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EDITORIAL 

Os profissionais da Unidade Local de Saúde do 

Nordeste estão de parabéns. O seu esforço tem 

resultados visíveis, reconhecidos e elogiados fora 

de portas. Não é motivo para menos: esta ULS foi 

a primeira instituição de saúde do país, das 12 

integradas no projeto da Fundação Calouste Gul-

benkian “Stop Infeção!”, a alcançar o objetivo ini-

cial de reduzir em pelo menos 50 por cento a taxa 

de infeções hospitalares. E fê-lo em metade do 

tempo previsto, em apenas um ano e meio. 

Tratando-se de uma preocupação das autoridades 

mundiais e nacionais da área da saúde, a redução 

da taxa de infeções hospitalares é uma prioridade. 

O resultado agora alcançado nesse sentido, fruto 

do empenho do Grupo de Coordenação Local do 

Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e 

de Resistência a Antimicrobianos (PPCIRA) e da 

adesão dos profissionais de saúde é extraordiná-

rio. Merece por isso o reconhecimento e o apoio 

do Conselho de Administração para o seguimento 

do projeto, que vai, aliás, ser alargado interna-

mente. 

Nos Cuidados de Saúde Primários está também de 

parabéns o trabalho constante de acompanha-

mento dos utentes nos 14 Centros de Saúde desta 

ULS Nordeste, assim como de realização de inicia-

tivas diretamente na comunidade, indo ao encon-

tro da população. A promoção da saúde, a par da 

assistência clínica tem sido notável. 

Chegada a época de férias, que os profissionais 

recuperem as energias para, no regresso, darem 

continuidade a esse excelente trabalho, em prol 

dos utentes da ULS Nordeste. 
 

O Presidente do Conselho de Administração  

Dr. Carlos Alberto Vaz 

JULHO 2017 
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ULS Nordeste é pioneira no país a fazer 

Stop às infeções hospitalares  

A Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste foi a primeira 

instituição de saúde do país - entre as 12 selecionadas por 

concurso público, em 2015, para integrar o projeto “Stop Infe-

ção!”, promovido e financiado pela Fundação Calouste Gul-

benkian – a cumprir as metas propostas nesse âmbito, ou se-

ja, a reduzir em pelo menos 50 por cento a taxa de infeções 

hospitalares. E isto em metade do tempo esperado: dos três 

anos de duração prevista para a conclusão do projeto, o obje-

tivo inicial foi alcançado pela ULS Nordeste em apenas um ano 

e meio. 

Os dados foram apresentados em detalhe no dia 22 de junho, 

pela equipa de liderança local do projeto e também membros 

do Grupo de Coordenação Local do Programa de Prevenção e 

Controlo de Infeções e de Resistência a Antimicrobianos 

(PPCIRA), Dra. Cristina Nunes, Dr.ª Prudência Vaz e Enf.ª Irene 

Barros, durante a visita a Bragança de uma comissão de peri-

tos nas áreas de liderança e gestão para a prevenção de infe-

ções associadas a cuidados de saúde (IACS) do Institute for 

Healthcare Improvement (IHI) e da Fundação Calouste Gul-

benkian – integrada pelo Prof. Dr. José Artur Paiva (FCG), o 

Prof. Dr. Paulo Sousa (FCG) e o Dr. Paulo Borem (IHI). 

Na presença de todo o Grupo da PPCIRA da ULS Nordeste, dos 

responsáveis médicos e de enfermagem dos serviços clínicos 

envolvidos e do Conselho de Administração – Vogal Executiva 

Dra. Aida Palas, Diretora Clínica dos Cuidados Hospitalares 

Dra. Eugénia Madureira, e Diretor de Enfermagem Enf.º Urba-

no Rodrigues – foram dados os parabéns aos profissionais da 

ULS Nordeste pelos excelentes resultados obtidos e foram 

traçadas estratégias para a continuidade do projeto na insti-

tuição. 
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Ganhos em Saúde 

Estiveram envolvidos no “Stop Infeção” cinco equipas de 

trabalho, com 10 fluxos ativos, nos serviços de Medicina 

Interna (Bragança e Mirandela), Cirurgia (Bragança), Or-

topedia (Macedo de Cavaleiros) e Medicina Intensiva 

(Bragança). E em todos esses fluxos foi conseguida a me-

ta de redução consistente, em mais de 50%, da taxa de 

infeções. 

“Estou maravilhado. Este projeto está a correr excecio-

nalmente bem na ULS Nordeste, traduzindo-se em enor-

mes ganhos em saúde, de extremo valor para a institui-

ção, os seus utentes e profissionais e para o sistema de 

saúde em geral”, afirmou o Prof. Dr. José Artur Paiva. 

Por sua vez, o Prof. Dr. Paulo Sousa enalteceu “a ambição 

e o querer da equipa” desta ULS, que “não só atingiu e 

excedeu os objetivos propostos, como apresentou ainda 

um excelente plano de alargamento do projeto, demons-

trando saber para onde vai, como e quando”. 

Uma apreciação reforçada pelo Dr. Paulo Borem, o qual 

salientou o desempenho “pioneiro” da ULS Nordeste no 

contexto nacional do projeto e, por isso, desafiou o Gru-

po de Coordenação Local não só a alargar internamente 

o seu âmbito de atuação, conforme está previsto, mas a 

ir mais longe e “usar esta sua experiência e saber adquiri-

do para motivar e apoiar outras instituições” de saúde 

integradas no “Stop Infeção” a alcançarem resultados 

semelhantes. 

Projeto alargado 

Alcançada então a meta inicial do projeto, o GCL do PPCI-

RA da ULS Nordeste tem já definido um plano de 

“disseminação” do mesmo a todo o contexto hospitalar 

da instituição, o qual espera ver cumprido até 2020. 

O Conselho de Administração foi unânime, quer na con-

gratulação pelos resultados alcançados, quer na demons-

tração do seu apoio à continuidade e alargamento do 

“Stop Infeção” na ULS Nordeste, de acordo com a priori-

dade nacional do Ministério da Saúde de reduzir as infe-

ções hospitalares e assim induzir uma mudança no senti-

do da melhoria da segurança do doente. 
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Médicos da ULS Nordeste vão ao 

encontro dos utentes 

A Unidade Local de Saúde do Nordeste, através das 

Extensões de Saúde, garante cuidados de saúde de 

proximidade às populações que vivem em localidades 

mais distantes das sedes de concelho e que têm maio-

res dificuldades em se deslocar ao Centro de Saúde. 

No distrito de Bragança, a ULS Nordeste disponibiliza 

38 locais de atendimento descentralizados, aos quais 

se deslocam periodicamente profissionais de saúde, 

nomeadamente médico e enfermeiro, com o apoio de 

um assistente técnico. 

Na aldeia de Quintanilha, no concelho de Bragança, 

funciona uma das Extensões de Saúde da ULS Nordes-

te. A equipa, composta por um médico, um enfermeiro 

e um assistente técnico, desloca-se quinzenalmente a 

esta localidade para atender a população da aldeia e os 

utentes do Lar de Idosos. 

O Dr. André Reis é o médico da ULS Nordeste respon-

sável pelo atendimento na Extensão de Saúde de Quin-

tanilha e conta com o apoio na área da enfermagem da 

Enf.ª Anabela Gonçalves e da assistente técnica Virgínia 

Berça, que assegura a parte administrativa. 

Numa dessas deslocações, que aconteceu no passado 

dia 01 de junho, a equipa da ULS Nordeste encontrou, 

como habitualmente, casa cheia. A população aprovei-

ta a ida do médico à aldeia para efetuar consultas pro-

gramadas, de acordo com as suas necessidades. 
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Consultas de vigilância da saúde 

Foi o caso de José Manuel Rodrigues, de 78 anos, e 

da esposa Maria Helena Fileno, de 76 anos. “A Exten-

são de Saúde é a melhor coisa que temos aqui na al-

deia. Vimos cá sempre que precisamos. Eu sou diabé-

tico, tenho complicações de saúde e preciso de 

acompanhamento. Aqui são muito prestáveis”, afir-

ma José Manuel Rodrigues. 

Também Matilde Pires, de 74 anos, marcou presença 

na Extensão de Saúde para ser consultada. “Venho a 

uma consulta de rotina, tenho análises para mostrar 

e pedir a medicação que preciso”, confessa a habi-

tante de Quintanilha. “Podia ter mudado para Bra-

gança e não quis, preferi ficar aqui, que é pertinho de 

casa e sou muito bem atendida. É uma consulta como 

no Centro de Saúde”, acrescenta Matilde Pires. 

Adília Martins, de 77 anos, foi outra das utentes que 

recorreu neste dia à Extensão de Saúde. A idosa con-

fessa que passa grande parte do seu tempo a tratar 

da horta, mas as dores na coluna e nas pernas são 

um problema no seu dia-a-dia. “Vou ver se o doutor 

me receita algum medicamento para as dores. Eu já 

tomo bastante medicação, porque tive um enfarte há 

dois anos”, afirma Adília Martins. 
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A emissão de receitas é outro dos motivos que leva 

os utentes a deslocarem-se à Extensão de Saúde. 

Maria Edite Silva, de 53 anos, aproveita a deslocação 

do médico à aldeia para pedir as receitas da medica-

ção para a mãe. “Aqui estamos bem serviços. E assim 

não temos que nos deslocar a Bragança para ir ao 

médico, o que para as pessoas idosas era muito com-

plicado. E depois temos ainda o apoio da Junta de 

Freguesia ao nível da entrega dos medicamentos”, 

salienta a habitante de Quintanilha. 

O número de utentes que recorre a esta Extensão de 

Saúde depende das suas próprias necessidades. O Dr. 

André Reis confessa que no Inverno, a época em que 

se regista um maior número de casos de gripe e 

constipações, a afluência de pessoas à consulta é 

maior. Ainda assim a população aproveita a desloca-

ção dos profissionais de saúde à aldeia para vigiar a 

sua saúde. 

“Estas Extensões de Saúde existem para servir a po-

pulação que mais necessita, garantindo cuidados de 

saúde de proximidade a pessoas que têm dificulda-

des de mobilidade e dificuldades em termos de re-

cursos financeiros”, sublinha o Dr. André Reis. 

A par das consultas programadas na Extensão de Sa-

úde e dos atendimentos no Lar de Idosos, a equipa 

de profissionais de saúde que se desloca a Quintani-

lha ainda realiza atendimento ao domicílio aos uten-

tes que necessitam deste serviço. 

JULHO 2017 

Serviço de proximidade evita deslocações da população idosa 
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ULS Nordeste acolheu rastreio da voz  

A Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste acolheu, nos 

dias 02 e 03 de junho, um rastreio à voz, que decorreu no 

Centro de Saúde de Santa Maria, em Bragança. 

Esta ação de promoção da saúde inseriu-se numa iniciativa pro-

movida a nível nacional pelo Ministério da Saúde, na sequência 

da proposta da GDA – Gestão dos Direitos dos Artistas. 

A ULS Nordeste colaborou nesta iniciativa, da responsabi-

lidade clínica da Dr.ª Clara Capucho, especialista em otor-

rinolaringologia no Centro Hospitalar Lisboa Ocidental. 

O presidente do Conselho de Administração da ULS Nor-

deste, Dr. Carlos Vaz, visitou o local do rastreio e aprovei-

tou a ocasião para efetuar a avaliação às cordas vocais. 

Nesta visita, o responsável máximo da instituição esteve 

acompanhado pela diretora clínica para os Cuidados de 

Saúde Primários, Dr.ª Manuela Santos, pela diretora do 

Centro de Saúde de Santa Maria, Dr.ª Sílvia Costa, e pela 

coordenadora de enfermagem, Enf.ª Anabela Martins. 

O rastreio teve uma grande adesão por parte de pessoas 

que quiseram avaliar o estado de saúde das suas cordas 

vocais, tendo-se juntado a esta iniciativa o artista Paulo 

Preto, dos Galandum Galundaina.  

Ordem dos Enfermeiros visita ULS Nordeste 
A Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste acolheu a 

visita de elementos do Conselho Diretivo da Secção Regio-

nal do Norte da Ordem dos Enfermeiros às Unidades Hos-

pitalares e aos Centros de Saúde do distrito de Bragança. 

O périplo da Ordem dos Enfermeiros (OE) pelos Serviços 

de Saúde do Nordeste Transmontano decorreu nos dias 

13 e 14 de junho. No âmbito destas visitas de proximida-

de, a OE pretende conhecer os projetos e programas ino-

vadores desenvolvidos nas instituições de saúde que en-

volvem enfermeiros, bem como ouvir as opiniões e suges-

tões dos profissionais de enfermagem. 
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ULS Nordeste sensibiliza crianças para 

escolherem alimentos saudáveis 

A Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste, através das 

Unidades de Cuidados na Comunidade (UCC) e dos Centros 

de Saúde, desenvolveu, ao longo do ano letivo, o Programa 

de Alimentação Saudável em Saúde Escolar (PASSE), tendo 

em vista a sensibilização das crianças para escolherem ali-

mentos saudáveis para a saúde. 

No final do ano letivo foi realizada a dimensão comunitá-

ria deste programa, denominada “PASSE na rua”, em que 

os alunos desenvolveram atividades lúdico-didáticas que 

lhes permitem relembrar os conhecimentos que adquiri-

ram nas sessões levadas a cabo ao longo do ano. 

Em Vila Flor e em Carrazeda de 

Ansiães, a equipa de saúde es-

colar da UCC reuniu, no dia 2 de 

junho, cerca de 90 crianças do 

3.º ano dos Agrupamentos Esco-

lares das duas localidades nos 

diversos jogos relacionados com 

a alimentação saudável e a prá-

tica de exercício físico. 

Em Alfândega da Fé, a UCC rea-

lizou o “PASSE na rua” no passa-

do dia 6 de junho, tendo partici-

pado nas atividades promovidas pela equipa de saúde esco-

lar 117 alunos. 

Em Miranda do Douro, cerca de 200 crianças, com idades 

entre os 5 e os 10 anos, participaram, no dia 7 de junho, nas 

atividades promovidas pela UCC no Jardim do Paço Episco-

pal. 

Neste concelho, o PASSE está a ser desenvolvido em todas as 

turmas de 3º ano do Agrupamento de Escolas local, através da 

aplicação de sessões em que as dinâmicas de grupo são a ferra-

menta base para que os alunos descubram e obtenham conhe-

cimentos acerca da alimentação saudável. 

Miranda do Douro 

Miranda do Douro Vila Flor/Carrazeda de Ansiães 
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Em Vinhais, a UCC também realizou atividades, no âmbito 

do “PASSE na rua”, no dia 9 de junho, envolvendo os alu-

nos do 4.º e 5.º anos do Agrupamento de Escolas da vila. 

O PASSE é um programa desenvolvido pela área da Saúde 

em parceria com a Educação, que pretende promover 

comportamentos alimentares saudáveis e contribuir para 

que exista um ambiente promotor da saúde, em especial 

no que se refere à alimentação. 

Estudantes de Bragança alertados para 

os malefícios do tabaco 

A Unidade de Cuidados na Comunidade de Bragança, 

através da equipa de saúde escolar do Agrupamento 

de Escolas Abade de Baçal, e o Núcleo de Cessação 

Tabágica promoveu, no dia 01 de junho, uma ação 

de sensibilização sobre os malefícios do tabaco para 

estudantes, no Centro de Saúde de Santa Maria. 

Esta iniciativa, desenvolvida no âmbito do Dia Mun-

dial Sem Tabaco, que se assinala a 31 de maio, teve 

como principal objetivo alertar os alunos das turmas 

PIEF – Programa Integrado de Educação e Formação 

para os problemas que o tabaco pode causar à saú-

de. 

No âmbito desta ação, os profissionais de saúde pro-

moveram ainda as consultas de cessação tabágica 

disponibilizadas pela Unidade Local de Saúde do 

Nordeste, através dos Centros de Saúde, que são 

importantes para ajudar as pessoas a deixar este há-

bito com graves prejuízos para a saúde. 

Alfândega da Fé Vila Flor/Carrazeda de Ansiães 

Vinhais 
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Dia Mundial da Criança na ULS Nordeste 

A Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste, através dos 

Centros de Saúde, das Unidades de Cuidados na Comuni-

dade (UCC) e das Unidades Hospitalares, comemorou o 

Dia Mundial da Criança, no dia 01 de junho, com a realiza-

ção de atividades de promoção da saúde para esta faixa 

etária. 

Nos Serviços de Pediatria das Unidades Hospitalares de 

Bragança e de Mirandela foram distribuídos balões pelos 

mais pequenos, que foram ainda brindados com um pre-

sente e com um postal alusivo a esta data. 

Decorreram também sessões de leitura de contos infantis 

por elementos dos Grupos de Voluntariado. 

No final realizou-se um lanche convívio com a distribuição 

de bolo confecionado pelo Serviço de Nutrição e Alimen-

tação. 

As UCC`s e Centros de Saúde comemoraram, igualmente, 

esta data com iniciativas para os mais pequenos. 

Em Mirandela, a equipa da UCC realizou atividades lúdi-

cas de promoção da alimentação saudável e ações de 

sensibilização sobre a exposição solar dirigidas a toda a 

comunidade e em especial a todas as crianças do pré-

escolar e do 1.º Ciclo do concelho, no Parque Dr. José Ga-

ma. 

Em Macedo de Cavaleiros, a UCC assinalou o Dia da Cri-

ança com uma ação de sensibilização sobre a importância 

de adotar um estilo de vida saudável também para os alu-

nos do pré-escolar e do 1.º Ciclo, que decorreu no Parque 

Municipal de Exposições. Foram distribuídos folhetos in-

formativos sobre a importância de adotar um estilo de 

vida saudável, dando ênfase à higiene corporal, hábitos 

de sono, alimentação, exercício físico/ brincar/

U.H. Bragança Freixo de Espada à Cinta 

U.H. Mirandela 

Macedo de Cavaleiros 
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conviver,  os afetos, os cuidados com o sol e a importân-

cia da vacinação, para que as crianças entreguem os mes-

mos aos pais e encarregados de educação. 

Em Miranda do Douro, a UCC associou-se às comemora-

ções deste dia, que abrangeram toda a comunidade esco-

lar do concelho, com ações de promoção da saúde com 

recurso à Unidade Móvel de Saúde. As iniciativas decor-

reram no Jardim Frades Trinus e no Pavilhão Multiusos. 

Em Freixo de Espada à Cinta, a equipa do Centro de Saú-

de associou-se aos parceiros locais, nomeadamente ao 

Município, GNR e Agrupamento de Escolas, para promo-

ver a saúde junto dos mais pequenos. 

Foram ainda realizadas ações de sensibilização para a 

prevenção de pequenos acidentes e sobre primeiros so-

corros, bem como sobre os cuidados a ter com o calor. 

Em Vinhais, a UCC comemorou este dia com a instalação 

de uma unidade de Primeiros socorros no Parque Verde 

da vila e promoveu a saúde através da distribuição de 

folhetos informativos. 

Mirandela Mirandela 

Miranda do Douro 

Vinhais 
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ULS Nordeste alertou comunidade para 

os Direitos das Crianças 

A Unidade Local de Saúde do Nordeste, através do Nú-

cleo de Apoio a Crianças e Jovens em Risco (NACJR) do 

Centro de Saúde de Santa Maria, promoveu, em conjunto 

com as escolas e outros parceiros locais, um concurso 

sobre os direitos das crianças para o ensino pré-escolar, 

que resultou numa exposição com os trabalhos elabora-

dos pelos mais pequenos. 

No dia 7 de junho foram divulgados os vencedores e en-

tregues os certificados de participação aos 19 jardins de 

infância, públicos e privados, do concelho de Bragança. 

Foram apresentados um total de 26 trabalhos, que repre-

sentam os direitos das crianças sobre o olhar das mes-

mas, elaborados pelos mais pequenos com o apoio dos 

educadores. 

Entre as 22 telas avaliadas pelo júri do concurso, tendo 

em conta que quatro delas não cumpriram o regulamen-

to, o primeiro prémio foi atribuído ao trabalho apresen-

tado pelo Centro Social de Santa Clara, o segundo prémio 

foi entregue ao Jardim de Infância da Estação 

(Agrupamento de Escolas Abade de Baçal) e o terceiro 

prémio foi atribuído ao Centro Infantil “Cinderela” da 

Santa Casa da Misericórdia de Bragança.  
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Este concurso, denominado Direitos da Criança - “Os 

meus Direitos”, foi promovido pelo NACJR de Bragança, 

em parceria com o Município, a Comissão de Proteção de 

Crianças e Jovens (CPCJ) de Bragança e o Projeto Escolhas, 

e foi apresentado no passado mês de abril - Mês da Pre-

venção dos Maus Tratos na Infância - em todos os jardins 

de infância do concelho. Nessa altura, foi entregue mate-

rial de apoio sobre os Direitos da Criança e serviços locais 

de apoio e intervenção na infância para que os estabeleci-

mentos de ensino pudessem trabalhar o tema com as cri-

anças e elaborar a respetiva tela. 

Os trabalhos foram elaborados durante o mês de maio e 

em junho foram colocados em exposição na Biblioteca 

Municipal de Bragança, onde permaneceram de 03 a 09 

de junho.  

De 12 a 25 de junho, a exposição, intitulada Direitos da 

Criança - “Os meus Direitos”, esteve patente no Bragança 

Shopping. No dia 21 de junho, foi a vez de as crianças que 

elaboraram as telas visitarem a exposição, tendo oportu-

nidade de visualizar não só os seus trabalhos como tam-

bém aqueles que foram elaborados pelos colegas.  

Através desta iniciativa, as entidades promotoras preten-

dem trabalhar a temática dos direitos das crianças no seio 

da comunidade escolar, procurando assim prevenir situa-

ções de maus-tratos e negligência, e, ao mesmo tempo, 

sensibilizar a comunidade para esta temática através da 

exposição dos trabalhos elaborados pelas próprias crian-

ças. 

Jogos de futebol animam utentes da UDEP 

Os utentes da UDEP – Unidade de Doentes Crónicos de 

Evolução Prolongada, integrada na Unidade Local de Saú-

de (ULS) do Nordeste, têm vindo a participar em jogos de 

futebol no campo sintético contíguo àquela Unidade. 

Estes encontros desportivos reúnem utentes não só da 

UDEP, mas também do CEE – Centro de Educação Especi-

al, proporcionando-lhes momentos de animação, diver-

são e convívio. 

Estes jogos são ainda um reforço à prática de atividade 

física dos utentes da UDEP, que ao longo do ano têm 

oportunidade de participar em diversas atividades des-

portivas, que decorrem todas as segundas e quartas-

feiras no Pavilhão Municipal de Bragança e às sextas-

feiras na Piscina Municipal. 

Estas atividades enquadram-se no trabalho desenvolvido 

ao nível da promoção da saúde e do bem-estar dos uten-

tes, no âmbito daquela que é a missão da ULS Nordeste. 
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“Pé Ativo” promove a alimentação 

saudável e a prática de exercício físico 

A Unidade Local de Saúde do Nordeste, através da Unida-

de de Cuidados na Comunidade de Bragança, é uma das 

entidades parceiras do projeto de promoção do exercício 

físico aliado à alimentação saudável “Pé Ativo”, que en-

volve ainda o Agrupamento de Escolas Emídio Garcia, o 

Instituto Politécnico de Bragança e o Município. 

No passado dia 2 de junho, foram apresentados os resul-

tados alcançados com a implementação deste programa 

nos dois anos letivos em que esteve a funcionar, numa 

cerimónia que reuniu todos os parceiros e que contou 

com a presença do secretário de Estado da Juventude e 

Desporto, Dr. João Paulo Rebelo. 

A Unidade Local de Saúde do Nordeste esteve represen-

tada pelo Diretor de Enfermagem, Enf.º Urbano Rodri-

gues, pela Enf.ª Adelaide Baptista, Adjunta da Direção de 

Enfermagem, pela Enf.ª Ana Sofia Coelho, da UCC de Bra-

gança, e pela nutricionista Lígia Afonso. 

O projeto “Pé Ativo” teve início no ano letivo 

2015/2016 abrangendo apenas 39 crianças do Jardim 

de Infância de Santiago, funcionando como uma expe-

riência piloto. Este ano letivo foi alargado a todas as 

crianças do pré-escolar do Agrupamento de Escolas 

Emídio Garcia, num total de 84 alunos, de 4 e 5 anos, 

dos Jardins de Infância de Santiago, Sé e Rebordãos. 

Este programa alia a promoção do exercício físico e de 

estilos de vida ativos, com a realização de percursos a pé 

na cidade e de atividades lúdico-motoras na escola, à 

promoção da alimentação saudável, como por exemplo a 

preparação de lanches saudáveis. 

Ao nível da promoção da alimentação saudável, a cargo 

das enfermeiras da equipa de Saúde Escolar Ana Sofia 

Coelho e Olívia Maria, a evolução ao nível da preparação 

dos lanches tem sido positiva, demonstrando assim o 

sucesso do projeto. 

Durante a apresentação, a enfermeira Ana Sofia Coelho 

enalteceu o trabalho desenvolvido pela ULS Nordeste no 

âmbito do Programa Nacional de Saúde Escolar, com a 

disponibilização de equipas multidisciplinares, que inclui 

enfermeiro, psicólogo, nutricionista, dentista, médico, 

terapeuta da fala, terapeuta ocupacional e fisioterapeuta. 

Sempre que necessário é ainda feito o encaminhamento 

para os serviços da ULS Nordeste. 

Este trabalho de proximidade com as escolas é funda-

mental ao nível da promoção de hábitos saudáveis e da 

prevenção de complicações de saúde. 
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O Agrupamento de Escolas Miguel Torga, em Bragança, 

foi distinguido com o selo “Escola SaudávelMente” – Bo-

as Práticas em Saúde Psicológica e Sucesso Educativo, 

atribuído pela Ordem dos Psicólogos Portugueses. 

Esta distinção resulta de uma candidatura desenvolvi-

da pelo Agrupamento de Escolas e pela equipa de saú-

de escolar, que integra profissionais de saúde da Uni-

dade de Cuidados na Comunidade de Bragança, base-

ada no trabalho desenvolvido nesta área nos anos 

transatos com toda a comunidade escolar deste Agru-

pamento. 

No passado dia 20 de junho, a equipa de Bragança re-

cebeu a declaração do selo “Escola SaudávelMente”, 

numa reunião que decorreu na Ordem dos Psicólogos, 

em Lisboa.  

O selo “Escola SaudávelMente” pretende reconhecer 

e distinguir as escolas portuguesas, cujas políticas e 

práticas educativas, demonstram um compromisso 

forte e efetivo com a promoção do desenvolvimento, 

da aprendizagem, e da saúde psicológica de toda a 

comunidade educativa. 

Nesta reunião foi discutida a checklist de candidatura, 

tendo sido referido que o Agrupamento de Escolas 

Miguel Torga obteve uma “excelente” cotação, tendo 

em conta o projeto de promoção de competências 

socioemocionais desenvolvido nos diferentes níveis de 

ensino. 

Foram destacados alguns pontos fortes deste projeto, 

nomeadamente o facto de ser iniciado nos ciclos de 

ensino mais precoces, ser transversal a todos os ciclos 

de ensino, envolver toda a comunidade escolar 

(alunos, encarregados de educação/famílias, docentes 

e funcionários), ter uma equipa multidisciplinar e, so-

bretudo, ter objetivos bem definidos, com metas e 

indicadores de avaliação claros, que permitem obter 

já alguns resultados. 

Escola de Bragança recebe selo “SaudávelMente” 

com o apoio da equipa de Saúde Escolar 
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Formação em Cuidados Paliativos para 

cuidadores reuniu 65 participantes  

Cerca de 65 cuidadores e familiares de doentes que 

necessitam de cuidados paliativos participaram, no 

dia 20 de junho, na 2.ª edição da formação promovida 

pela Unidade Domiciliária de Cuidados Paliativos da 

Terra Fria (UDCP), da Unidade Local de Saúde (ULS) do 

Nordeste, que decorreu na Fundação Betânia, em Bra-

gança.  

Esta iniciativa é organizada em parceria com a União das 

Instituições Particulares de Solidariedade Social do Distri-

to de Bragança (UIPSSDB) e conta com o apoio do Institu-

to Politécnico de Bragança.  

Esta formação modelar incluiu não só a componente teó-

rica, mas também uma vertente prática, procurando as-

sim dar resposta a uma necessidade cada vez mais pre-

mente na melhoria da assistência a doentes com patolo-

gias crónicas e incuráveis e às suas famílias. 

Assim, os cuidadores e familiares tiveram oportunidade 

de adquirir conhecimentos específicos, direcionados para 

as necessidades dos doentes. 

Esta formação, à semelhança daquela que decorreu no 

passado dia 20 de abril, abrangeu diversas áreas relacio-

nadas com a prestação de cuidados paliativos, desde o 

controlo de sintomas, às necessidades espirituais em fi-

nal de vida, ao apoio no luto, intervenção social, passan-

do pela mobilização e posicionamento dos doentes, à 

nutrição e ao uso de opióides. 
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UCC de Alfândega da Fé comemorou o 

Dia Mundial do Ambiente… 

Cerca de 170 alunos, do pré-escolar e do 1.º Ciclo, e os 

seus encarregados de educação participaram, no dia 05 

de junho, na atividade para assinalar o Dia Mundial do 

Ambiente e o Dia da Criança realizada pela equipa de Sa-

úde Escolar da Unidade de Cuidados na Comunidade de 

Alfândega da Fé, em parceria com o Município e a CPCJ – 

Comissão de Proteção das Crianças e Jovens. 

Esta iniciativa teve como principal objetivo sensibilizar a 

comunidade escolar para a importância da conservação 

do ambiente, adotando boas práticas no seu quotidiano. 

No âmbito desta ação foi ainda apresentado o livro e o 

jogo " O Planeta Limpo", na presença do co-autor e músi-

co Filipe Pinto, que  cantou algumas das suas músicas 

para os presentes. 

… E avaliou o risco de diabetes na Festa 

da Cereja 

A Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) de Alfândega da 

Fé realizou, durante três dias, um rastreio para avaliar o grau 

de diabetes tipo II às pessoas que este ano passaram pela Festa 

da Cereja, que decorreu naquela vila de 9 a 11 de junho. 

Os profissionais de saúde da UCC efetuaram o teste a 

todas as pessoas, entre os 18 e os 65 anos e sem a doen-

ça diagnosticada, que quiseram avaliar o estado da sua 

Saúde. 

Desta forma, é possível detetar casos de diabetes tipo II 

numa fase precoce, de forma a iniciar o tratamento e a 

evitar complicações de saúde causadas por esta doença. 

Esta iniciativa inseriu-se no trabalho de promoção da saú-

de na comunidade que tem vindo a ser desenvolvido pe-

los diferentes serviços da ULS Nordeste. 
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ULS Nordeste acolheu tertúlia sobre a in-

tervenção ao nível da violência doméstica 

A Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste, através do 

Núcleo de Apoio e Crianças e Jovens em Risco do Centro 

de Saúde de Santa Maria, acolheu, no dia 22 de junho, a 

segunda tertúlia “Intervenção Subsidiária, Violência Do-

méstica, Realidades e Intervenção”, que reuniu diversas 

entidades com competência em matéria de infância e 

juventude do concelho de Bragança. 

Este encontro, que decorreu no âmbito da Prevenção dos 

Maus Tratos na Infância 2017, permitiu a discussão e par-

tilha entre os vários elementos com intervenção direta 

em matéria de crianças e jovens nos diferentes contex-

tos, entre eles a área da Saúde, que tiveram oportunida-

de de analisar os principais assuntos, desafios e dificulda-

des em torno das práticas profissionais. 

Tratou-se de um momento de partilha de experiências, 

troca de ideias, discussão de estratégias de intervenção e 

de criação de redes de contacto, tendo em vista a atua-

ção de acordo com os princípios orientadores da inter-

venção vertidos na Lei. 

Neste sentido, foram focados os seguintes temas: as po-

tencialidades e dificuldades das entidades com interven-

ção em matéria de infância e juventude, quem sinaliza ao 

Ministério Público e quem sinaliza à Comissão de Prote-

ção de Crianças e Jovens. Foi ainda elaborado um organi-

grama com as respostas das entidades com intervenção 

em matéria de infância e juventude em situações de vio-

lência doméstica. 

Consulte a plataforma Saúde Sazonal, módulo “Verão & Saúde”, disponível através do link:  

http://saudesazonal.min-saude.pt/#home/146/812 

http://saudesazonal.min-saude.pt/#home/146/812
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UCC de Bragança sensibiliza jovens a 

adotarem comportamentos saudáveis  

A Unidade Local de Saúde do Nordeste, através da Unida-

de de Cuidados na Comunidade (UCC) de Bragança, tem 

um papel ativo ao nível da promoção de comportamentos 

saudáveis junto de jovens institucionalizadas.  

Neste sentido, a UCC de Bragança é parceira do projeto 

“Pontes de Inclusão – Dúvidas vamos esclarecer”, desen-

volvido no âmbito do programa Escolhas 6.ª Geração, ten-

do uma intervenção na área da saúde com as jovens do 

Lar de S. Francisco, em Bragança. 

A equipa da UCC tem vindo a desenvolver, ao longo do 

ano letivo, diversas ações de sensibilização ao nível da 

Educação para a Saúde, abrangendo diversos temas desde 

a sexualidade, ao planeamento familiar, prevenção de 

consumo de substâncias nocivas, autoestima, saúde oral, 

alimentação saudável, entre outros. 

O trabalho desenvolvido pelos profissionais de saúde as-

senta na promoção de competências para escolhas pro-

motoras de saúde. 

É ainda disponibilizado um espaço de atendimento para 

que as jovens possam esclarecer as suas dúvidas sobre 

temáticas ligadas à saúde. 

No dia 21 de junho foram desenvolvidas diversas ativida-

des lúdico-pedagógicas no castelo de Bragança, que mar-

caram o encerramento do ano letivo. As jovens participa-

ram num peddy paper e em jogos tradicionais cujos temas 

foram a saúde e a sexualidade, orientadas pelas enfermei-

ras Ana Sofia Coelho e Conceição Tomé, da ULS Nordeste. 
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UCC de Alfândega da Fé associa-se ao pro-

grama “Cidades Amigas das Crianças” 

A Unidade Local de Saúde do Nordeste, através da Unida-

de de Cuidados na Comunidade (UCC) de Alfândega da Fé, 

associou-se ao Município na candidatura ao programa 

“Cidades Amigas das Crianças”, que engloba as áreas da 

Saúde, Educação e Ação Social. 

Este programa é desenvolvido pela UNICEF, tendo já sido 

assinado o protocolo entre esta entidade e a Câmara Muni-

cipal de Alfândega da Fé. Entretanto, os parceiros locais já 

elaboraram o Plano de Ação, com base na opinião das crian-

ças do concelho sobre aquilo que são as suas necessidades, 

encontrando-se este documento em fase de discussão. 

Trata-se de um projeto dinâmico para o qual a UCC de 

Alfândega da Fé, através do NACJR – Núcleo de Apoio a 

Crianças e Jovens em Risco e das Equipas de Intervenção 

Precoce e de Saúde Escolar (que integram a Rede Social 

do concelho), deu um contributo importante ao nível da 

auscultação dos mais pequenos, que participaram ativa-

mente na defesa dos seus direitos.  

Médico da ULS Nordeste eleito para o 

Colégio de Medicina Paliativa 

O médico da Unidade Local de Saúde (ULS) do Nor-

deste, Dr. Duarte Soares, foi eleito para a direção do 

recém-criado Colégio de Medicina Paliativa da Or-

dem dos Médicos. 

A tomada de posse dos elementos que vão dirigir o 

Colégio da Competência em Medicina Paliativa de-

correu no dia 28 de junho, numa cerimónia, em Lis-

boa, que contou com a presença do Bastonário da 

Ordem dos Médicos, Dr. José Miguel Guimarães. 

A direção do Colégio da Competência em Medicina 

Paliativa é composta pelo Dr. Duarte Soares 

(assistente hospitalar de Medicina Interna da ULS 

Nordeste), pela Dr.ª Isabel Galriça Neto (Hospital da 

Luz – Lisboa), pela Dr.ª Edna Gonçalves (Centro Hos-

pitalar de São João), pela Dr.ª Madalena Feio 

(Instituto Português de Oncologia de Lisboa) e pela 

Dr.ª Fátima Teixeira (Administração Regional de Saú-

de do Algarve). 
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Poster da ULS Nordeste recebe primeiro 

prémio em seminário sobre infeções  

“Microrganismos Multirresistentes em Lares e Cuidados Conti-

nuados no distrito de Bragança” é o título do poster apresen-

tado por profissionais de saúde da Unidade Local de Saúde 

(ULS) do Nordeste, que venceu o primeiro prémio no 8.º Semi-

nário Infeções Associadas aos Cuidados de Saúde ERPI/Lares, 

organizado pela Associação Portuguesa de Infeção Hospitalar, 

que decorreu no dia 6 de junho, em Ermesinde. 

O trabalho, da autoria da Enf.ª Sandra 

Linhares, Enf.ª Natália Ledesma, Dr.ª 

Cristina Nunes, Enf.ª Vera Preto e 

Enf.ª Irene Torres, que integram o 

Grupo de Coordenação Local do PPCI-

RA – Programa de Prevenção e Con-

trolo de Infeções e de Resistência aos 

Antimicrobianos da Unidade Local de 

Saúde do Nordeste, permitiu avaliar a 

prevalência de microrganismos multir-

resistentes na população do distrito 

de Bragança que reside em lares e em 

Unidades de Cuidados Continuados, 

bem como conhecer a epidemiologia 

local e proceder à caracterização da 

infeção. 

Para tal, foi elaborado um estudo re-

trospetivo através da análise das noti-

ficações de microrganismos multirre-

sistentes identificados em amostras 

biológicas, desde abril de 2014 a abril 

de 2017 na ULSNE, em utentes do dis-

trito de Bragança. As amostras biológi-

cas foram colhidas na comunidade, 

em Centros de Saúde ou em ambiente hospitalar perante 

a suspeita de infeção. 

Como principal conclusão, as autoras do poster destacam que 

“num período de três anos foi detetado um número significati-

vo de infeções causadas por microrganismos multirresistentes, 

numa população que regista um dos maiores índices de 

envelhecimento do país”. 
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Formação em primeiros socorros em 

Vila Flor e em Carrazeda de Ansiães 

A Unidade de Cuidados Continuados (UCC) de Vila Flor/

Carrazeda de Ansiães promoveu, de 5 a 8 de junho, for-

mação em Primeiros Socorros para o pessoal não docen-

te dos Jardins de Infância da Santa Casa da Misericórdia 

de Vila Flor e da Santa Casa da Misericórdia de Carrazeda 

de Ansiães. 

Esta ação de formação, composta por uma componente 

teórica e outra prática, contou com 29 participantes. Na 

componente prática, a equipa da UCC contou com a co-

laboração de dois enfermeiros e um TAE – Técnico de 

Ambulância de Emergência ao nível da demonstração do 

Suporte Básico de Vida. 

Esta formação é fundamental para dotar o pessoal não 

docente de conhecimentos que lhes permitam intervir 

numa primeira fase e acionar corretamente o número 

112 perante situações de emergência. Estes colaborado-

res da área do Ensino lidam diretamente com as crian-

ças, pelo que é fundamental que tenham conhecimentos 

em Primeiros Socorros. 
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UM CONSELHO DA 


