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EDITORIAL 

A violência – flagelo que não escolhe sexo, idade, 

religião, meio social ou nível académico - é um grave 

problema de saúde pública, ao qual a Unidade Local 

de Saúde (ULS) do Nordeste está obviamente atenta.  

Conscientes do seu papel primordial no apoio, sinali-

zação e encaminhamento das vítimas, os profissio-

nais de saúde dos diversos serviços e níveis de cuida-

dos desta ULS desenvolvem um importante trabalho, 

quer na relação estabelecida com as vítimas e na 

orientação para a solução do problema, quer, desde 

logo, na prevenção dessa ocorrência.  

Além da assistência clínica específica prestada aos 

utentes nesse âmbito, é de salientar a articulação 

constante da ULS Nordeste com inúmeros parceiros 

da comunidade, tendo em vista a educação para a 

saúde e o combate a toda e qualquer violência: físi-

ca, psicológica, sexual, contra mulheres, idosos, cri-

anças ou qualquer pessoa desprotegida. 

Contribuindo para uma adequação das respostas 

existentes à realidade desta problemática, a ULS do 

Nordeste manter-se-á empenhada no desenvolvi-

mento de uma estratégia concertada de Combate à 

Violência Doméstica e de Género no distrito de Bra-

gança. É disso exemplo recente a parceria para a 

criação de um segundo Núcleo de Apoio às Vítimas, 

com sede em Torre de Moncorvo. 

Juntos somos mais fortes e construiremos uma soci-

edade melhor. Os utentes da ULS Nordeste sabem 

que podem contar com o total apoio dos profissio-

nais de saúde nesse sentido.  

 

O Presidente do Conselho de Administração  

Dr. Carlos Alberto Vaz 

SETEMBRO 2017 
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ULS Nordeste é parceira em projeto 
de apoio às vítimas de violência  

A Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste é parceira 

na implementação de uma estratégia de Combate à Vio-

lência Doméstica e de Género no distrito de Bragança, 

que reforça o apoio nesta área com a criação de um se-

gundo Núcleo de Apoio às Vítimas com sede em Torre de 

Moncorvo, que abrange ainda o concelho de Alfândega 

da Fé. 

A iniciativa é da Secretaria de Estado para a Cidadania e 

a Igualdade e baseia-se na Estratégia Nacional de Com-

bate à Violência Doméstica e de Género, que visa uma 

territorialização das respostas na área da violência.  

O objetivo é enfatizar as ações de formação, sensibiliza-

ção e aprofundamento do conhecimento nesta área, de-

vidamente articulado com as forças de segurança, as en-

tidades com competência em matéria de saúde e prote-

ção social e as organizações não governamentais, tendo 

em vista uma cobertura nacional progressiva dos servi-

ços de apoio e proteção à vítima.  

Neste sentido, foi formalizado um protocolo, no passado 

dia 25 de julho, que envolve a Secretaria de Estado para 

a Cidadania e a Igualdade, os Municípios de Alfândega da 

Fé e de Torre de Moncorvo, a Comissão para a Cidadania 

e a Igualdade de Género, o Centro Distrital de Bragança 

do Instituto da Segurança Social, a Delegação Regional 

do Norte do Instituto de Emprego e Formação Profissio-

nal, a Direção - Geral dos Estabelecimentos Escolares, a 

Unidade Local de Saúde do Nordeste, o Instituto Nacio-

nal de Medicina Legal e Ciências Forenses, a Direção Ge-

ral de Reinserção e Serviços Prisionais, as Comissões de 

Proteção de Crianças e Jovens de Alfândega da Fé e de 

Torre de Moncorvo, a GNR, a Liga dos Amigos do Centro 

de Saúde de Alfândega da Fé, a Santa Casa da Misericór-

dia de Torre de Moncorvo e a Fundação Francisco Antó-

nio Meireles.  

No âmbito desta parceria cabe à ULS Nordeste divulgar 

informação junto das populações e sensibilizar os profis-

sionais dos diferentes serviços para a igualdade de géne-

ro e para a prevenção da violência ao longo do ciclo de 

vida, incrementar a formação e preparação dos profissio-

nais nesta área, recolher e organizar a informação casu-

ística sobre as situações de violência atendidas nos servi-

ços, prestar apoio de consultadoria aos profissionais e 

equipas de saúde no que respeita à sinalização, acompa-

nhamento ou encaminhamento dos casos, bem como 

intervir junto de agressores/as ou vítimas que apresen-

tem consumos de substâncias legais ou ilegais. 
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Utentes enaltecem cuidados de saúde 
prestados na 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. 

Unidade Hospitalar de Bragança 

Venho por este meio em nome de toda a nossa família prestar todo o nosso agradecimento pela forma como o nosso Pai foi tra-

tado durante o tempo que esteve internado no Serviço de Medicina Intensiva da Unidade Hospitalar de Bragança. 

Porque acreditamos no respeito e na consideração pela dignidade da pessoa humana vimos por este meio fazer nota dos serviços 

prestados por toda a equipa do serviço já citado. Durante sete longas semanas o pessoal médico, de enfermagem, auxiliares e 

outros técnicos ofereceram-nos, para além dos serviços de saúde ao nosso Pai, sorrisos, palavras amigas e disponibilidade total 

para o nosso sofrimento de filhos. 

Nestes momentos difíceis são essas atitudes que fazem toda a diferença. Quando tocávamos a campainha do serviço, angustia-

dos sem saber o que íamos encontrar, era uma cara amistosa e quase piedosa que nos recebia. Era ouvirmos a informação do 

médico “A situação do Pai é muito grave mas ainda não desistimos dele!” que nos deu alento e coragem. Sentimos, no nosso ínti-

mo, o desfecho a chegar e temos a certeza que foi feito todo o possível neste Serviço para ser contrariado. Mas a mão de Deus é 

mais forte e o destino quis que fosse assim. 

Resta-nos agradecer a todos (sem individualizar) e desejar que assim continuem para que nos momentos mais desprotegidos das 

nossas vidas sejamos todos bem acompanhados e tratados, porque todos adoecemos e morremos um dia. 

Um bem-haja a todos. 

Cédric Lopes Cheio 
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Agradecimento público aos Serviços de Saúde da ULS 

Levo ao conhecimento e dou testemunho de que fui surpreen-

dido por bactéria ou bacilo infecioso muito agressivo e difícil de 

controlar quando fui sujeito a cirurgia da anca, que depois trou-

xe por arrastamento outras complicações, que me obrigaram a 

permanecer internado por meses, pelo que tenho por conheci-

mento pessoal o que aqui posso afirmar, porque passei pelas 

três Unidades Hospitalares, nomeadamente Macedo de Cava-

leiros, Mirandela e Bragança, e quatro vezes sujeito a cirurgias 

nos blocos. 

O distrito de Bragança pode orgulhar-se dos Serviços de Saúde 

que tem, embora nalguns casos existam carências de meios 

técnicos e humanos. 

O meu testemunho é de que com os meios que as três Unidades 

possuem, prestam aos doentes que por lá passam todos os cuida-

dos com elevado desempenho das funções inerentes à saúde. 

Agradeço aos senhores cirurgiões e médicos todo o empenho e 

elevado grau de profissionalismo sempre no sentido de repara-

ção da saúde dos seus doentes assistidos. 

Agradeço às senhoras enfermeiras e aos senhores enfermeiros 

pelo elevado profissionalismo nos cuidados prestados aos do-

entes que assistem com todo o carinho e humanidade para a 

sua recuperação rápida. 

Agradeço às senhoras auxiliares da limpeza pelo brioso desem-

penho das suas funções de limpeza nas enfermarias, balneários 

e lavabos sempre limpos e asseados. 

Agradeço às senhoras dos serviços de cozinha e refeições pelo 

estímulo de que para resistir temos de comer (cito aqui o que 

se passou comigo na Unidade de Saúde de Macedo de Cavalei-

ros quando eu um dia não comi por a refeição estar salgada 

para mim, a senhora cozinheira, de quem não sei o nome, ao 

ter conhecimento que não comi veio à enfermaria a dizer-me 

que eu tinha de comer, que ele ia fazer-me outra comida que 

não tivesse tanto sal). É brioso a humanidade que existe no 

tratamento aos doentes em todas as Unidades Hospitalares. 

A toda a administração, cirurgiões, médicos, enfermeiros e téc-

nicos auxiliares de apoio, a todos sem exceção agradeço com 

estima e elevada consideração. 

Os meus respeitosos cumprimentos 

José Aníbal Exposto 

Unidade Local de Saúde do Nordeste 

Sou Maria de Lourdes Durana, filha de João Manuel, resi-

dente em Freixo de Espada-à-Cinta, e pretendo formali-

zar o meu agradecimento e sensibilização relativamente 

ao modo como o meu pai foi tratado. 

Sublinho a dedicação do Dr. Roberto, a quem direciono 

um bem-haja! 

Respeitosamente e muito grata. 

Maria de Lourdes Durana 

Unidade Hospitalar de Mirandela 

Eu, Carla Sofia Garcia, residente na cidade do Porto, que-

ro agradecer a forma como foram prestados os cuidados 

médicos por Liliya Malanka e Luísa Vicente e restante 

equipa de enfermeiros e auxiliares de ação médica no 

Hospital de Mirandela. 

A minha mãe, Lídia Conceição Garcia, não podendo agra-

decer, fica da minha parte um louvor pela qualidade do 

atendimento prestado. 

O nosso muito obrigado. 

Carla Sofia Garcia 
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Miranda do Douro 

Psicólogas da ULS receberam 
formação na área da Oncologia 

As psicólogas da Unidade Local de Saúde (ULS) do Nor-

deste receberam formação em psico-oncologia, tendo 

em vista a disponibilização de consultas desta valência 

nos Centros de Saúde e nas Unidades Hospitalares do 

distrito de Bragança. 

Nas ações, ministradas por formadores da Liga Portugue-

sa Contra o Cancro (LPCC), na Escola Superior de Saúde 

do Instituto Politécnico de Bragança (IPB), participaram 

profissionais da ULS Nordeste e do IPB, que tiveram 

oportunidade de aprofundar os conhecimentos nesta 

área específica da psicologia. 

As consultas de psico-oncologia para doentes com pro-

blemas oncológicos e seus familiares irão ser implemen-

tadas na ULS Nordeste na sequência da celebração de 

um protocolo de cooperação com o Núcleo Regional do 

Norte da LPCC, tendo em vista o reforço dos serviços de 

proximidade disponibilizados à comunidade. Desta for-

ma, os doentes e seus familiares passam a dispor de 

apoio psicológico especializado nas Unidades de Saúde 

do distrito de Bragança, deixando assim de ter que se 

deslocar ao Porto. 

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 poderá 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 . 

Com a disponibilização de consultas de psico-oncologia 

nas Unidades de Saúde do distrito de Bragança, a ULS 

Nordeste contribui, 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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II Jornadas de Nutrição - Inscrições 
a decorrer 

Estão a decorrer as ins-

crições para as II Jorna-

das de Nutrição da ULS 

do Nordeste, agenda-

das para os dias 18 e 

19 de Setembro, no 

auditório da Escola 

Secundária Emídio 

Garcia, em Bragança.   

A iniciativa é organizada pelos Serviços de Nutrição e 

Alimentação e de Desenvolvimento e Formação, pelo 

Grupo de Nutrição Artificial e pelo Gabinete de Comuni-

cação e Imagem da ULS Nordeste. 

Estas jornadas, 

destinadas a 

profissionais 

de saúde 

(médicos, en-

fermeiros, far-

macêuticos, 

nutricionistas 

ou outros), 

têm como 

principal obje-

tivo melhorar 

a literacia dos 

mesmos no 

que respeita à 

nutrição, ali-

mentação e às 

terapêuticas 

nutricionais em contexto clínico e na comunidade. 

Do programa das II Jornadas de Nutrição fazem parte 

diversos temas relacionados com esta vertente da Saúde, 

nomeadamente “Nutrição comunitária e Saúde Pública”, 

“Articulação de Cuidados Nutricionais entre o Interna-

mento e a Comunidade”, “Risco Nutricional”, “Cuidados 

Paliativos” e “Nutrição Artificial”. 

Participam como oradores nestas Jornadas profissionais 

de diferentes Serviços da ULS Nordeste e de outras insti-

tuições de saúde. 

As inscrições deverão ser efetuadas mediante preenchi-

mento da ficha de inscrição (abaixo) e enviadas para o e-

mail: formacao@ulsne.min-saude.pt 

 

mailto:formacao@ulsne.min-saude.pt
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Medicina Física e Reabilitação 
promove desenvolvimento saudável  

A ULS do Nordeste, através do Serviço de Medicina Física 

e Reabilitação (MFR), efetuou rastreios nas áreas da Te-

rapia da Fala e da Terapia Ocupacional a 574 crianças do 

distrito de Bragança, mais precisamente aos alunos do 

penúltimo ano do pré-escolar no ano letivo 2016-2017. 

Este projeto abrangeu crianças a frequentar os jardins de 

infância dos 12 concelhos servidos pela ULS Nordeste, 

permitindo realizar uma avaliação multidisciplinar que 

abrange as áreas da fala e linguagem, a motricidade fina 

(movimentos de precisão, como por exemplo usar um 

lápis ou uma tesoura) e perceção visual. 

Das 574 crianças avaliadas, 95 foram sinalizadas para 

acompanhamento direto, ou seja para consulta de fisia-

tria e intervenção terapêutica, 199 foram indicadas para 

acompanhamento indireto e posterior reavaliação e 473 

crianças não apresentavam qualquer alteração ao nível 

do seu desenvolvimento nestas áreas.  

Ao nível do acompanhamento direto, 63 crianças apre-

sentavam necessidades de intervenção ao nível da Tera-

pia da Fala, 11 ao nível da Terapia Ocupacional 

(motricidade fina e percepção visual) e 21 apresentavam 

necessidades de intervenção nas duas áreas. 

A realização destes rastreios pelo Serviço de MFR da ULS 

do Nordeste permite o acompanhamento terapêutico 

especializado destas crianças para que possam adquirir 

atempadamente as competências de que necessitam 

para terem aproveitamento escolar, colmatando-se as-

sim dificuldades ao nível da aprendizagem e obtendo-se 

importantes ganhos em saúde. 

Posturas corretas e  

transporte da mochila 

Por sua vez, os fisioterapeutas do Serviço de MFR reali-

zaram, ao nível do pré-escolar, ações de sensibilização 

aos alunos do último ano deste nível de ensino, com o 

objetivo de os preparar para um novo ciclo de ensino 

com maiores exigências físicas, evitando assim alguns 

problemas músculo-esqueléticos e alterações posturais. 

Neste âmbito, foi apresentada a 636 crianças uma banda 

desenhada alusiva às posturas corretas em qualquer po-

sição, salientando a postura sentado, transporte e arru-

mação do interior da mochila e transporte e manusea-
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mento de cargas, seguida de uma demonstração prática e 

entrega de folhetos informativos alusivos ao tema. As 

educadoras foram ainda alertadas para a importância de 

informar os pais acerca da compra das mochilas, no senti-

do de as mesmas só serem compradas no final do pré-

escolar, em que a criança deve estar presente no mo-

mento da compra para a experimentar e verificar se se 

ajusta às suas características físicas.   

As ações de sensibilização na área da Fisioterapia 

abrangeram ainda 1.740 alunos do 5.º e 7.º anos, com 

sessões de esclarecimento seguidas de demonstrações 

práticas, aplicação de um questionário de conheci-

mentos no final de cada sessão e entrega de folhetos 

informativos sobre as posturas corretas em todas as 

atividades, salientan-

do o uso das novas 

tecnologias. 

O projeto englobou 

ainda a aplicação de 

um questionário de 

diagnóstico aos alunos 

do 10.º e 12.º anos, 

com o objetivo de co-

nhecer a literacia e o 

comportamento em 

saúde dos alunos nes-

te ciclo de ensino.   
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Miranda do Douro 

Sensibilização sobre os cuidados a 
ter com o calor em Macedo  

A Unidade de Saúde Pública da Unidade Local de Saúde 

(ULS) do Nordeste desenvolveu, durante os meses de 

julho e agosto, diversas ações de sensibilização sobre os 

cuidados a ter com o calor junto da comunidade. 

Estas ações, reforçadas junto dos grupos de risco, foram 

desenvolvidas no âmbito do Plano de Contingência Espe-

cífico Saúde Sazonal – Módulo Verão. 

Em Macedo de Cavaleiros, a equipa de Saúde Pública, em 

parceria com a Operação Armórica (entidade que resulta 

da junção da Câmara Municipal e da Santa Casa da Mise-

ricórdia), desenvolveu “ateliers de saúde” para as crian-

ças que frequentaram as Atividades de Tempos Livres 

(ATL) do Município. Cerca de 160 crianças, dos 5 aos 16 

anos, participaram em diversas atividades lúdico-

pedagógicas direcionadas para os cuidados a ter com o 

sol e com o calor, desde pinturas, jogos para seleção do 

vestuário adequado às ondas de calor e de identificação 

dos cuidados a ter na praia, na piscina e ao ar livre. Fo-

ram ainda entregues folhetos informativos sobre o tema 

às crianças para levarem aos pais e familiares. 

Foram ainda desenvolvidas ações de sensibilização sobre 

esta temática para a população das aldeias do concelho 

de Macedo de Cavaleiros, com o apoio da Unidade Móvel 

de Saúde. 

Nestas sessões foram abordados os benefícios do sol e o 

impacto das ondas de calor na Saúde e foram distribuí-

dos folhetos informativos sobre estas temáticas. 

Estas ações foram desenvolvidas pela equipa da Saúde 

Pública, tendo estado envolvidas as técnicas Ana Paula 

Sousa, Carla Quintas e Marisa Rodrigues. 
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Alfândega da Fé 

Formação em higiene das mãos em 
Carrazeda de Ansiães 

A Unidade de Cuidados na Comunidade de Vila Flor / Car-

razeda de Ansiães realizou, no dia 14 de agosto, forma-

ção em “Higiene das Mãos”.  

A iniciativa decorreu no Lar da Santa Casa da Misericórdia de 

Carrazeda de Ansiães e no Lar de Pombal de Ansiães, abran-

gendo um total de 20 colaboradoras destas instituições. 

A formação, ministrada pela Enf.ª Anabela Vicente, teve 

como objetivo promover a adesão das profissionais às 

medidas preconizadas de higiene das mãos, reforçando 

os conhecimentos nesta matéria e contribuindo assim 

para a diminuição das infeções associadas aos cuidados 

de saúde. 

Crianças de Carrazeda sensibilizadas 
para os cuidados a ter com o sol 
Cerca de 45 crianças participaram numa ação de sensibi-

lização sobre os cuidados a ter com o sol e o calor inten-

so realizada, no dia 7 de agosto, pela Unidade de Cuida-

dos na Comunidade (UCC) de Vila Flor/Carrazeda de An-

siães.  

No âmbito desta iniciativa, direcionada para as crianças 

que frequentam o Centro de Atividades de Tempos Li-

vres de Carrazeda de Ansiães, os profissionais de saúde 

da UCC alertaram os mais pequenos para a importância 

de se protegerem dos raios ultravioletas, evitando a ex-

posição solar nas horas de maior calor (entre as 11 e as 

17 horas), de utilizarem chapéu e protetor solar, e de 

beberem muita água para se hidratarem.  
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Macedo de Cavaleiros 

Rastreio do cancro oral no Centro 
de Saúde de Vinhais  
O Centro de Saúde de Vinhais acolheu, no dia 12 de agosto, 

mais um rastreio de Diagnóstico Precoce do Cancro Oral.  

Esta iniciativa, que tem vindo a ser realizada em diversos 

municípios do distrito, tem como objetivo disponibilizar à 

população, de forma gratuita, consultas especializadas, 

onde é possível diagnosticar precocemente eventuais 

situações de risco e evitar assim maiores riscos e compli-

cações de saúde oral.  

A ação, apoiada como habitualmente pela Unidade Local 

de Saúde (ULS) do Nordeste, foi levada a cabo pela Dele-

gação de Bragança da Liga Portuguesa Contra o Cancro 

(LPCC) - Núcleo Regional do Norte, em parceria com a 

Unidade Móvel de Estomatologia e Medicina Dentária da 

Liga Contra o Cancro e a Associação Portuguesa de Medi-

cina Dentária Hospitalar. 

Rastreios do VIH/SIDA em Vila Flor 
e em Carrazeda de Ansiães  

A Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) de Vila 

Flor/Carrazeda de Ansiães comemorou, no dia 11 de 

agosto, o Dia Internacional da Juventude. 

No âmbito desta data comemorativa, os profissionais de 

saúde levaram a cabo uma 

ação de sensibilização sobre 

a prevenção do VIH/SIDA e 

efetuaram rastreios da doen-

ça com recurso à Unidade 

Móvel de Saúde, junto às 

Piscinas Municipais de Carra-

zeda de Ansiães e de Vila 

Flor. 

A população foi assim alertada para os comportamentos 

de risco e para as medidas de prevenção do VIH/SIDA. 

No decorrer desta ação, os profissionais de saúde da 

UCC de Vila Flor/Carrazeda de Ansiães realizaram 19 

testes para a deteção precoce da doença. 
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Mirandela 

Vinhais 

Médico interno da ULS Nordeste 
vence prémio de investigação  

O médico interno do Ano Comum na ULS do Nordeste – 

Unidade Hospitalar de Mirandela, Dr. Hugo Sousa, ven-

ceu a edição de 2017 do Prémio de Diagnóstico Abbott, 

atribuído anualmente pela Sociedade Europeia de Virolo-

gia Clínica a profissionais que se destaquem nesta área de 

estudo.  

O clínico, que é também investigador do Serviço de Viro-

logia do Instituto Português de Oncologia do Porto, é o 

primeiro português a ser distinguido com este prémio, 

que será entregue este mês, em Stresa, Itália, durante o 

congresso anual da Sociedade Europeia de Virologia 

Clínica. 

No cerne da atribuição deste prémio está a descrição, 

inédita em seres humanos, de uma mutação genética no 

citomegalovírus que afeta doentes transplantados. 


