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Num distrito como o de Bragança, caraterizado por uma população com elevada taxa de envelhecimento e dispersa por um 
vasto território, a prestação dos cuidados de saúde necessários e em tempo adequado é, cada vez mais, um desafio.

A ULS do Nordeste tem vindo a fazer um esforço significativo nesse sentido, nomeadamente através de uma estreita articula-
ção entre os Cuidados Hospitalares e os Cuidados de Saúde Primários da sua área de abrangência, e dando prioridade, 
através destes, a uma estratégia de proximidade com os utentes.

É neste contexto que abraçamos agora na nossa instituição um novo e aliciante projeto, com base na Telemedicina, o qual irá 
aproximar ainda mais os utentes dos profissionais, melhorando o acesso ao sistema de saúde e promovendo cuidados de 
qualidade. 

Com recurso às tecnologias de informação e comunicação, propomo-nos a acompanhar de perto os nossos utentes, garantin-
do-lhes não só o habitual profissionalismo, mas também maior acessibilidade, comodidade e celeridade no atendimento. Tudo 
isto mantendo a excelência e, muito importante, o humanismo inerente à prestação de cuidados.
É pois com os olhos no futuro que nos mantemos – orgulhosamente - empenhados em mais e melhor saúde para os nossos 
utentes. 

O Presidente do Conselho de Administração
Dr. Carlos Alberto Vaz
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ULS Nordeste implementa projeto de telemedicina para 
aproximar os serviços de saúde dos utentes

Pretende-se, com recurso à tecnolo-
gia, evitar a deslocação da população 
entre Unidades de Saúde, asseguran-
do um serviço de qualidade, com maior 
conforto e comodidade e com menos 
custos, tanto para os utentes como 
para a própria instituição.

A dispersão geográfica do distrito de 
Bragança obriga muitos doentes a 
percorrer vários quilómetros para se 
deslocarem aos Serviços de Urgência 
e de Consulta Externa das Unidades 
Hospitalares que integram esta ULS, 
designadamente os Hospitais de 
Bragança, de Macedo de Cavaleiros e 
de Mirandela. 

Estas deslocações, para além de 
incómodas para os utentes, geram 
gastos para a ULS Nordeste, que, em 
2016, suportou despesas com trans-
portes entre os Centros de Saúde e as 
Unidades Hospitalares de cerca de 1,5 
milhões de euros.

Articulação entre Cuidados de Saúde 
Primários e Hospitalares

Através da ligação por telemedicina poder-se-á evitar a 
deslocação de alguns doentes enviados diretamente dos 
Centros de Saúde para as Urgências Hospitalares e para os 
Serviços de Consulta Externa, estimando-se uma diminuição 
dos custos com transportes na ordem dos 77.500 euros.

Com a implementação deste projeto prevê-se ainda uma 
diminuição do número de reinternamentos, através de uma 
maior articulação entre os Cuidados de Saúde Hospitalares 
e os Cuidados de Saúde Primários ao nível do acompanha-
mento dos utentes no pós internamento, pelas equipas de 
enfermagem das Unidades de Cuidados na Comunidade e 
das Unidades de Cuidados de Saúde Personalizados.
 
Este projeto, a implementar em articulação com a SPMS – 
Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, assume-se 
assim de grande relevância para a região, permitindo aproxi-
mar os cuidados de saúde dos utentes que deles necessitam.

2

ULSINFO
MARÇO 2017

A Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste está a implementar um projeto de telemedi-
cina, tendo em vista a melhoria do acesso aos cuidados de saúde por parte dos utentes 
do distrito de Bragança.
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Médicas da ULS Nordeste homenageadas 
pelo Município de Bragança

As médicas da Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste 
Teresa Ramos e Prudência Vaz foram homenageadas pelo 
Município de Bragança na sessão solene comemorativa dos 
553 anos da cidade de Bragança, que decorreu no dia 20 de 
fevereiro.

As duas médicas da ULS Nordeste receberam o prémio 
“Município de Bragança”, na categoria Saúde, “ pelo trabalho, 
profissionalismo, dedicação e disponibilidade ao serviço da 
medicina, demonstrando elevada capacidade técnica no 
desempenho da profissão”. Contribuíram ainda para a 
“humanização e melhoria da prestação de cuidados de saúde 
em Bragança”.

A Dr.ª Teresa Ramos é responsável do Departamento de 
Cuidados Paliativos da ULS Nordeste e a Dr.ª Prudência Vaz 
integra o Grupo de Coordenação Local do Programa de 
Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistência aos 
Antimicrobianos da ULS Nordeste.

Na cerimónia comemorativa dos 553 anos da cidade de 
Bragança estiveram presentes elementos do Conselho de 
Administração da ULS Nordeste, nomeadamente o presiden-
te, Dr. Carlos Vaz, a vogal executiva, Dr.ª Aida Palas, a diretora 
Clínica para os Cuidados de Saúde Primários, Dr.ª Sílvia 
Costa, e a diretora de enfermagem, Enf.ª Ângela Prior, bem 
como diversos colaboradores da instituição. 

ULS Nordeste assina protocolo no âmbito 
da humanização dos cuidados de saúde

A Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste assinou um 
protocolo com a Unidade Pastoral de Santo António, sedeada 
na freguesia de Arcas, no concelho de Macedo de Cavaleiros, 
tendo em vista a humanização dos cuidados de saúde pres-
tados à comunidade servida por esta Unidade Pastoral.

No âmbito desta parceria, formalizada no dia 4 de fevereiro, a ULS 
Nordeste passa a garantir acompanhamento espiritual e religioso 
no domicílio a todos os utentes que o solicitem. Neste sentido, um 
agente pastoral acompanhará, sempre que solicitado, a equipa 
da Unidade de Cuidados na Comunidade de Macedo de Cava-
leiros, disponibilizando este apoio na casa dos próprios utentes.

A assinatura deste protocolo decorreu no âmbito do seminá-
rio “Do cuidar ao curar: a Fé como ato curativo”, que contou 
com intervenções do bispo de Bragança-Miranda, D. José 
Cordeiro, do coordenador dos capelães hospitalares da 
Diocese, padre Fernando Calado, do advogado Mário Dinis 
Salgado, bem como das médicas do Departamento de 
Cuidados Paliativos da ULS Nordeste Dr.ª Teresa Ramos e 
Dr.ª Liseta Gomes, a par da enfermeira Adelaide Baptista, 
especialista em Cuidados Continuados e também profissional 
desta ULS, nomeadamente no Centro de Saúde de Macedo 
de Cavaleiros, onde coordena a UCC – Unidade de Cuidados 
na Comunidade.
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ULS Nordeste comemorou Dia Mundial do Doente

A Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste assinalou, uma 
vez mais, o Dia Mundial do Doente, que se comemora anual-
mente a 11 de fevereiro, nas Unidades Hospitalares de 
Bragança, de Macedo de Cavaleiros e de Mirandela.

Este ano, as atividades organizadas pelo Serviço de Apoio 
Social, pelo Serviço de Assistência Espiritual e Religiosa e 
pelo Grupo de Voluntariado da ULS Nordeste decorreram no 
dia 9 de fevereiro, em Mirandela, e no dia seguinte em 
Bragança e em Macedo de Cavaleiros.

Neste dia foi celebrada uma eucaristia pelos capelães nas 
três Unidades Hospitalares, acompanhada pelo coro dos 
funcionários e voluntários e foi efetuada uma visita a todos os 
doentes internados, que foram brindados com uma flor e com 
um cartão com uma mensagem alusiva ao Dia Mundial do 
Doente.

O Conselho de Administração da ULS Nordeste associou-se 
às atividades desenvolvidas neste dia, levando uma palavra 
de conforto e desejando rápidas melhoras a todos os doentes 
internados nesta ULS.

Promoção da saúde oral em Freixo de Espada à Cinta
A equipa de saúde escolar do Centro de Saúde de Freixo de 
Espada à Cinta promoveu, no dia 10 de fevereiro, ações de 
sensibilização sobre higiene oral para as crianças do 1º Ciclo 
do Agrupamento de Escolas da vila.

Os mais pequenos foram alertados para a importância da 
escovagem diária dos dentes para os manter saudáveis.
 
A equipa de saúde escolar realizou ainda rastreios para dete-
tar casos de cárie dentária e distribuiu kits de escovagem 

para que os mais pequenos não se esqueçam de fazer a sua 
higiene oral.

Esta iniciativa foi desenvolvida no âmbito do projeto SOBE – 
Saúde Oral em Bibliotecas Escolares, que procura impulsio-
nar a integração da temática da saúde oral nos currículos 
escolares, permitindo abordar os diferentes temas de uma 
forma mais eficaz. 



UCC de Vila Flor/Carrazeda sensibiliza 
para a importância da vacinação …

A Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) de Vila Flor/Car-
razeda de Ansiães promoveu, no dia 1 de fevereiro, uma ação de 
sensibilização sobre a importância da vacinação para os alunos 
do 1º e 2º anos do 1º Ciclo, no Agrupamento de Escolas de 
Carrazeda de Ansiães.

As crianças foram sensibilizadas para a importância das vacinas, 
que permitem prevenir doenças infeciosas e salvar mais vidas.

Os participantes foram ainda esclarecidos sobre o novo esque-
ma de vacinas do Programa Nacional de Vacinação, nomeada-
mente em que idades é recomendada a toma de cada uma 
delas.

Marcaram presença nesta sessão de esclarecimento 45 alunos 
e cinco docentes do Agrupamento de Escolas de Carrazeda de 
Ansiães.
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… Promove a higiene na escola …
A Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) de Vila 
Flor/Carrazeda de Ansiães promoveu ações de sensibili-
zação e de informação sobre a higiene oral e a higiene 
em geral junto das crianças do pré-escolar do Agrupa-
mento de Escolas de Vila Flor.

Foram realizadas 24 sessões de informação sobre as 
duas temáticas na escola que abrangeram cerca de 120 
crianças.

O objetivo é promover hábitos de higiene desde tenra 
idade, tendo em vista a promoção da saúde e do 
bem-estar das crianças.

… E alerta para a prevenção do cancro
A Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) de Vila Flor/Car-
razeda de Ansiães comemorou o Dia Mundial de Luta Contra o 
Cancro, que se assinala anualmente a 4 de fevereiro, com a 
realização de ações de sensibilização para os utentes do conce-
lho de Carrazeda de Ansiães.

De 4 a 9 de fevereiro, os profissionais de saúde percorreram as 
freguesias de Carrazeda de Ansiães, Areias, Seixo de Ansiães, 
Parambos e Ribalonga para informar a população sobre esta 
doença.
 
Durante as ações de sensibilização, direcionadas para o cancro 
gastrointestinal, foram abordadas as medidas de prevenção, os 
fatores de risco, o diagnóstico e o tratamento desta doença.

Nestas sessões promovidas pela UCC de Vila Flor/Carrazeda de 
Ansiães participaram cerca de 70 pessoas.
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ULS Nordeste promoveu ações de sensibilização 
para a prevenção do VIH-Sida no IPB
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A Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste, através da 
equipa do Centro de Aconselhamento e Deteção Precoce do 
VIH/SIDA de Bragança, realizou no dia 14 de fevereiro, ações 
de sensibilização e rastreios rápidos à infeção do VIH/SIDA, 
no Instituto Politécnico de Bragança.

A equipa da Unidade de Saúde Pública esteve na Escola 
Superior de Educação e na Escola Superior de Saúde, no 
sentido de sensibilizar a comunidade escolar para a importân-
cia da promoção da saúde e da prevenção da doença, neste 
caso do VIH-SIDA.

No âmbito desta iniciativa, foi distribuído material informativo 
sobre as formas de transmissão do vírus, os meios de prote-
ção e a importância de fazer o teste, tendo em vista a deteção 
precoce da doença.

Os testes rápidos foram realizados de forma anónima e confi-
dencial a todos os interessados, tendo-se registado uma 
grande afluência de estudantes que quiseram fazer o teste.
O Centro de Aconselhamento e Deteção Precoce do VIH-SI-
DA de Bragança funciona no Centro de Saúde da Sé.

A equipa de saúde escolar da Unidade de Cuidados na Comuni-
dade (UCC) de Miranda do Douro desenvolveu o Programa “EU 
digo NÃO ao Bullying!” no Agrupamento de Escolas local.

Nesse sentido, foram desenvolvidas sessões de esclarecimento 
sobre este tema em todas as turmas dos diferentes graus de 
ensino, tendo em vista a prevenção da violência, da agressivida-
de e dos maus tratos na escola.

Para além das sessões em sala de aula, que contemplaram a 
apresentação do tema e dos objetivos, apresentação de vídeos, 
chuva de ideias e trabalhos de grupo para reflexão, a comunida-
de educativa organizou ainda a “Semana da Amizade”, de 13 a 
17 de fevereiro, no Ensino Pré-escolar e 1º Ciclo. Por sua vez, o 
2º,3º Ciclo e Secundário organizaram, no dia 14 de fevereiro, 
uma mostra de trabalhos, dramatizações e uma coreografia pelo 
Grupo de Dança da Escola EBS de Miranda do Douro.

Estas ações de prevenção da violência na escola assumem-se 
de grande importância ao nível da promoção de comportamen-
tos saudáveis entre as crianças e jovens.

UCC de Miranda do Douro realizou 
sessões de prevenção do bullying
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Em Bragança, a equipa de Saúde Escolar da UCC come-
morou a Semana dos Afetos, de 13 a 17 de fevereiro, no 
Agrupamento de Escolas Miguel Torga.

Esta iniciativa foi desenvolvida no âmbito do Projeto Eu e tu: 
Aprender a SER – promoção de competências socioemocio-
nais.

Seguindo o mote “O Amor é …” foram promovidas dinâmicas 
de grupo, ações de sensibilização, jogos e atividades sobre 
esta temática em todos os ciclos de ensino, desafiando 
também os pais/famílias para uma participação ativa, tendo- 
-se registado uma forte participação de toda a comunidade 
escolar nas atividades desenvolvidas.

Em Vinhais, a equipa de saúde escolar do Centro de Saúde 
promoveu, de 8 a 17 de fevereiro, sessões de esclarecimento 
sobre a violência no namoro direcionadas para as turmas do 
secundário, que culminaram com a colocação de mensagens 
dedicadas ao Dia dos Namorados no “Mural de S. Valentim”, 
construído no átrio da escola.

No âmbito destas ações foi ainda distribuído à comunidade 
escolar material informativo alusivo à não violência e à vivên-
cia de um namoro saudável.

No passado dia 16 de fevereiro, a equipa da UCC de Vinhais, 
em colaboração com a Unidade de Saúde Pública, promoveu 
uma ação de sensibilização e realizou rastreios de deteção 
precoce da infeção do VIH/SIDA. Esta ação foi dirigida a toda a 
comunidade educativa com idade igual ou superior a 16 anos.

ULS Nordeste desenvolveu ações de sensibilização 
para prevenir a violência no namoro

Em Mirandela, a equipa de saúde escolar da UCC realizou 
atividades com o objetivo de sensibilizar os jovens para a 
violência no namoro, através da desconstrução de estereótipos 
e crenças que associam amor com violência e perpetuam 
desigualdades de género.

Esta iniciativa pretendeu ainda promover valores, como a igual-
dade e o respeito mútuo na relação.

 A Unidade Local de Saúde do Nordeste, através das equipas das Unidades de Cuidados na Comunidade 
(UCC) e das Unidades de Cuidados de Saúde Personalizados, promoveu, durante o mês de fevereiro, ações 
de sensibilização tendo em vista a promoção de relações saudáveis e a prevenção da violência no namoro.

Bragança

Vinhais

Mirandela

Em Vila Flor e Carrazeda de Ansiães, a equipa da UCC, em 
parceria com a CPCJ (Comissão de Proteção de Crianças e 
Jovens) de Vila Flor e a APAV (Associação de Apoio à Vítima) de 
Bragança, desenvolveram sessões de sensibilização sobre a 
violência no namoro para os alunos do 2º e 3º Ciclos e Secundá-
rio, nos Agrupamentos de Escolas das duas localidades. Partici-
param nesta iniciativa 537 alunos.

Vila Flor/Carrazeda de Ansiães
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Utentes da UDEP participaram em convívio desportivo

Os utentes da UDEP – Unidade de Doentes Crónicos de Evolu-
ção Prolongada, integrada na Unidade Local de Saúde (ULS) do 
Nordeste, participaram num convívio desportivo, no dia 6 de 
fevereiro, nas instalações dos Santos Mártires, em Bragança.

Os utentes participaram em diversas atividades desportivas, 
como o basquetebol, badminton e treino funcional. 

Esta iniciativa proporcionou o convívio entre os utentes da UDEP, 
dos Santos Mártires e do CEE – Centro de Educação Especial.

Habitualmente, os utentes da UDEP participam em atividades 
desportivas, que decorrem todas as segundas e quartas-feiras, 
no Pavilhão Municipal de Bragança. E às sextas-feiras realizam 
atividades na Piscina Municipal.

Estas iniciativas enquadram-se no trabalho desenvolvido ao nível 
da promoção da saúde e do bem-estar dos utentes, no âmbito 
daquela que é a missão da ULS Nordeste.

Escola de Bragança vence prémio 
no âmbito da alimentação saudável

O Centro Escolar de Santa Maria, em Bragança, venceu o 
primeiro desafio no âmbito da alimentação saudável lançado 
pela Escola Missão Continente.

O trabalho apresentado neste desafio foi elaborado com o 
apoio da Equipa de Saúde Escolar, que integra profissionais 
de saúde da Unidade de Cuidados na Comunidade de 
Bragança, no âmbito da parceria entre a escola e a saúde. 

A participação nesta iniciativa está incluída no projeto de 
educação e promoção da Saúde do Agrupamento de Escolas 
Miguel Torga, que inclui a realização de diversas atividades 
direcionadas para as crianças e para os pais e encarregados 
de educação.

No âmbito do desafio #1 – Artes Saudáveis da Escola Missão 
Continente, o Centro Escolar de Santa Maria apresentou três 
propostas de promoção de lanches saudáveis, tendo saído 
vencedora a proposta da turma CE5, que apresentou lanchei-
ras saudáveis e coloridas elaboradas com t-shirts. 

O Centro Escolar de Santa Maria alcançou assim o primeiro 
lugar no desafio #1 da Escola Missão Continente, que tem 
como prémio 500 euros em material escolar.

O projeto de educação e promoção da Saúde do Agrupa-
mento de Escolas Miguel Torga tem contribuído para reforçar 
a importância da adoção de hábitos saudáveis não só em 
ambiente escolar, mas também no seio familiar das crianças.
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Enfermeiros do Bloco promovem segurança no ato cirúrgico

A Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste associou-se, mais uma vez, às 
comemorações do Dia Europeu do Enfermeiro Perioperatório, que este ano decor-
reram a 15 de fevereiro.

O tema da efeméride para 2017 foi o “Fumo cirúrgico: um risco profissional”, 
procurando alertar para a necessidade de promover práticas seguras, com vista a 
criar e manter um ambiente saudável para o doente cirúrgico e para os profissio-
nais, durante a intervenção, e assim minimizar o risco químico e biológico.

Esta campanha de sensibilização foi desenvolvida nas três Unidades Hospitalares 
da ULS Nordeste com o apoio da Associação de Enfermeiros de Sala de Opera-
ções Portuguesas (AESOP).

Recorde-se que o enfermeiro perioperatório é o profissional de saúde com conhe-
cimentos e competências específicas para cuidar a pessoa no bloco operatório, 
mantendo a sua estabilidade, segurança e bem-estar, antes, durante e após a cirurgia.

Mensagem do Mês

MARÇO
TOME SEMPRE O PEQUENO-ALMOÇO!

Certamente já ouviu falar que o pequeno-almoço é uma das refeições mais importantes do dia. E ouviu bem: 
o pequeno-almoço proporciona ao organismo a energia e os nutrientes necessários logo pela manhã.

Para que este seja de qualidade deverá conter um alimento do grupo dos laticínios  - como iogurte, leite ou queijo 
– outro do grupo dos cereais e derivados - como o pão integral, de centeio, de sementes ou de mistura ou cereais 

pouco açucarados - e ainda um alimento do grupo das frutas.

Experimente tomá-lo na primeira meia-hora do dia,
em casa e em família, proporcionando assim mais um momento de convívio.

Se não tem o hábito de tomar o pequeno-almoço, 
comece por pequenas quantidades de alimentos e vá introduzindo ao longo do tempo.

Ao tomar o pequeno-almoço aumentará ainda os seus níveis de atenção e concentração, 
resultando num melhor sucesso escolar e desempenho profissional.

Lembre-se: para começar o dia em pleno, comece com o pequeno almoço!

ULS
Um conselho da


