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O ano de 2016 termina com boas notícias para a Unidade Local de Saúde do Nordeste, reconhecida agora, uma vez mais, no 
seu desempenho, como a terceira melhor do país, em termos de eficiência e da qualidade assistencial dos seus serviços.
 
A distinção, que agora tive a honra de receber, em nome desta entidade, é o reflexo do trabalho empenhado de todos os seus 
profissionais e constitui, como não podia deixar de ser, um motivo de orgulho. Assim como de motivação acrescida, para mais 
um ano que está prestes a começar.

Nesta quadra festiva, em que tradicionalmente desejamos o melhor àqueles de quem nos sentimos próximos – incluindo 
Saúde – deixo aqui expresso aos colaboradores da ULS Nordeste, em nome do Conselho de Administração a que presido, um 
agradecimento por todo o empenho que têm demonstrado na sua missão de bem cuidar. Assim como endereço, aos profis-
sionais mas também aos utentes, e a todos aqueles que contribuem para que tenhamos mais e melhor Saúde, os votos de 
Festas Felizes.

O Presidente do Conselho de Administração
Dr. Carlos Alberto Vaz
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ULS Nordeste é uma das melhores do país 
pelo segundo ano consecutivo
A Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste está, pelo 
segundo ano consecutivo, entre as três melhores a nível 
nacional, em relação à qualidade e eficiência dos serviços 
prestados à população.

Este é o resultado de uma avaliação feita pela IASIST, uma 
empresa que se dedica, em diversos países, à realização de 
estudos de “benchmarking” de organizações prestadoras de 
cuidados de saúde, em articulação com o Ministério da 
Saúde, iniciativa que realiza pela terceira vez em Portugal. 

O mais recente estudo desenvolvido pela IASIST, denominado 
“Top 5 – A Excelência dos Hospitais”, foi divulgado no dia 29 
de novembro, em Lisboa, e tem como objetivo central promo-
ver a qualidade e eficiência dos hospitais que integram o 
Sistema Nacional de Saúde.

Na avaliação da IASIST, as unidades de saúde são divididas 
em cinco grupos, definidos segundo critérios da Administra-
ção Central do Sistema da Saúde (ACSS), e comparados com 
outros da mesma dimensão e nível de diferenciação, sendo 
distinguidos os melhores de cada grupo.

No grupo das Unidades Locais de Saúde, a ULS do Nordeste 
ficou, uma vez mais, entre as três com o melhor nível de 
desempenho global. Este resultado demonstra uma clara 
evolução positiva dos indicadores relativos à atividade desen-
volvida pelas unidades de saúde do distrito de Bragança.

A distinção reveste-se ainda de uma maior importância, tendo 
em conta que a ULS do Nordeste é uma das mais recentes a 
nível nacional, tendo conseguido, desde a sua criação, em 

2011, e conforme se comprova, melhorar a qualidade e 
eficiência dos cuidados de saúde que presta aos seus uten-
tes.

No que respeita aos indicadores em estudo, a avaliação da 
IASIST analisa o desempenho das unidades de saúde na 
qualidade assistencial - índices de mortalidade, complica-
ções, readmissões e cesarianas, ajustados ao risco – e na 
eficiência – índices de demora média e cirurgia ambulatória 
ajustados, número de doentes-padrão por médico e por 
enfermeiro a tempo completo, e custos operacionais por 
doente. 
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Bragança acolheu, no passado dia 04 de novembro, mais um 
encontro do Clube de Enfermeiros Perioperatórios Gestores 
da Associação dos Enfermeiros de Salas de Operações 
Portugueses (AESOP).

Nesta reunião estiveram em debate temas relacionados com 
o trabalho desenvolvido por estes profissionais, nomeada-
mente a crescente preocupação relacionada com as condi-
ções de trabalho e gestão do risco profissional, bem como 
com a exposição de doentes e profissionais aos “fumos cirúr-
gicos” (fumaça gerada no local cirúrgico durante o uso de 
lasers), que são produzidos nos Blocos Operatórios.  

No início da reunião marcou presença o Presidente do Conse-
lho de Administração da Unidade Local de Saúde (ULS) do 
Nordeste, Dr. Carlos Vaz, e a Enfermeira Diretora da ULS 
Nordeste, Enf.ª Ângela Prior. 

O Clube de Enfermeiros Perioperatórios Gestores da AESOP 
foi criado com o intuito de debater questões transversais a 
todos os Enfermeiros Gestores dos Blocos Operatórios nacio-
nais, procurando ser uma ajuda na tarefa cada vez mais desa-

Enfermeiros gestores dos blocos operatórios 
reuniram em Bragança

fiante de gerir, atendendo à segurança dos doentes e profis-
sionais, cuidados de saúde de qualidade, promoção e manu-
tenção de boas práticas, adequada racionalização de recur-
sos, máxima eficiência e controlo de custos. Desta forma, a 
AESOP procura estar mais próxima dos seus associados, 
indo de encontro às suas necessidades.
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ULS Nordeste recebe nova VMER 
adaptada às características da região

A Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste recebeu uma 
nova Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER), 
que veio substituir o anterior veículo estacionado na Unidade 
Hospitalar de Bragança.

A nova VMER foi entregue pelo Instituto Nacional de Emergên-
cia Médica (INEM), numa cerimónia que decorreu no passado 
dia 07 de novembro, no Hospital de Cascais, que contou com 
a presença do Ministro da Saúde, Dr. Adalberto Campos 
Fernandes. A chave da VMER atribuída à ULS Nordeste foi 

recebida pelo médico e enfermeiro coordenadores deste 
meio de emergência pré-hospitalar, designadamente o Dr. 
Tiago Loza e o Enf.º Norberto Silva.

Esta nova viatura, com tração nas quatro rodas, adapta-se 
melhor às características da região, principalmente durante o 
Inverno, em que as equipas de emergência (compostas por 
um médico e um enfermeiro) percorrem estradas sinuosas 
com condições climatéricas adversas, para garantir o socorro 
às vítimas.

Mais rapidez e melhores condições de segurança

A partir de agora, com a nova VMER, as equipas de emergên-
cia passam a ir ao encontro das vítimas com mais rapidez e 
com melhores condições de segurança.

O Enfermeiro Norberto Silva, coordenador da VMER estacio-
nada na Unidade Hospitalar de Bragança, sublinha que era 
uma necessidade substituir a anterior viatura de emergência, 
com cerca de 15 anos e um largo número de quilómetros, o 
que exigia um esforço acrescido da parte dos profissionais de 
saúde para chegar o mais rápido possível ao local das ocor-
rências sem porem em causa a sua própria segurança.
 
A VMER está ao serviço das populações dos 12 concelhos do 
distrito de Bragança há 10 anos, assinalados em março 
passado. Atualmente, este meio de emergência médica 
pré-hospitalar está disponível todos os dias da semana, 24 
horas por dia, com uma taxa de operacionalidade na ordem 
dos 100 por cento.

Nestes 10 anos, a VMER estacionada na Unidade Hospitalar 
de Bragança regista cerca de 750 saídas por ano, o que se 
traduz numa média de duas saídas por dia. O tempo de 
chegada às vítimas varia entre 1 minuto e cerca de 1 hora, 

tendo em conta a dispersão geográfica do distrito de Bragan-
ça, sendo o tempo médio de chegada deste meio de emer-
gência de 15 minutos. Em termos de assistência às vítimas, a 
duração ronda em média uma hora.

Entre os motivos de ativação da VMER, a maioria das ocor-
rências estão relacionadas com situações de paragem 
cardiorrespiratórias, seguem-se os casos de trauma, proble-
mas do foro respiratório graves e Acidentes Vasculares Cere-
brais (AVC).

Intervenção pré-hospitalar

As VMER são veículos de intervenção pré-hospitalar destina-
dos ao transporte rápido de uma equipa de emergência 
(constituída por um médico e um enfermeiro) ao local onde se 
encontra o doente. O seu principal objetivo consiste na 
estabilização pré-hospitalar e no acompanhamento médico 
durante o transporte de vítimas de acidente ou doença súbita 
em situações de emergência. Esta equipa dispõe de equipa-
mentos de Suporte Avançado de Vida. 

As VMER são ativadas através do número de emergência 
112, atuam na dependência direta dos Centros de Orientação 
de Doentes Urgentes do INEM e têm base hospitalar.
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Qualidade dos serviços em debate na ULS Nordeste
A Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste assinalou, uma 
vez mais, o Dia Mundial da Qualidade, no passado dia 10 de 
novembro, com um programa de intervenções que aborda-
ram diversos temas alusivos aos Cuidados de Saúde Hospita-
lares e aos Cuidados de Saúde Primários.

Na sessão de abertura do evento, o presidente do Conselho 
de Administração da ULS Nordeste, Dr. Carlos Vaz, enalteceu 
o trabalho desenvolvido por todos os colaboradores para 
garantir serviços de qualidade aos utentes da ULS Nordeste, 
correspondendo assim às suas necessidades e expetativas 
enquanto utilizadores dos serviços de saúde desta instituição.

O responsável máximo da ULS Nordeste frisou ainda que este 
empenho dos profissionais de saúde ao nível da segurança do 
utente deve ser mantido e, até, reforçado, tendo em vista a 
melhoria contínua da assistência prestada por esta ULS à 
população do distrito de Bragança.
No âmbito deste dia comemorativo estiveram em debate os 
procedimentos relacionados com a qualidade dos serviços de 
saúde, que se traduzem em melhorias efetivas ao nível da 
assistência prestada aos utentes.

Neste evento participaram como oradores profissionais de 
diferentes Serviços da ULS Nordeste. 

Destaque ainda para a intervenção, como orador convidado, 
do Professor Doutor Pinto da Costa, Professor Catedrático de 
Medicina Legal, que abordou diversas questões ligadas às 
diretivas antecipadas de vontade/Testamento Vital.
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Simulacro de incêndio testou o plano de emergência 
do Hospital de Bragança

O Plano de Emergência Interno da Unidade Hospitalar de 
Bragança foi testado, no dia 16 de novembro, com a simula-
ção de um incêndio no Serviço de Medicina, no 4º piso, 
provocado por um curto-circuito num dos quartos.

Estiveram envolvidos neste exercício colaboradores da Unida-
de Local de Saúde (ULS) do Nordeste, os Bombeiros Voluntá-
rios de Bragança, a PSP – Polícia de Segurança Pública e 
elementos do Serviço Municipal de Proteção Civil.

Do incêndio simulado resultaram quatro feridos, todos eles 
doentes internados naquele Serviço. Duas das vítimas estavam acamadas e ficaram bloqueadas pelo fumo e pelo 

fogo, outra ficou ferida com gravidade, com queimaduras e 
em paragem cardio-respiratória, e registou-se ainda um 
quarto ferido, com queimaduras.

Todos os feridos foram evacuados pelos profissionais do 
Serviço e pelos bombeiros. A vítima em estado grave foi pron-
tamente socorrida pela Equipa de Emergência Intra - hospita-
lar e, posteriormente, assistida no Serviço de Urgência, onde 
foram de igual modo assistidos os restantes feridos.

Neste exercício, os Bombeiros Voluntários de Bragança 
envolveram 15 operacionais e quatro viaturas.

Teste global

Para além de testar a eficácia do Plano de Emergência Interno 
da Unidade Hospitalar de Bragança, este simulacro teve ainda 
como objetivos treinar os agentes internos e externos ao nível 
das comunicações, do manuseamento dos equipamentos de 
primeira intervenção, designadamente extintores e bocas-de-
-incêndio, bem como articular os meios internos com os meios 
externos de socorro e salvamento.

A par da capacidade de resposta ao nível da evacuação das 
vítimas e extinção do fogo, foi ainda testada a acessibilidade e 
mobilidade das viaturas dos bombeiros dentro do parque de 
estacionamento do Hospital de Bragança, a regulação por 
parte da PSP do trânsito e acesso às instalações por viaturas 
de utentes e ambulâncias, bem como a circulação de visitas e 
colaboradores na área do incêndio.

No final do exercício foi efetuada uma reunião com todos os 
intervenientes, presidida pela Vogal Executivo do Conselho de 
Administração da ULS Nordeste, Dr.ª Aida Palas, para avaliar 

os procedimentos adotados na resolução da ocorrência 
simulada.

Numa primeira análise, as entidades envolvidas atestaram a 
eficácia do Plano de Emergência Interno da Unidade Hospita-
lar de Bragança e a capacidade de resposta adequada de 
todos os responsáveis pelo socorro e salvamento.



Profissionais da ULS Nordeste premiados nas Jornadas 
de Saúde de Trás-os-Montes e Alto Douro
A Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste foi uma das 
entidades parceiras na organização das I Jornadas de Saúde 
de Trás-os-Montes e Alto Douro, que decorreram nos dias 25 
e 26 de novembro, em Mirandela. Esta iniciativa resultou de 
uma organização conjunta de entidades públicas e privadas 
da região ligadas à Saúde e ao Ensino, nomeadamente a ULS 
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.

A sessão de abertura das Jornadas foi presidida pelo Secretá-
rio de Estado da Administração Interna, Jorge Gomes, que 
destacou os projetos fundamentais do Ministério da Saúde 
para esta área, na região, entre os quais a já concluída requali-
ficação do Serviço de Urgência no Hospital de Mirandela e a 
prevista requalificação, no próximo ano, do Bloco Operatório e 
do Laboratório de Patologia Clínica no Hospital de Bragança - 

um investimento de 2,2 milhões de euros, financiado pelo 
Programa Operacional Regional do Norte – Norte 2020.

Jorge Gomes avançou ainda que tinha sido igualmente apro-
vada a candidatura da ULS  Nordeste com vista à obtenção de 
financiamento para a Modernização dos Sistemas de Informa-
ção para um Atendimento Integrado do Utente, ou seja, a 
concretização de um processo clínico eletrónico único em 
toda a instituição – representando um investimento de aproxi-
madamente 730 mil euros. 

Por sua vez, o Presidente do Conselho de Administração da 
Unidade Local de Saúde do Nordeste, Dr. Carlos Vaz, congra-
tulou-se, assim, quer com a realização destas Jornadas, pela 
profícua partilha de saberes e experiências, quer com os 
projetos anunciados e que em breve irão ter desenvolvimentos 
no terreno.

Prémios em comunicações livres e pósteres

No âmbito destas Jornadas, profissionais da ULS Nordeste 
receberam quatro dos seis prémios atribuídos a comunica-
ções e pósteres.

Na categoria comunicações livres, a ULS Nordeste arrecadou 
dois prémios. As comunicações apresentadas pelas Enfer-
meiras da ULS Nordeste Ilda Barreira e Sónia Casado foram 
premiadas com o 2º e 3º prémios, respetivamente.

Na categoria pósteres foi arrecadado o primeiro prémio pela 
Dr.ª Carolina Afonso - Médica Interna no Serviço de Ortopedia 
da ULS Nordeste – e o 3.º prémio foi partilhado pelos pósteres 
apresentados pelas Enfermeiras da ULS Nordeste Natália 
Ledesma e Vera Preto.

Durante os dois dias das Jornadas foram abordados temas 
com grande impacto no contexto regional, nomeadamente o 
envelhecimento da população, a Rede Nacional de Cuidados 
Continuados Integrados e a capacidade instalada para dar 
resposta a casos de AVC, entre outros.

No painel sobre Diabetes destaque para a participação da 
diretora do Serviço de Nutrição da ULS Nordeste, Dr.ª Rosária 
Rodrigues, que abordou o tema “Medidas não farmacológi-
cas no tratamento da diabetes”, e da diretora do Serviço de 
Nefrologia, Dr.ª Odete Pereira, que destacou a temática “Ava-
liação do atingimento de órgãos-alvo: quando referenciar?”.

Por sua vez, no painel sobre a Doença Cerebrovascular, 
moderado pela Dr.ª Eugénia Parreira, diretora do Serviço de 
Medicina Interna da ULS Nordeste, participaram como orado-
res o Dr. Hugo Vaz e o Enf. Rui Ricardo, da Equipa de Gestão 

de Altas da ULS Nordeste, que abordaram o tema “O papel da 
rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados no pós-AVC”, 
e a Enf.ª Natália Ledesma, Enfermeira Chefe da Unidade de 
AVC da ULS Nordeste, que efetuou uma comunicação sobre “A 
experiência da Unidade de AVC na ULS Nordeste”.

No painel sobre a DPOC participou como oradora a Enf.ª 
Sónia Casado da ULS Nordeste, abordando o tema “Reabilita-
ção Respiratória em doentes com DPOC – Boas Práticas/Atu-
alizações”.

A Comissão de Honra do evento foi integrada pelo Presidente 
do Conselho de Administração da ULS Nordeste, Dr. Carlos 
Vaz. Da comissão organizadora do evento fez parte a Enfer-
meira Diretora da ULS Nordeste, Enf.ª Ângela Prior. A Comis-
são científica integrou a Dr.ª Eugénia Parreira, Diretora do 
Departamento de Medicina e Adjunta da Direção Clínica para 
os Cuidados de Saúde Hospitalares da ULS Nordeste, e a 
Enf.ª Irene Torres, Enfermeira responsável do Departamento 
da Mulher e da Criança e Adjunta da Direção de Enfermagem 
da ULS Nordeste.
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À semelhança do que tem vindo a acontecer desde 2015, a 
Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste acolheu nova-
mente cirurgiões internacionais para receberem formação no 
Serviço de Ortopedia da Unidade Hospitalar de Macedo de 
Cavaleiros.

Neste âmbito, dois ortopedistas da Croácia deslocaram-se, 
no passado dia 16 de novembro, a este Serviço da ULS 
Nordeste para receberem formação sobre a técnica utilizada 
na ULS Nordeste para a colocação de próteses totais do 
joelho. Esta formação foi ministrada pelo Dr. António Andrade 
e pelo Dr. Paulo Montanha, ortopedistas da ULS Nordeste.

No dia 30 de novembro decorreu uma nova ação de formação 
no Serviço de Ortopedia, em Macedo de Cavaleiros, desta 
vez para dois cirurgiões espanhóis, designadamente de Vigo, 
que assistiram à colocação de uma prótese no tornozelo.

Já no dia 17 de novembro, o ortopedista da ULS Nordeste Dr. 
António Andrade deslocou-se a Oviedo (Astúrias), a convite 
do diretor do Serviço do Hospital de Mieres, para participar 
numa cirurgia para colocação de uma prótese total do torno-
zelo. Esta foi a primeira prótese deste tipo colocada naquele 
hospital e também nas Astúrias.

Serviço de Ortopedia da ULS Nordeste 
dá formação a cirurgiões espanhóis e croatas

No dia 19 de novembro, o Serviço de Ortopedia da ULS 
Nordeste realizou, pela primeira vez, uma osteossíntese de 
uma fratura do calcâneo por abordagem do seio társico, uma 
intervenção realizada pelos ortopedistas Dr. António Andrade 
e Dr. Paulo Montanha. Esta técnica, já utilizada em outros 
hospitais, diferencia-se do método tradicional pelo facto de 
necessitar de uma menor incisão cutânea, diminuindo assim 
as complicações inerentes a esta cirurgia. Através desta 
técnica, a cirurgia é mais rápida, tem melhores resultados e o 
tempo de internamento é menor. 

A Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste está a promo-
ver formação em saúde materna e infantil para grávidas e/ou 
puérperas que se encontrem em situações de vulnerabilidade 
social, emocional, psicológica e clínica.

Esta iniciativa insere-se no projeto “Berço Feliz”, desenvolvido 
pela Associação Entre Famílias de Bragança, do qual a ULS 
Nordeste é parceira, através da Unidade de Cuidados na 
Comunidade (UCC) de Bragança.

Este projeto é considerado inovador, tendo em conta que 
funciona em complementaridade com os serviços de saúde já 
existentes, numa fase marcante da vida da mulher e da sua 
família. Pretende-se, deste modo, reforçar as boas práticas, 
hábitos saudáveis e de responsabilidade parental nos partici-
pantes, constituindo-se uma rede de suporte social à família, 
à maternidade e à criança.

A formação, ministrada por uma enfermeira da UCC de 
Bragança, abrange diversas temáticas relacionadas com a 
gravidez e a maternidade. Entre os temas a abordar destaque 

para o desenvolvimento do processo de gestação, sexualidade 
na gravidez, nutrição, sinais de alarme na gravidez, parto, 
contrações, importância do exercício físico, desenvolvimento 
do bebé, cuidados a ter com o bebé, doenças (prevenção e 
tratamento), vacinação, sono e amamentação.
 
As sessões são realizadas mensalmente. No passado dia 28 de 
novembro, a enfermeira Conceição Tomé, da ULS Nordeste, 
abordou o tema “cuidados a ter com o bebé”.

UCC de Bragança promove formação em saúde materna 
e infantil para famílias vulneráveis 



O Grupo de Coordenação Local do PPCIRA - Programa de 
Prevenção e Controlo de Infeção e Resistência aos Antimicro-
bianos da Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste assina-
lou a Semana Mundial dos Antibióticos (14 a 18 de novembro) 
e o Dia Europeu dos Antibióticos (18 de novembro), com uma 
campanha de sensibilização para o uso adequado destes 
medicamentos.

O objetivo foi, através de uma abordagem direta e esclarece-
dora, sensibilizar quer os profissionais de saúde, quer a popu-
lação em geral, para a utilização correta dos antibióticos, 
contribuindo dessa forma para a diminuição da resistência 
das bactérias a estes fármacos.

Nesse sentido, elementos do Grupo de Coordenação Local 
do PPCIRA interviram diretamente nos serviços de saúde, 
hospitalares e de cuidados primários, alertando os profissio-
nais da ULS Nordeste, nos seus serviços, e os utentes, nas 
salas de espera, para esta questão.

Além da intervenção direta e de cariz informativo, foram afixa-
dos cartazes alusivos ao tema nas diversas Unidades da ULS e 
foram distribuídos panfletos explicativos.

As infeções associadas aos cuidados de saúde e o aumento da 
resistência aos antimicrobianos constituem uma preocupação 
crescente à escala mundial. 

Nos últimos anos, Portugal tem evoluído de forma favorável no 
consumo de antibióticos, estando abaixo da média europeia, 
afirma a Direção Geral da Saúde. No entanto, segundo dados 
do Eurobarómetro referente a conhecimentos sobre antibióti-
cos, Portugal é um dos países europeus onde existe um maior 
desconhecimento sobre a sua ação: 60% dos portugueses 
pensam que os antibióticos atuam sobre os vírus e 50% acredi-
tam que servem para tratar constipações e gripe. Apenas 20% 
referem ter recebido informação nos últimos 12 meses sobre 
este assunto, o que está muito abaixo da média europeia.

ULSINFO
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PPCIRA apela à utilização responsável de antibióticos 

O Presidente do Conselho de Administração da Unidade 
Local de Saúde (ULS) do Nordeste, Dr. Carlos Vaz, apresen-
tou a consulta de proximidade para doentes com Acidente 
Vascular Cerebral (AVC), realizada no Centro de Saúde de 
Mogadouro, durante o 6º Congresso Internacional dos Hospi-
tais, que decorreu em Lisboa, nos dias 23, 24 e 25 de novembro. 

O evento, organizado pela Associação Portuguesa para o 
Desenvolvimento Hospitalar (APDH), decorreu sob o lema 
“Inovar em Saúde: Mito ou realidade?”. 

Além do dirigente máximo da ULS Nordeste, responsável pela 
intervenção, esteve também presente neste congresso o 
responsável da Unidade de AVC, Dr. Jorge Poço.

A consulta descentralizada no Centro de Saúde de Mogadou-
ro, a funcionar desde o passado mês de abril, destina-se aos 
utentes do Planalto Mirandês – concelhos de Mogadouro, 
Freixo de Espada-à-Cinta, Miranda do Douro e Vimioso.
 
Até aqui, os doentes com AVC da região, acompanhados 
pela ULS Nordeste, estavam a ser seguidos em Macedo de 
Cavaleiros, onde está sedeada a Unidade de AVC desta ULS 
e onde a equipa multidisciplinar responsável pela consulta de 
acompanhamento regular tem estado a desenvolver todo 
este trabalho de apoio e assistência clínica. 

Presidente da ULS Nordeste apresenta consulta de proximidade 
para doentes com AVC no Congresso Internacional dos Hospitais

A partir de agora, essa equipa - constituída por um médico de 
Medicina Interna, um médico neurologista, um enfermeiro e 
um fisioterapeuta – desloca-se para a realização da consulta, 
diminuindo consideravelmente os transtornos relacionados 
com a deslocação dos doentes e seus familiares.
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A Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) de Mogadouro 
promoveu, no dia 28 de novembro, uma sessão de esclareci-
mento sobre como descodificar rótulos de géneros alimenta-
res, direcionada para pais e encarregados de educação dos 
alunos da Creche, Infantário e ATL - Atividades de Tempos 
Livres da Santa Casa de Misericórdia de Mogadouro.

Esta iniciativa, integrada no âmbito do projeto Escola de Pais, 
reuniu 43 participantes, que tiveram ainda oportunidade de de-
senvolver uma atividade prática que consistiu em pesar a quanti-
dade de açúcar “escondido” que dão diariamente às crianças.

No final desta atividade, a equipa da UCC de Mogadouro 
realça que todos os participantes ficaram “alarmados” com a 
quantidade de açúcar ingerida pelos mais pequenos e ficaram 
sensibilizados para, futuramente, lerem os rótulos ao efetuarem 
as escolhas dos alimentos, optando por aqueles que são mais 
saudáveis.

Durante o mês de novembro, a UCC de Mogadouro comemo-
rou ainda o Dia Mundial Sem álcool, no dia 15 de novembro, 
com a realização de sessões de sensibilização sobre os male-
fícios do consumo de bebidas alcoólicas na adolescência, 
direcionadas para os alunos do 5º, 6º e 7º anos, no âmbito do 
projeto “O meu Norte”.

UCC de Mogadouro ensina pais a ler os rótulos dos alimentos...

A equipa de Saúde Escolar da Unidade de Cuidados na 
Comunidade (UCC) de Mogadouro, em parceria com o Agru-
pamento de escolas do concelho, promoveu, no dia 30 de 
novembro, atividades de promoção da saúde na área da 
alimentação e da higiene oral.

A iniciativa envolveu as crianças do pré-escolar e do 1º Ciclo e tam-
bém os pais/encarregados de educação e a comunidade em geral.

Para os mais pequenos, a informação sobre hábitos de leitura 
e de saúde foi passada de forma lúdica, com a exibição da 
peça de teatro “Serafim está sempre constipado” e com a 

canção do “Kiko e o dentinho de leite”. Estas iniciativas conta-
ram com a participação direta dos próprios pais, que foram os 
principais dinamizadores destas ações, que contam ainda a 
participação da escritora Manuela Mota Ribeiro.

Para os adultos, foi realizada uma sessão de sensibilização 
sobre alimentação saudável.

Estas ações de sensibilização inserem-se no trabalho desen-
volvido pelas equipas de saúde da ULS Nordeste tendo em 
vista a promoção de estilos de vida saudáveis e o aumento da 
literacia em saúde.

... E promove estilos de vida saudáveis  
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A Unidade Local de Saúde do Nordeste promoveu atividades 
de promoção da saúde no âmbito do Dia Mundial da Diabe-
tes, que se assinalou no dia 14 de novembro.

A Unidade de Cuidados na Comunidade de Vila Flor/Carraze-
da de Ansiães comemorou esta data com a realização de 
sessões de sensibilização sobre a doença.

Neste sentido, a equipa da UCC realizou uma sessão de 
esclarecimento sobre “Diabetes Tipo I”, direcionada para os 
alunos, pessoal docente e não docente da Escola Básica de 
Vila Flor, e outra sessão informativa sobre este tema para a 
população da freguesia de Pombal, no concelho de Carraze-
da de Ansiães, na qual marcaram presença 23 utentes, que 
incluiu ainda a avaliação do risco de Diabetes Tipo II. A popu-
lação foi ainda informada sobre as quantidades de açúcar 
presentes nos diferentes alimentos.

Esta data foi ainda comemorada pela equipa de saúde esco-
lar do Centro de Saúde de Torre de Moncorvo, que realizou 
um rastreio de avaliação do risco de Diabetes Tipo II e distri-
buiu folhetos informativos sobre esta doença ao pessoal 
docente e não docente do Agrupamento de Escolas Dr. 
Ramiro Salgado de Torre de Moncorvo.

Em Mogadouro, a Unidade de Cuidados na Comunidade 
assinalou este dia com uma sessão sobre alimentação saudá-
vel. Neste sentido, foi convidado Leonel Fernandes (partici-
pante no programa Masterchef) para preparar um almoço 
para pessoas diabéticas, que apresentou a seguinte ementa: 
Lasanha de brócolos e molho de queijo, pescada ao vapor 
com puré de couve-flor e alho francês, torta de cacau com 
frutos vermelhos. A comemoração deste dia contou com a 
presença de 23 participantes do programa de educação para 
a saúde “Conviver com a diabetes ”.

Na Unidade Hospitalar de Mirandela decorreram, de 14 a 16 
de novembro, um conjunto de iniciativas desenvolvidas pelo 
Serviço de Consulta Externa (equipa de enfermagem de 
diabetologia), em colaboração com os Serviços de Nutrição, 
Medicina Física e Reabilitação e Ortóptica.

Foram realizados rastreios, sessões de aconselhamento nutri-
cional e sobre alimentação saudável, sessões de prevenção 
das complicações da Diabetes, nomeadamente do Pé Diabé-
tico e Retinopatia Diabética e uma exposição alusiva  à 
Retinopatia Diabética com informação sobre a importância da 
vigilância.

Foi ainda realizada uma ação de sensibilização para diabéticos 
tipo 1, sobre a contagem de hidratos de carbono e Insulinotera-
pia funcional.

Por sua vez, a Unidade de Cuidados na Comunidade de Miran-
dela participou ativamente na Semana Comemorativa do Dia 
Mundial da Diabetes. 

Neste âmbito, decorreu uma tertúlia sobre o tema “Viver com 
Diabetes no concelho de Mirandela”, que contou com a partici-
pação do Dr. Raúl Sousa, Coordenador da Unidade Funcional 
da Diabetes da ULS Nordeste, e da Enf.ª Margarida Pires, 
enfermeira na ULS Nordeste e presidente da Associação de 
Diabéticos do Distrito de Bragança, no Auditório Municipal.

Foram ainda realizados rastreios de saúde para a comunidade, 
uma formação em serviço sobre “o Pé Diabético”, no Centro de 
Saúde de Mirandela I, uma exposição de trabalhos sobre este 
tema realizados por alunos do concelho de Mirandela, na 
Biblioteca Municipal, e decorreu ainda a IV Caminhada da 

ULS Nordeste promoveu atividades para prevenir a diabetes

Vila Flor/Carrazeda de Ansiães

Mogadouro

Mirandela

Torre de Moncorvo
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A Organização Mundial de Saúde tem vindo a chamar a aten-
ção para o flagelo da “violência doméstica”, considerando-o, 
inclusivamente, como um problema de saúde pública.

Neste contexto, e atenta a uma problemática atual e de 
enorme impacto individual e social, a ULS Nordeste procura 
ter um papel ativo na sua deteção, acompanhamento e reso-
lução.

Considerando que se impunha a adoção de medidas, no 
sentido de ser criado um modelo de intervenção integrada, 
direcionado para dar resposta ao fenómeno da violência 
interpessoal, em todas as formas que esta possa abranger, 
designadamente a violência doméstica, o stalking, a violência 
no namoro, a violência contra idosos, a violência vicariante, e 
dando resposta ao Despacho n.º 6378/2013 de 16 de maio, 
a Unidade Local de Saúde do Nordeste constituiu, assim, a 
Equipa de Prevenção da Violência em Adultos (EPVA).

Esta equipa multidisciplinar, criada para responder à necessi-
dade de adotar medidas preventivas e de controlo com vista 
a evitar atos de violência e a prevenir recidivas, assume assim 
o papel fundamental de sensibilizar os profissionais das 
instituições da área de influência da ULS do Nordeste para a 

Equipa para a Prevenção da Violência 
nos adultos na ULS Nordeste 

prevenção da violência ao longo do ciclo de vida, difundindo 
informação de caráter legal sobre o assunto, prestando apoio 
técnico aos profissionais e às equipas de saúde.

Esta equipa propõe-se ser acessível a todos, divulgar 
informação de caráter legal e normativos técnicos, desenvol-
ver ações tendentes a prevenir a violência familiar e minorar o 
seu impacto nas vítimas, incrementar formação e preparar os 
profissionais e equipas de saúde, prestar apoio de consulta-
doria aos profissionais de saúde. 

A EPVA da ULS Nordeste é constituída pelos seguintes 
elementos:

• Anabela Paula Seixas Gonçalves Martins – Enfermeira Coor-
denadora;
• Cláudia Luísa Baptista Fernandes Gomes da Gosta - Técni-
ca Superior do Gabinete Jurídico e Contencioso;
• Lucinda Fátima Ramos Pereira da Silva – Médica de Medici-
na Geral e Familiar;
• Maria João Lopes Fernandes de Sousa – Técnica de Servi-
ço Social;
• Maria Zita Alves Lopes – Técnica Superior de Saúde da Uni-
dade de Psicologia Clínica.
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A Unidade Local de Saúde do Nordeste esteve representada 
no seminário subordinado ao tema “Um olhar sobre o cuidar 
em fim de vida”, que decorreu no passado dia 30 de novem-
bro, organizado pela Unidade Domiciliária de Cuidados Paliati-
vos de Alfândega da Fé.

O presidente do Conselho de Administração da ULS Nordes-
te, Dr. Carlos Vaz, foi um dos intervenientes na sessão de 
abertura do evento, tendo destacado a importância dos 
Cuidados Paliativos ao domicílio para responder às necessi-
dades da população do Nordeste Transmontano, aumentan-
do o conforto dos utentes e das suas famílias.

No âmbito deste seminário foram abordadas as diversas 
vertentes dos Cuidados Paliativos, desde os cuidados médi-
cos, passando pela reabilitação, cuidar psicológico e contri-
butos do serviço social. 

No painel sobre Cuidados Médicos e de Enfermagem em 
Cuidados Paliativos participou como oradora a Dr.ª Teresa 
Ramos, responsável do Departamento de Cuidados Paliativos 
da ULS Nordeste, o Dr. Duarte Soares, especialista em Medi-
cina Interna e Cuidados Paliativos da ULS Nordeste, e a Dr.ª 

ULS Nordeste presente no seminário 
“Um olhar sobre o cuidar em fim de vida”

Jacinta Fernandes, médica da Unidade Domiciliária de Cuida-
dos Paliativos do Planalto Mirandês, que centraram as suas 
comunicações na diferença entre as Equipas Domiciliárias e 
as Unidades Hospitalares em Cuidados Paliativos.  

Destaque ainda para a participação da Dr.ª Liseta Gomes, 
responsável da Unidade de Cuidados Paliativos da ULS 
Nordeste, no painel sobre o Cuidar Psicológico em Cuidados 
Paliativos, que centrou a sua comunicação nas formas de 
intervir na morte e no luto.

Este evento reuniu profissionais de saúde, cuidadores/familia-
res e esteve aberto a toda a comunidade.
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As Unidades de Cuidados na Comunidade (UCC) de Bragan-
ça e de Miranda do Douro assinalaram, no dia 25 de novem-
bro, o Dia Internacional pela Eliminação da Violência Contra 
as Mulheres.

A UCC de Bragança, através da equipa de saúde escolar, 
promoveu atividades de prevenção da violência junto da 
comunidade escolar.

Neste sentido, no âmbito do Projeto Eu e Tu: Aprender a Ser 
(Projeto Promoção e Educação para a Saúde do Agrupamen-
to de Escolas Miguel Torga), a equipa de saúde escolar 
dinamizou intervenções junto dos alunos do 9º, 10º, 11º e 12º 
ano, tendo em vista a promoção de relações interpessoais 
saudáveis e assertivas e a prevenção da violência no namoro.

Tendo por base o lema “Quem Te Ama Não Te Agride” e 
“Corta Com A Violência: quem não te respeita, não te 
merece”, foram realizadas sessões de esclarecimento/refle-
xão sobre a temática das relações saudáveis versus relações 
abusivas, destacando-se a visualização e discussão de 
vídeos e a realização de dinâmicas de grupo promotoras da 
reflexão. Foi ainda realizada a dinâmica “Namorar dá que 
falar”, na qual os alunos foram convidados a escolher uma 
das seguintes opções: “Concordo”, “Discordo” ou “Não sei” 

Comemorado Dia Internacional pela Eliminação da Violência 
Contra as Mulheres nas escolas do distrito

relativamente às afirmações/situações do quotidiano sugeri-
das pela equipa de saúde escolar.

Foi ainda realizada uma exposição na Escola Miguel Torga 
com cartazes de prevenção da violência e foram distribuídos 
folhetos informativos sobre esta temática à comunidade escolar.  

A UCC de Miranda do Douro, com a colaboração do Municí-
pio, assinalou este dia comemorativo com a colocação, no 
Centro de Saúde, de faixas alusivas à data e ainda com a 
distribuição de laços brancos e de mensagens alusivas a este 
problema de saúde pública. O objetivo foi sensibilizar a comu-
nidade para a defesa da “Não-Violência”.

A Unidade Local de Saúde do Nordeste assinalou, no dia 17 
de novembro, o Dia Mundial do Não Fumador, junto da comu-
nidade escolar.

A Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) de Vila Flor 
/Carrazeda de Ansiães comemorou este dia junto dos anos 
do 4º, 5º, 6º, 7º e 8º anos do Agrupamento de Escolas de Vila 
Flor e junto dos estudantes do 7º ano do Agrupamento de 
Escolas de Carrazeda de Ansiães.

No âmbito destas ações, a equipa de saúde escolar esclare-
ceu os jovens sobre os malefícios do tabaco e sobre a com-
posição dos cigarros e as suas implicações na saúde.

Em Miranda do Douro, a UCC também comemorou este dia 
com ações de sensibilização sobre os malefícios do tabaco 
para os estudantes do Agrupamento de Escolas local.

Dia Mundial do Não Fumador 
comemorado junto da comunidade escolar

Em Mogadouro, a UCC abordou os malefícios do consumo de 
tabaco na adolescência, no âmbito do projeto “O meu Norte”, 
destinado aos alunos do 5º, 6º e 7º anos do Agrupamento de 
Escolas da vila. Foi ainda elaborado um cartaz, dirigido a toda 
a comunidade escolar, alertando para esta problemática.

Por sua vez, em Freixo de Espada-à-Cinta, uma equipa de 
Enfermagem do Centro de Saúde saiu à rua para sensibilizar a 
população, através de esclarecimentos e da distribuição de 
pin´s com mensagens alusivas ao tema.

O tabaco está ligado às principais causas de morte conheci-
das. Ele é uma das causas principais do cancro do pulmão, da 
doença pulmonar obstrutiva crónica e da doença cérebro-vas-
cular, por exemplo, pelo que estas iniciativas se revestem da 
maior importância. 
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Bragança Miranda do Douro

Vila Flor/Carrazeda de Ansiães Miranda do Douro

Freixo de Espada à Cinta
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A Unidade Local de Saúde do Nordeste, através do Núcleo de 
Apoio a Crianças e Jovens em Risco de Bragança e do Siste-
ma Nacional de Intervenção Precoce, organizou, no passado 
dia 24 de novembro, uma ação de formação sobre “ O Direito 
à Participação”. 

Esta iniciativa teve como principais objetivos promover os 
direitos da criança, refletir sobre o papel das entidades com 
competência em matéria de infância e juventude na defesa 
dos direitos da criança, na identificação de situações que 
ponham em causa o seu desenvolvimento e o seu encami-
nhamento precoce para o Núcleo de Apoio a Crianças em 
Risco e para o Sistema Nacional de Intervenção Precoce. 

Esta ação, que contou com cerca de 70 participantes, foi 
dirigida a docentes, amas e outros profissionais com respon-
sabilidade em matéria de infância e juventude. 
Durante a ação foram expostos os trabalhos realizados pelos 
alunos do Centro Escolar de Santa Maria sobre o tema “os 
direitos aos olhos da criança”.

Esta iniciativa teve por base a Convenção sobre os Direitos da 
Criança, adotada por unanimidade pelas Nações Unidas a 20 
de novembro de 1989, que enuncia um amplo conjunto de 
direitos fundamentais de todas as crianças: direitos civis, 
políticos, económicos, sociais e culturais.

Este documento quando ratificado representa um vínculo 
jurídico para os Estados que a ela aderem, os quais devem 
adequar as normas de Direito interno às da Convenção, para 
a promoção e proteção eficaz dos direitos e Liberdades nela 
consagrados. Portugal ratificou a Convenção a 21 de setem-
bro de 1990.

A Convenção assenta em quatro pilares fundamentais que 
estão relacionados com todos os outros direitos das crianças, 
designadamente a não discriminação, o interesse superior da 
criança, a sobrevivência e desenvolvimento e a opinião da 
criança.

Formação e ações de sensibilização 
sobre os direitos da criança

O Dia Internacional dos Direitos das Crianças, que se assinala 
a 20 de novembro, foi, igualmente, comemorado em Moga-
douro, com ações de sensibilização realizadas para a comu-
nidade escolar, nomeadamente para os alunos do Agrupa-
mento de Escolas da vila e para as crianças da Creche e 
Jardim-de-Infância da Santa Casa da Misericórdia, e para a 
comunidade em geral. Estas atividades foram desenvolvidas 
pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens e pelo 
Núcleo de Apoio a Crianças e Jovens local, que integra elemen-
tos da Unidade de Cuidados na Comunidade de Mogadouro. 
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A Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) de Mogadou-
ro assinalou, no dia 16 de novembro, o Dia Nacional do Osto-
mizado. 

No âmbito desta data comemorativa, a equipa da UCC 
promoveu uma ação de sensibilização para os utentes osto-
mizados e cuidadores deste concelho. 

Os cuidados a ter com as ostomias, cuidados de higiene, 
escolhas alimentares e promoção da prática da atividade 
física foram alguns dos temas abordados durante a sessão 
informativa sobre esta temática.

Através destas iniciativas, a equipa de saúde da UCC de 
Mogadouro pretende melhorar a qualidade de vida dos uten-
tes, mas também dos cuidadores e familiares.

Dia Nacional do Ostomizado assinalado em Mogadouro
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A Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste, através do 
Centro de Aconselhamento e Deteção Precoce do VIH/Sida 
(CAD) da Unidade de Saúde Pública, realizou, no dia 30 de 
novembro, uma ação de sensibilização sobre esta doença 
junto da população de Bragança.

Neste sentido, técnicos de saúde da ULS Nordeste estiveram 
na Estação Rodoviária, onde, além de prestarem informação 
sobre a prevenção, formas de contágio e o diagnóstico do 
VIH/Sida, realizaram rastreios para deteção precoce da 
infeção por este vírus. Foram ainda distribuídos materiais 
diversos de prevenção e informação.

Estas atividades foram desenvolvidas em todos os concelhos 
abrangidos pela ULS Nordeste pelas equipas locais de saúde 
escolar e responsáveis pelo programa VIH/Sida.

Em Freixo de Espada à Cinta, elementos da equipa de Enfer-
magem do Centro de Saúde de Freixo de Espada à Cinta 
assinalaram esta data a 2 de dezembro, junto da comunidade.

Neste âmbito, foi distribuído diverso material informativo à 
população e foram realizados rastreios gratuitos de deteção 
precoce da doença na Unidade Móvel de Saúde.

Foram ainda colocadas duas faixas alusivas ao tema em 
pontos estratégicos da freguesia, nomeadamente na Câmara 
Municipal e no Agrupamento de Escolas de Freixo. E foi 
desenvolvido um  “Mannequin Challenge” do programa 
PRESSE com as crianças do 1º Ciclo, com o intuito de  valori-
zar a igualdade, promover a integração social, valorizar as 
relações afetivas dentro do grupo de pares e ajudar e respei-
tar as pessoas na sua diversidade.

A UCC Vila Flor/Carrazeda de Ansiães comemorou esta data, 
no dia 5 de dezembro, com a realização do Jogo da Glória 
alusivo ao VIH/SIDA e com a distribuição de panfletos alusivos 
à temática.

A atividade foi dirigida aos alunos do Secundário, tendo 
estado envolvidos cerca de 100 alunos do 10º ao 12º ano. 
Durante a realização do jogo abordaram-se os fatores de 
risco, formas de transmissão do VIH e formas de prevenção 
do contágio.

Em Vinhais, esta data foi assinalada no âmbito da saúde 
escolar com a realização de atividades direcionadas para 
alunos, docentes e não docentes do Agrupamento de Esco-
las D. Afonso III.

As atividades tiveram início com sessões de esclarecimento 
sobre o vírus da Sida, tendo sido entregues aos participantes 
folhetos informativos e outros materiais alusivos ao tema. 
Foram ainda afixadas num mural algumas reflexões sobre 
esta temática escritas pelos alunos, foi realizado o símbolo da 
luta contra a Sida com alunos a segurarem velas. No Gabine-
te de Apoio ao Aluno, a enfermeira da Saúde Escolar realizou 
ainda ensinos sobre a sexualidade e o vírus da Sida a dois 
grupos de alunos. 

Em Miranda do Douro, a equipa de saúde escolar da UCC e 
os alunos do Ensino Secundário do Agrupamento de Escolas 
aderiram à atividade proposta pelo PRESSE – Programa 
Regional de Educação Sexual em Saúde Escolar e realizaram 
o vídeo “Mannequin Challenge - PRESSE VIH”. Esta iniciativa 
incluiu o registo de imagens de alunos, professores, assisten-
tes operacionais e da equipa de saúde escolar. Foram repre-
sentados acontecimentos através da emissão de mensagens 
pelos alunos sobre a temática, enquanto agentes ativos, 
gerando impacto na comunidade geral.

A produção do vídeo foi considerada um grande desafio, 
encarado com entusiasmo e dinamismo por toda a comuni-
dade educativa. 

ULS Nordeste assinala Dia Mundial de Luta Contra a Sida 
com rastreios e ações de sensibilização

Vila Flor/Carrazeda de Ansiães

Bragança
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Mensagem do Mês

DEZEMBRO
NÃO ABUSE DAS BEBIDAS ALCOÓLICAS

ULS
Um conselho da

Nesta quadra festiva, comemore o Natal e a entrada no novo ano com alegria, 
mas também com responsabilidade e moderação. 

O consumo excessivo de bebidas alcoólicas, além de diversos prejuízos para a saúde, 
é perigoso para a sua segurança e a daqueles que o rodeiam, estando associado quer a acidentes 

(domésticos, laborais e rodoviários), quer a atos de violência.

Cada pessoa reage de maneira diferente ao consumo de álcool, por isso não existe uma quantidade exata que defina qual é 
o limite. No entanto, a Organização Mundial de Saúde recomenda não ingerir bebidas alcoólicas nas seguintes condições:

        - Se estiver grávida ou a amamentar;
        - Se for conduzir ou trabalhar com uma máquina; 
        - Se estiver a tomar medicamentos;
        - Se for portador de doença do fígado ou tiver pressão sanguínea alta;
        - Se tiver problemas de dependência alcoólica;
        - Se tiver menos de 18 anos de idade;
        - Se tiver uma história de dependência de álcool ou drogas no passado.

Brinde com responsabilidade!

 A Unidade Local de Saúde do Nordeste promoveu ações de 
sensibilização sobre a prevenção de abusos sexuais nas 
crianças direcionadas para os estudantes e para os pais e 
encarregados de educação.

Em Bragança, as iniciativas promovidas pela Unidade de 
Cuidados na Comunidade abrangeram as crianças do 
pré-escolar, 1º e 2º anos do Agrupamento de Escolas Miguel 
Torga e foram desenvolvidas no âmbito do Dia Europeu sobre 
a Proteção de Crianças contra a Exploração Sexual e o Abuso 
Sexual, que se assinala a 18 de novembro.

No decorrer destas ações os mais pequenos foram alertados 
para os cinco princípios da regra “Aqui ninguém toca”, nome-
adamente: O teu corpo é só teu, Contacto físico bom e 
contacto físico mau, Segredos bons e segredos maus, 
Prevenção e proteção – Responsabilidade dos adultos. 
Foram ainda informados a quem e como devem pedir ajuda 
(profissional de saúde, forças policiais, professores, adulto de 
confiança).

A UCC comemorou este dia no âmbito da Saúde escolar e do 
NACJR – Núcleo de Apoio a Crianças e Jovens em Risco, em 
parceria com o projeto Pontes de Inclusão 6G e o Projeto Ler+.

Em Mogadouro, esta data comemorativa também foi assina-
lada junto da comunidade escolar, com ações de sensibiliza-

ção realizadas para os alunos do Agrupamento de Escolas da 
vila e para as crianças da Creche e Jardim de Infância da Santa 
Casa da Misericórdia. Estas atividades foram desenvolvidas 
pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens e pelo 
Núcleo de Apoio a Crianças e Jovens em Risco local. 

Esta data comemorativa tem como objetivos aumentar a cons-
ciência pública acerca da exploração e abuso sexual de crian-
ças e da necessidade de impedir tais atos.

A melhor forma de combater este problema é prevenção, asse-
gurando que as crianças recebam, com a colaboração dos 
pais, ao longo da escolaridade básica e secundária, informação 
sobre os riscos da exploração sexual e abusos sexuais, bem 
como os meios de que dispõem para se proteger, adaptada ao 
seu estádio de desenvolvimento.

ULS Nordeste promove prevenção 
de abusos sexuais em crianças
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ULS

A Unidade Local de Saúde do Nordeste deseja a todos os seus utentes em particular 
e a toda a população em geral um Feliz Natal e um Novo Ano pleno de saúde 

e de energia para enfrentar os desafios vindouros.
O Conselho de Administração

ULSINFO
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Medicina Física e Reabilitação sensibiliza para posturas
corretas nas escolas do distrito

O Serviço de Medicina Física e Reabilitação da Unidade Local de 
Saúde (ULS) do Nordeste, em parceria com as equipas de saúde 
escolar, iniciou, no passado dia 17 de novembro, ações de sensi-
bilização sobre orientação postural direcionadas para os alunos 
do 5º e do 7º anos de escolaridade das escolas do distrito de 
Bragança.

Estas ações, que tiveram início no Agrupamento de Escolas de 
Torre de Moncorvo, são promovidas por fisioterapeutas e têm 
como objetivo promover a saúde junto dos estudantes, incutin-
do-lhes hábitos posturais corretos no seu dia-a-dia.

Esta intervenção decorre entre os meses de novembro e feverei-
ro, abrangendo todos os alunos do distrito de Bragança destes 
anos escolares.

Este projeto insere-se nas orientações da Direção-Geral da Saúde, 
que desde o ano letivo de 2015/2016, estabeleceu a integração 
da Educação Postural no Eixo Estratégico 1, através da Norma n.º 
15/2015 de 12/08/2015, associada à capacitação dos alunos 
em Literacia em Saúde, para os alunos do 5º, 7º, 10º e 12º anos.

Promoção de comportamentos posturais corretos
Relativamente ao 10º e 12º anos, os fisioterapeutas deram o 
seu contributo na elaboração de uma parte de um questionário 
de diagnóstico, que será aplicado este ano letivo, com o objeti-
vo de conhecer a literacia e o comportamento em saúde dos 
alunos neste ciclo de ensino. Este questionário é relacionado 
com comportamentos posturais e boas práticas no transporte 
e atividades que exijam algum esforço passíveis de provocar 
lesões músculo-esqueléticas.

No pré-escolar, os fisioterapeutas efetuam a sua intervenção no 
último ano com apresentações em banda desenhada sobre 
posturas corretas, salientando a postura sentado, uma vez que 
as crianças estão mais tempo nesta posição em sala de aula, 
sobre a arrumação do interior e o transporte da mochila, 
seguindo-se demonstrações práticas e entrega de folhetos 

informativos sobre o tema. No âmbito destas ações é ainda 
reforçada a ideia de que no ato da compra da mochila a 
criança deve estar presente para experimentar e escolher a que 
melhor se adapta e se ajusta à sua condição antropométrica. 

Avaliação multidisciplinar
O rastreio de Medicina Física e Reabilitação em idade pré-es-
colar foi implementado em 2014, no âmbito da promoção da 
saúde, e consiste numa avaliação multidisciplinar a todas as 
crianças que completam 5 anos durante o ano civil e que 
frequentam os jardins-de-infância dos 12 concelhos do distri-
to de Bragança. Neste sentido, ao nível da Terapia da Fala é 
efetuada a avaliação da articulação verbal e linguagem, ao 
nível da Terapia Ocupacional é feita a avaliação da motricida-
de fina e das competências de perceção visual e ao nível da 
Fisioterapia é efetuada a avaliação da motricidade global e 
postura.

O rastreio de Terapia Ocupacional e Terapia da Fala e a  inter-
venção da Fisioterapia no pré-escolar serão efetuados no 
mês de maio.


