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Um dos maiores desafios que enfrentamos no nosso dia-a-dia é conseguir obter mais e melhores resultados com menos recur-
sos disponíveis, sejam eles humanos, materiais e/ou financeiros. Um contexto que é conhecido pelos profissionais das diver-
sas áreas de atuação da Unidade Local de Saúde do Nordeste, os quais têm ultrapassado esse desafio e cumprido a sua 
missão de bem cuidar dos utentes graças ao seu empenho e dedicação.

A prova está quer na satisfação geral desses utentes - os muitos milhares que passam pelos serviços clínicos dos três hospitais 
e dos 14 centros de saúde desta ULS - quer nas monitorizações externas que periodicamente são feitas à qualidade dos 
cuidados aqui prestados.

É o caso da primeira avaliação de 2017 realizada pela Entidade Reguladora da Saúde, no âmbito do Sistema Nacional de 
Avaliação em Saúde (SINAS) – módulo SINAS@Hospitais, em que se confirma a excelência clínica, o compromisso com a 
segurança do doente, a adequação e conforto das instalações e ainda a focalização no utente, patentes nos bons resultados 
dessa avaliação. 

De parabéns estão também todos aqueles que se envolveram com o Grupo de Coordenação Local do PPCIRA – Programa 
Nacional de Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistência a Antimicrobianos da ULS Nordeste, na sensibilização, em 
todos os hospitais e centros de saúde, para a importância das boas práticas de higiene das mãos. Este é mais um excelente 
exemplo de empenho dos nossos profissionais na prestação de cuidados de saúde de excelência.

O desafio da prestação de cuidados de qualidade é permanente e mantém-se, por isso, em toda a ULS Nordeste. Pelo que o 
Conselho de Administração, além de se congratular, demonstra o seu apoio a todas as iniciativas que venham a ser propostas 
e desenvolvidas pelos seus profissionais com esse objetivo. Unidos, somos melhores. 

O Presidente do Conselho de Administração
Dr. Carlos Alberto Vaz
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ULS Nordeste reforça cooperação com o CHTMAD

A ULS Nordeste obteve a classificação máxima (de nível III), 
na dimensão Excelência Clínica, na área de Ortopedia, nome-
adamente em relação às Artroplastias da Anca e do Joelho, 
na Unidade Hospitalar de Macedo de Cavaleiros.

Na Unidade Hospitalar de Bragança, as áreas de Cuidados 
Intensivos, Cardiologia, Neurologia, Ginecologia, Obstetrícia, 
Ortopedia (Artroplastias da Anca e do Joelho e Correção 
cirúrgica da fratura proximal do fémur), Pediatria (Cuidados 
neonatais), Cirurgia Geral e Cuidados Transversais (Trombo-
embolismo Venoso) obtiveram classificação de nível II. A 
mesma classificação foi obtida pela área de Neurologia e 
Cuidados Transversais, na Unidade Hospitalar de Macedo de 
Cavaleiros, Cirurgia de Ambulatório, Cirurgia Geral, Neurologia 
e Cuidados Transversais, na Unidade Hospitalar de Mirandela.

As áreas de Cardiologia, no Hospital de Mirandela, e de 
Cirurgia de Ambulatório, no Hospital de Macedo de Cavalei-
ros, obtiveram a classificação de nível I.

Nesta avaliação da ERS, a ULS Nordeste alcançou ainda 
classificação de nível III nas dimensões Segurança do 
Doente, Adequação e Conforto das Instalações e Focaliza-
ção no Utente nas três Unidades Hospitalares, designada-
mente Bragança, Macedo de Cavaleiros e Mirandela. 

A ULS Nordeste enaltece o empenho e dedicação de todos 
os seus colaboradores na obtenção destes resultados de 
excelência, que traduzem uma melhoria na qualidade da 
assistência prestada pelos Serviços que integram esta ULS à 
população do distrito de Bragança.

A Unidade Local de Saúde (ULS) do 
Nordeste obteve resultados de exce-
lência na primeira avaliação de 2017 
levada a cabo pela Entidade Regula-
dora da Saúde, no âmbito do Siste-
ma Nacional de Avaliação em Saúde 
(SINAS) – módulo SINAS@Hospitais, 
que foi divulgada no dia 23 de maio.

A Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste reforça a 
cooperação com o Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e 
Alto Douro (CHTMAD) nas áreas da atividade assistencial, 
ensino e formação e investigação.

Neste sentido, foi formalizado, no dia 5 de maio, um protocolo 
de afiliação entre as duas entidades, firmado pelo presidente 
do Conselho de Administração da ULS Nordeste, Dr. Carlos 
Vaz, e pelo presidente do Conselho de Administração do 
CHTMAD, Dr. João Oliveira, numa cerimónia presidida pelo 
Ministro da Saúde, Dr. Adalberto Campos Fernandes, que 
decorreu em Vila Real.

Através da celebração deste protocolo de afiliação entre a 
ULS Nordeste e o CHTMAD pretende-se tornar a prestação 
de cuidados de saúde mais efetiva e eficiente, não apenas do 
ponto de vista da sua sustentabilidade, mas especialmente 
na melhoria da qualidade dos serviços prestados, colocando 
o doente no centro do Sistema Nacional de Saúde.

Desta forma, as instituições de saúde reforçam a sua capaci-
dade, de forma a obterem melhorias ao nível da redução dos 
tempos de espera no acesso aos cuidados de saúde e a 
assegurar cuidados de saúde de qualidade, com segurança 
e em tempo útil.
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Deputados visitaram ULS Nordeste

A Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste integrou o rotei-
ro de visitas dos deputados do Grupo Parlamentar do Partido 
Socialista (PS) ao distrito de Bragança. No âmbito das Jorna-
das Parlamentares deste Partido realizadas na região, os 
deputados visitaram, no dia 25 de maio, o Centro de Saúde 
de Alfândega da Fé e a Unidade Hospitalar de Macedo de 
Cavaleiros, onde reuniram com o Presidente e restantes 
elementos do Conselho de Administração, na presença de 
profissionais de saúde.

Além de conhecerem as instalações e os serviços disponíveis 
nestas Unidades, os deputados ficaram também a conhecer, 
de forma mais detalhada, toda a dinâmica da ULS Nordeste, 
ao nível dos cuidados integrados prestados no distrito pelos 
profissionais dos seus 3 Hospitais e 14 centros de Saúde.

Entre os temas abordados estiveram também a necessidade 
de rejuvenescer o quadro clínico com mais especialistas de 
Medicina Geral e Familiar, assim como de reforçar o quadro 
das especialidades hospitalares com mais elementos; a 
acessibilidade dos utentes aos cuidados de saúde no interior, 
o contexto económico-financeiro da ULS Nordeste, os próxi-
mos investimentos na melhoria das infra-estruturas e ainda 
os diversos projetos inovadores já em curso, nomeadamente 
os ligados à telemedicina.

Bastonária da Ordem dos Farmacêuticos visitou 
Unidade Hospitalar de Bragança

A bastonária da Ordem dos Farmacêuticos, Dr.ª Ana Paula 
Martins, visitou, no dia 4 de maio, a Unidade Local de Saúde 
do Nordeste, no âmbito do périplo que efetuou pelo País 
denominado “Roteiros Farmacêuticos”.

Na passagem pelo Nordeste Transmontano, a bastonária 
visitou o Serviço Farmacêutico da Unidade Hospitalar de 
Bragança, onde foi recebida pelo presidente do Conselho de 
Administração da ULS Nordeste, Dr. Carlos Vaz, pela Diretora 
Clínica para os Cuidados Hospitalares, Dr.ª Eugénia Madurei-
ra, e pela responsável dos Serviços Farmacêuticos, Dr.ª Cristi-
na Neto.

Com este périplo pelo País, a bastonária da Ordem dos 
Farmacêuticos pretende conhecer os projetos e iniciativas 

que estão a ser desenvolvidos nesta área, bem como valori-
zar a função destes profissionais de saúde no serviço que 
prestam às populações.



Saúde da ULS Nordeste, tendo por base o tema desta data 
comemorativa para 2017: “O combate às resistências aos 
antibióticos está nas suas mãos".

Nos halls de entrada e nas salas de espera das Consultas 
Externas dos Hospitais de Bragança, de Macedo de Cavaleiros 
e de Mirandela foram colocadas bancas informativas alusivas a 
esta temática, onde foram prestados esclarecimentos e distri-
buídos folhetos, bem como material alusivo ao tema, com 
mensagens específicas destinadas a profissionais de saúde e 
outras direcionadas para os utentes. O objetivo foi alertar para

 a grande importância de uma adequada higiene das mãos e 
para a toma racional de antibióticos (apenas quando necessá-
rio e mediante prescrição médica).

As três unidades hospitalares foram ainda alvo de “testes de 
luz negra”, que consiste em avaliar, através de uma máquina 
própria para o efeito, se a higiene das mãos dos profissionais 
foi realizada corretamente.

Nos Centros de Saúde também foram distribuídos diversos 
materiais informativos, tendo em vista a sensibilização de 
profissionais e utentes.

A Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) de Bragança 
promoveu uma ação de formação sobre higienização das 
mãos e realizou diversas atividades práticas para os alunos do 
ensino secundário do Agrupamento de Escolas Miguel Torga, 
envolvendo-os na prática da boa higiene das mãos.

Sensibilização para a importância 
da higiene das mãos na ULS Nordeste 
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No âmbito do Dia Mundial da Higiene das Mãos, que se assina-
lou a 5 de maio, a Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste 
promoveu cum conjunto de atividades tendo em vista a sensi-
bilização, quer dos profissionais, quer da comunidade, para a 
necessidade de prevenir e controlar as infeções, através da 
adoção de medidas simples e eficazes.

Neste sentido, o Grupo de Coordenação Local do PPCIRA – 
Programa de Prevenção e Controlo da Infeção e de Resistência 
aos Antimicrobianos - planeou um conjunto de iniciativas, que 
decorreram nas Unidades Hospitalares e nos Centros de 

No âmbito desta data comemorativa, os alunos da turma PIEF 
– Programa Integrado de Educação e Formação foram envol-
vidos na construção de um guião e na dramatização de uma 
peça de teatro sobre esta temática, com o título “Mãos limpas 
para mais Saúde”, que foi, posteriormente, apresentada às 
crianças do pré-escolar daquele Agrupamento.

Foram ainda distribuídos folhetos informativos sobre esta 
temática dirigidos aos encarregados de educação.

Estas ações promoveram a participação ativa das crianças e 
jovens como agentes de mudança de comportamentos na 
comunidade e, ao mesmo tempo, permitiram valorizar os 
alunos da turma PIEF, envolvendo-os ativamente na promoção 
da saúde. 

A equipa do Centro de Saúde de Freixo de Espada-à-Cinta 
realizou, igualmente, no Agrupamento de Escolas Local, uma 
ação de sensibilização sobre a higiene das mãos, destinada a 
toda a comunidade educativa. 

“O combate à resistência aos antibióticos está nas suas 
mãos” foi o tema de uma ação de sensibilização que a UCC 
de Vila Flor/Carrazeda de Ansiães desenvolveu junto da 
população das localidades de Carrazeda, Seixo de Ansiães e 
Vilarinho, e dos utentes do Centro Paroquial de Vila Flor. Foi 
ainda realizada uma ação sobre esta temática para os profis-
sionais dos Centros de Saúde de Carrazeda de Ansiães e de 
Vila Flor. 

A UCC de Vila Flor/Carrazeda de Ansiães efetuou ainda ações 
de sensibilização/informação sobre a importância da Higiene 
das Mãos nos Jardins-de-Infância de Vila Flor. 

A UCC de Mirandela realizou também uma atividade de sensi-
bilização sobre a importância de fazer uma correta higiene 
das mãos para as crianças do pré-escolar, no Colégio Nossa 
Senhora do Amparo.
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Maio Mês do Coração assinalado na ULS Nordeste 

A Unidade Local de Saúde do Nordeste, através dos Centros 
de Saúde e das Unidades de Cuidados na Comunidade 
(UCC), desenvolveu ações de promoção da saúde no âmbito 
da efeméride “Maio Mês do Coração”.

Em Mirandela, cerca de 50 pessoas participaram nas ativida-
des promovidas, no dia 28 de maio, pela UCC de Mirandela, 
em colaboração com o Jardim de Infância Miminho.

Durante a manhã, foram realizadas algumas atividades com o 
objetivo de sensibilizar os pais para a importância da promo-
ção da saúde sobre temáticas como a alimentação saudável 
e a higiene oral, já abordadas com as crianças ao longo do 
ano letivo. 

De seguida decorreu uma caminhada, com passagem por 
alguns locais emblemáticos da cidade, tendo em vista o 
incentivo à prática de exercício físico.

No final, os profissionais da UCC efetuaram rastreios para 
avaliar o risco da Diabetes, direcionados para pessoas com 
mais de 18 anos.

Em Miranda do Douro, a UCC promoveu, em conjunto com 
os parceiros locais, um conjunto de atividades de promoção 
de estilos de vida saudáveis.

Em Vila Flor, a equipa da UCC promoveu uma caminhada 
dirigida à população, no dia 20 de maio, na qual participaram 
cerca de 80 pessoas de todas as idades. Esta iniciativa foi 
desenvolvida em parceria com o Grupo de Caminheiros de 
Vila Flor.

No início da atividade, os profissionais de saúde da UCC 
efetuaram uma sessão de sensibilização sobre a importância 
da atividade física na prevenção de doenças cardiovascula-
res. E, no final, os participantes tiveram oportunidade de 
efetuar o rastreio à diabetes tipo II.

No dia 30 de maio, foi promovida mais uma caminhada, desta 
vez para a comunidade educativa, que envolveu 193 alunos 
do 1º, 2º e 3º Ciclos, de forma a sensibilizar os participantes 
para a importância para a saúde da prática regular de exercí-
cio físico.

O percurso teve início junto ao Agrupamento de Escolas de 
Vila Flor e prolongou-se até ao Campo de Futebol da vila, 
numa extensão de 1800 metros. À chegada, os alunos ilustra-
ram o Sistema Cardiovascular, com chapéus de cores diferen-
tes, representando assim os rins, pulmões, coração, o 
sangue venoso e o sangue arterial.

A atividade terminou com um lanche convívio e com o regres-
so, a pé, dos alunos até às respetivas escolas.

Em Bragança, a equipa da UCC realizou um conjunto de 
ações de sensibilização junto da comunidade educativa.

Neste sentido, foi efetuada uma avaliação nutricional para 
docentes e não docentes, no dia 22 de maio, na Escola 
Augusto Moreno. Foi dinamizada a história “A Matilde não 

quer ser saudável”, sobre promoção de uma alimentação 
saudável, no dia 25 de maio, para as crianças do jardim de 
Infância de Rossas. No mesmo dia, foi realizado o “Jogo da 
Glória”, alusivo a hábitos saudáveis, para as crianças do 1º 
Ciclo de Rossas.

Ainda no âmbito desta temática foi realizada uma sessão de 
sensibilização alusiva ao tema “Cuida de ti”, no dia 29 de 
maio, para os alunos do 5º e 6º ano da Escola Augusto 
Moreno. E, no dia seguinte, decorreu uma caminhada saudá-
vel, que envolveu a comunidade educativa do Agrupamento 
de Escolas Abade de Baçal. 

As comemorações do Mês do Coração têm como objetivo 
sensibilizar a comunidade para a importância de adotar um 
estilo de vida saudável, como forma de prevenção das doen-
ças cardiovasculares.

Na tarde do dia 27 de maio, a equipa da UCC dinamizou 
várias atividades junto da população, tendo em vista a 
prevenção de doenças cardiovasculares. Neste sentido, 
avaliou o risco cardiovascular e o risco de Diabetes Tipo II e 
efetuou ações de sensibilização sobre a importância do 
exercício físico para a saúde. 

Com a colaboração do Projeto CLDS 3G e do Ginásio 
Miragym foram ainda disponibilizadas aulas de jump, bike e 
aeróbica, e danças promovidas pelo grupo de jovens da 
Escola Básica e Secundária de Miranda do Douro.

A tarde no Largo D. João III terminou com um lanche convívio 
entre todos os participantes.

Em Freixo de Espada à Cinta, o Centro de Saúde promoveu, 
no dia 31 de maio, um rastreio cardiovascular para a popula-
ção. Os profissionais de saúde avaliaram a tensão arterial, 
peso, altura, glicémia, frequência cardíaca e cálculo de índice 
de Massa Corporal, tendo em vista a prevenção dos fatores 
de risco de doenças cardiovasculares. 

No âmbito do Dia Mundial da Higiene das Mãos, que se assina-
lou a 5 de maio, a Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste 
promoveu cum conjunto de atividades tendo em vista a sensi-
bilização, quer dos profissionais, quer da comunidade, para a 
necessidade de prevenir e controlar as infeções, através da 
adoção de medidas simples e eficazes.

Neste sentido, o Grupo de Coordenação Local do PPCIRA – 
Programa de Prevenção e Controlo da Infeção e de Resistência 
aos Antimicrobianos - planeou um conjunto de iniciativas, que 
decorreram nas Unidades Hospitalares e nos Centros de 

No âmbito desta data comemorativa, os alunos da turma PIEF 
– Programa Integrado de Educação e Formação foram envol-
vidos na construção de um guião e na dramatização de uma 
peça de teatro sobre esta temática, com o título “Mãos limpas 
para mais Saúde”, que foi, posteriormente, apresentada às 
crianças do pré-escolar daquele Agrupamento.

Foram ainda distribuídos folhetos informativos sobre esta 
temática dirigidos aos encarregados de educação.

Estas ações promoveram a participação ativa das crianças e 
jovens como agentes de mudança de comportamentos na 
comunidade e, ao mesmo tempo, permitiram valorizar os 
alunos da turma PIEF, envolvendo-os ativamente na promoção 
da saúde. 

A equipa do Centro de Saúde de Freixo de Espada-à-Cinta 
realizou, igualmente, no Agrupamento de Escolas Local, uma 
ação de sensibilização sobre a higiene das mãos, destinada a 
toda a comunidade educativa. 

“O combate à resistência aos antibióticos está nas suas 
mãos” foi o tema de uma ação de sensibilização que a UCC 
de Vila Flor/Carrazeda de Ansiães desenvolveu junto da 
população das localidades de Carrazeda, Seixo de Ansiães e 
Vilarinho, e dos utentes do Centro Paroquial de Vila Flor. Foi 
ainda realizada uma ação sobre esta temática para os profis-
sionais dos Centros de Saúde de Carrazeda de Ansiães e de 
Vila Flor. 

A UCC de Vila Flor/Carrazeda de Ansiães efetuou ainda ações 
de sensibilização/informação sobre a importância da Higiene 
das Mãos nos Jardins-de-Infância de Vila Flor. 

A UCC de Mirandela realizou também uma atividade de sensi-
bilização sobre a importância de fazer uma correta higiene 
das mãos para as crianças do pré-escolar, no Colégio Nossa 
Senhora do Amparo.

Miranda do Douro

Mirandela

Vila Flor

Vila Flor
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A Unidade Local de Saúde do Nordeste, através dos Centros 
de Saúde e das Unidades de Cuidados na Comunidade 
(UCC), desenvolveu ações de promoção da saúde no âmbito 
da efeméride “Maio Mês do Coração”.

Em Mirandela, cerca de 50 pessoas participaram nas ativida-
des promovidas, no dia 28 de maio, pela UCC de Mirandela, 
em colaboração com o Jardim de Infância Miminho.

Durante a manhã, foram realizadas algumas atividades com o 
objetivo de sensibilizar os pais para a importância da promo-
ção da saúde sobre temáticas como a alimentação saudável 
e a higiene oral, já abordadas com as crianças ao longo do 
ano letivo. 

De seguida decorreu uma caminhada, com passagem por 
alguns locais emblemáticos da cidade, tendo em vista o 
incentivo à prática de exercício físico.

No final, os profissionais da UCC efetuaram rastreios para 
avaliar o risco da Diabetes, direcionados para pessoas com 
mais de 18 anos.

Em Miranda do Douro, a UCC promoveu, em conjunto com 
os parceiros locais, um conjunto de atividades de promoção 
de estilos de vida saudáveis.

Em Vila Flor, a equipa da UCC promoveu uma caminhada 
dirigida à população, no dia 20 de maio, na qual participaram 
cerca de 80 pessoas de todas as idades. Esta iniciativa foi 
desenvolvida em parceria com o Grupo de Caminheiros de 
Vila Flor.

No início da atividade, os profissionais de saúde da UCC 
efetuaram uma sessão de sensibilização sobre a importância 
da atividade física na prevenção de doenças cardiovascula-
res. E, no final, os participantes tiveram oportunidade de 
efetuar o rastreio à diabetes tipo II.

No dia 30 de maio, foi promovida mais uma caminhada, desta 
vez para a comunidade educativa, que envolveu 193 alunos 
do 1º, 2º e 3º Ciclos, de forma a sensibilizar os participantes 
para a importância para a saúde da prática regular de exercí-
cio físico.

O percurso teve início junto ao Agrupamento de Escolas de 
Vila Flor e prolongou-se até ao Campo de Futebol da vila, 
numa extensão de 1800 metros. À chegada, os alunos ilustra-
ram o Sistema Cardiovascular, com chapéus de cores diferen-
tes, representando assim os rins, pulmões, coração, o 
sangue venoso e o sangue arterial.

A atividade terminou com um lanche convívio e com o regres-
so, a pé, dos alunos até às respetivas escolas.

Em Bragança, a equipa da UCC realizou um conjunto de 
ações de sensibilização junto da comunidade educativa.

Neste sentido, foi efetuada uma avaliação nutricional para 
docentes e não docentes, no dia 22 de maio, na Escola 
Augusto Moreno. Foi dinamizada a história “A Matilde não 

quer ser saudável”, sobre promoção de uma alimentação 
saudável, no dia 25 de maio, para as crianças do jardim de 
Infância de Rossas. No mesmo dia, foi realizado o “Jogo da 
Glória”, alusivo a hábitos saudáveis, para as crianças do 1º 
Ciclo de Rossas.

Ainda no âmbito desta temática foi realizada uma sessão de 
sensibilização alusiva ao tema “Cuida de ti”, no dia 29 de 
maio, para os alunos do 5º e 6º ano da Escola Augusto 
Moreno. E, no dia seguinte, decorreu uma caminhada saudá-
vel, que envolveu a comunidade educativa do Agrupamento 
de Escolas Abade de Baçal. 

As comemorações do Mês do Coração têm como objetivo 
sensibilizar a comunidade para a importância de adotar um 
estilo de vida saudável, como forma de prevenção das doen-
ças cardiovasculares.

Na tarde do dia 27 de maio, a equipa da UCC dinamizou 
várias atividades junto da população, tendo em vista a 
prevenção de doenças cardiovasculares. Neste sentido, 
avaliou o risco cardiovascular e o risco de Diabetes Tipo II e 
efetuou ações de sensibilização sobre a importância do 
exercício físico para a saúde. 

Com a colaboração do Projeto CLDS 3G e do Ginásio 
Miragym foram ainda disponibilizadas aulas de jump, bike e 
aeróbica, e danças promovidas pelo grupo de jovens da 
Escola Básica e Secundária de Miranda do Douro.

A tarde no Largo D. João III terminou com um lanche convívio 
entre todos os participantes.

Em Freixo de Espada à Cinta, o Centro de Saúde promoveu, 
no dia 31 de maio, um rastreio cardiovascular para a popula-
ção. Os profissionais de saúde avaliaram a tensão arterial, 
peso, altura, glicémia, frequência cardíaca e cálculo de índice 
de Massa Corporal, tendo em vista a prevenção dos fatores 
de risco de doenças cardiovasculares. 

Mirandela

Miranda do Douro

Vila Flor



9

ULSINFO
JUNHO 2017

A Unidade Local de Saúde do Nordeste, através da 
Unidade de Cuidados na Comunidade de Miranda 
do Douro, é um dos parceiros do projeto “Envelhe-
cer Bem, Envelhecer Ativo”, que este ano teve 
início no dia 10 maio.

A primeira sessão de 2017 deste projeto, que tem o 
objetivo de promover junto da população deste 
concelho uma vida mais saudável, assim como 
prevenir o isolamento social e a solidão das pessoas 
idosas, decorreu na localidade de Duas Igrejas.

Nesse âmbito, equipas de profissionais das diversas entidades 
parceiras do projeto deslocaram-se, durante o mês de maio, às 
localidades de Duas Igrejas (10 de maio), Cércio (18 de maio) e 
Vale de Mira (23 de maio), onde realizaram sessões de sensibili-
zação e prevenção relacionadas com diversos temas nas áreas 
da saúde, da segurança e da solidariedade social.

As sessões de sensibilização e prevenção do projeto “Enve-
lhecer Bem, Envelhecer Ativo” contam, para além da interven-
ção de técnicos da Câmara Municipal, com a colaboração de 
profissionais do Centro de Saúde de Miranda do Douro (com 
a presença e apoio da Unidade Móvel de Saúde e da Equipa 
de Cuidados na Comunidade, abordando em particular a 
temática da alimentação saudável), da Unidade Domiciliária 
de Cuidados Paliativos do Planalto Mirandês (“Saúde e 
Quedas”), de agentes da Guarda Nacional Republicana (“Idosos 
em Segurança”) e de técnicos do Serviço Local de Segurança 
Social da Santa Casa da Misericórdia de Miranda do Douro e do 
Centro Social e Paroquial de S. Martinho (“Respostas Sociais”).

No âmbito deste projeto, em 2014, as equipas passaram 
pelas aldeias de Ifanes, Paradela, Constantim e Cicouro. Em 
2015 estiveram em São Martinho, Especiosa, Genísio, Póvoa 
e Malhadas. E em 2016 foram visitadas Picote, Teixeira, 
Sendim, Atenor e Prado Gatão. 

Envelhecimento ativo promovido em Miranda do Douro

Sessão de informação para grávidas 
no Centro de Saúde de Vila Flor
A Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) de Vila Flor promo-
veu, no dia 25 de maio, uma sessão de informação para grávidas 
no Centro de Saúde local.

Durante esta ação, levada a cabo pelas enfermeiras da UCC, foram 
abordados os temas “Características do Recém-Nascido” e “Enxo-
val do Recém-Nascido”, no sentido de dotar as futuras mães de 
conhecimentos importantes para esta fase das suas vidas.

Tratou-se de uma ação dinâmica, que permitiu a troca de experiên-
cias e o esclarecimento de dúvidas sobre estas temáticas.

Esta iniciativa insere-se no trabalho desenvolvido pela Unidade 
Local de Saúde do Nordeste tendo em vista a promoção da saúde 
e o aumento da literacia em saúde da população do distrito de 
Bragança.



ULSINFO
JUNHO 2017

10

Sessões de prevenção de 
comportamentos aditivos em Vila Flor 
A Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) de Vila Flor/Car-
razeda de Ansiães tem vindo a desenvolver junto dos alunos do 
2º e 3º ciclos do Agrupamento de Escolas de Vila Flor ações de 
sensibilização sobre “Prevenção de Comportamentos aditivos: 
consumo de álcool, substâncias psicoativas e tabaco”.

A atividade é realizada mediante a criação de quatro grupos de 
alunos, que dão respostas a quatro questões: “Consumo de 
drogas, porquê?”, “Como dizer não às drogas?”, “Quais as 
desvantagens do consumo de drogas?”, “Como convencer um 
amigo a deixar de consumir?”.

De seguida, o porta-voz de cada grupo lê para a turma as 
respostas, que são, posteriormente, debatidas entre todos os 
presentes.

Por fim, as enfermeiras e a psicóloga da UCC reforçam a impor-
tância de os alunos saberem dizer “Não”, de promoverem a sua 
autoestima e de pedirem ajuda aos profissionais de saúde 
sempre que sejam aliciados para o consumo destas substâncias 
ou conheçam algum colega que as consome.

Esta atividade tem-se revelado muito proveitosa para os 
estudantes, que revelam muito interesse na temática, participam 
na atividade com entusiasmo, trocam opiniões, partilham experi-
ências e esclarecem dúvidas sobre estes temas.

UCC de Macedo de Cavaleiros promoveu sessões de 
educação para a saúde para cuidadores de idosos
A Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) de Macedo de 
Cavaleiros promoveu, no mês de maio, sessões de educação 
para a saúde sobre prevenção de quedas, cuidados de higie-
ne, posicionamentos e transferências para os colaboradores 
do Centro Paroquial e Social de Grijó, naquele concelho.

Estas sessões tiveram como principal objetivo transmitir 
conhecimentos aos formandos, tendo em vista a prestação 
de cuidados e a adoção de medidas preventivas junto dos 
utentes da instituição.

No âmbito destas ações foram abordados conteúdos relacio-
nados com a temática das formações, nomeadamente práti-
cas que diminuam o risco de quedas, cuidados de higiene 
geral e conforto, higiene oral, prevenção de úlceras de pres-
são, posicionamentos, mobilizações/ transferências.

No final da exposição dos temas foram ainda realizadas 
sessões práticas com os formandos, tendo em vista a conso-
lidação de conhecimentos.

Estas iniciativas inserem-se no trabalho desenvolvido pela 
ULS Nordeste ao nível do aumento da literacia em saúde.
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UCC de Vila Flor/Carrazeda 
realizou rastreios à Saúde Oral...

A Unidade de Cuidados na Comunidade de Vila Flor/Carrazeda de Ansiães 
realizou, no dia 31 de maio, uma ação de sensibilização sobre segurança 
rodoviária, que contou com 46 participantes, entre alunos, pais e encarrega-
dos de educação.

Esta atividade decorreu junto à Escola Básica e Jardim de Infância de Santa 
Comba da Vilariça. As crianças e os pais/encarregados de educação foram 
abordados pela equipa da UCC, que sensibilizou os mais pequenos e 
também os adultos para os cuidados a ter quando circulam na via pública e 
dentro do carro. Foram ainda abordados junto dos pais e encarregados de 
educação os cuidados a ter no transporte das crianças.

No âmbito desta ação, a equipa da UCC distribuiu folhetos informativos 
alusivos a esta temática.

… E alertou para a segurança rodoviária

A Unidade de Cuidados na Comunidade de Vila Flor/Carrazeda de 
Ansiães realizou rastreios e ações de sensibilização sobre a Saúde 
Oral direcionados para as crianças do pré-escolar.

Foram avaliadas no âmbito destas ações 116 crianças dos jardins-de-
-infância do concelho de Vila Flor.

Esta iniciativa é fundamental ao nível da promoção de uma correta 
higiene oral, tendo em vista a prevenção de cáries dentárias. A realiza-
ção de rastreios permite ainda detetar problemas ao nível da saúde 
oral numa fase inicial.

Dentistas da ULS Nordeste participaram no 
Encontro Nacional de Medicina Dentária no SNS

As dentistas da Unidade Local de Saúde do Nordeste participaram, no 
dia 19 de maio, no 2º Encontro Nacional de Medicina Dentária no SNS, 
que decorreu em Lisboa.

No encontro, esteve em destaque a criação de um grupo de trabalho 
para definir a carreira de Medicina Dentária no Serviço Nacional de 
Saúde (SNS), na sequência do despacho publicado recentemente 
sobre esta matéria.

O Ministério da Saúde esteve representado neste Encontro pelo Secre-
tário de Estado Dr. Fernando Araújo, que abordou a questão do grupo 
criado para a definição da carreira de médico dentista. 

O Secretário de Estado Adjunto da Saúde informou ainda que no 
âmbito dos projetos-piloto, iniciados em setembro de 2016, registaram-
-se 8300 utentes referenciados pelos médicos de família, 1500 dos 
quais já terminaram os tratamentos. Há ainda quase 3 mil a ser tratados 
e, até ao momento, foram realizadas mais de 13 mil consultas.
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… E Encontro Intergeracional
No concelho de Miranda do Douro, o Dia da Família foi ainda 
comemorado em Sendim com um Encontro Intergeracional, que 
decorreu no dia 19 de maio, no Pavilhão Multiusos da vila. 

Esta iniciativa, organizada por diversas entidades, entre as quais a 
Unidade Local de Saúde do Nordeste, através da Unidade de 
Cuidados na Comunidade de Miranda do Douro, reuniu participan-
tes de todas as idades da comunidade educativa, das suas 
famílias e da comunidade em geral, que tiveram oportunidade de 
conviver e partilhar experiências de vida.

Durante a tarde de convívio, os participantes tiveram oportunidade 
de participar numa aula de zumba/fitness, em danças tradicionais 
e de assistir à atuação do Coro Infantil do Agrupamento de Escolas 
de Miranda do Douro e dos Grupos de Gaiteiros Tradicionais Infan-
til e Séniores. A atividade terminou com um lanche convívio.

O convívio intergeracional é uma forma de promover a saúde e o 
bem-estar de diferentes faixas etárias, fomentando a partilha de 
saberes entre gerações e quebrando a solidão e o isolamento que 
afeta alguns idosos.

Saúde Escolar promove hábitos saudáveis 
em Alfândega da Fé
A Unidade de Cuidados na Comunidade de Alfândega 
da Fé participou, no dia 9 de maio, na comemoração do 
dia da Equipa da  Saúde Escolar e do Agrupamento de 
Escolas.

Este dia é passado ao ar livre, promovendo a  prática de 
exercício físico e de hábitos de vida saudáveis. 

Esta atividade realiza-se fruto da parceria existente entre 
a Equipa de Saúde Escolar, a UCC de Alfândega da Fé, 
o Agrupamento de Escolas, o Município e a GNR.

UCC de Miranda do Douro promoveu 
Dia Internacional da Família… 
A Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) de Miranda do Douro 
comemorou, no dia 15 de maio, o Dia Internacional da Família.

A data comemorativa foi assinalada no Jardim de Infância de Miran-
da do Douro com a realização de workshops e de atividades lúdicas 
junto da comunidade educativa.

Foi realizado o workshop “A Arte de Educar”, seguindo-se a ativida-
de lúdica “Uma tarde em família no jardim-de-infância”, que contou 
com a participação das crianças e das suas famílias. Os participantes 
tiveram oportunidade de partilhar experiências em ateliers de pintura, 
jogos tradicionais, entre outros.

Estas atividades foram dinamizadas pela enfermeira Graça Carvalho, 
coordenadora da UCC de Miranda do Douro, e pela psicóloga da 
equipa de saúde escolar da UCC de Miranda do Douro, Dr.ª Isabel 
Sardinha.
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As crianças dos jardins-de-infância do concelho de Bragança 
que têm implementada a escovagem dos dentes em contexto 
escolar no âmbito do projeto “Sorrir Branquinho”, desenvolvi-
do pela Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste em 
parceria com a Câmara Municipal, receberam kits para pode-
rem efetuar a higiene oral.

Os kits de escovagem, compostos por escova e pasta dentífri-
ca, foram oferecidos pelo Município de Bragança a cerca de 480 
crianças, tendo em vista a promoção da higiene oral na escola.

Este projeto, que visa a promoção da saúde oral e a preven-
ção da cárie dentária, abrange todas as crianças dos 3 aos 5 
anos que frequentam os 19 jardins-de-infância, públicos e 
privados, do concelho de Bragança. É desenvolvido por uma 
equipa multidisciplinar, constituída por elementos da área da 
Saúde (enfermeiras, dentistas e nutricionistas) e por elemen-
tos da área da Educação (educadores de infância, assistentes 
operacionais da educação e Serviços de Educação e de Ação 
Social do Município de Bragança).

O projeto “Sorrir Branquinho”, iniciado em setembro de 2011, 
tem registado resultados muito positivos, tendo-se verificado 
uma diminuição significativa do número de cáries dentárias ao 
longo dos anos.

 

Promoção da saúde do profissional na Escola Miguel Torga
A saúde do profissional em contexto escolar, a saúde postural 
e a saúde da voz foram os temas abordados na ação de 
sensibilização promovida pela Unidade Local de Saúde (ULS) 
do Nordeste, através da Unidade de Cuidados Continuados 
de Bragança, no Agrupamento de Escolas Miguel Torga.

Nesta ação, que contou com a participação de 63 docentes, 
foram abordados diversos temas tendo em vista a promoção 
da saúde em contexto profissional.

A “Saúde Escolar e a Saúde do Profissional” foi o tema apre-
sentado pela enfermeira Ana Sofia Coelho, que abordou diver-
sos temas relacionados com a promoção de estilos de vida 

Entrega de kits de escovagem 
no âmbito do projeto “Sorrir Branquinho”

saudáveis, incluindo a vigilância da saúde e o Programa 
Nacional de Vacinação.

A “Saúde Postural” foi abordada pela fisioterapeuta Ana Rodri-
gues, responsável pelo Serviço de Medicina Física e Reabilita-
ção da ULS Nordeste, que destacou a importância da ergono-
mia no exercício da atividade profissional.

A “Saúde da Voz” foi o tema apresentado pela terapeuta da 
fala da ULS Nordeste, Daniela Perdigão, que deixou aos 
docentes, que usam a voz como um instrumento de trabalho, 
alguns conselhos para manterem a saúde da sua voz.



TAP oferece batismo de voo ao primeiro bebé 
nascido no Dia da Mãe 

No Dia da Mãe, a TAP ofereceu um batismo de voo aos pais do primei-
ro bebé nascido na Unidade Local de Saúde do Nordeste.

Íris, que nasceu no dia 7 de maio, pelas 11h50, na Maternidade da 
ULS Nordeste foi a bebé contemplada com esta surpresa da transpor-
tadora aérea. Daqui a um ano, a bebé e os pais, Rita Afonso e Júlio 
Fernandes, vão voar na frota regional da TAP.

Esta foi a forma encontrada pela TAP para homenagear as mães de 
Portugal, oferecendo um batismo de voo ao primeiro nascimento 
neste dia em cada distrito.

Em Bragança, foram contemplados a Íris e os pais, que para além do 
voo daqui a um ano (quando a bebé completar o primeiro aniversário) 
também receberam um cabaz com produtos para o bebé e para a 
mãe.

JUNHO

ULS
Um conselho da

O sal, quando consumido em excesso, aumenta o risco de aparecimento e progressão de doenças 
como o cancro, hipertensão arterial, doenças cardiovasculares e provoca sobrecarga renal.

Cada pessoa não deve consumir mais de 5 gramas de sal por dia, o  que corresponde a 
uma colher de chá. Por isso, comece já a reduzir a quantidade de sal que ingere diariamente:

   - Diminua a quantidade de sal que utiliza na confeção dos alimentos
   - Não leve o saleiro para a mesa
   - Substitua parte do sal usado na confeção das refeições por ervas aromáticas, 
                    especiarias ou sumo de limão
   - Leia os rótulos dos alimentos, compare e escolha aqueles que tenham menor quantidade de sódio

Tenha ainda atenção ao sal escondido em alimentos processados, pré-confecionados, 
enlatados e até nos cereais do pequeno-almoço.

O consumo diário de sal não deve ser superior a 5 gramas. 
Comece já a controlar a quantidade de sal que ingere! Cuide da sua saúde!

REDUZA O CONSUMO DE SAL


