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Após um mês que foi de festividades e de fechos de ciclo, um novo ano teve agora início, com novas expetativas e oportunida-
des. Abrem-se portas e janelas à realização de outros desafios, procurando fazer mais e, acima de tudo, melhor.

A ULS do Nordeste enfrenta também, como instituição de referência na prestação de cuidados de saúde à população da sua 
área de abrangência, no distrito de Bragança, inúmeros desafios. Nos quais o Conselho de Administração está deveras empe-
nhado, mas em que contamos também com o apoio de todos os profissionais para a sua concretização.

Que 2017 seja um ano pleno de sucessos e que esta Unidade Local de Saúde possa ser um motivo de orgulho para aqueles 
que aqui trabalham e um exemplo a seguir por outros. Sabendo nós que só com muito empenho individual, num mais vasto 
espírito corporativo, o conseguiremos.  

Assim, no (re)começo desta etapa, expresso, enquanto Presidente do Conselho de Administração, um agradecimento pelo 
que tem sido feito e a motivação para o muito que se espera fazer. Conto pois com todos, para mais e melhor saúde na região. 

Bom Ano! 

O Presidente do Conselho de Administração
Dr. Carlos Alberto Vaz
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ULS Nordeste com tempos de espera 
nos Serviços de Urgência abaixo da média nacional

A Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste apresenta dos 
mais baixos tempos de espera nos Serviços de Urgência a 
nível nacional. Este indicador de assistência clínica foi revelado 
no âmbito da Reunião Aberta do Serviço de Urgência da ULS 
Nordeste, que decorreu no dia 16 de dezembro, no Auditório 
da Escola Secundária Emídio Garcia, em Bragança.

Estes indicadores deixam satisfeito o Presidente do Conselho 
de Administração da ULS Nordeste, Dr. Carlos Vaz, que, 
durante a sessão de abertura deste evento, enalteceu o bom 

funcionamento dos Serviços de Urgência desta ULS, fruto do 
empenho de todos os profissionais para garantir uma assis-
tência célere e de qualidade a todos os utentes.

O responsável máximo da instituição sublinhou ainda a 
importância do trabalho de articulação entre os Serviços de 
Urgência e os Cuidados de Saúde Primários que tem vindo a 
ser desenvolvido nesta ULS, no sentido de diminuir o número 
de casos não urgentes nos Serviços de Urgência hospitala-
res, que podem ser atendidos nos Centros de Saúde. 
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O Enf.º Norberto Silva, responsável do Departamento de 
Urgência, Emergência e Cuidados Intensivos e do Serviço de 
Urgência Médico-Cirúrgica da ULS Nordeste, sublinha a 
importância de dar a conhecer à comunidade o trabalho 
desenvolvido pelos profissionais de saúde neste Serviço, que 
procura conciliar a prestação de cuidados de saúde de quali-
dade com as expetativas dos próprios utentes.

No âmbito da Reunião Aberta do Serviço de Urgência foram 
abordados pelos profissionais deste Serviço diversos temas 
ligados à assistência clínica em situações de urgência/emer-
gência. A Via Verde de AVC, a Triagem de Manchester, a Trom-
bólise no Enfarte Agudo do Miocárdio, o Transporte Inter-Hos-
pitalar de Doentes e o Programa de Transplantes na ULS 
Nordeste foram os temas em destaque nesta edição da 
Reunião Aberta do Serviço de Urgência, que contou com 
cerca de 120 participantes.

Dar a conhecer o trabalho 
desenvolvido à comunidade
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ULS Nordeste com 11 vagas para médicos especialistas

A Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste tem 11 vagas para contratar médicos 
especialistas nas áreas profissionais hospitalar e de saúde pública. De acordo com 
o despacho n.º 15385 – B/2016, publicado a 22 de dezembro em Diário da Repúbli-
ca, a ULS Nordeste poderá vir a contratar médicos nas áreas com comprovada 
carência de profissionais. Neste sentido, e tendo em vista a abertura de procedi-
mento concursal, foram atribuídas vagas à ULS Nordeste nas seguintes especialida-
des: Anestesiologia (1 vaga), Cirurgia Geral (1 vaga), Ginecologia/Obstetrícia (1 
vaga), Medicina Interna (1 vaga), Ortopedia (1 vaga), Patologia Clínica (1 vaga), 
Pediatria (2 vagas), Psiquiatria (2 vagas) e Saúde Pública (1 vaga).

O referido despacho identifica os serviços e estabelecimentos de saúde carencia-
dos, nas áreas profissionais hospitalar e de saúde pública, tendo em vista o recruta-
mento de pessoal médico de acordo com a carência destes profissionais nos Servi-
ços e Estabelecimentos do Serviço Nacional de Saúde.

Ordem dos enfermeiros debateu 
Emergência Pré-hospitalar em Bragança

“Emergência Pré-Hospitalar: Realidades e Necessidades”. Foi 
este o mote para um debate organizado pelo Conselho Direti-
vo Regional da Secção Regional do Norte da Ordem dos 
Enfermeiros (OE), que decorreu em Bragança.

A iniciativa contou com a intervenção de responsáveis de 
diversas entidades, nomeadamente a Unidade Local de 
Saúde (ULS) do Nordeste, o INEM - Instituto Nacional de 
Emergência Médica, a Escola Superior de Saúde do Instituto 
Politécnico de Bragança, os Bombeiros Voluntários, o Coman-
do Distrital de Operações de Socorro, entre outros.

Neste encontro de reflexão, desenvolvido numa estratégia de 
“diálogo de proximidade” entre todos os agentes envolvidos 

Miranda do Douro diz “não” ao bullying
O Centro de Saúde de Miranda do Douro colaborou com outras entida-
des locais, entre as quais a Câmara Municipal, numa iniciativa contra o 
bullying, integrada no Roteiro para a Cidadania e Igualdade em Portugal. 

Esta iniciativa, que decorreu no dia 15 de dezembro, no Agrupamento 
de Escolas de Miranda do Douro, teve por objetivo “dinamizar as redes 
locais, apoiando-as na organização de atividades que promovam a 
cidadania e a participação das comunidades em todo o país”.

Esta ação de sensibilização foi direcionada para todos os alunos do 
nível de ensino Secundário.

na assistência pré-hospitalar em caso de emergência, deram 
o seu testemunho os coordenadores da VMER – Viatura 
Médica de Emergência e Reanimação de Bragança, Dr. Tiago 
Loza e Enf.º Norberto Silva, bem como a coordenadora da 
Ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Mogadouro 
Enf.ª Sandra Moura, todos eles profissionais da ULS Nordeste.

Presente nesta iniciativa esteve também a Diretora de Enfer-
magem da ULS Nordeste, Enf.ª Ângela Prior, a qual salientou a 
mais-valia do trabalho em equipa e, dentro desta, as respon-
sabilidades assumidas pelos enfermeiros na assistência aos 
doentes urgentes.



Dia Internacional do Voluntariado 
assinalado na ULS Nordeste
O Dia Internacional do Voluntariado é assinalado todos os 
anos no dia 5 de dezembro.

A Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste promove, 
enquadra e incentiva todas as iniciativas de voluntariado que 
contribuam para a prossecução da sua missão. Nas Unidades 
Hospitalares de Bragança, Macedo de Cavaleiros e Mirandela 
há voluntários a dar apoio a diferentes níveis aos utentes que 
passam pelos diferentes serviços.

No Dia Internacional do Voluntariado, uma equipa de reporta-
gem da SIC acompanhou as voluntárias da ULS Nordeste que 
distribuem o café da manhã acompanhado de uma palavra 
reconfortante aos utentes que se deslocam à consulta na 
Unidade Hospitalar de Bragança.

Esta data comemorativa, proclamada em dezembro de 1985 
pelas Nações Unidas, tem como objetivo incentivar e valorizar 
o serviço voluntário em todo mundo.
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ULS Nordeste comemorou Dia Internacional 
da Pessoa com Deficiência

A Unidade Local de Saúde do Nordeste assinalou o Dia Inter-
nacional da Pessoa com Deficiência, que se comemora 
anualmente a 3 de dezembro.

Os doentes da UDEP – Unidade de Doentes Crónicos de 
Evolução Prolongada, que se encontram na Quinta da 
Trajinha, acompanhados pelo Departamento de Psiquiatria e 
Saúde Mental, participaram em diversas atividades desporti-
vas, desde o futebol ao badminton, que decorreram nos dias 
28 e 30 de novembro, no Estádio Municipal de Bragança. 

Pretendeu-se assim assinalar de forma ativa e partilhada as 
singularidades das pessoas com quem diariamente os profis-
sionais trabalham.
 

Este dia foi também comemorado pela Unidade de Cuidados 
na Comunidade de Bragança com a realização de jogos didáti-
cos sobre esta temática junto de todas as turmas do pré-esco-
lar do Agrupamento de Escolas Emídio Garcia.

Orientada pela equipa de Saúde Escolar, esta iniciativa preten-
deu sensibilizar as crianças para os direitos e bem-estar das 
pessoas portadoras de deficiência.

A sensibilização estendeu-se a toda a comunidade educativa, 
tendo em vista a eliminação dos preconceitos e obstáculos 
que impeçam estes cidadãos de exercer os seus direitos em 
pleno e participar ativamente em todos os aspetos da vida 
política, social, económica, cultural e artística.



Cuidados Paliativos da ULS Nordeste 
em destaque na Região Norte

O Departamento de Cuidados Paliativos da Unidade Local de Saúde do Nordeste esteve 
em destaque no VI Fórum Clínico Académico em Cuidados Paliativos da Região Norte, que 
decorreu no dia 10 de dezembro, na Universidade Católica do Porto.

No âmbito desta iniciativa, coube à Dr.ª Joana Martins, médica da ULS Nordeste, apre-
sentar o estudo intitulado “Acesso a Cuidados Paliativos por doentes não oncológicos: 
casuística de uma região do Nordeste Português”, com co-autoria de Diana Fernandes, 
Raquel Gil, Joana Freire, Teresa Ribeiro, Manuel Gonçalves, Ana Ribeiro e Duarte Soares.
 
De referir que este estudo foi premiado no VIII Congresso Nacional de Cuidados Paliati-
vos em 2016, tendo sido igualmente submetido para publicação na Revista Portuguesa 
de Cuidados Paliativos.
 
O VI Fórum Clínico Académico em Cuidados Paliativos da Região Norte contou com o 
apoio da Fundação Calouste Gulbenkian, da Administração Regional de Saúde do 
Norte e da Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos.
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Momento musical anima utentes internados 
nos Cuidados Paliativos

Os utentes internados na Unidade de Cuidados Paliativos da 
Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste foram brindados, 
no dia 1 de dezembro, com uma sessão musical protagoniza-
da por alunos da Escola Superior de Educação do Instituto 
Politécnico de Bragança (IPB), que fazem parte do Grupo 
Ensamble.

Este mini-concerto foi adaptado às particularidades destes 
utentes, combinando diferentes instrumentos numa atuação 
que mereceu o aplauso de todos os presentes.

Esta sessão musical decorreu no âmbito da colaboração entre 
a ULS Nordeste e o IPB, iniciada em setembro de 2015, com 
vista a humanizar os cuidados de saúde. 

A musicoterapia contribui assim para promover uma maior 
qualidade de vida aos doentes portadores de doença crónica, 
avançada e incurável que se encontram internados na Unida-
de de Cuidados Paliativos da ULS Nordeste.

UDEP reuniu utentes e profissionais na Festa de Natal
A Unidade do Doente de Evolução Prolongada (UDEP) da 
Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste realizou, no dia 
20 de dezembro, a Festa de Natal. 

Este foi um momento de confraternização entre os utentes e 
os profissionais desta Unidade integrada no Departamento de 
Saúde Mental da ULS Nordeste, que participaram neste 
ambiente de festa.

A Festa de Natal da UDEP teve início com uma missa, que 
contou com a colaboração de voluntárias da ULS Nordeste, e 
terminou com a chegada do Pai Natal, que distribuiu presen-
tes aos utentes. Estes retribuíram com a entrega simbólica de 
uma lembrança de Natal a todos os profissionais. 
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Iniciativa solidária de Natal pelo Chef Eurico Castro 
no Hospital de Macedo 
A Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste, através do 
Departamento de Cuidados Paliativos, promoveu, no dia 14 
de dezembro, uma iniciativa solidária de Natal em que o 
protagonista foi o chef Eurico Castro.

A doçaria confecionada à base de pasta de castanha esteve 
em destaque no showcooking realizado pelo chef Eurico, que 
explicou aos participantes as técnicas de confeção da doçaria. 

A sobremesa preparada no âmbito desta iniciativa, que 
incluiu pudim e ouriço de castanha, foi distribuída ao almoço 

pelos utentes internados naquela Unidade Hospitalar, de 
acordo com os critérios nutricionais subjacentes a cada tipo de 
tratamento. 

Através desta ação solidária, o Departamento de Cuidados 
Paliativos da ULS do Nordeste pretendeu proporcionar um dia 
diferente a utentes e colaboradores e, ao mesmo tempo, 
homenagear o Serviço de Nutrição da ULS Nordeste, nomea-
damente a equipa de cozinha da Unidade Hospitalar de 
Macedo de Cavaleiros, pelo seu empenho, voluntarismo, 
humanismo e dedicação, contribuindo para minorar o 
sofrimento dos doentes em fim de vida.

A Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste realizou, no 
dia 15 de dezembro, a Festa de Natal para os utentes nas 
Unidades Hospitalares de Bragança e de Mirandela, e, no 
dia 16, para os utentes na Unidade Hospitalar de Macedo 
de Cavaleiros.

Foram celebradas Eucaristias Solenes de Natal nas três 
Unidades Hospitalares e foram ainda distribuídos cartões de 
Boas Festas e uma lembrança alusiva ao Natal, executada 
pelo voluntariado, a todos os utentes internados. 

Na Unidade Hospitalar de Mirandela, os doentes internados 
foram ainda brindados com músicas natalícias entoadas 
pelos alunos da Escola de Música Esproarte de Mirandela.

ULS Nordeste realizou Festa de Natal 
para os utentes internados 

No Serviço de Pediatria da Unidade Hospitalar de Bragança, as 
crianças internadas receberam presentes, entregues por 
elementos da direção do CCD - Centro de Cultura e Desporto 
da ULS Nordeste.

Os membros do Conselho de Administração desta ULS asso-
ciaram-se à Festa de Natal do Doente, marcando presença nas 
eucaristias e nas visitas ao internamento, acompanhados pelos 
profissionais de saúde dos diferentes Serviços e pelos voluntá-
rios, e levaram uma palavra amiga e de conforto a todos os 
doentes.
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A Unidade de Cuidados Paliativos da Unidade Local de Saúde 
do Nordeste, em Macedo de Cavaleiros, realizou, no dia 18 de 
dezembro, uma Festa de Natal para os utentes e seus familiares. 

A iniciativa teve como ponto alto um Concerto de Natal, pelo 
Coral Infanto-Juvenil de Bragança, cuja atuação encantou e 
emocionou todos os presentes.

Procurou assim proporcionar-se um momento de convívio 
entre os utentes da Unidade de Cuidados Paliativos e respeti-
vos familiares, mas que envolveu também os profissionais, 
possibilitando deste modo que o espírito natalício fosse senti-
do por aqueles que, estando internados, não puderam viver 
essa quadra nos seus domicílios. 

Concerto de Natal na Unidade de Cuidados Paliativos

Cerca de 160 pessoas participaram no tradicional Jantar de 
Natal da Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste, organi-
zado pelo Centro de Cultura e Desporto, que decorreu no dia 
16 de dezembro, em Mirandela.

Este é um momento de convívio e confraternização entre 
colaboradores, ex-colaboradores e seus familiares nesta 
quadra festiva.

À ementa, tipicamente natalícia, juntou-se a música e a 
animação e também o Pai Natal, que distribuiu presentes às 
crianças.

Convívio e confraternização na Ceia de Natal 
da ULS Nordeste 



Lave as mãos com frequência ou use toalhetes.

Quando tossir ou espirrar proteja a boca com um lenço de papel 
ou com o cotovelo. Não utilize as mãos.

Use lenços de papel. E, depois, deite-os no lixo.

Evite o contacto próximo com outras pessoas.

Se necessitar de aconselhamento 
Ligue Saúde 24, 808 24 24 24 

NO INVERNO, 
A PROTEÇÃO É A MELHOR PREVENÇÃO
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