercifose e hiperlordose lombar 
no segundo ano do estudo são coincidentes com a redução verificada no peso das mochilas nesse 
mesmo ano. Este resultado denota uma associação favorável entre a redução do peso das mochilas e 
a redução destas alterações posturais. 
Por sua vez, a escoliose apresenta um aumento progressivo no decorrer do estudo. Este resultado  
pode também ser associado ao desajustamento do mobiliário, sendo a cadeira a peça do mobiliário 
que mais pode contribuir para o aumento desta situação. 
Aquando da análise das alterações podológicas, não foram observadas alterações conclusivas dado 
que nas crianças o desenvolvimento musculo esquelético é progressivo. 

RESULTADOS 
Gráfico 1. Numero de alterações podológicas observadas por ano letivo 

Gráfico 2. Número de alterações posturais por ano letivo 

Gráfico 3. Percentagem de crianças em risco considerando a relação peso da mochila/peso 
da criança  em cada ano letivo  

Tabela 1. Percentagem de crianças insatisfeitas com o mobiliário escolar (em relação às medidas 
antropométricas)  por cada ano letivo  

Os resultados dos primeiros três anos de estudo do projeto “Ergonomia em Ação” 
aqui apresentados, demonstram  a existência de  algumas alterações posturais 
significativas que poderão estar associadas ao desajustamento entre o mobiliário 
e os dados antropométricos da população em estudo, assim como   o excesso de 
peso transportado nas mochilas escolares. Relativamente  às  alterações 
podológicas, verificamos a fraca associação entre esta variável e as restantes no 
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entanto, é de destacar que as duas crianças onde foram detetadas alterações patológicas nos 
membros inferiores, possuíam também problemas inerentes a alterações posturais significativas. Este 
estudo, procurou ainda sensibilizar e alertar a comunidade escolar para a importância e necessidade 
de adquirir mobiliário ergonómico ajustado às dimensões antropométricas de cada criança. 


