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Falar de saúde é, cada vez mais, falar de prevenção. Da importância de cada um de nós adotar, no dia-a-dia, hábitos promoto-
res dessa mesma saúde, ao nível da alimentação, do exercício físico, do sono e do lazer, entre muitos outros.

Nesse âmbito, a Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste tem desempenhado um papel fundamental, levando equipas de 
proximidade junto da população da sua área de abrangência e prestando, além de assistência clínica, esclarecimentos que 
incitam ao auto-cuidado e ao bem-estar.

Esta missão, levada a cabo através dos Cuidados de Saúde Primários, leva a literacia em saúde mais longe, das escolas aos 
lares, das crianças aos idosos, dos doentes aos seus cuidadores, a todos e a cada um que esteja disponível para saber mais 
e fazer melhor por si e pelos seus.

A mesma proximidade com as pessoas move os profissionais das equipas multidisciplinares de cuidados paliativos domiciliá-
rios da ULS Nordeste, agora com meios reforçados, adaptados às necessidades dos utentes.

O lema desta Unidade Local de Saúde faz todo o sentido: “Cuidamos do Nordeste, Cuidamos de Si”. Porque estamos com 
cada um dos nossos utentes, lado a lado, não só a tratar e apoiar quando a condição clínica mais específica assim o exige, 
mas também a informar e a promover a saúde, o bem-estar e a qualidade de vida. “Próximo de Si”. 

O Presidente do Conselho de Administração
Dr. Carlos Alberto Vaz
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ULS Nordeste reforça Cuidados Paliativos 
com o apoio da Fundação PT

Esta parceria entre as duas entidades foi apresentada no dia 
21 de abril, numa cerimónia que contou com a presença de 
elementos do Conselho de Administração da ULS Nordeste, 
nomeadamente o Presidente, Dr. Carlos Vaz, a Vogal Executi-
va, Dr.ª Aida Palas, a Diretora Clínica para os Cuidados Hospi-
talares, Dr.ª Eugénia Parreira, o Diretor de Enfermagem, Enf.º 
Urbano Rodrigues, da Diretora da Fundação PT, Dr.ª Graça 
Rebôcho, dos representantes das três Câmaras parceiras do 
projeto, designadamente Bragança, Macedo de Cavaleiros e 
Mirandela, e de elementos das equipas domiciliárias de Cuida-
dos Paliativos da Terra Fria.

A UDCP da Terra Fria presta assistência aos utentes dos 
concelhos de Bragança, Macedo de Cavaleiros e Vinhais e 
agora passa a contar com meios adicionais de mobilidade 
para prestar assistência aos seus utentes e famílias nas suas 
próprias casas. 

O Presidente da ULS Nordeste, Dr. Carlos Vaz, salientou que 
o reforço destes meios é fundamental para que os profissio-
nais de saúde possam aumentar a capacidade de resposta no 
domicílio a doentes com patologias crónicas, progressivas e 
incuráveis e suas famílias, em concelhos com uma população 
envelhecida e dispersa geograficamente.

Este projeto - resultado de uma parceria entre a ULS do 
Nordeste, as três Câmaras Municipais e a Fundação Calouste 
Gulbenkian, agora também com o apoio da Fundação PT - 
garante assistência especializada a doentes com patologias 
crónicas e incuráveis, possibilitando a sua permanência no 
domicílio, durante o maior tempo possível, e com um menor 
sofrimento nas fases avançadas da doença. 

Tecnologias de comunicação ajudam 
a combater o isolamento

O protocolo de colaboração entre a ULS Nordeste e a Funda-
ção PT permite melhorar a saúde e bem-estar dos utentes 
socialmente desfavorecidos e/ou em situação de isolamento, 
através da disponibilização de meios tecnológicos adaptados 
às suas necessidades. “Através da atribuição de telefones 
com características adequadas a pessoas com baixa visão 
e/ou audição – designados por PT Decibel – e que conse-
quentemente facilitam a comunicação entre os utentes, suas 
famílias e a equipa de apoio multidisciplinar”, explica a direto-
ra da Fundação PT, Dr.ª Graça Rebôcho.

Integrada por um médico, um enfermeiro, um psicólogo, um 
fisioterapeuta e uma educadora social, e contando ainda com 
o apoio das Unidades de Cuidados na Comunidade destes 
três concelhos, a equipa multidisciplinar da UDCP da Terra 
Fria está disponível 24 horas por dia, sete dias por semana. E 
agora mais facilmente contactável com os equipamentos de 
telecomunicações disponibilizados pela Fundação PT.

Adicionalmente, a Fundação PT disponibilizou um conjunto 
de tablets às equipas de apoio domiciliário para que estas 
possam fazer em tempo real os registos clínicos das visitas 
domiciliárias realizadas.

Desde a sua criação, em março de 2015, a UDCP da Terra 
Fria já acompanhou 288 doentes e respetivas famílias.
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A Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste vai reforçar a sua intervenção na área dos Cuidados 
Paliativos Domiciliários através de uma parceria com a Fundação PT que apoia um conjunto de 
meios e tecnologias para que a Unidade Domiciliária de Cuidados Paliativos (UDCP) da Terra Fria 
possa chegar a um maior número de utentes.
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A UDCP da Terra Fria conta com três viaturas (com o recente 
carro adquirido com o apoio da Fundação PT) para prestar 
assistência aos utentes e famílias nas suas próprias casas, 
concretamente nos concelhos de Bragança, Macedo de 
Cavaleiros e Vinhais, que pela sua abrangência geográfica 
necessitam de meios rápidos e autónomos de deslocação. 

Nestes dois anos, as equipas domiciliárias realizaram cerca de 
7.200 visitas domiciliárias, com uma média de 21 visitas por 
doente, e efetuaram cerca de 6.200 contactos telefónicos.

Fruto do trabalho desta equipa, registou-se quer um maior alívio 
da dor sentida pelos doentes, quer uma menor necessidade de 
hospitalização dos mesmos, durante o período de doença.  

É a patologia oncológica aquela que mais se verifica entre os 
utentes da UDCP da Terra Fria, no entanto têm surgido também 
casos de necessidade de apoio devido a demência, insuficiên-
cia cardíaca e acidente vascular cerebral, entre outras. 

Mais uma viatura para as equipas de apoio 

Intra-Hospitalares de Suporte em Cuidados Paliativos existen-
tes nas três unidades hospitalares da região (Bragança, 
Macedo de Cavaleiros e Mirandela). 

É com gratidão que agora a ULS Nordeste recebe este apoio 
da Fundação Portugal Telecom, o qual possibilita a prestação 
de mais e melhores cuidados de saúde.

Uma referência no país

Assim, são já neste momento abrangidos por esta valência de 
prestação de cuidados paliativos no domicílio sete dos doze 
concelhos do distrito de Bragança, estando previsto o alarga-
mento de equipas domiciliárias aos restantes cinco municípios 
do Nordeste Transmontano.

A partir do próximo mês de julho, a ULS Nordeste irá criar 
equipas de prestação de cuidados paliativos domiciliários, em 
parceria com outras entidades locais, nos concelhos de Carra-
zeda de Ansiães, Freixo de Espada à Cinta, Mirandela, Vila Flor 
e Torre de Moncorvo.

Estas Unidades Domiciliárias (da Terra Fria, do Planalto Miran-
dês e de Alfândega da Fé), consideradas “uma referência” a 
nível nacional, estão integradas no Departamento de Cuidados 
Paliativos da ULS Nordeste, do qual fazem também parte a 
Unidade de Cuidados Paliativos com internamento localizada 
no Hospital de Macedo de Cavaleiros, bem como as Equipas 

A média de idades destes doentes situa-se nos 77,2 anos, um 
dado que vai de encontro às estatísticas mais recentes, 
segundo as quais a população do distrito de Bragança - área 
de abrangência da ULS do Nordeste – é, a par da dispersão 
geográfica, uma das mais envelhecidas do país (com uma 
proporção de pessoas idosas de quase 39 por cento em 
alguns concelhos, enquanto a média nacional é de 19 por 
cento). Este é também um facto que atesta a pertinência do 
crescente investimento desta Unidade Local de Saúde na área 
dos Cuidados Paliativos, em particular numa assistência de 
proximidade aos doentes.

A criação da Unidade Domiciliária de Cuidados Paliativos da 
Terra Fria surgiu da replicação de um outro projeto análogo, 
pioneiro a nível nacional, em curso no Planalto Mirandês e o 
qual, nos últimos cinco anos, já beneficiou mais de 300 doen-
tes nos concelhos de Miranda do Douro, Mogadouro e Vimioso.

Em janeiro passado, a ULS Nordeste integrou ainda a Unidade 
Domiciliária de Cuidados Paliativos de Alfândega da Fé, no 
âmbito de uma parceria entre a Câmara Municipal e a Liga dos 
Amigos do Centro de Saúde de Alfândega da Fé.



Em ALFÂNDEGA DA FÉ, a UCC realizou, no dia 4 de abril, 
um peddy paper no âmbito das comemorações do Mês da 
Prevenção dos Maus-Tratos na Infância.

Esta iniciativa, desenvolvida em parceria com a Comissão de 
Proteção de Crianças e Jovens e com o Agrupamento de 
Escolas de Alfândega da Fé, abrangeu todos os alunos do 
6.º ao 12.º anos de escolaridade, com o objetivo de sensibili-
zar os jovens para terem um papel ativo na prevenção dos 
maus-tratos.

Em MACEDO DE CAVALEIROS, a UCC elaborou laços 
azuis, que foram distribuídos aos profissionais e utentes. Foi 
decorado o hall do Centro de Saúde com material alusivo ao 
tema, nomeadamente cartazes, panfletos e apresentação 
multimédia nos televisores das salas de espera e com apre-
sentações para os profissionais.

Ainda durante este mês, o Núcleo Hospitalar de Apoio a 
Crianças e Jovens em Risco e o Serviço de Pediatria da 
Unidade Local de Saúde do Nordeste divulgaram uma men-
sagem de sensibilização para a problemática dos maus-tra-
tos junto da comunidade em geral e da comunidade escolar.

“Se vir uma criança ou jovem a ser maltratada (o) ou negli-
genciada (o): Pare, escute e olhe. Escute bem. Olhe bem 
para os olhos da criança. Nunca desvie o olhar. Ajude, sinali-
ze, denuncie. É o nosso dever e obrigação!” Este foi o alerta 
deixado através de cartazes e flyers distribuídos à população 
do distrito de Bragança.
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ULS Nordeste assinalou o Mês da Prevenção 
dos Maus-Tratos na Infância

A Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste, através dos 
Núcleos de Apoio a Crianças e Jovens em Risco, promoveu e 
participou, durante o mês de abril, em diversas atividades de 
sensibilização para a importância da prevenção dos maus- 
-tratos na infância.

Em BRAGANÇA, a Unidade de Cuidados na Comunidade 
(UCC) organizou um conjunto de eventos alusivos aos direitos 
das crianças e a situações de maus-tratos na infância e juventu-
de. 

Neste sentido, no dia 5 de abril, a UCC de Bragança promo-
veu uma ação de sensibilização sobre “Parentalidade Positiva: 
direitos da criança e responsabilidade parental”, que contou 
com a participação de 12 casais grávidos.

Esta sessão, dinamizada pelas enfermeiras Ana Sofia Coelho 
e Conceição Tomé, teve como principal objetivo alertar os 

futuros pais e mães e também aqueles que já têm filhos para 
os direitos e deveres das crianças, os diferentes tipos de 
maus-tratos e de negligência na infância. 

No dia 10 de abril, decorreu uma ação de formação destinada 
às amas do concelho sobre a promoção dos direitos das 
crianças e a prevenção dos maus-tratos.

Participaram nesta iniciativa 30 amas, a prestar serviços para 
a Santa Casa da Misericórdia, o Santo Condestável e a 
ASMAB – Associação de Socorros Mútuos dos Artistas de 
Bragança.

As formadoras da UCC – enfermeiras Anabela Martins, 
Conceição Tomé, Sofia Coelho e Patrícia Vieira – pretenderam 
assim sensibilizar estas profissionais para a necessidade de 
estarem alerta para eventuais situações de risco e de as 
sinalizarem, de modo a garantir a intervenção precoce nesses 

casos.
No âmbito do Mês da Prevenção dos Maus-Tratos na Infân-
cia, a UCC de Bragança participou ainda, no dia 3 de abril, 
numa caminhada que reuniu pessoas de todas as idades, 
desde idosos das Instituições Particulares de Solidariedade 
Social de Bragança às crianças dos diferentes níveis de 
ensino das escolas da cidade.

A UCC de VILA FLOR/CARRAZEDA DE ANSIÃES também 
se associou às comemorações, apostando na distribuição de 
panfletos alusivos à prevenção dos maus-tratos na infância, 
colocação de laços azuis pelos profissionais do Centro de 
Saúde e nas portas do Centro de Saúde e com a abordagem 
da temática “Prevenção dos Maus Tratos na Infância”, na 
rubrica “Um minuto para a Saúde”, na Rádio Ansiães.

Em MOGADOURO, a UCC associou-se às atividades dinami-
zadas pela CPCJ - Comissão de Proteção de Crianças e 
Jovens, as quais contaram ainda com a colaboração da 
Equipa de Saúde Escolar, do Núcleo de Apoio a Crianças e 
Jovens em Risco, do Núcleo de Atendimento a Vítimas de 
Violência Doméstica e da GNR.
 
As atividades dinamizadas durante o mês de abril tiveram 
como principal objetivo a consciencialização da comunidade 
para a importância da prevenção dos maus-tratos na infância, 
através do estímulo de uma parentalidade positiva e do envol-
vimento de cada um nesta missão: “Promover e Proteger os 
Direitos das Crianças”.

Bragança

Bragança Bragança Bragança
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A Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste, através dos 
Núcleos de Apoio a Crianças e Jovens em Risco, promoveu e 
participou, durante o mês de abril, em diversas atividades de 
sensibilização para a importância da prevenção dos maus- 
-tratos na infância.

Em BRAGANÇA, a Unidade de Cuidados na Comunidade 
(UCC) organizou um conjunto de eventos alusivos aos direitos 
das crianças e a situações de maus-tratos na infância e juventu-
de. 

Neste sentido, no dia 5 de abril, a UCC de Bragança promo-
veu uma ação de sensibilização sobre “Parentalidade Positiva: 
direitos da criança e responsabilidade parental”, que contou 
com a participação de 12 casais grávidos.

Esta sessão, dinamizada pelas enfermeiras Ana Sofia Coelho 
e Conceição Tomé, teve como principal objetivo alertar os 

futuros pais e mães e também aqueles que já têm filhos para 
os direitos e deveres das crianças, os diferentes tipos de 
maus-tratos e de negligência na infância. 

No dia 10 de abril, decorreu uma ação de formação destinada 
às amas do concelho sobre a promoção dos direitos das 
crianças e a prevenção dos maus-tratos.

Participaram nesta iniciativa 30 amas, a prestar serviços para 
a Santa Casa da Misericórdia, o Santo Condestável e a 
ASMAB – Associação de Socorros Mútuos dos Artistas de 
Bragança.

As formadoras da UCC – enfermeiras Anabela Martins, 
Conceição Tomé, Sofia Coelho e Patrícia Vieira – pretenderam 
assim sensibilizar estas profissionais para a necessidade de 
estarem alerta para eventuais situações de risco e de as 
sinalizarem, de modo a garantir a intervenção precoce nesses 

casos.
No âmbito do Mês da Prevenção dos Maus-Tratos na Infân-
cia, a UCC de Bragança participou ainda, no dia 3 de abril, 
numa caminhada que reuniu pessoas de todas as idades, 
desde idosos das Instituições Particulares de Solidariedade 
Social de Bragança às crianças dos diferentes níveis de 
ensino das escolas da cidade.

A UCC de VILA FLOR/CARRAZEDA DE ANSIÃES também 
se associou às comemorações, apostando na distribuição de 
panfletos alusivos à prevenção dos maus-tratos na infância, 
colocação de laços azuis pelos profissionais do Centro de 
Saúde e nas portas do Centro de Saúde e com a abordagem 
da temática “Prevenção dos Maus Tratos na Infância”, na 
rubrica “Um minuto para a Saúde”, na Rádio Ansiães.

Em MOGADOURO, a UCC associou-se às atividades dinami-
zadas pela CPCJ - Comissão de Proteção de Crianças e 
Jovens, as quais contaram ainda com a colaboração da 
Equipa de Saúde Escolar, do Núcleo de Apoio a Crianças e 
Jovens em Risco, do Núcleo de Atendimento a Vítimas de 
Violência Doméstica e da GNR.
 
As atividades dinamizadas durante o mês de abril tiveram 
como principal objetivo a consciencialização da comunidade 
para a importância da prevenção dos maus-tratos na infância, 
através do estímulo de uma parentalidade positiva e do envol-
vimento de cada um nesta missão: “Promover e Proteger os 
Direitos das Crianças”.

Alfândega da Fé

Alfândega da Fé

Bragança Macedo de Cavaleiros Bragança
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ULS Nordeste mostrou-se na Feira da Saúde em Macedo

A Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste marcou 
presença na V Feira da Saúde do Nordeste Transmontano, 
que decorreu, de 7 a 9 de abril, no Parque Municipal de Expo-
sições de Macedo de Cavaleiros.

Em exposição estiveram as áreas de Saúde Pública, Medicina 
Física e Reabilitação, Cuidados Paliativos, Unidade de AVC, 
Nutrição e Alimentação, Saúde Materna, Saúde Comunitária 
e Cuidados de Saúde Personalizados (com destaque para os 
programas de vigilância e promoção da saúde na comunidade).
Na sessão de abertura, o Presidente do Conselho de Admi-
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nistração da ULS Nordeste, Dr. Carlos Vaz, agradeceu a 
disponibilidade dos profissionais para mostrarem à população 
o que de melhor se faz nesta entidade e salientou igualmente 
o papel da organização, a cargo da Associação dos Diabéti-
cos do Distrito de Bragança, já que a saúde é o bem mais 
precioso que possuímos.

A acompanhá-lo estiveram outros elementos do Conselho de 
Administração, nomeadamente a diretora clínica dos Cuida-
dos de Saúde Primários, Dr.ª Manuela Santos, e o diretor de 
Enfermagem, Enf. Urbano Rodrigues.

Formação no Serviço de Urgência Básica de Mogadouro

Vinte profissionais médicos e de enfermagem do Serviço de 
Urgência Básica (SUB) de Mogadouro frequentaram, no dia 
11 de abril, uma ação de formação sobre abordagem da via 
aérea.

A iniciativa, levada a cabo pelo Instituto Nacional de Emergên-
cia Médica (INEM), a convite do próprio SUB de Mogadouro, 

possibilitou aos profissionais que ali exercem funções “otimi-
zarem conhecimentos nas áreas de sedação/analgesia e nas 
técnicas de ventilação”.

Assim, além de uma componente teórica, a formação incluiu 
também uma banca prática, onde os formandos puderam 
exercitar essas competências.
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Celebração Pascal nas Unidades Hospitalares 
da ULS Nordeste

ULS Nordeste dá formação a cuidadores 
em Cuidados Paliativos 

A Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste realizou as 
comemorações pascais para os doentes internados nas 
Unidades Hospitalares de Bragança, de Macedo de Cavalei-
ros e de Mirandela. No dia 4 de abril, a comunhão pascal 
decorreu no Hospital de Mirandela, no dia 5 de abril realizou- 
-se no Hospital de Bragança e no dia 11 de abril na Unidade 
Hospitalar de Macedo de Cavaleiros.

A Comunhão Pascal é organizada pelo Serviço de Apoio 
Social, em colaboração com o Serviço de Assistência Espiri-
tual e Religiosa e o Grupo de Voluntariado da ULS Nordeste.

No âmbito desta data comemorativa foram celebradas euca-
ristias nas três Unidades Hospitalares pelos respetivos cape-
lães, que contaram com a colaboração dos respetivos grupos 
de voluntariado e com o Agrupamento de Escuteiros em 
Macedo de Cavaleiros.

Os doentes internados foram brindados com um ramo e com 
um cartão alusivo a esta quadra festiva.

A Unidade Domiciliária de Cuidados Paliativos da Terra Fria 
(UDCP), da Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste, deu 
início a um ciclo de formação destinado a cuidadores e 
familiares de doentes em cuidados paliativos.

A iniciativa, pioneira na região, é organizada em parceria com 
a União das Instituições Particulares de Solidariedade Social 
do Distrito de Bragança (UIPSSDB) e conta com o apoio do 
Instituto Politécnico de Bragança. 

Procurando dar resposta a uma necessidade cada vez mais 
premente na melhoria da assistência a doentes com patolo-
gias crónicas e incuráveis e às suas famílias, a UDCP da Terra 

Fria planeou uma sessão de formação modelar, incluindo não 
só a componente teórica mas também uma vertente prática. 
Assim, os cuidadores e familiares poderão adquirir conheci-
mentos específicos, direcionados para as necessidades dos 
doentes.

No passado dia 20 de abril decorreu uma ação de formação 
multidisciplinar na Fundação Betânia, em Bragança, que 
abrangeu diversas áreas na prestação de cuidados paliativos, 
desde o controlo de sintomas, às necessidades espirituais em 
final de vida, ao apoio no luto, intervenção social, passando 
pela mobilização e posicionamento dos doentes, à nutrição e 
ao uso de opióides.
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ULS Nordeste promoveu seminário sobre 
“Tratamento do Enfarte Cerebral Agudo”

A Unidade Local de Saúde do Nordeste promoveu, no dia 20 
de abril, um seminário subordinado ao tema “Tratamento do 
Enfarte Cerebral Agudo”, que decorreu no Auditório da Escola 
Secundária Emídio Garcia, em Bragança.

Esta formação, organizada pela Unidade de AVC e pelo 
Departamento de Medicina Interna, com o apoio do Gabinete 
de Desenvolvimento e Formação, reuniu cerca de uma cente-
na de profissionais médicos e de enfermagem dos Serviços 
de Urgência, Medicina Interna, Neurologia, Medicina Intensiva 
e da Unidade de AVC da ULS Nordeste.

Na sessão de abertura deste seminário o presidente do 
Conselho de Administração da ULS Nordeste, Dr. Carlos Vaz, 
enalteceu o excelente trabalho que tem vindo a ser desenvol-

vido pela Unidade de AVC, bem como o empenho do seu 
responsável, Dr. Jorge Poço, para proporcionar os melhores 
tratamentos e acompanhamento aos utentes do distrito de 
Bragança.

Por sua vez, o responsável da Unidade de AVC da ULS 
Nordeste, Dr. Jorge Poço, enalteceu o empenho e dedicação 
de todos os profissionais que trabalham diariamente para dar 
a resposta mais adequada às situações de AVC, uma patolo-
gia frequente na região tendo em conta o envelhecimento da 
população.

Participaram como oradores neste seminário especialistas do 
Centro Hospitalar do Porto e do Centro Hospitalar de Trás-os- 
-Montes e Alto Douro.

Nutricionista da ULS Nordeste alerta 
para o problema da obesidade infantil
“Obesidade Infantil” foi o tema da palestra promovida, no  dia 
4 de abril, pela Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) 
de Mirandela, no âmbito das comemorações da Semana da 
Saúde.

O tema foi abordado pela Dr.ª Rosária Rodrigues, Diretora do 
Departamento de Nutrição e Alimentação da ULS Nordeste, 
numa palestra dirigida à comunidade educativa e à comunida-
de em geral, que decorreu no Auditório Municipal de Mirandela.

Neste seminário, a Dr.ª Rosária Rodrigues explicou que uma 
criança obesa está em risco de vir a sofrer de sérios proble-
mas de saúde durante a sua adolescência e na idade adulta. 
Tem maior probabilidade de desenvolver doenças cardiovas-
culares, hipertensão, diabetes, asma, doenças do fígado, 
apneia do sono e vários tipos de cancro. 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a obesida-
de é a segunda principal causa de morte no mundo que se 
pode prevenir, a seguir ao tabaco, e é considerada a epidemia 

do século XXI. A adoção de um estilo de vida saudável com 
alimentação adequada (completa, variada e equilibrada) aliada 
à prática regular de exercício físico vão contribuir para a sua 
prevenção e correção. 
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ULS Nordeste comemorou Dia Mundial da Saúde 

A Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste, através das 
Unidades de Cuidados na Comunidade (UCC) e das Unidade 
de Cuidados de Saúde Personalizados, comemorou, no dia 7 
de abril, o Dia Mundial da Saúde, com a realização de ativida-
des de promoção da saúde dirigidas à comunidade educativa 
e à comunidade em geral do distrito de Bragança.

A UCC de VILA FLOR/CARRAZEDA DE ANSIÃES direcio-
nou as atividades para a prevenção da depressão, a temática 
deste ano do Dia Mundial da Saúde. A equipa de saúde distri-
buiu bilhetes com anedotas e informação sobre os benefícios 
do riso e sessões de risoterapia para utentes e profissionais e 
promoveu sessões de sensibilização sobre os benefícios do 
riso nas freguesias do concelho de Carrazeda de Ansiães, no 
âmbito do projeto “Comunidade mais saudável em movimento”.

Foram ainda promovidas visitas guiadas ao Centro de Saúde 
para as crianças dos oito jardins-de-infância do concelho, 
com o objetivo de sensibilizar as crianças para a importância 
dos cuidados de saúde e de desmistificar o medo que as 
crianças por vezes têm de ir ao centro de saúde. Os mais 
pequenos tiveram oportunidade de conhecer os espaços de 
trabalho do fisioterapeuta, nutricionista, assistente social, 
psicóloga, dentista, enfermagem, bem como as salas de 
tratamentos, de preparação para o parto/parentalidade e de 
raio-x.

Em MOGADOURO, a UCC realizou rastreios e ações de 
promoção da saúde para a comunidade da freguesia de Bem-
posta, naquele concelho. A equipa de saúde efetuou rastreios 
à glicemia capilar e colesterol e avaliou a tensão arterial e 
promoveu ações de sensibilização e de deteção da depres-
são. Em conjunto com a GNR decorreu ainda uma sessão de 
sensibilização sobre o tema: “Idoso em segurança”.

Em FREIXO DE ESPADA À CINTA, a equipa do Centro de 
Saúde promoveu visitas das crianças com idades entre os 3 e 
os 5 anos ao Centro de Saúde, no sentido de os familiarizar 
com os cuidados de saúde prestados e para os sensibilizar 
para a importância de vigiarem a sua saúde.

As visitas ao Centro de Saúde foram também promovidas pela 
UCC de MIRANDELA para as crianças dos jardins-de-infância 
do concelho. Os mais pequenos tiveram assim oportunidade 
de conhecer de perto o trabalho desenvolvido pelos profissio-
nais de saúde e foram sensibilizados para a importância de 
vigiarem a sua saúde com regularidade.

Em MIRANDA DO DOURO, as cerca de 40 crianças, com 
idades entre os 6 e os 10 anos, inscritas no Programa “Férias 
Ativas – Páscoa” também tiveram oportunidade de visitar o 
Centro de Saúde nesta data comemorativa.

A iniciativa, promovida pela UCC, teve como principal objetivo 
promover estilos de vida saudáveis e elevar o nível de literacia 
em saúde das crianças e jovens do concelho.

Os mais pequenos tiveram oportunidade de conhecer as 
diferentes valências e ainda de experimentar alguns equipamen-
tos e de esclarecer todas as suas dúvidas sobre estas áreas.

Miranda do Douro

Vila Flor/Carrazeda de Ansiães Freixo de Espada à Cinta Vila Flor/Carrazeda de Ansiães

Vila Flor/Carrazeda de Ansiães

Vila Flor/Carrazeda de Ansiães
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ULS Nordeste efetua rastreios às crianças 
do pré-escolar do distrito de Bragança 

A Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste, através do 
Serviço de Medicina Física e Reabilitação, está a efetuar 
rastreios na área da Terapia da Fala e Terapia Ocupacional às 
crianças que frequentam os jardins-de-infância do distrito de 
Bragança, que completam cinco anos este ano.

Este projeto permite realizar uma avaliação multidisciplinar, 
que abrange as áreas da fala e linguagem, a motricidade fina 
(movimentos de precisão, como por exemplo usar um lápis 
ou uma tesoura) e perceção visual.

Esta avaliação permite detetar problemas ao nível do desen-
volvimento das crianças, que contribuem para a diminuição 
do seu desempenho escolar. Os casos sinalizados são enca-

minhados para acompanhamento terapêutico no Serviço de 
Medicina Física e Reabilitação da ULS Nordeste, de acordo 
com as necessidades, para que possam adquirir atempada-
mente as competências de que necessitam para terem apro-
veitamento escolar, colmatando-se assim dificuldades ao nível 
da aprendizagem e obtendo-se importantes ganhos em saúde. 

O trabalho desenvolvido pelo Serviço de Medicina Física e 
Reabilitação nos jardins-de-infância contempla ainda a realiza-
ção de ações de sensibilização na área da Fisioterapia. Neste 
âmbito, é apresentada uma banda desenhada alusiva às 
posturas corretas, organização interior e transporte da mochi-
la, seguida de uma demonstração prática e entrega de folhe-
tos informativos alusivos ao tema. 

UCC de Mirandela realizou rastreios na comunidade
A Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) de Mirandela 
realizou, no dia 6 de abril, ações de promoção da saúde para 
a população no âmbito da Feira da Saúde realizada na cidade.
A equipa de saúde efetuou rastreios à glicemia capilar, avaliou 
a tensão arterial e o risco de diabetes a todas as pessoas que 
passaram pela Rua da República, em Mirandela, e quiseram 
avaliar o seu estado de saúde.

Foram ainda promovidas ações de educação para a saúde 
junto dos mais novos, com destaque para a alimentação 
saudável, hábitos de higiene e saúde oral.
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A Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) de Miranda do 
Douro sensibilizou a comunidade escolar para a importância 
de cuidar da voz. Para tal, realizou um conjunto de atividades 
no Agrupamento de Escolas de Miranda do Douro, no dia 19 
de abril, no âmbito das comemorações do Dia Mundial da 
Voz, que se assinala a 16 de abril.

A iniciativa, intitulada “Os amigos do vozeirão”, teve como 
principal objetivo alertar os participantes para a importância 

da voz e dar-lhe dicas para cuidarem dela de forma a mantê-
-la firme e saudável.

Esta atividade, dinamizada pela equipa de saúde escolar 
(enfermeira e terapeuta da fala), foi direcionada não só para 
os alunos, mas também para os professores e assistentes 
operacionais.

UCC de Miranda do Douro realizou Mostra de 
Saúde e Feira das Profissões...

A Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) de Miranda do 
Douro realizou, no dia 4 de abril, a “IV Mostra da Saúde/Feira 
das Profissões”, que decorreu no Polivalente da EBS de 
Miranda do Douro.

Esta iniciativa foi organizada pela equipa multidisciplinar da 
UCC e do Agrupamento de Escolas de Miranda do Douro.
A Mostra da Saúde tem como principal objetivo informar, 
sensibilizar e alertar a comunidade escolar para temas-chave 
na área da saúde comunitária e desenvolver atividades com 
vista à promoção do bem-estar das crianças e jovens, assim 
como promover hábitos de vida saudáveis.

Ao passo que a Feira das Profissões tem como missão a orien-
tação vocacional dos alunos do 3º ciclo e secundário, ajudando-
-os a esclarecer dúvidas sobre as diferentes áreas profissionais. 

Na “IV Mostra da Saúde/ Feira das Profissões” estiveram 
representadas diversas áreas desde a Enfermagem, à Nutri-
ção, Medicina Dentária, Serviço Social, Fisioterapia, Terapia da 
Fala, Terapia Ocupacional, Psicologia Educacional, Forças de 
Segurança (GNR), entre outras.

Nas bancadas expositivas foi exposto e distribuído material 
didático e informativo alusivo a diversas temáticas, nomeada-
mente “Estilos de Vida Saudáveis”, “Vamos falar sobre a 
Depressão”, “Prevenção de Consumos Nocivos – Bebidas 
alcoólicas”, “Educação Postural”, “A importância do exercício 
físico”, “Saúde Oral” e “Prevenção de Bullying e Cyber-
bullying”. 

… E comemorou o Dia Mundial da Voz

ULSINFO
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Saúde Pública nas férias escolares da Páscoa

A Unidade de Saúde Pública (USP) da Unidade Local de 
Saúde (ULS) do Nordeste associou-se uma vez mais às férias 
escolares da Páscoa e desenvolveu, durante o dia 12 de abril, 
diversas atividades lúdico-pedagógicas com os mais novos, 
em Macedo de Cavaleiros. 

Neste âmbito, os profissionais da USP, além de participarem 
numa caminhada com as crianças entre Vale da Porca e o 
Santuário de Santo Ambrósio, alusiva à promoção do exercí-
cio físico, desenvolveram também diversas ações de promo-
ção e educação para a saúde, onde foram transmitidos 
conhecimentos sobre prevenção dos efeitos do calor, alimen-

tação saudável, exercício físico, saúde oral, higiene pessoal, 
adoção de posturas corretas, prevenção rodoviária e defesa 
do meio ambiente. 

Formação em primeiros socorros em Carrazeda e Vila Flor
A Unidade de Cuidados na Comunidade de Vila Flor/Carraze-
da de Ansiães promoveu uma ação de formação sobre 
Primeiros Socorros para o pessoal não docente dos Agrupa-
mentos de Escolas de Vila Flor e de Carrazeda de Ansiães.

Esta formação, creditada pelo Centro de Formação de Asso-
ciação de Escolas do Tua e Douro Superior, decorreu de 10 a 
12 de abril.

Esta ação pretende dotar estes profissionais de competên-
cias e conhecimentos para poderem intervir como socorristas 
e sensibilizá-los para os procedimentos corretos a adotar 

perante situações de emergência. Um gesto simples como 
ligar o 112 em situações de emergência pode salvar vidas.

No âmbito desta ação, os formandos aprenderam ainda como 
funciona toda a cadeia de emergência no terreno, após a realiza-
ção de uma chamada para o número de emergência 112. 

Esta formação foi ministrada por enfermeiros da UCC de Vila 
Flor/Carrazeda de Ansiães, que contaram com a colaboração 
de elementos do INEM.

Frequentaram esta ação 60 formandos das categorias de 
Assistentes Operacionais e Assistentes Técnicos.
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Alerta: “Namorar não é magoar” em Macedo de Cavaleiros

A Equipa de Saúde Escolar de Macedo de Cavaleiros, no 
âmbito do desenvolvimento do projeto PES - Promoção e 
Educação para a Saúde, e face à prioridade de sinalização da 
violência pelos profissionais destas duas áreas, esteve entre a 
assistência da peça de teatro “Marcas Violentas - Porque 
Namorar não é Magoar”, no dia 27 de abril.

Esta peça, apresentada pela companhia Contrapalco - 
Produções de Teatro, com o apoio financeiro da Câmara 

Municipal de Macedo de Cavaleiros, foi destinada aos alunos 
do ensino secundário (10º, 11º e 12º anos) do Agrupamento 
Vertical de Escolas de Macedo de Cavaleiros.

Estiveram assim presentes no Centro Cultural, para assistir à 
peça, um total de 317 alunos, professores, profissionais de 
saúde e profissionais da equipa da CPCJ – Comissão de 
Proteção de Crianças e Jovens de Macedo de Cavaleiros.

Consultas de diagnóstico precoce do cancro oral 
em Alfândega da Fé e em Izeda

Alfândega da Fé e Izeda foram as localidades escolhidas, no 
passado mês de abril, para a realização de consultas gratuitas 
de Diagnóstico Precoce do Cancro Oral.

Estas consultas, promovidas pela Delegação de Bragança da 
Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC) - Núcleo Regional 
do Norte, em parceria com a Unidade Móvel de Estomatolo-
gia e Medicina Dentária da Liga Contra o Cancro e a Associa-

ção Portuguesa de Medicina Dentária Hospitalar, e que têm 
contado com o apoio da ULS do Nordeste, tiveram uma 
grande adesão por parte da população.

A iniciativa tem como objetivo detetar lesões da cavidade oral 
numa fase inicial, prevenindo assim, através de um simples 
rastreio, situações mais graves.



MAIO
Vacinar é proteger - Vacinas para a vida

ULS
Um conselho da

Tomar vacinas é a melhor maneira de se proteger de uma variedade de doenças 
infeciosas graves e das suas complicações, que podem até levar à morte.

A vacinação, além de ser um ato para a proteção da sua vida, é também um ato de proteção da 
comunidade, principalmente dos seus familiares, amigos e colegas de trabalho e de escola.

 
Ao vacinar-se evita o seu próprio contágio e também a transmissão de doenças a outras pessoas.

As vacinas são eficazes e seguras.

Se tiver dúvidas, esclareça-as com o seu médico de família.

A adesão ao Plano Nacional de Vacinação do Ministério da Saúde – gratuito e disponível para toda a 
população - é a atitude mais responsável, para si e para com os que o rodeiam. 

Vacine-se e vacine a sua família.
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UCC de Bragança promoveu formação 
sobre Educação Sexual
A Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) de Bragança promoveu uma 
ação de formação sobre Educação Sexual em Meio Escolar, nos dias 5 e 6 de 
abril, para os assistentes operacionais do Agrupamento de Escolas Abade de 
Baçal.

Esta iniciativa inseriu-se no projeto de Educação Sexual levado a cabo 
naquele Agrupamento de Escolas, no sentido de formar e informar a comu-
nidade escolar sobre esta temática. 

A informação sobre sexualidade é essencial na educação para a saúde e tem 
um papel fundamental ao nível da prevenção de comportamentos sexuais de risco. 

Tendo em conta que os assistentes operacionais acompanham os alunos durante a sua estadia na escola e estão atentos aos 
seus comportamentos, esta formação assume uma grande importância ao nível da prevenção de situações que podem pôr 
em causa o desenvolvimento saudável dos jovens.


