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EDITORIAL 

É fortemente aconselhado que, tanto os cida-

dãos em geral, como os profissionais de saúde 

em particular, tomem a vacina contra a gripe. 

É esta a melhor forma de cada um contribuir 

para a sua proteção e a daqueles que o rodei-

am. Por isso, a Unidade Local de Saúde (ULS) 

do Nordeste faz desde já um forte apelo no 

sentido de todos se vacinarem. 

E sendo a prevenção “o melhor remédio”, tem 

vindo a ser feita por esta Unidade Local de 

Saúde uma cada vez maior sensibilização para 

a importância da adoção de comportamentos 

saudáveis. Foi nesse sentido que decorreram, 

com grande êxito, as II Jornadas de Nutrição 

da ULS Nordeste, uma iniciativa a continuar e 

a replicar por outras valências, com benefícios 

para profissionais e utentes.  

Tal como o projeto “STOP Infeção”, cujo su-

cesso nesta ULS tem sido elogiado por peritos 

externos, e que está já a ser disseminado por 

muitos mais serviços hospitalares, com o 

apoio do Grupo de Coordenação Local do 

PPCIRA – Programa Nacional de Prevenção e 

Controlo de Infeções e de Resistência a Anti-

microbianos. Também aqui a prevenção é a 

chave do sucesso. Continuaremos a tentar 

abrir portas… 

O Presidente do Conselho de Administração  

Dr. Carlos Alberto Vaz 

OUTUBRO 2017 
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Projeto “Stop Infeção Hospitalar!” alargado 

a todos os Serviços na ULS Nordeste  

A Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste deu 

início, no passado mês de setembro, ao processo de 

disseminação do projeto “Stop Infeção Hospitalar!” 

na instituição, de forma a abranger todos os Servi-

ços.  

Este alargamento decorreu na sequência da visita 

de acompanhamento da Comissão Executiva 

(Fundação Calouste Gulbenkian e Institute for He-

althcare Improvement) do projeto “Stop Infeção 

Hospitalar!”, que decorreu no passado mês de junho. 

De realçar que os excelentes resultados obtidos, ao 

longo de 18 meses, na diminuição das taxas de infe-

ção nos diversos fluxos de trabalho, nomeadamente 

(ITUACV – Infeção do Trato Urinário Associado a Ca-

teter Vesical; ILC – Infeção do Local Cirúrgico; 

ICSRCVC – Infeção da Corrente Sanguínea relaciona-

da com Cateter Vascular Central; PAI – Pneumonia 

Associada a Intubação), foram determinantes para 

incluir no projeto “Stop Infeção hospitalar!” todos 

os serviços da ULS Nordeste (Quadro1). 

A disseminação iniciou-se com uma primeira reu-

nião de preparação, que decorreu no dia 14 de se-

tembro, com o Conselho de Administração, Dire-

ções de Serviço (Serviços a serem intervencionados 

no segundo semestre de 2017) e Equipas “Stop Infe-

ção Hospitalar!”. 
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As Equipas “Stop Infeção Hospitalar!”, pelo facto de 

possuírem os conhecimentos e experiência na ope-

racionalização do projeto, seguindo a metodologia 

colaborativa, serão os elos dinamizadores da disse-

minação nas equipas alvo (Quadro 2). 

 A Equipa de Liderança “Stop Infeção Hospitalar!” 

planeia, organiza e controla o processo de dissemi-

nação em estreita colaboração com as Direções de 

Serviço e envolvimento do Conselho de Administração. 

Ao longo de três anos irão ser disseminados os Flu-

xos de trabalho: ITUACV – Infeção do Trato Urinário 

Associado a Cateter Vesical; ILC – Infeção do Local 

Cirúrgico; ICSRCVC – Infeção da Corrente Sanguínea 

Relacionada com Cateter Vascular Central, em con-

formidade com a tipologia dos diversos Serviços da 

ULS Nordeste. 

Para o sucesso da ampliação do projeto “Stop Infe-

ção Hospitalar!” é imprescindível o envolvimento 

dos profissionais da ULS Nordeste para a adoção de 

boas práticas (adesão aos Feixes de prevenção ≥ 

95%), baseadas na evidência, com resultados positi-

vos a nível mundial e nos serviços da ULS Nordeste. 

De realçar ainda, que esta disseminação tem como 

enquadramento legal o Despacho n.º 2757/2017, 

publicado no Diário da República n.º 66/2017, Série 

II, de 2017-04-03, que estabelece disposições e de-

termina que a Direção-Geral da Saúde, através do 

Programa de Prevenção e Controlo da Infeção e das 

Resistências Antimicrobianas, celebra um acordo 

específico com a Fundação Calouste Gulbenkian na 

área da infeção hospitalar. 

Quadro 1 -  Taxas infeção por fluxo de trabalho  

Legenda: 

Linha de base: Ponto de partida 

Meta: Compromisso na adesão ao Stop  

Mediana atual: Dados de Julho 2017  

ITUACV – Infeção do Trato Urinário Associado a Cateter Vesical 

ILC – Infeção do Local Cirúrgico 

ICSRCVC – Infeção da Corrente Sanguinea Relacionada com Cateter Vascular 
Central 

PAI – Pneumonia Associada a Intubação 

Quadro 2 -  Disseminação  
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A importância da alimentação para a 

promoção da Saúde 

A importância da alimentação para a saúde dos indi-

víduos esteve em destaque nas II Jornadas de Nutri-

ção da Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste, 

que decorreram nos dias 17 e 18 de setembro, no 

auditório da Escola Secundária Emídio Garcia, em 

Bragança. 

Na sessão de abertura do evento marcaram presen-

ça os elementos do Conselho de Administração da 

ULS Nordeste, designadamente o Presidente, Dr. 

Carlos Vaz, a Vogal Executiva, Dr.ª Aida Palas, a Dire-

tora Clínica para os Cuidados Hospitalares, Dr.ª Eu-

génia Madureira, a Diretora Clínica para os Cuidados 

de Saúde Primários, Dr.ª Manuela Santos, e o Enfer-

meiro Diretor, Enf.º Urbano Rodrigues. 

Na sua intervenção, o presidente da ULS Nordeste 

realçou a importância da Nutrição ao nível da Saúde 

e bem-estar dos utentes, assumindo-se como um 

complemento fundamental na prevenção e no trata-

mento das doenças.  

Neste sentido, o responsável máximo da ULS Nor-

deste enalteceu o trabalho que tem vindo a ser feito 

pelos profissionais da instituição ao nível da promo-

ção de hábitos alimentares saudáveis, reconhecendo 

que nem sempre é fácil sensibilizar os utentes a mu-

dar a suas escolhas e a alterar os seus hábitos ao 

nível da alimentação. 

De realçar ainda a participação nestas Jornadas, co-

mo palestrante, do Coordenador do Programa Naci-
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Miranda do Douro 

onal para a Promoção da Alimentação Saudável da 

Direção-Geral da Saúde, Dr. Pedro Graça, que expli-

cou os programas/ferramentas que estão a ser de-

senvolvidos a nível nacional na área da promoção da 

saúde. 

Durante os dois dias do evento, no qual participaram 

como oradores profissionais de saúde da ULS Nor-

deste e de outras instituições de saúde a nível nacio-

nal, estiveram em debate diversos temas relaciona-

dos com esta vertente da Saúde, nomeadamente 

“Nutrição comunitária e Saúde Pública”, “Articulação 

de Cuidados Nutricionais entre o Internamento e a 

Comunidade”, “Risco Nutricional”, “Cuidados Paliati-

vos” e “Nutrição Artificial”. 

As II Jornadas de Nutrição da ULS Nordeste, organiza-

das pelos Serviços de Nutrição e Alimentação e de 

Desenvolvimento e Formação, pelo Grupo de Nutri-

ção Artificial e pelo Gabinete de Comunicação e Ima-

gem, contaram com cerca de 180 participantes, a 

maioria ligados à área da Saúde. 
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ULS Nordeste representada em conferências 

sobre reabilitação cardiovascular  

A Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste foi uma 

das entidades parceiras do ciclo de conferências so-

bre “Reabilitação Cardiovascular em Cuidados Conti-

nuados”, que decorreu no dia 7 de setembro, em 

Bragança. 

Esta iniciativa, organizada pela Santa Casa da Miseri-

córdia de Bragança, assinalou o 3.º aniversário da 

Unidade de Cuidados Continuados, a funcionar na-

quela instituição.  

O presidente do Conselho de Administração da ULS 

Nordeste, Dr. Carlos Vaz, foi um dos intervenientes 

na sessão de abertura do evento, tendo realçado o 

excelente trabalho que tem vindo a ser desenvolvido 

pela Santa Casa da Misericórdia de Bragança nas su-

as diversas áreas de intervenção, em particular na 

área da Saúde, sendo a ULS Nordeste uma entidade 

parceira. 

Ao nível dos cuidados continuados, o responsável 

máximo da ULS Nordeste realçou a importância do 

trabalho desenvolvido na UCC de Bragança, dando 

assim continuidade aos tratamentos de proximidade 

após a alta hospitalar. Acrescentou ainda que para 

reforçar a rede de Cuidados Continuados a nível na-

cional serão disponibilizadas cerca de 3 mil novas 

camas. 

Durante a sua intervenção, o presidente da ULS Nor-

deste manifestou ainda disponibilidade para reforçar 

a parceria com a Santa Casa da Misericórdia de Bra-

gança ao nível da diminuição da taxa de infeções. 

Sublinhou que a ULS Nordeste tem uma excelente equi-

pa nesta área, que pode dar apoio à Unidade de Cuida-

dos Continuados da Misericórdia, numa ótica de melho-

ria contínua dos cuidados prestados a todos os utentes. 
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Neste ciclo de conferências, que contou com a parti-

cipação, como oradores, de colaboradores da ULS 

Nordeste, marcou ainda presença a Diretora Clínica 

para os Cuidados Hospitalares da ULS Nordeste, Dr.ª 

Eugénia Madureira.  

Intervenções sobre prevenção e atuação  

ao nível das doenças cardiovasculares 

A primeira intervenção, intitulada “Doenças cardio-

vasculares – riscos, sintomas e causas”, foi proferida 

pela Dr.ª Ana Rita Silva, Interna de Formação Especí-

fica de Medicina Interna na Unidade Hospitalar de 

Bragança, que explicou o tema do ponto de vista 

clínico e enalteceu o trabalho desenvolvido nesta 

área na Unidade de Saúde onde está a desenvolver 

a sua formação. 

No âmbito deste ciclo de conferências, decorreu 

ainda a comunicação sobre “Cuidados alimenta-

res na prevenção e após evento cardiovascular”, 

efetuada pela Dr.ª Ana Mouta, nutricionista na 

ULS Nordeste, que enalteceu a importância da 

alimentação ao nível da prevenção de doenças 

cardiovasculares. 
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Debate sobre a prestação de cuidados de 

saúde e a interioridade 

O presidente do Conselho de Administração da Uni-

dade Local de Saúde do Nordeste, Dr. Carlos Vaz, 

participou numa sessão para debater “A prestação 

de cuidados de saúde e a interioridade”, que decor-

reu no dia 25 de setembro, no auditório da Unidade 

Hospitalar de Vila Real.  

O evento, promovido pelo Centro Hospitalar de Trás

-os-Montes e Alto Douro (CHTMAD) e pela Associa-

ção Portuguesa de Administradores Hospitalares 

(APAH), decorreu no âmbito da iniciativa “O Cami-

nho dos Hospitais”, que está a percorrer várias cida-

des do País. 

O presidente da ULS do Nordeste foi um dos comen-

tadores da palestra “A Coesão Territorial como fator 

de desenvolvimento local”, que foi proferida pelo 

Prof. José Portela, Professor Catedrático aposentado 

da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. 

No âmbito desta iniciativa esteve em análise o papel 

das unidades hospitalares ao nível da garantia da 

equidade e do acesso aos cuidados de saúde, bem 

como ao nível da promoção do desenvolvimento 

regional. 
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UCC de Mogadouro promoveu a saúde no 

início de mais um ano letivo 

A Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) de 

Mogadouro, em colaboração com a GNR – Escola 

Segura, desenvolveu, no início de mais um ano leti-

vo, ações de sensibilização dirigidas aos pais e en-

carregados de educação dos alunos do ensino pré-

escolar, docentes e não docentes.  

Estas sessões tiveram como principal objetivo dar a 

conhecer a Equipa de Saúde Escolar e qual o seu 

papel na escola, de forma a aumentar a literacia dos 

responsáveis pelos mais pequenos em diversas te-

máticas, nomeadamente a alimentação saudável, 

higiene oral, afetos, promoção de posturas adequa-

das, questões de cidadania, educação e regras de 

comportamento, higiene pessoal, comportamentos 

de risco, segurança rodoviária, entre outras. 

A equipa de saúde escolar pretende assim promo-

ver uma maior aproximação com os pais/

encarregados de educação, no sentido de lhes dar a 

conhecer os projetos e as temáticas que são traba-

lhadas durante o ano letivo e tendo em vista a repli-

cação de comportamentos saudáveis, quer na esco-

la, quer, de forma continuada, em casa. 

Esta iniciativa arrancou no dia 5 de setembro, no 

pré-escolar da Santa Casa da Misericórdia, na qual 

estiveram presentes 60 pais/encarregados de edu-

cação. 



11 

 OUTUBRO 2017 

Miranda do Douro 

Ação de formação sobre alimentação 

vegetariana em Miranda do Douro  

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

randa do Douro desenvolveu, no dia 8 de setembro, 

uma ação de formação dirigida aos manipuladores 

de alimentos, no Agrupamento de Escolas daquela 

localidade. 
Esta iniciativa, levada a cabo pela nutricionista e en-

fermeira da equipa de Saúde Escolar, foi realizada no 

sentido de dar cumprimento à Lei nº 11/2017, que 

estabelece a obrigatoriedade de existência de opção 

vegetariana nas ementas das cantinas e refeitórios 

públicos. 

Segundo a equipa de Saúde Escolar da UCC de Mi-

randa do Douro, a promoção do consumo de alimen-

tos de origem vegetal é reconhecidamente positiva, 

mas, à semelhança de outras dietas, deverá ter-se 

em consideração que uma dieta vegetariana poderá 

não ser sinónimo de uma alimentação saudável e 

equilibrada. Assim, uma dieta vegetariana, se mal 

planeada, pode ser tão prejudicial como uma dieta 

não vegetariana desequilibrada. Por isso, os profis-

sionais de saúde sublinham que a adoção de um pa-

drão alimentar do tipo vegetariano deve ser comple-

mentado por uma sistemática e vigilante combina-

ção de alimentos, com vista à obtenção da quantida-

de adequada de nutrientes necessários a um ade-

quado crescimento e desenvolvimento das crianças e 

adolescentes. 

Esta ação de formação teórico-prática contou com a 

participação de 12 manipuladores de alimentos que 

se mostraram motivados e esclareceram os seus mi-

tos e incertezas e saborearam a aprazível dieta vege-

tariana. Neste sentido, foram confecionados dois 

pratos, nomeadamente wraps de cogumelos, espina-

fres e cenoura e bolonhesa de soja. 
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Alfândega da Fé 

Ação de sensibilização “Criança Segura” 

em Mirandela 

A Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) de 

Mirandela promoveu, de 18 a 22 de setembro, ações 

de sensibilização na comunidade sobre o transporte 

adequado das crianças no automóvel, em parceria 

com a Polícia de Segurança Pública (PSP). 

Esta iniciativa, levada a cabo no âmbito do projeto 

“Prevenir e Agir”, teve como principal objetivo a 

sensibilização para a prevenção de acidentes e pro-

moção de comportamentos adequados e promoto-

res da saúde e bem-estar. 

Esta iniciativa decorreu junto aos Jardins de Infância 

de Mirandela e abrangeu cerca de 400 pais/

encarregados de educação, que foram alertados pa-

ra a importância da utilização adequada dos siste-

mas de retenção de crianças, tendo sido identifica-

dos os principais erros na utilização dos mesmos e 

deixados esclarecimentos no sentido da sua correção. 

Nos últimos anos, a UCC de Mirandela tem dado 

particular relevância à problemática da prevenção 

rodoviária, nomeadamente ao transporte adequado 

e seguro das crianças. Na sequência das interven-

ções já realizadas, os profissionais de saúde deno-

tam uma alteração de comportamentos por parte 

dos pais/encarregados de educação, tendo em con-

ta a diminuição de situações de não conformidade. 

No entanto, ainda persistem algumas dúvidas relati-

vamente à escolha do sistema de retenção de crian-

ças mais seguro, pelo que é fundamental reforçar as 

ações de sensibilização nesta área, que são comple-

mentadas com a distribuição de folhetos informati-

vos sobre o tema. 
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Macedo de Cavaleiros 

UCC de Mirandela promove Educação 

Postural nas escolas 
A Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) de 

Mirandela promoveu, de 25 a 29 de setembro, ações 

de sensibilização sobre a importância do transporte 

adequado das mochilas para a saúde e bem-estar 

das crianças e jovens. 

Estas sessões, que decorreram junto às Escolas Bási-

cas de Mirandela, abrangeram cerca de 700 pais/

encarregados de educação, que foram alertados pe-

la equipa de saúde escolar para as consequências do 

transporte inadequado das mochilas e sensibilizados 

para os procedimentos adequados tendo em vista a 

redução do peso transportado pelos estudantes. 

Neste sentido, foram informados sobre os aspetos a 

ter em conta na aquisição de material escolar (optar 

por material mais leve), sobre a sua arrumação ade-

quada e puderam ainda esclarecer as suas dúvidas 

junto dos profissionais de saúde.  

No âmbito desta iniciativa, a equipa distribuiu tam-

bém um folheto informativo sobre esta temática, 

que alerta para as características recomendadas da 

mochila escolar e para a sua correta utilização. 

De realçar que durante o período escolar, a educa-

ção postural deve ser estimulada tendo em vista a 

interiorização de conhecimentos que contribuam 

para alterações comportamentais ao longo da vida. 

Verifica-se, no dia-a-dia, que as crianças e jovens 

estão sujeitos ao transporte de mochilas com carac-

terísticas inadequadas (pouco confortáveis e não 

respeitando os princípios de ergonomia), com pesos 

superiores ao aconselhável.  

Segundo a Organização Mundial de Saúde (2002), as 

crianças e jovens não devem transportar mais do 

que 10% do seu peso.  

Segundo a mesma fonte, entre os 10 e 12 anos, po-

dem surgir escolioses e degeneração dos discos da 

coluna, uma vez que a formação óssea ainda não 

está completa e qualquer excesso de peso pode pre-

judicá-la.  
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Mirandela 

Vinhais 

Formação sobre a Gestão de Risco  na ULS 

Nordeste 

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

do Serviço de Desenvolvimento e Formação, promo-

veu, nos dias 27, 28 e 29 de setembro, a formação 

“Gestão de Risco em Saúde”, que decorreu nas Uni-

dades Hospitalares de Bragança, de Macedo de Ca-

valeiros e de Mirandela. 

O curso foi ministrado pelo formador Fernando Bar-

roso, enfermeiro-chefe no Centro Hospitalar de Se-

túbal, e contou com a participação de um grande 

número de colaboradores da ULS Nordeste. 

No âmbito desta formação foi dado ênfase à segu-

rança do doente e à qualidade dos cuidados de saú-

de em contextos cada vez mais complexos. Neste 

sentido, foi ainda realçada a importância de os pro-

fissionais efetuarem a notificação de incidentes, ten-

do em vista a prevenção de eventos que possam 

causar danos nos serviços de saúde. 

Durante o curso, os colaboradores da ULS Nordeste 

tiveram oportunidade de adquirir novos conheci-

mentos, de trocar experiências e de esclarecer dúvi-

das sobre esta temática transversal a todos os servi-

ços de saúde. 

Pretende-se assim que os profissionais possam atua-

lizar os seus conhecimentos sobre áreas fundamen-

tais para garantir a segurança do doente e a qualida-

de dos cuidados de saúde, indo de encontro às ne-

cessidades e às expetactivas dos utentes acompa-

nhados nas diferentes Unidades de Saúde desta ULS . 

Bragança Bragança 

Macedo de Cavaleiros Mirandela 
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Macedo de Cavaleiros 

Rastreio do cancro oral no Centro de 

Saúde de Vimioso  

O Centro de Saúde de Vimioso acolheu, no dia 16 de 

setembro, um rastreio de Diagnóstico Precoce do 

Cancro Oral.  

Esta iniciativa, que tem vindo a ser realizada em di-

versos municípios do distrito, tem como objetivo 

disponibilizar à população, de forma gratuita, con-

sultas especializadas, onde é possível diagnosticar 

precocemente eventuais situações de risco e evitar 

assim maiores riscos e complicações de saúde oral.  

A ação, apoiada como habitualmente pela Unidade 

Local de Saúde (ULS) do Nordeste, é levada a cabo 

pela Delegação de Bragança da Liga Portuguesa Con-

tra 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 Asso-

ciação Portuguesa de Medicina Dentária Hospitalar. 
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Mirandela 

Vacine-se e proteja-se da gripe! 

A vacinação contra a gripe é a principal medida de pre-

venção da doença e tem como objetivo proteger as 

pessoas mais vulneráveis, prevenindo a gripe e as suas 

complicações. 

A vacinação inicia-se em outubro e deve ser feita pre-

ferencialmente até ao fim do ano, sendo que a vacina 

pode ser administrada durante todo o outono e inver-

no. 

A vacinação contra a gripe é fortemente aconselhada 

para pessoas com idade igual ou superior a 65 anos, 

doentes crónicos e imunodeprimidos (a partir dos 6 

meses de idade) e grávidas e é recomendada ainda às 

pessoas com idade entre os 60 e os 64 anos. 

A vacina é gratuita, no Serviço Nacional de Saúde 

(SNS), para: 

Pessoas com idade igual ou superior a 65 anos; 

Pessoas, independentemente da idade, nos se-

guintes contextos: 

- Residentes em instituições, incluindo estruturas 

residenciais para pessoas idosas, lares de 

apoio, lares residenciais e centros de acolhi-

mento temporário; 

- Doentes integrados na Rede Nacional de Cuida-

dos Continuados Integrados; 

- Pessoas apoiadas no domicílio pelos Serviços de 

Apoio Domiciliário com acordo de cooperação 

com a Segurança Social ou Misericórdias Portu-

guesas; 

- Doentes apoiados no domicílio pelas equipas de 

enfermagem das unidades funcionais prestado-

ras de cuidados de saúde ou com apoio domici-

liário dos hospitais; 

- Doentes internados em unidades de saúde de 

agrupamentos de centros de saúde (ACES) ou 

em hospitais do SNS que apresentem patolo-

gias crónicas e condições para as quais se reco-

menda a vacina. Os doentes poderão ser vaci-

nados durante o internamento ou à data da 

alta. 

Pessoas, independentemente da idade, com as 

seguintes patologias crónicas ou condições: 

- Diabetes Mellitus; 

- Terapêutica de substituição renal crónica (diálise); 

- Trissomia 21; 

- A aguardar transplante de células precursoras he-

matopoiéticas ou de órgãos sólidos; 

- Submetidas a transplante de células precursoras 

hematopoiéticas ou de órgãos sólidos; 

- Sob quimioterapia; 

- Fibrose quística; 

- Défice de alfa-1 antitripsina sob terapêutica de 

substituição; 

- Patologia do interstício pulmonar sob terapêutica 

imunossupressora; 

- Doença crónica com comprometimento da função 

respiratória, da eliminação de secreções ou 

com risco aumentado de aspiração de secre-

ções; 

Profissionais de saúde do SNS com recomenda-

ção para serem vacinados; 

Bombeiros, com recomendação para serem vaci-

nados. 

Para prevenir as infeções respiratórias, para além da 

vacinação contra a gripe, são essenciais a higiene das 

mãos, a etiqueta respiratória (tossir ou espirrar para 

um lenço descartável ou para o antebraço) e no caso 

de estar infetado aconselha-se o distanciamento social 

para evitar o contágio. 
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Proteja-se e proteja os seus doentes da gripe 

Os profissionais de saúde e os cuidadores têm um 

risco mais elevado de contrair a gripe comparado 

com a população adulta em geral, devido à natureza 

do seu trabalho. Se é profissional de saúde pode ser 

contagiado pelos seus colegas e pelos seus doentes, 

por isso a vacinação é fortemente recomendada. 

Alguns estudos demonstraram que, durante um sur-

to de gripe em unidades de saúde, mais de metade 

dos profissionais de saúde que cuidam de doentes 

com gripe são infetados pelo vírus. A vacinação anu-

al contra a gripe é a melhor prevenção para se pro-

teger contra a doença. 

Se tiver gripe pode transmiti-la aos seus doentes   

Estudos demonstram que os profissionais de saúde 

podem transmitir gripe aos doentes, muitos deles 

vulneráveis que podem desenvolver complicações. A 

gripe é particularmente indesejável em bebés, pes-

soas idosas, imunodeprimidas e pessoas com doen-

ças crónicas. Alguns doentes podem desenvolver 

complicações com risco de vida e estão descritos 

casos de morte por gripe nas unidades de cuidados 

intensivos neonatais e unidades de oncologia pediá-

trica após transmissão de gripe por profissionais de 

saúde. 

Por isso, a Organização Mundial de Saúde recomen-

da que todos os profissionais de saúde se vacinem 

contra a gripe no outono. 

A Unidade Local de Saúde do Nordeste disponibiliza 

a vacina gratuitamente a todos os colaboradores, 

que podem vacinar-se nos Centros de Saúde e na 

Consulta Externa das Unidades Hospitalares. 
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