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Nada nem ninguém se realiza isolado. É do trabalho em equipa que nascem os melhores projetos, os maiores desafios, os 
mais ambicionados sucessos. É pois com esse espírito que a Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste desenvolve a sua 
missão, procurando, por um lado, apostar na multidisciplinaridade, ao reunir internamente esforços entre os seus profissionais 
das diversas áreas, e por outro lado agregando vontades e sinergias para, em conjunto com entidades diversas da sua área 
de abrangência, promover o bem-estar dos utentes.

Estabelecer parcerias em prol da saúde é determinante, porque promove não só a melhoria da qualidade, mas acima de tudo 
a equidade no acesso aos cuidados, garantindo um direito fundamental dos cidadãos.

O trabalho desenvolvido pela ULS Nordeste tem sido reforçado, de forma inegável, com o contributo de autarquias, misericór-
dias, forças de segurança, bombeiros, escolas, lares, entre inúmeras instituições públicas e privadas, dos mais diversos âmbi-
tos – saúde, ensino, justiça, segurança social… 

Uma melhoria inegável dos cuidados prestados às populações, incluindo aqueles que pelos mais diversos motivos estão mais 
fragilizados ou desprotegidos, comprova-nos que este é o caminho a seguir e que, de facto, a união faz a força. 

Obrigado a todos os parceiros da ULS Nordeste, na defesa de mais e principalmente melhor saúde para todos. 

O Presidente do Conselho de Administração
Dr. Carlos Alberto Vaz
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Secretário de Estado da Saúde visitou ULS do Nordeste

O Secretário de Estado da Saúde, Manuel Delgado, inaugurou 
as obras de requalificação do Serviço de Urgência Médico-Ci-
rúrgica de Mirandela e visitou diversos serviços clínicos na 
Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste.

A visita do Secretário de Estado da Saúde ao distrito de 
Bragança, acompanhado pelo presidente da Administração 
Regional de Saúde do Norte, Dr. Pimenta Marinho, decorreu 
no dia 13 de janeiro e teve início na Unidade Hospitalar de 
Mirandela, onde inaugurou o Serviço de Urgência que foi com-
pletamente remodelado. Esta intervenção permitiu melhorar as 
condições oferecidas aos utentes, mas também aos próprios 
profissionais de saúde, que dispõem agora de meios mais 
adequados para desenvolverem um trabalho de qualidade, 
indo de encontro às necessidades e expetativas dos utentes.
 
Em Mirandela, o Dr. Manuel Delgado elogiou o trabalho desen-
volvido na Urgência Médico-Cirúrgica daquela Unidade Hospi-
talar e realçou que os serviços de saúde estão a dar a respos-

ta adequada às situações de urgência, mesmo aquando do 
aumento do número de episódios devido aos casos de gripe. 
No caso da ULS Nordeste, o secretário de Estado da Saúde 
enalteceu o trabalho de articulação entre Cuidados de Saúde 
Primários e Cuidados de Saúde Hospitalares que tem vindo a 
ser desenvolvido para que os casos de gripe possam ser 
tratados nos Centros de Saúde e as Urgências Hospitalares 
possam dar resposta às situações graves.

Por sua vez, o presidente do Conselho de Administração da 
ULS Nordeste, Dr. Carlos Vaz, sublinhou o excelente trabalho 
desenvolvido por todos os profissionais no Serviço de Urgên-
cia Médico-Cirúrgica de Mirandela, que funciona agora em 
instalações completamente renovadas.

O responsável máximo da instituição anunciou ainda que 
estão previstos para breve novos investimentos na ULS 
Nordeste, como é o caso da realização de obras de beneficia-
ção no Serviço de Cirurgia da Unidade Hospitalar de Mirandela.
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Na Unidade Hospitalar de Macedo de Cavaleiros, o Secretário 
de Estado da Saúde visitou a Unidade de Cuidados Paliativos e 
anunciou a abertura de uma Unidade de Convalescença para dar 
resposta às necessidades da população do distrito de Bragança.

A visita continuou no Hospital de Bragança. Nesta Unidade 
Hospitalar, o Dr. Manuel Delgado visitou os Cuidados Intensi-
vos, o Serviço de Urgência Médico-Cirúrgica, o Laboratório e 
o Serviço de Imagiologia, tendo deixado a garantia de que irá 
ser efetuado um investimento a curto prazo, na ordem de um 
milhão de euros, na aquisição de um novo TAC.

O Secretário de Estado da Saúde passou ainda pela área a 
requalificar no 2º Piso do Hospital de Bragança.

O périplo do Dr. Manuel Delgado pelo distrito terminou com 
uma visita ao Centro de Saúde de Santa Maria, em Bragança, 
onde teve contacto com as diversas valências oferecidas aos 
utentes. 

Excelência Clínica em avaliação 
da Entidade Reguladora da Saúde

A Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste obteve resulta-
dos de excelência na avaliação anual de 2016 levada a cabo 
pela Entidade Reguladora da Saúde, no âmbito do Sistema 
Nacional de Avaliação em Saúde (SINAS) – módulo 
SINAS@Hospitais, que foi divulgada a 3 de janeiro.

A ULS Nordeste obteve a classificação máxima (de nível III), na 
dimensão Excelência Clínica, na área de Ortopedia, nomeada-
mente em relação às Artroplastias da Anca e do Joelho, na 
Unidade Hospitalar de Macedo de Cavaleiros, e à Correção 
Cirúrgica da Fratura Proximal do Fémur, na Unidade Hospitalar 
de Bragança.

Na Unidade Hospitalar de Bragança, as áreas de Cuidados 
Intensivos, Ginecologia, Obstetrícia, Ortopedia (Artroplastias da 
Anca e do Joelho), Pediatria, Cirurgia Geral e Cuidados Trans-
versais (Tromboembolismo Venoso) obtiveram classificação de 
nível II. A mesma classificação foi obtida pela área de Neurolo-
gia, na Unidade Hospitalar de Macedo de Cavaleiros, Cirurgia 
de Ambulatório, Cirurgia Geral e Cuidados Transversais, na 
Unidade Hospitalar de Mirandela.

As áreas de Cardiologia e Neurologia, no Hospital de Bragan-
ça, as áreas de Cardiologia e Neurologia, no Hospital de Miran-
dela, e as áreas de Cirurgia de Ambulatório e Cuidados Trans-
versais, no Hospital de Macedo de Cavaleiros, obtiveram a 
classificação de nível I.

Nesta avaliação da ERS, a ULS Nordeste obteve ainda classifi-
cação máxima, de nível III, nas dimensões Segurança do 
Doente, Adequação e Conforto das Instalações e Focalização 
no Utente nas três Unidades Hospitalares. 



ULS Nordeste congratula-se com 
aprovação de incentivos para profissionais médicos
A Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste congratula-se 
com a publicação, em Diário da República, do decreto-lei que 
estabelece os termos e as condições da atribuição de incenti-
vos à mobilidade geográfica para zonas carenciadas de traba-
lhadores médicos com contrato de trabalho por tempo 
indeterminado, ou a contratar mediante vínculo de emprego 
público ou privado, com serviço ou estabelecimento integrado 
no Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Nesse âmbito, serão atribuídos aos profissionais médicos 
incentivos tanto pecuniários como não pecuniários, designa-
damente ao nível das atividades de formação e investigação, 
do gozo de férias, bem como da maior facilidade na coloca-
ção profissional do cônjuge ou pessoa com quem viva em 
união de facto ou de processos de recrutamento.

O decreto publicado a 27 de janeiro, o qual procede à primeira 
alteração ao decreto-Lei n.º 101/2015, tem o intuito de aper-
feiçoar a gestão dos recursos e de promover a valorização 
dos profissionais de saúde, no quadro da reforma do SNS que 
está a ser levada a cabo pelo XXI Governo Constitucional.
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ULS Nordeste recebeu 54 médicos internos em 2017

A Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste deu, no início 
de janeiro, as boas vindas aos médicos internos que vão 
desenvolver a sua formação na Instituição.

Em 2017, a ULS Nordeste conta com 46 médicos internos de 
ano comum e 8 médicos internos de formação específica.
O presidente do Conselho de Administração da ULS Nordes-
te, Dr. Carlos Vaz, recebeu os médicos internos que vão 
desenvolver a sua formação na instituição numa sessão de 
boas vindas que contou ainda com a presença da Dr.ª Eugé-
nia Parreira, Adjunta da Direção Clínica para os Cuidados de 
Saúde Hospitalares e Diretora do Departamento de Medicina 
da ULS Nordeste, e da Dr.ª Conceição Cardoso, Coordena-
dora do Internato Médico nos Cuidados de Saúde Hospitala-
res da ULS Nordeste.  

O responsável máximo da instituição enalteceu a capacidade 
formativa dos Serviços da ULS Nordeste para que os médi-

cos internos possam completar a sua formação e, ao mesmo 
tempo, reconheceu o contributo destes jovens para a melho-
ria da qualidade da assistência prestada aos utentes.  

Os internos de ano comum, recém-licenciados, irão desen-
volver a sua formação prática, ao longo deste ano, no Interna-
to Médico das seguintes especialidades: Medicina Interna, 
Pediatria, Cirurgia, Cuidados de Saúde Primários e mais uma 
área clínica à sua escolha.

Por sua vez, os 8 internos de formação específica dedicarão 
o ano de 2017, na ULS Nordeste, a aprofundar a sua experi-
ência nas especialidades de Medicina Interna (dois internos), 
Cirurgia (um interno), Psiquiatria (um interno), Ortopedia (um 
interno), Medicina Geral e Familiar (dois internos) e Saúde 
Pública (um interno).

Espera assim a ULS Nordeste que estas medidas de incenti-
vo à mobilidade geográfica para zonas carenciadas de traba-
lhadores médicos se venham a traduzir num reforço do seu 
quadro clínico, para uma cada vez maior e melhor assistência 
na prestação de cuidados de saúde às populações da sua 
área de abrangência.



ULS Nordeste estabelece parceria na área da saúde 
com o estabelecimento prisional de Izeda

A Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste vai disponibilizar 
cuidados de saúde oral aos reclusos no Estabelecimento Prisio-
nal de Izeda, proporcionando-lhes consultas regulares de Medi-
cina Dentária.

Para garantir aos reclusos o acesso generalizado a cuidados de 
saúde foi assinado, no dia 1 de fevereiro, um protocolo de 
cooperação entre a ULS Nordeste e a Direção-Geral de Reinser-
ção e Serviços Prisionais, numa ótica de partilha de responsabili-
dades entre as duas entidades.

Esta parceria é mais um investimento realizado no Serviço 
Nacional de Saúde para garantir a igualdade no acesso a cuida-
dos de saúde a todos os utentes, através da prestação de 
serviços diretamente nos Estabelecimentos Prisionais. Desta 
forma, é alargada a acessibilidade a cuidados de saúde a um 
maior número de pessoas, incluindo aquelas que estão privadas 
da liberdade e necessitam de assistência clínica.

Os cuidados de saúde oral no Estabelecimento Prisional de 
Izeda serão assegurados por médicos dentistas da ULS Nordes-
te, que irão deslocar-se, uma vez por mês, àquele estabeleci-
mento para realizar consultas.

Esta iniciativa permite alargar os cuidados de proximidade dispo-
nibilizados por esta ULS ao nível da promoção da saúde e da 
prevenção da doença, no âmbito daquela que é a sua missão, à 
população da região.

O Departamento de Cuidados Paliativos da ULS Nordeste 
integra as Unidades Domiciliárias de Paliativos da Terra Fria, 
que serve os concelhos de Bragança, Macedo de Cavaleiros 
e Vinhais, do Planalto Mirandês, que serve os concelhos de 
Vimioso, Mogadouro e Miranda do Douro, e agora de Alfân-
dega da Fé. Fazem também parte deste Departamento a 
Unidade de Cuidados Paliativos com internamento, no Hospi-
tal de Macedo de Cavaleiros, bem como as Equipas Intra-
-Hospitalares de Suporte em Cuidados Paliativos existentes 
nas Unidades Hospitalares de Bragança, Macedo de Cavalei-
ros e Mirandela.
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Unidade Domiciliária de Paliativos de Alfândega da Fé 
integrada na ULS Nordeste

A Unidade Domiciliária de Cuidados Paliativos de Alfândega 
da Fé passa a integrar o Departamento de Cuidados Paliati-
vos da Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste, no âmbito 
de um protocolo assinado, no dia 25 de janeiro, entre a ULS 
Nordeste, a Câmara Municipal e a Liga dos Amigos do Centro 
de Saúde de Alfândega da Fé.

Este protocolo de cooperação tem como principal objetivo 
proporcionar o atendimento integrado e multidisciplinar a 
doentes com necessidades de cuidados paliativos neste 
concelho, no seu domicílio, numa ótica de partilha de respon-
sabilidades entre as três entidades.

Pretende-se assim prestar cuidados de proximidade a um 
maior número de doentes e suas famílias, tendo em vista a 
melhoria da sua qualidade de vida.

Através desta parceria é assegurada a continuidade deste 
projeto, iniciado, em janeiro de 2015, pela Liga dos Amigos do 
Centro de Saúde de Alfândega da Fé.
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Profissionais de saúde sensibilizam população 
para os cuidados a ter com o frio
A Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste, através das 
Unidades de Cuidados na Comunidade e dos Centros de 
Saúde, levou a cabo, durante o mês de janeiro, ações de sensi-
bilização junto da comunidade sobre os cuidados a ter para 
prevenir a gripe.

Em Freixo de Espada à Cinta, os profissionais de saúde abordaram 
a população, principalmente os idosos, sobre os cuidados a ter 
nesta época do ano para prevenir complicações de saúde devido 
ao frio intenso e sobre os cuidados a ter para prevenir a gripe. 

Em Mirandela, a UCC realizou sessões de educação para a 
saúde dedicadas à prevenção da gripe, no âmbito do programa 
“Envelhecer Saudável”, que, este ano, abrangeram também 
todos os lares do concelho. 

No âmbito destas ações, a população idosa e os funcionários 
das instituições de solidariedade social foram alertados para as 
medidas a adotar tendo em vista a prevenção da gripe e de  
infeções respiratórias. 

A Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) de Bragança distribuiu 350 
kits de higiene oral, compostos por uma escova e uma paste dentífrica, 
aos alunos do pré-escolar e do 1º Ciclo do Agrupamento de Escolas 
Miguel Torga.

Os primeiros estojos de higiene oral foram entregues, no dia 17 de janeiro, 
no Centro Escolar de Santa Maria, em Bragança, onde as crianças efetu-
am a escovagem diária dos dentes. 

No âmbito desta ação, integrada no projeto SOBE – Saúde Oral Bibliote-
cas Escolares, a equipa de saúde escolar dinamiza ainda sessões de 
informação sobre Saúde Oral. Os mais pequenos são alertados para a 
importância de lavar os dentes, são ensinados a fazer uma boa escova-
gem e aprendem a distinguir os alimentos saudáveis daqueles que favore-
cem o aparecimento de cáries dentárias.

UCC de Bragança distribuiu kits na escola 
para promover a saúde oral
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A equipa de saúde escolar da Unidade de Cuidados na Comunidade 
(UCC) de Miranda do Douro desenvolveu, durante o mês de janeiro, várias 
ações de sensibilização sobre saúde oral nas bibliotecas das escolas do 
concelho, abrangendo todas as turmas do pré-escolar e do 1º Ciclo.

Foram ainda distribuídos 280 kits de escovagem aos alunos no sentido de 
potenciar a escovagem de dentes diária nas escolas. 

Estas iniciativas foram desenvolvidas no âmbito do Projeto SOBE – Saúde 
Oral em Bibliotecas Escolares, na sequência da aprovação da candidatura 
efetuada ao nível do Programa Nacional de Saúde Escolar.

O projeto SOBE procura impulsionar a integração da temática da saúde 
oral nos currículos escolares, permitindo abordar os diferentes temas de 
uma forma mais eficaz. 

UCC de Miranda do Douro promove boas práticas de saúde oral
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A Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) de Vila Flor/-
Carrazeda de Ansiães é uma das entidades parceiras no 
projeto Sentinela, que tem como principal objetivo promover o 
desenvolvimento de competências nas crianças e jovens para 
o exercício da cidadania.

Este projeto nasceu numa ótica de cooperação institucional 
entre o Gabinete de Ação Social da Câmara Municipal de Vila 
Flor, a Medida Emprego Jovem Ativo do IEFP e GIP de Vila Flor, 
o Agrupamento de Escolas, a Santa Casa da Misericórdia, a 
UCC de Vila Flor/Carrazeda de Ansiães e a GNR de Vila Flor.

As ações de prevenção desenvolvidas foram de encontro às 
premissas do Plano Estratégico definido pelo Agrupamento 
de Escolas de Vila Flor em 2015/2016, na área da “educação 
para o exercício da cidadania responsável” e do “fomento de 
atitudes de solidariedade e respeito mútuo”. Neste sentido, 
foram desenvolvidas ações de sensibilização nas escolas do 
concelho de Vila Flor, que abrangeram crianças e jovens do 1º 
Ciclo ao Secundário, sobre temas atuais, tendo em vista a 

promoção da informação/educação e a prevenção de acon-
tecimentos com indícios criminais. Foram abordados temas 
como o bullying, maus tratos a animais, abusos juvenis, consu-
mo de drogas, cybercrime, violência no namoro e stalking.

UCC de Vila Flor/Carrazeda promove a cidadania na escola

Pais dos primeiros bebés do ano 
brindados com cabaz de produtos

Chama-se Wilson a primeira criança nascida em 2017 na 
Maternidade da Unidade Local de Saúde do Nordeste. O 
primeiro filho de Marisa Silva, de 21 anos, natural de Vale 
Frechoso, no concelho de Vila Flor, nasceu às 10h18 do dia 2 
de janeiro, de parto eutócico (normal), e pesa 2,735 Kg.

Os pais do pequeno Wilson foram brindados com um cabaz 
de produtos para bebé, oferecido pela loja Bem-Estar do Pingo 
Doce, que no âmbito da política de responsabilidade social da 
empresa, oferece, pelo segundo ano consecutivo, uma 
lembrança ao primeiro bebé do ano nascido na ULS Nordeste.

A oferta foi ainda alargada ao primeiro bebé do ano de Miran-
dela. Os pais da pequena Camila, que nasceu no dia 2 de 
janeiro pelas 16h23, foram, igualmente, presenteados com 
uma bolsa de produtos para bebé oferecidos pelo Pingo 
Doce. A Camila também nasceu de parto normal, pesa 2,510 
Kg, e é o segundo filho de Gisela Castanheira, de 31 anos, 
residente em Mirandela.

As duas puérperas foram acompanhadas, durante a gravi-
dez, nos Serviços dos Cuidados de Saúde Primários e dos 
Cuidados de Saúde Hospitalares da ULS Nordeste.
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Nutricionista da ULS Nordeste participou 
em seminário dedicado ao azeite
"O papel do azeite na alimentação e na dieta mediterrânica" 
foi o tema abordado pela responsável do Serviço de Nutrição 
e Alimentação da Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste 
num seminário, que decorreu no dia 24 de janeiro, na Escola 
Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Carva-
lhais, em Mirandela, no âmbito do XII Festival do Azeite Novo.

Na apresentação destinada aos alunos, docentes e restantes 
colaboradores daquele estabelecimento de ensino, a nutricio-
nista Rosária Rodrigues, enalteceu os benefícios do azeite 
para a saúde, quando utilizado de forma correta na alimenta-
ção. Este deve ser a principal fonte de gordura da dieta, 
sendo recomendada uma colher de sopa por dia.

A nutricionista Rosária Rodrigues reforçou, igualmente, a 
importância de optar por uma alimentação saudável, que 

deve ser variada e incluir os cereais como principal fonte de 
energia, bem como a fruta e os hortícolas, que fornecem um 
elevado conjunto de vitaminas, minerais, fibras e água que são 
fundamentais ao funcionamento do organismo.

Colaboradores do Centro de Saúde de Mogadouro 
cantaram os reis

O Centro de Saúde de Mogadouro participou no IX Encontro 
de Cantares de Reis, promovido pelo Município, que decorreu 
no dia 7 de janeiro, na Casa da Cultura da vila.

O grupo de colaboradores do Centro de Saúde apresentou 
uma canção com letra da sua autoria, procurando demonstrar 
aos utentes uma saúde mais próxima e afetiva. 

A atuação foi precedida de uma apresentação do Centro de 
Saúde de Mogadouro, mostrando nomeadamente que a sua 
missão assenta na prestação de Cuidados de Saúde Primá-

rios às populações do concelho de Mogadouro e limítrofes, 
dando uma resposta capaz às suas necessidades e expetati-
vas ao nível da saúde, prestando um atendimento próximo e 
humano. 

Antes do espetáculo o grupo teve o apoio dos professores de 
Música do Município e depois da atuação recebeu muitos 
aplausos e elogios do público presente. 

O Encontro de Cantares de Reis contou com a participação 
de várias entidades e instituições do concelho de Mogadouro.

Utentes da UDEP participaram em atividade musical
Os utentes da UDEP – Unidade de Doentes Crónicos de Evolução Prolongada, 
integrada na Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste, participaram, no dia 24 de 
janeiro, numa atividade musical, dinamizada por um professor de música convidado.

Esta iniciativa proporcionou um momento de convívio entre utentes e profissionais, 
tendo em vista o bem-estar do utente e a humanização dos serviços de saúde 
promovidos pela ULS Nordeste.

Os utentes da UDEP, que se encontram na Quinta da Trajinha, são acompanhados 
pelo Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental.
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Os enfermeiros de família da Unidade Local de Saúde do 
Nordeste têm um papel fundamental no acompanhamento dos 
utentes nas suas próprias casas, proporcionando-lhes cuida-
dos de saúde sem terem que se deslocar ao Centro de Saúde.

Os cuidados de proximidade são prestados no âmbito das 
visitas domiciliárias regulares, que são efetuadas por médicos 
e enfermeiros da ULS Nordeste. 

No domicílio, os enfermeiros de família prestam cuidados 
curativos, mas também se preocupam com o bem-estar dos 
utentes, na sua maioria idosos. 

As baixas temperaturas são um motivo de preocupação para os 
profissionais de saúde, que nas visitas domiciliárias reforçam 
junto dos utentes as medidas de prevenção de complicações de 
saúde devido ao frio intenso, no âmbito do Plano de Contingên-
cia para Temperaturas Extremas Adversas – Módulo Inverno.

Enfermeiros de família 
acompanham utentes nas suas casas

As enfermeiras Adelaide Afonso e Vera Lisboa visitaram, na 
passada sexta-feira, 20 de janeiro, alguns idosos que vivem 
na zona da Lombada. A visita teve início na aldeia de S. Julião. 
Marcelina Pires, de 87 anos, e Francisco Baía, de 91 anos, 
receberam a visita das enfermeiras de família que logo à 
chegada verificaram se o casal estava protegido do frio. Nesta 
visita as enfermeiras prestaram os cuidados curativos neces-
sários a estes utentes e reforçaram as medidas de proteção 
contra o frio intenso. Os idosos foram aconselhados a manter 
as divisões quentes, a ter cuidado com o fumo das lareiras, a 
se agasalharem com várias camadas de roupa e a ingerir 
bebidas quentes. Marcelina e Francisco aceitam as recomen-

Cuidados de proximidade

dações das enfermeiras, vacinaram-se contra a gripe, e mos-
tram-se satisfeitos com os cuidados de proximidade. “Isto é 
muito bom. Vêm cuidar da nossa saúde”, afirma Marcelina 
Pires. O marido concorda e acrescenta que para se deslocar 
ao Centro de Saúde para fazer o curativo de que necessita 
numa das pernas teria que “chamar um carro” e pagar o custo 
deste serviço.

Nesta aldeia seguiu-se a visita a mais uma idosa. Sofia Vara, 
de 81 anos, tem complicações de saúde e precisa de serviços 
de enfermagem. A filha, Maria da Luz Vara, é a cuidadora e 
mostra-se satisfeita com as visitas domiciliárias. “É muito bom 
para a minha mãe virem cá as enfermeiras. Ela é diabética, 
hipertensa e tem dificuldade em andar”, afirma a cuidadora.

Promoção da saúde

Também aqui as enfermeiras reforçaram os conselhos para se 
protegerem do frio antes de se despedirem até à próxima visita.

Adelaide Afonso e Vera Lisboa seguiram viagem até à aldeia 
vizinha de Babe. Mais uma visita domiciliária, desta vez a 
Sebastião Trino, de 79 anos, que foi vítima de um AVC há 17 
anos. Recuperou, mas precisa de cuidados de enfermagem 
e de apoio ao nível da medicação. Para Sebastião Trino, a 
enfermeira que o acompanha já “é da família”.

“Nós entramos no meio dos utentes. Para além dos cuidados 
de saúde também nos preocupamos com as condições de 
habitabilidade, com a retaguarda familiar e a rede de vizinhos. 
Também damos apoio ao nível da medicação. Com os gené-
ricos as caixas mudaram e há utentes que têm dificuldade em 
identificar os medicamentos para efetuarem a toma de forma 
adequada”, realça a enfermeira Adelaide Afonso.

As visitas domiciliárias efetuadas pelos profissionais de 
saúde têm um papel central ao nível dos cuidados de proxi-
midade disponibilizados pela ULS Nordeste, no âmbito da 
sua missão, aos utentes do distrito de Bragança.
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Prevenção do Cancro

A prevenção é a melhor forma de se proteger do cancro. Esta doença, que é uma das principais causas de morte 
em Portugal, pode ser evitada. Está nas suas mãos eliminar os fatores de risco.

- Não fume. O tabagismo ativo ou passivo é nocivo para a sua saúde.
- Faça uma alimentação saudável. Diminua a ingestão de gorduras e carnes vermelhas. 

E aumente o consumo de vegetais, frutos e cereais integrais.
- Evite o consumo excessivo de álcool.

- Mantenha-se ativo. A atividade física pode ajudá-lo a evitar a obesidade e a controlar o seu peso.
- Tenha o Plano Nacional de Vacinação atualizado.

- Evite comportamentos de risco. O VIH e o HPV aumentam a probabilidade de ter cancro.
- Proteja-se do sol. Use protetor solar e evite as horas de maiores radiações.

- Faça o rastreio e o auto exame. Favorecem o diagnóstico precoce da doença.

Se tiver dúvidas fale com o seu médico de família, ou ligue para a Linha de Saúde 24. 
Ligue primeiro para o 808 24 24 24.
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