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ULS NORDESTE REFORÇA APOIO NA ÁREA DA 

SAÚDE MATERNA NO DISTRITO DE BRAGANÇA 

Apoio da Missão Continente permite aumentar equipamentos nos Cantinhos 

de Amamentação, criar linha telefónica gratuita e página web  

EQUIPAS DA ULS NORDESTE REFORÇAM RECOMENDAÇÕES SOBRE 

OS CUIDADOS A TER COM O CALOR JUNTO DA POPULAÇÃO 

Ações de promoção da Saúde abrangem todas as faixas etárias  
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EDITORIAL 

O investimento na promoção da saúde materna 

não tem preço. Tudo aquilo que promove o cresci-

mento saudável das crianças, desde o seu nasci-

mento, é uma aposta ganha, de valor incomensu-

rável, para um futuro melhor. 

Ciente disso, a Unidade Local de Saúde (ULS) do 

Nordeste tem-se esforçado por apoiar todas as 

iniciativas que contribuem para alcançar esse 

objetivo. Do acompanhamento à grávida à assis-

tência prestada ao bebé, do aleitamento materno 

à alimentação infantil, da vacinação à higiene, são 

muitas as áreas de saúde materna em que os pro-

fissionais da ULS Nordeste se envolvem direta-

mente com as famílias, prestando o melhor acon-

selhamento e auxílio. 

O lançamento de uma linha telefónica de apoio às 

mães, a disponibilização de informação desta área 

numa página própria na Internet e a disponibiliza-

ção de “Cantinhos da Amamentação” em todos os 

Centros de Saúde do distrito de Bragança são me-

didas inovadoras e fundamentais, numa região 

onde as crianças de hoje, que irão garantir o futu-

ro amanhã, são tão bem-vindas.  

O Conselho de Administração agradece, por isso, 

quer ao grupo de profissionais de Saúde Materna, 

pela iniciativa e dedicação a esta causa, quer à 

Missão Continente, que possibilita financeiramen-

te o sucesso do projeto. A todos, nós e as nossas 

crianças dizemos um sentido muito obrigado!  

 

O Presidente do Conselho de Administração  

Dr. Carlos Alberto Vaz 

AGOSTO 2017 
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Projeto “Apoiar na Maternidade” 
da ULS Nordeste premiado 

Foi apresentando, no dia 25 de julho, o projeto “Apoiar 

na Maternidade”, promovido pela Unidade Local de Saú-

de (ULS) do Nordeste, com o apoio da Missão Continen-

te, no âmbito do concurso anual promovido pela cadeia 

de hipermercados para apoiar a saúde familiar em Por-

tugal. 

Com este projeto, a ULS Nordeste pretende reforçar o 

apoio na área da saúde materna e promover o aleita-

mento materno, através da criação de uma linha telefó-

nica gratuita, da criação de uma página web com conteú-

dos sobre a maternidade e com o reforço de equipa-

mentos e material de apoio nos 14 cantinhos de ama-

mentação do distrito de Bragança. 

A cerimónia de entrega do Prémio Missão Continente, 

que decorreu no Centro de Saúde de Santa Maria, em 

Bragança, contou com a presença de elementos do Con-

selho de Administração da ULS Nordeste, nomeadamen-

te a Diretora clínica para os Cuidados de Saúde Primá-

rios, Dr.ª Manuela Santos, e o Enfermeiro Diretor, Enf.º 

Urbano Rodrigues, do director da Loja de Bragança do 

Continente, José Ganilho, e de profissionais de saúde da 

ULS Nordeste, entre eles enfermeiros especialistas em 

Enfermagem de Saúde e Materna e Obstétrica ligados 

ao projeto. 

Apoio de proximidade 

Para a Diretora Clínica para os Cuidados de Saúde Primá-

rios, esta iniciativa da ULS Nordeste é fundamental para 

garantir um apoio de proximidade a todas as utentes 

acompanhadas na área da saúde materna indepen-

dentemente do local de residência. 

Também a Enfermeira Conceição Tomé, que integra 
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o projeto, garante que todos os profissionais de saúde 

envolvidos no projeto irão falar a mesma linguagem e 

utilizar a mesma metodologia de trabalho, no sentido de 

ser prestado o mesmo tipo de apoio a uma grávida que 

vive em Bragança ou em Miranda do Douro. 

Desta forma, a ULS Nordeste garante o mesmo tipo de 

apoio na área da saúde materna às utentes acompanha-

das nos 14 Centros de Saúde do distrito de Bragança.    

A apresentação do projeto esteve a cargo dos enfermei-

ros Sofia Morais e Francisco Antunes, especialistas em 

Enfermagem de Saúde Materna e Obstétrica, que enal-

teceram a importância de reforçar o apoio na área da 

saúde materna, no sentido de criar as condições neces-

sárias para que todas as mães possam amamentar de-

pois da saída da maternidade. 

Linha telefónica gratuita e página web facilitam 

comunicação 

Através da criação de uma linha telefónica gratuita é 

facilitada a comunicação com os profissionais de saúde, 

permitindo às mães e seus familiares esclarecer dúvidas 

e solucionar problemas relacionados com a maternida-

de. 

Ao acionar esta linha, o utente irá ser atendido pelo en-

fermeiro especialista em Enfermagem de Saúde Mater-

na e Obstétrica indicado para a sua área de residência. 

Para complementar o apoio disponibilizado através da 

linha telefónica será ainda criada uma página web, onde 

será facultada informação fidedigna sobre a gravidez, o 

parto, a recuperação pós-parto e os cuidados com o be-

bé, abrangendo a segurança, a saúde e a nutrição. 
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Cantinhos de amamentação com mais equipamento 

No âmbito deste projeto, também os cantinhos de ama-

mentação instalados nos 14 Centros de Saúde do distrito 

de Bragança foram dotados de mais equipamento e ma-

terial de apoio para dar resposta às necessidades do pú-

blico-alvo.  

Todos os espaços têm agora cadeirões para amamenta-

ção, suporte para pés, bancos para os enfermeiros da-

rem apoio, máquinas extratoras e material para conser-

vação de leite materno e bancada para bebé.  

Este projeto irá assim contribuir para a melhoria da qua-

lidade de vida das mães/família, dando resposta às suas 

necessidades e indo de encontro às suas expetativas, 

num momento que gera ansiedade e exige adaptações 

diárias no seio familiar. 

A ULS Nordeste recebeu um apoio financeiro de 10.879 

euros através da Missão Continente, para a implementa-

ção deste projeto no terreno. 

A cerimónia de entrega do prémio contou ainda com a 

presença da Leopoldina, que interagiu com os presentes 

e animou um grupo de crianças e jovens do ATL da Casa 

de Trabalho Dr. Oliveira Salazar – Patronato de Santo 

António, em Bragança, que participaram numa ação de 

promoção da saúde sobre alimentação saudável e os 

cuidados a ter durante o Verão, promovida por profissio-

nais de enfermagem da Unidade de Cuidados na Comu-

nidade, no Centro de Saúde. 
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ULS Nordeste vai disponibilizar 
consultas de psico-oncologia 

A Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste vai disponi-

bilizar consultas de Psico-Oncologia para doentes com 

problemas oncológicos e seus familiares, que deixam de 

ter que se deslocar ao Porto para receberem apoio psi-

cológico especializado. 

A implementação desta nova valência nas Unidades de 

Saúde do distrito de Bragança surge na sequência da 

celebração de um protocolo de cooperação entre a ULS 

Nordeste e o Núcleo Regional do Norte da Liga Portu-

guesa Contra o Cancro (LPCC). 

Neste sentido, os psicólogos da ULS Nordeste vão re-

ceber formação na vertente de psico-oncologia, mi-

nistrada pela Liga Portuguesa Contra o Cancro, tendo 

em vista a disponibilização de consultas desta valên-

cia nos Centros de Saúde e nas Unidades Hospitalares 

do distrito de Bragança. 

Nos casos em que os utentes, por razão justificada, não 

possam ser atendidos nas Unidades de Saúde este apoio 

será prestado na Delegação de Bragança da LPCC, que 

irá passar a ter um psicólogo com formação nesta área. 

A referenciação dos doentes oncológicos e dos seus fa-

miliares para as consultas de psico-oncologia pode ser 

feita por iniciativa dos próprios, por referenciação do 

médico da Unidade Hospitalar ou do Centro de Saúde 

que o acompanha ou por indicação da LPCC, desde que 

comprovada a doença oncológica. 

O apoio psicológico especializado em oncologia contribui 

para a melhoria significativa da qualidade de vida dos 

doentes e dos seus familiares e, ao mesmo tempo, pode 

ter influência no aumento do tempo de sobrevida do 

doente oncológico ao estimular um melhor funciona-

mento do sistema imunitário. Poderá contribuir ainda 

para a diminuição do tempo de recuperação clínica, para 

a melhor perceção e controlo sobre a doença, para a 

redução da polimedicação, para a adesão terapêutica 

mais adequada, bem como para a diminuição dos índices 

de perturbações depressivas e de ansiedade. 

Com a disponibilização de consultas de psico-oncologia nas 

Unidades de Saúde do distrito de Bragança, a ULS Nordeste 

reforça os serviços de proximidade disponibilizados aos 

seus utentes, contribuindo assim, de acordo com aquela 

que é a sua missão, para a promoção da saúde e para a 

melhoria do bem-estar da população da região. 
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Miranda do Douro 

ULS Nordeste integra projeto-piloto na 
área da Segurança dos Cuidados de Saúde 

A Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste integra o 

projeto-piloto “Literacia para a Segurança dos Cuidados 

de Saúde”, que resulta da integração dos programas de 

“Educação para a Saúde, literacia e autocuidados” e de 

“Prevenção e gestão da doença crónica”, que irá con-

templar nesta fase inicial nove instituições do Serviço 

Nacional de Saúde (SNS). 

Este novo programa constitui uma das principais referên-

cias técnicas para a realização de um novo patamar da 

qualificação do SNS, designado SNS + Proximidade, que 

tem início com a implementação de um projeto-piloto na 

região Norte. 

Integram o projeto nesta fase experimental, com a 

duração de dois anos, a ULS do Nordeste, o Instituto 

Português de Oncologia do Porto, o Centro Hospitalar 

Tondela-Viseu, a ULS de Castelo Branco, o Centro 

Hospitalar de Leiria, o Centro Hospitalar e Universitá-

rio de Coimbra, o Centro Hospitalar de Lisboa Norte, o 

Centro Hospitalar de Lisboa Central e a ULS do Norte 

Alentejano. 

Este programa tem como principal objetivo aumentar a 

participação dos doentes, dos seus familiares e/ou cuida-

dores na melhoria da qualidade e segurança da presta-

ção de cuidados de saúde, bem como a literacia dos 

utentes. 

A promoção da higiene das mãos, a segurança cirúrgica, a 

segurança na utilização da medicação, a prevenção de que-

das, de úlceras de pressão e a prevenção de infeções e de 

resistência aos antibióticos são as áreas prioritárias em foco 

no âmbito do programa de “Literacia em saúde e integra-

ção de cuidados”. 

A coordenação da execução e a avaliação do programa é 

da responsabilidade da Direção-Geral da Saúde. 
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Unidade Hospitalar de Bragança 

 

Vimos por este meio e em nome de toda a nossa família, agradecer a forma como o nosso pai, Alfredo João Pinto 

Ferreira, foi tratado no Hospital de Bragança, desde o dia em que deu entrada no Serviço de Urgência, passando pelo 

internamento no Serviço de Medicina (Homens) até ao internamento no Serviço de Cirurgia (Homens) para medidas 

de conforto e onde viria a falecer. 

A todos os profissionais destes serviços (Médicos, Enfermeiros, Assistentes, Seguranças, etc…), sem individualizar, 

queremos aqui deixar o nosso muito obrigado pela atenção, carinho, paciência e dedicação com que cuidaram do 

nosso pai. Foram dias de indescritível angústia e sofrimento, pois na certeza do quadro clínico do nosso pai e inevitá-

vel desfecho, o que nos reconfortava era saber que ele estava a ser tratado com muito profissionalismo e solidarie-

dade por todos, que não pouparam esforços para amenizar o seu sofrimento. 

Desejamos que todos continuem a trabalhar com toda a dedicação para minorar o sofrimento de todos aqueles que 

vos procuram debilitados quer física quer psicologicamente. 

Um bem hajam e que Deus vos abençoe a todos. 

A família Ferreira 

Utentes elogiam assistência por parte 
dos profissionais da ULS Nordeste  

 O profissionalismo, a dedicação e a 

qualidade dos cuidados  prestados na 

Unidade Local de Saúde do Nordeste 

são alvo  do reconhecimento tanto de 

entidades nacionais e internacionais,  

como  daqueles  que,  de  forma  dire-

ta,  beneficiam dessa assistência.  

Os elogios chegam aos serviços atra-

vés de palavras de agradecimento e 

demonstrações de carinho, mas tam-

bém sob a forma de mensagens escri-

tas, como as que abaixo se transcre-

vem. 
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Unidade de Cuidados Paliativos 

 

Dr. Duarte Soares e Dra. Sara Fernandes, 

Estimo que se encontrem bem. Em meu nome e da 

minha família agradeço todo o apoio e cuidados que 

tiveram com a minha querida mamã, sem a vossa 

ajuda tudo seria muito mais difícil e complicado. A 

todos vós um muito obrigado. 

Agradeço que reenviem este e-mail a toda a equipa. 

Irei deslocar-me às vossas instalações para vos agra-

decer pessoalmente. 

Mário Prada 

Unidade Hospitalar de Mirandela 

 

Um inesperado episódio de saúde do meu pai, en-

quanto estávamos a gozar a interrupção do trabalho 

da época Pascal, acabou por me fazer sentir orgulho 

em ser transmontana. Os profissionais do Hospital 

de Mirandela demonstraram um grande profissiona-

lismo, caráter e elevado sentido humanitário. 

Não temos palavras para descrever todo o atendi-

mento prestado ao utente e família, tanto no que diz 

respeito aos auxiliares, como aos enfermeiros, como 

aos médicos. A todos um bem-haja. É assim que os 

serviços se distinguem uns dos outros, pelas pessoas 

que os constituem. 

Teresa Capela 

Unidade Hospitalar de Mirandela 

 

Eu, Armindo do Nascimento Sobral, doente internado 

no Hospital de Mirandela, venho por este meio comuni-

car e agradecer o bom atendimento de todo o pessoal 

da enfermaria de Cirurgia que tratou de mim neste in-

ternamento, não esquecendo a assistente social, o 

quanto foram humanos para comigo, não havendo dife-

rença de uns para com os outros em relação ao meu 

bem-estar. 

O meu muito obrigado a todos. 

Armindo do Nascimento Sobral 

Unidade Hospitalar de Mirandela 

 

No dia 9 de março fui com uma familiar à Urgência do 

Hospital de Mirandela, onde passei parte do dia. 

Venho agradecer a toda a equipa que estava de serviço 

e que atendeu e tratou a minha filha, Cátia Andreia Pe-

reira Correia, de 32 anos, e com grau de incapacidade, 

pela atenção e carinho com que ela foi assistida. 

Dr. Juan, Dra. Liliya, Serviço de Radiologia, Enfermeiros, 

Auxiliares e Estagiários, a todos o meu muito obrigado. 

Desejo ao nosso Hospital e a todos os funcionários mui-

tas felicidades. 

Maria Fernanda Pereira Correia 



10 

 AGOSTO 2017 

 

ULS Nordeste reforça recomendações 
sobre os cuidados a ter com o calor  

A Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste tem vindo a 

realizar ações de promoção da saúde junto da população 

do distrito de Bragança direcionadas para os cuidados a 

ter com a exposição ao sol e com o calor intenso. 

Este trabalho desenvolvido na comunidade tem por base 

o Plano de Contingência Específico Saúde Sazonal – Mó-

dulo Verão, coordenado pela Unidade de Saúde Pública 

da ULS Nordeste, que é elaborado segundo o Plano de 

Contingência Nacional da Direção-Geral da Saúde. O mó-

dulo Verão é ativado a 1 de maio e está em vigor até 30 

de setembro. 

Numa região com temperaturas elevadas no Verão e 

marcada pelo envelhecimento da população e pelo isola-

mento, sendo os idosos um grupo vulnerável que neces-

sita de cuidados redobrados, cabe às equipas da ULS 

Nordeste que atuam na comunidade reforçar as reco-

mendações sobre os cuidados a ter com a exposição ao 

sol e com o calor intenso. 

As enfermeiras Ana Sofia Coelho e Patrícia Vieira, inte-

gradas na Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) de 

Bragança, levaram a cabo, no dia 20 de julho, as habitu-

ais visitas domiciliárias a utentes que recebem cuidados 

nas suas próprias casas através dos Cuidados Continua-

dos Integrados.  

Os tratamentos são nesta época do ano acompanhados 

por recomendações importantes para a saúde e bem-

estar dos utentes e da sua família. 

 

Tratamentos acompanhados por recomendações 

para a saúde 

Na aldeia de Parada, as profissionais de saúde fizeram a 

primeira paragem em casa de José Agostinho Costa, de 
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Miranda do Douro 

73 anos, que está a receber tratamento na sequência das 

úlceras que tem nas pernas. A este problema juntam-se as 

dificuldades respiratórias que obrigam o senhor Costa a 

fazer oxigénio regularmente. Estas complicações de saú-

de agravam-se no Verão se não forem tomadas as devi-

das precauções. Por isso, as enfermeiras reforçam as 

recomendações sobre os cuidados a ter com o tempo 

quente em cada visita domiciliária. Beber água mesmo 

quando não tem sede, fazer refeições leves e comer 

mais vezes ao dia, permanecer em ambientes frescos, 

evitar a exposição direta ao sol entre as 11 e as 16 horas, 

usar roupas leves e de cor clara, utilizar chapéu e prote-

tor solar e evitar a exposição dos medicamentos a tem-

peraturas elevadas são alguns dos conselhos deixados 

pelas enfermeiras da ULS Nordeste. José Costa e a espo-

sa conhecem bem estas recomendações, mas confessam 

que nem sempre as cumprem e por isso é sempre im-

portante relembrá-las. E para evitar esquecimentos, as 

profissionais de saúde deixam folhetos informativos so-

bre os cuidados a ter com a exposição ao sol e com o 

calor intenso para que possam ser lidos por toda a famí-

lia. 

Intervenção reforçada junto dos grupos de risco 

As profissionais de saúde da ULS Nordeste seguem via-

gem até à aldeia vizinha de Grijó de Parada ao encontro 

de Deolinda Rodrigues, de 85 anos. Esta utente, depen-

dente, está ao cuidado das filhas e nesta época do ano 

necessita de cuidados redobrados por causa das altas 

temperaturas. As filhas, Guilhermina e Zulmira, confes-
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Alfândega da Fé sam que têm cuidados acrescidos com a mãe com o 

tempo quente, mas dizem que é sempre importante re-

lembrar algumas recomendações e tirar dúvidas com as 

enfermeiras da ULS Nordeste. “Temos o cuidado de utili-

zar roupas frescas e de lhe dar muitos líquidos por causa 

do calor”, afirma Guilhermina Rodrigues. 

Para que as recomendações cheguem a toda a popula-

ção, a ULS Nordeste desenvolve um trabalho em rede 

com outras entidades do distrito de Bragança, de modo 

a abranger toda a comunidade, em particular idosos, 

crianças, grávidas e portadores de doenças crónicas. 

 

Trabalho em rede 

 

“O grande objetivo deste plano é prevenir e minimizar 

os riscos de saúde na população em geral e nos grupos 

vulneráveis em particular”, realça a Dr.ª Inácia Rosa, res-

ponsável da Unidade de Saúde Pública da ULS Nordeste. 

A par das medidas de promoção da saúde na comunida-

de que abrangem as diferentes faixas etárias, no âmbito 

deste plano de contingência os profissionais de saúde 

reforçam ainda a intervenção, principalmente junto dos 

grupos de risco, em situações de temperaturas extre-

mas, tendo por base os alertas emitidos pelo Instituto 

Português do Mar e da Atmosfera. Neste sentido, a par 

do trabalho de promoção da saúde desenvolvido direta-

mente junto da população são também envolvidos os 

lares, centros de dia, jardins-de-infância e escolas. 

Para além das medidas preventivas sobre os efeitos do 

calor intenso na saúde são ainda desenvolvidas ações de 

sensibilização sobre afogamentos, acidentes, toxinfe-

ções alimentares, aumento da população de vetores 

transmissores de doenças, poluição, entre outros temas 

relacionados com acontecimentos cuja frequência pode 

aumentar no Verão. 

Este plano de contingência contempla as vertentes de 

promoção da saúde e de intervenção através da sua im-

plementação e articulação com outros planos nesta área 

de âmbito local, assegurando a eficiência e a eficácia ao 

nível da gestão dos meios disponíveis, quer humanos, de 

informação, infra-estruturas e equipamentos, de modo a 

maximizar os ganhos em saúde. 
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U.H. Mirandela 

Macedo de Cavaleiros 

UCC de Bragança sensibiliza idosos 
para se protegerem do calor  

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

Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) de Bragança 

promoveu, no dia 25 de julho, uma ação de promoção da 

saúde sobre os cuidados a ter com a exposição ao sol e 

com o calor para idosos. 

Esta sessão de sensibilização foi desenvolvida durante o 

2.º Festival Live Alive, organizado pelo Centro Social e 

Paroquial dos Santos Mártires, no âmbito do programa 

CLDS – Contrato Local de Desenvolvimento Social 3G 

Bragança. 

Durante esta ação, a enfermeira Patrícia Vieira, da UCC 

de Bragança, deixou alguns conselhos à população sénior 

sobre hidratação e cuidados de saúde no Verão. Beber 

água mesmo quando não têm sede, fazer refeições mais 

leves e comer mais vezes ao dia, permanecer em ambi-

entes frescos, evitar a exposição direta ao sol, em parti-

cular nas horas de maior calor (entre as 11 e as 16 ho-

ras), usar roupas leves, utilizar chapéu e protetor solar 

foram algumas das recomendações deixadas pela enfer-

meira da ULS Nordeste aos seniores das Instituições Par-

ticulares de Solidariedade Social do concelho de Bragan-

ça que participaram neste evento. 

Este tipo de iniciativas são fundamentais ao nível da 

promoção da saúde, tendo em conta que o calor é 

especialmente perigoso para os grupos de risco, como 

é o caso das pessoas idosas ou com doenças crónicas, 

que podem ter menos perceção nas alterações associa-

das ao calor. 

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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Mirandela 

Vinhais 

Promoção da saúde junto das crianças 
e jovens durante o Verão em Bragança 

A Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) de Bragan-

ça iniciou, no dia 5 de julho, as atividades de promoção 

da saúde e segurança durante o Verão para as crianças e 

jovens que frequentam as Atividades de Tempos Livres 

(ATL) de instituições da cidade. 

A iniciativa “Verão Saudável e Divertido”, integrada no 

projeto “Ser Criança”, teve início no Centro de Atividades 

de Tempos Livres de Santo Condestável, com a realiza-

ção de jogos pedagógicos sobre a prevenção de aciden-

tes no Verão, os cuidados com o sol e a alimentação sau-

dável, nos quais participaram cerca de 70 crianças. 

Neste sentido, os profissionais de saúde da UCC realiza-

ram o Jogo da Glória, abordando os temas da alimenta-

ção saudável e da importância do exercício físico, o jogo 

do tabuleiro, com a escolha dos alimentos para as dife-

rentes refeições, e o jogo sobre os hábitos saudáveis e os 

comportamentos de risco durante o Verão, com desta-

que para os cuidados a ter com o sol e a brincar na água. 

No final desta ação de promoção da saúde foram distri-

buídos folhetos informativos sobre estes temas às crian-

ças, para partilharem com a família e amigos. 

Durante o mês de julho, a UCC de Bragança desenvolveu 

ainda um conjunto de ações de sensibilização sobre ali-

mentação saudável e sobre hábitos saudáveis no Verão 

para as crianças e jovens que frequentam as Férias Des-

portivas e Culturais do Município de Bragança. 

Os jovens foram alertados para as elevadas quantidades 

de açúcar presentes nos refrigerantes, na doçaria e, até, 

no leite com chocolate embalado, bem como para as 

quantidades de gordura saturada presentes em determi-

nadas escolhas alimentares, como por exemplo nas bata-

tas fritas. Por sua vez, foram sensibilizados para a impor-

tância de beberem água e sumos de fruta naturais para 

garantirem uma correta hidratação durante o Verão. 

Para os mais pequenos, os profissionais de saúde passa-

ram a informação sobre hábitos saudáveis com a realiza-

ção de jogos lúdico-didáticos. 

As atividades foram dinamizadas pelas enfermeiras Ana 

Sofia Coelho e Patrícia Vieira e pela nutricionista Lígia 

Afonso da ULS Nordeste, que contaram com o apoio de 

estagiárias de Enfermagem da Escola Superior de Saúde 

do Instituto Politécnico de Bragança. 
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Crianças alertadas para os cuidados 
a ter com o sol em Vila Flor 
A Unidade de Cuidados na Comunidade de Vila Flor/

Carrazeda de Ansiães promoveu, no dia 18 de julho, 

ações de sensibilização sobre “Cuidados a ter com o sol e 

com o calor” para as crianças dos jardins-de-infância da 

vila. 

Esta atividade de promoção da saúde foi desenvolvida 

com as crianças que frequentam as Atividades de Tem-

pos Livres (ATL) da Santa Casa da Misericórdia de Vila 

Flor, do Jardim-de-Infância Flor de Liz e do ATL do Centro 

Social e Paroquial S. Bartolomeu. 

Os mais pequenos foram sensibilizados para a importân-

cia de beberem água, para evitarem a exposição direta 

ao sol, principalmente entre as 11 e as 17 horas, para 

utilizarem protetor solar de fator elevado, bem como 

para se manterem em ambientes frescos em dias de mui-

to calor. 

Estiveram envolvidas nesta atividade 115 crianças do pré-

escolar. 

UCC de Miranda do Douro promove 
a saúde na piscina 

A Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) de Miranda 

do Douro promoveu mais uma atividade de Educação pa-

ra a Saúde na comunidade, desta vez sobre a prevenção 

de complicações de saúde associadas ao calor e à exposi-

ção direta ao sol. 

No âmbito da iniciativa “Saúde na Piscina” os profissio-

nais de saúde abordaram temas relacionados com os 

principais riscos associados às ondas de calor, mas tam-

bém às atividades específicas de Verão, nomeadamente 

higiene corporal, hidratação, alimentação e escolha do 

vestuário, exposição solar (riscos e proteção) e prevenção 

de acidentes. 

No dia 18 de julho, os profissionais de saúde da UCC de 

Miranda do Douro estiveram na Piscina Municipal daque-

la localidade com o grupo de crianças do Programa 

“Férias Ativas”, com o apoio da Unidade Móvel de Saúde. 

Participaram na atividade cerca de 90 crianças, com ida-

des compreendidas entre os 3 e os 10 anos. 
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Saúde Pública sensibiliza festivaleiros 
no Quintanilha Rock 

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

Unidade de Saúde Pública, promoveu ações de sensibili-

zação sobre comportamentos seguros e saudáveis no 

festival de música Quintanilha Rock 2017, que decorreu 

nesta aldeia fronteiriça do concelho de Bragança. 

A iniciativa decorreu no Parque do Colado, onde elemen-

tos da equipa de Saúde Pública da ULS Nordeste afixa-

ram cartazes informativos alusivos às ondas de calor e 

abordaram diretamente os festivaleiros, a quem distribuí-

ram folhetos e deram conselhos sobre os cuidados a ter 

com a exposição ao sol, sobre a importância da hidrata-

ção perante temperaturas altas e sobre comportamentos 

de risco e doenças sexualmente transmissíveis.  

Foi ainda distribuído material para a prevenção destas 

doenças, nomeadamente preservativos, e deixados os 

contactos dos serviços da ULS Nordeste onde se poderão 

deslocar caso necessitem de cuidados de saúde. 

Ação de sensibilização na praia 
fluvial da Congida 

Os profissionais de enfermagem do Centro de Saúde de 

Freixo de Espada à Cinta realizaram, no dia 05 de julho, 

uma ação de sensibilização sobre os perigos da exposi-

ção solar e os cuidados a ter nos dias de calor na praia 

fluvial da Congida. 

Esta iniciativa, no âmbito do programa “Verão Ativo – 

Verão Saudável”, foi desenvolvida em parceria com o 

CLDS 3G. 

A comemoração, denominada o Dia do Biquini, teve co-

mo principal objetivo alertar os banhistas para os cuida-

dos a ter aquando da exposição ao sol e para se protege-

rem e hidratarem nos dias de calor. 
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Sessões de sensibilização sobre o calor 
para crianças e idosos em Mirandela 

A Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) de Miran-

dela promoveu ações de sensibilização sobre os cuidados 

a ter com o calor e com a exposição ao sol para crianças 

e idosos do concelho. 

Neste sentido, duas enfermeiras da UCC estiveram na 

abertura do Parque Aventura para os mais novos, tendo 

sensibilizado os participantes para os cuidados a ter com 

a exposição solar, bem como para os comportamentos 

que devem adotar ao nível da prevenção de acidentes. O 

afogamento foi um dos temas abordados nesta ação, 

tendo em conta que é uma das situações mais comuns 

nesta época do ano, atingindo um elevado número de 

crianças e jovens em momentos de lazer. 

Participaram nesta atividade, organizada pela Liga dos 

Combatentes de Mirandela, cerca de 295 crianças e jo-

vens que frequentam as Atividades de Tempos Livres de 

oito instituições do concelho.  

A UCC de Mirandela realizou ainda sessões de educação 

para a saúde nos lares de idosos do concelho sobre 

“Ondas de Calor”, tendo em vista a prevenção de compli-

cações de saúde na sequência das altas temperaturas 

que se fazem sentir durante o Verão. 

Os idosos com patologias crónicas e/ou acamados são 

um grupo muito vulnerável às alterações climatéricas, 

principalmente no Verão. Com o processo de envelheci-

mento verifica-se a diminuição da sensação de sede, po-

dendo levar a um estado de desidratação ou até à morte. 

Nestas sessões, os profissionais de saúde explicaram o 

conceito de ondas de calor, alertaram para os grupos de 

risco e para os principais sinais e sintomas que surgem 

do excesso de calor no organismo. Estiveram ainda em 

destaque as principais medidas preventivas em situações 

de calor intenso, como o aumento da ingestão de água e 

de sumos de fruta sem adição de açúcar, refeições mais 

frescas e leves, optar por locais mais frescos e arejados, 

aplicação de protetor solar, uso de chapéu e de óculos 

de sol, bem como a utilização de roupas claras, largas e 

de algodão. 
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Alimentação saudável e exercício físico 
no encerramento do “Pé Ativo” 

As crianças do pré-escolar que integram o programa de 

promoção do exercício físico aliado à alimentação saudá-

vel “Pé Ativo”, no qual a Unidade Local de Saúde do Nor-

deste, através da Unidade de Cuidados na Comunidade 

(UCC) de Bragança, é uma das entidades parceiras, parti-

ciparam, no dia 01 de julho, nas atividades de encerra-

mento de mais um ano letivo. 

Os mais pequenos fizeram uma caminhada entre o Insti-

tuto Politécnico de Bragança (IPB) e a Chacra da Coxa, 

onde tiveram oportunidade de degustar um lanche sau-

dável depois de terem participado na sua confeção. As 

crianças demonstraram preferência pelas espetadas de 

fruta, tendo sido elas próprias a selecionar as frutas. 

Seguiu-se a realização de jogos lúdico-didáticos sobre 

alimentação saudável com os profissionais de saúde da 

UCC. No jogo do tabuleiro os mais pequenos seleciona-

ram os alimentos mais adequados para as diferentes re-

feições e no jogo da roda dos alimentos colocaram cada 

um deles no respetivo grupo, realçando aqueles que de-

vem ser consumidos com mais regularidade e em maio-

res quantidades, bem como as suas propriedades nutrici-

onais.  

As crianças participaram ainda em jogos tradicionais, 

como por exemplo saltar à corda, de forma a manterem-se 

ativos. 

Estas atividades, proporcionadas pela ULS Nordeste, 

através da enfermeira Ana Sofia Coelho da UCC de Bra-

gança, pelo IPB, através dos docentes responsáveis pelo 

projeto Dr.ª Catarina Vasques e Dr. Pedro Magalhães, e 

pelos jardins de-infância envolvidos, através das educa-

doras Lurdes, Élia e Lúcia, com o apoio de estagiários de 

Enfermagem e de Educação Social do IPB, foram desen-

volvidas em conjunto com os pais e encarregados de 

educação. 

Esta é uma forma de sensibilizar os mais pequenos e 

também os pais e encarregados de educação para a im-

portância de escolherem alimentos saudáveis e de prati-

carem exercício físico, tendo em vista a promoção da 

saúde e do bem-estar desde a infância. 

Lanches mais saudáveis 

O projeto “Pé Ativo” teve início no ano letivo 2015/2016 

com apenas 39 crianças do Jardim de Infância de Santia-

go, funcionando como uma experiência piloto.  
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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 pro-

moção da alimentação saudável, como por exemplo a 

preparação de lanches saudáveis. 

Ao nível da promoção da alimentação saudável, a cargo 

das enfermeiras/nutricionista  da equipa de Saúde Esco-

lar, a evolução ao nível da preparação dos lanches tem 

sido positiva, demonstrando assim o sucesso do projeto. 

ULS Nordeste avalia literacia em saúde 
dos alunos do distrito de Bragança 

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

equipa de saúde escolar, efetuou, pelo segundo ano con-

secutivo, um estudo para avaliar a literacia em saúde dos 

alunos do distrito de Bragança. 

Para tal foi aplicado um questionário aos estudantes do 

5.º, 7.º, 10.º e 12.º anos de escolaridade do distrito, com 

exceção do concelho de Vila Flor, sendo que em algumas 

escolas o número de questionários aplicados não foi 

significativo. 

Os jovens foram questionados sobre os seus conheci-

mentos e os seus comportamentos relativos a hábitos do 

dia-a-dia, como por exemplo a higiene (oral e corporal), a 

alimentação, o exercício físico, hábitos de sono, bem co-

mo consumos nocivos, substâncias psicoactivas e educa-

ção postural (tema introduzido apenas no ano letivo 

2016/2017) 

Da análise das respostas dadas pelos alunos, este estudo 

permitiu concluir que, na globalidade, os 1401 jovens 

inquiridos estão bem informados relativamente às dife-

rentes temáticas da saúde e bem-estar, demonstrando 

saber quais os hábitos saudáveis e aqueles que são noci-

vos para a saúde. 

Quanto aos comportamentos, os estudantes demonstra-

ram ter hábitos corretos em relação à higiene oral e cor-

poral diária, ao consumo diário do pequeno-almoço, à 

redução do consumo do tabaco e à prática de exercício 

físico em contexto escolar e extra escolar. 

Este estudo permitiu comparar o conhecimento adquiri-

do com os comportamentos reais dos alunos e ainda 

identificar as lacunas existentes entre o nível de literacia 

e os comportamentos, no sentido de implementar um 

projeto de intervenção para o próximo ano letivo. 
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ULS Nordeste representada nas Jornadas 
de Promoção e Educação para a Saúde 

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

Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) de Bragança 

– equipa de saúde escolar do Agrupamento de Escolas 

Miguel Torga (AEMT), participou, no dia 03 de julho, nas 

Jornadas “A Escola – Espaço de promoção de Saúde e 

Bem-Estar”, que decorreram em Coimbra. 

Esta iniciativa, integrada na Promoção e Educação para a 

Saúde (PES) em meio escolar, foi organizada pela Direção

-Geral da Educação, em parceria com a Direção-Geral da 

Saúde, e teve como principal objetivo dar a conhecer os 

projetos desenvolvidos a nível nacional nesta área, pro-

movendo a reflexão e partilha de experiências entre as 

equipas de saúde escolar de todo o País. 

A equipa de Bragança apresentou o Projeto de Promoção 

e Educação para a Saúde de-

senvolvido no AEMT, no trié-

nio 2014-2017, denominado 

“Promoção e Educação para a 

Saúde – Um Programa de To-

dos e para Todos”, como 

uma prática de referência em 

saúde escolar a nível nacio-

nal. 

No âmbito da apresentação 

foi realçado o projeto de promo-

ção de competências socioemo-

cionais “Eu e tu: aprender a 

SER”, integrado no programa 

PES do AEMT, que é transversal 

a todos os ciclos de ensino e 

envolve toda a comunidade es-

colar, desde alunos, encarregados de educação/famílias, do-

centes e funcionários. 

Estas Jornadas pretendem ser um espaço de partilha de 

práticas de referência ao nível da Educação para a Saúde, 

tendo em vista o desenvolvimento de competências pes-

soais, cognitivas e socioemocionais, bem como a promo-

ção da literacia em saúde dos alunos. 

A Unidade Local de Saúde do Nordeste esteve represen-

tada neste evento pelas enfermeiras Anabela Martins, 

coordenadora da UCC de Bragança e Ana Sofia Coe-

lho, gestora da comunidade escolar do  AEMT e promo-

tora do PES neste agrupamento. Esteve também presen-

te a professora Gracinda Amaro, coordenadora do PES do 

AEMT. 
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Ação de sensibilização sobre alimentação 
saudável para idosos em Carrazeda  
A Unidade De Cuidados na Comunidade (UCC) de Vila 

Flor/Carrazeda de Ansiães promoveu, no dia 06 de julho, 

uma sessão de sensibilização sobre alimentação na Ter-

ceira Idade no Centro Social e Paroquial de Mogos, no 

concelho de Carrazeda de Ansiães. 

Esta ação, realizada pela nutricionista da ULS Nordeste 

Eliana Bartolo, contou com a participação de 15 colabora-

dores daquela instituição de solidariedade social. 

Durante a sessão foram abordados temas relacionados 

com a alimentação nesta faixa etária, desde a confeção 

de refeições para idosos, a composição das mesmas, o 

guia da alimentação na Terceira Idade, bem como a ali-

mentação adequada para idosos com determinadas pato-

logias. 

Avaliação dos fatores de risco da 
diabetes na comunidade 

Os profissionais de saúde do Centro de Saúde de Freixo 

de Espada à Cinta promoveram, no dia 26 de julho, uma 

ação de sensibilização tendo em vista a prevenção da Dia-

betes Tipo II na comunidade. 

Com recurso à Unidade Móvel de Saúde, a equipa deslocou-

se à aldeia de Fornos, onde avaliou os fatores de risco que 

contribuem para o aparecimento da doença, nomeada-

mente a tensão arterial, peso, altura, glicemia capilar, 

frequência cardíaca e índice de massa corporal. 

Os profissionais de saúde sensibilizaram ainda a popula-

ção para a importância de adotarem hábitos de vida sau-

dáveis, optando por uma alimentação equilibrada e varia-

da e praticando exercício físico com regularidade. 
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Rastreio ao VIH/SIDA em Freixo de 
Espada à Cinta 

O Centro de Saúde de Freixo de Espada à Cinta iniciou, no 

dia 26 de julho, a ação “Prevenção e Deteção da Infeção 

pelo VIH /SIDA”, que decorre no âmbito das sessões de 

sensibilização realizadas durante o Verão. 

Os profissionais de saúde, com recurso à Unidade Móvel de 

Saúde, irão estar na Praia Fluvial da Congida e junto às Pisci-

nas Municipais todas as quartas-feiras, no sentido de sensi-

bilizar a população para os benefícios do rastreio regular.  

Neste sentido, são efetuados testes rápidos ao VIH/SIDA, 

que são anónimos e gratuitos, sendo o resultado entre-

gue num período entre 30 a 60 minutos.  

A par do rastreio, os profissionais de saúde sensibilizam 

para os cuidados a ter ao nível da prevenção desta doen-

ça, disponibilizam informação e distribuem preservativos 

masculinos e femininos, tendo em vista a prevenção da 

infeção pelo VIH/SIDA. 

Freixo de Espada à Cinta comemorou 
o Dia Mundial dos Avós 

O Centro de Saúde de Freixo de Espada à Cinta associou-se 

ao CLDS – Contrato Local de Desenvolvimento Social 3G e 

ao Município na comemoração do Dia Mundial dos Avós, 

que se assinalou no dia 26 de julho.   

Foram desenvolvidas atividades lúdicas e de pro-

moção da saúde com os idosos, que tiveram opor-

tunidade de conviver com as crianças.   

Esta iniciativa teve como principal objetivo reconhecer a 

importância dos avós na educação das crianças, assim 

como a promoção de hábitos de vida saudáveis para o 

envelhecimento ativo e com qualidade, garantindo o 

bem-estar da população sénior. 
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Utentes da UDEP participaram em 
atividades lúdicas e desportivas 

Os utentes da UDEP – Unidade de Doentes Crónicos de 

Evolução Prolongada, integrada na Unidade Local de Saúde 

(ULS) do Nordeste, participaram pela primeira vez, no 

dia 07 de julho, num jogo de hóquei em campo, realiza-

do no sintético na Quinta da Trajinha. 

Esta atividade foi desenvolvida em conjunto com utentes 

do Centro Social dos Santos Mártires, o que proporcio-

nou o convívio entre todos os participantes, que se mos-

traram alegres e motivados durante o jogo. 

Esta modalidade vem complementar o leque de ativida-

des desportivas proporcionadas aos utentes da UDEP, 

que já têm vindo a participar em jogos, nomeadamente 

de futebol, com utentes de outras instituições da cidade.  

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. 

No dia 11 de julho, os utentes da UDEP tiveram ainda 

oportunidade de fazer um passeio no comboio turístico, 

com passagem pelos principais pontos de interesse da 

cidade de Bragança. 

Esta atividade foi desenvolvida em conjunto com duas 

instituições de solidariedade social, nomeadamente o 

Centro de Educação Especial e o Centro Social dos San-

tos Mártires, proporcionando assim o convívio entre to-

dos os utentes. 

Participaram nesta iniciativa, proporcionada pela União 

de Freguesias da Sé, Santa Maria e Meixedo, que consi-

derou o pedido conjunto, cerca de 40 utentes. 

Esta atividade de lazer e convívio contribuiu para a pro-

moção da saúde e bem-estar dos utentes, enquadrando-

se no trabalho desenvolvido pela ULS Nordeste no âmbi-

to daquela que é a sua missão. 
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Consulta de diagnóstico precoce do 
cancro oral em Macedo de Cavaleiros 

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

no dia 22 de julho, consultas gratuitas de Diagnóstico 

Precoce do Cancro Oral, no Centro de Saúde de Mace-

do de Cavaleiros. 

Estas consultas são promovidas pela Delegação de Bra-

gança da Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC) - Nú-

cleo Regional do Norte, em parceria com a Unidade Mó-

vel de Estomatologia e Medicina Dentária da Liga Contra 

o Cancro e a Associação Portuguesa de Medicina Dentá-

ria Hospitalar. 

Esta iniciativa tem como objetivo detetar lesões da cavi-

dade oral numa fase inicial, prevenindo assim, através de 

um simples rastreio, situações mais graves. 


