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EDITORIAL 

Foi com a maior honra que, na qualidade de Presi-

dente do Conselho de Administração, recebi o pré-

mio que distingue a Unidade Local de Saúde do 

Nordeste como a primeira, entre todas as ULS do 

país, com o melhor desempenho nacional ao nível 

da evolução clínica. 

Um prémio que traduz todo o esforço dos seus 

Colaboradores na melhoria contínua dos cuidados 

de saúde prestados à população da área de abran-

gência desta entidade – o distrito de Bragança. E 

que, por isso, é, em primeiro lugar, para eles, es-

perando que seja não só um reconhecimento pelo 

muito que foi feito, mas também uma motivação 

acrescida pelo tanto que há ainda a fazer. A acres-

cer um agradecimento ao anterior Conselho de 

Administração. 

Que os cuidados hospitalares e os cuidados de 

saúde primários continuem a sua cada vez maior e 

mais eficiente articulação é, pois, o rumo a seguir. 

Com o contributo de todos, nas mais diversas va-

lências, continuaremos a empenhar-nos na exce-

lência e a demonstrar com orgulho por que é que 

somos uma referência no contexto nacional. Na 

firme convicção de que todo o nosso saber e 

“poder” é empregue, acima de tudo, nos utentes. 

Por eles e para eles.  

A ULS Nordeste está de parabéns. Pelo trabalho e 

dedicação (passado e futuro), bem-haja!  

 

O Presidente do Conselho de Administração  

Dr. Carlos Alberto Vaz 

NOVEMBRO 2017 
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ULS Nordeste lidera em Evolução Clínica 

A Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste é a melhor 

do País no quadro das ULS, na categoria “Evolução Clíni-

ca”, de acordo com o “TOP 5” dos Hospitais, tendo o seu 

desempenho ao nível da qualidade e eficiência sido reco-

nhecido no dia 07 de novembro, em Lisboa, com a atribui-

ção de um prémio.  

Este é o resultado de uma avaliação feita pela IASIST - 

uma empresa que se dedica, em diversos países, à realiza-

ção de estudos de “benchmarking” de organizações pres-

tadoras de cuidados de saúde - em articulação com o Mi-

nistério da Saúde. 

O “Top 5 – A Excelência dos Hospitais” é um ranking que 

avalia e compara anualmente o desempenho, ao nível da 

qualidade e da eficiência da prestação de cuidados, de 

cada hospital do Sistema Nacional de Saúde. Este ano, os 

prémios foram atribuídos em duas classes, “Consistência” 

e “Evolução Clínica”, ou seja, dois “Top 5”. 

A Unidade Local de Saúde do Nordeste recebeu assim o 

primeiro prémio, para a ULS que, no contexto nacional, 

apresenta a melhor evolução clínica. Uma distinção que o 

Presidente do Conselho de Administração, Dr. Carlos Vaz, 

dedicou, no momento da entrega, a todos os Colaborado-

res desta instituição, pelo enorme contributo neste reco-

nhecimento, fruto do seu profissionalismo e empenho 

constante na assistência prestada aos utentes, bem como 

ao Conselho de Administração anterior. 

Também o presidente da Administração Regional de Saú-

de do Norte, Dr. Pimenta Marinho, felicitou todos os pro-

fissionais da ULS Nordeste pela distinção, realçando que 

“esta diferenciação vem testemunhar as crescentes me-

lhorias e o que as mesmas significam, quer para os profis-

sionais, quer, essencialmente, para as populações servi-

das nas diferentes áreas da prestação de cuidados de saú-

de”. 

A liderança da ULS Nordeste neste ranking demonstra, 

pois, uma clara evolução dos indicadores relativos à ativi-

dade assistencial desenvolvida pelas Unidades de Saúde 

que a integram. 
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Jornadas da Diabetes do Nordeste 

Transmontano alargadas para dois dias  

As II Jornadas da Diabetes do Nordeste Transmontano, 

que decorreram no dia 17 de outubro, vão ser alarga-

das, em 2018, para dois dias.  

Organizadas pela Associação dos Diabéticos do Distrito 

de Bragança, com o apoio técnico e científico da Unida-

de Coordenadora Funcional da Diabetes da Unidade 

Local de Saúde do Nordeste, estas jornadas reuniram 

em Macedo de Cavaleiros cerca de 200 participantes, 

com o debate focado nas temáticas da nutrição, pé dia-

bético, terapêutica na diabetes 2 e estratégias motivaci-

onais. 

O êxito crescente, aliado à pertinência do tema - no dis-

trito de Bragança, a diabetes tem uma prevalência de 

10%, com maior incidência na faixa etária acima dos 65 

anos de idade (68%) – levou a comissão organizadora a 

estender o debate futuro sobre esta patologia. A data 

das III Jornadas da Diabetes do Nordeste Transmontano 

está assim já agendada para 11 e 12 de outubro de 

2018. E foi desde já garantida a continuidade do apoio 

da ULS Nordeste à organização.  

O Presidente do Conselho de Administração, Dr. Carlos 

Vaz, congratulou-se com a realização desta iniciativa e 

evidenciou o papel fundamental da partilha de conheci-

mentos entre especialistas de diversas áreas para o me-

lhor tratamento da diabetes na região.   

Enaltecendo o trabalho que tem vindo a ser desenvolvi-

do pela Unidade Coordenadora Funcional da Diabetes 

da Unidade Local de Saúde do Nordeste no combate à 

doença, o responsável máximo desta entidade destacou 

igualmente a importância da prevenção e da necessida-

de de continuar a promover a educação para a saúde 

junto dos utentes. 

Estas II Jornadas da Diabetes contaram com interven-

ções de diversos especialistas da ULS Nordeste, a par da 

moderação da Diretora Clínica dos Cuidados Hospitala-

res, Dra. Eugénia Madureira, e também da Diretora Clí-

nica dos Cuidados de Saúde Primários, Dra. Manuela 

Santos.  
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A Oncologia no Interior é o tema central 

das II Jornadas de Saúde  

A importância para os utentes e os desafios que se colo-

cam às instituições de saúde no interior do País na área 

da Oncologia são os principais temas em debate nas II 

Jornadas de Saúde de Trás-os-Montes e Alto Douro, 

agendadas para os dias 23 e 24 de novembro, que jun-

tam na organização a Unidade Local de Saúde (ULS) do 

Nordeste, o Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto 

Douro, o Hospital Terra Quente, os Agrupamentos de 

Centros de Saúde (ACES) Douro Norte, Douro Sul e Alto 

Tâmega e Barroso, o Instituto Politécnico de Bragança e a 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. 

Nestas Jornadas, que reúnem na sua organização entida-

des públicas e privadas da região ligadas à Saúde e ao 

Ensino, irão ser abordados temas com grande impacto no 

contexto regional. 

Na apresentação da iniciativa aos jornalistas, que decor-

reu ontem, dia 06 de novembro, os responsáveis das en-

tidades de saúde envolvidas na organização, realçaram 

que a capacidade de resposta na região para tratar e 

acompanhar os doentes oncológicos melhorou significati-

vamente na última década, gra-

ças ao trabalho de articulação 

desenvolvido pelas instituições 

de saúde, que permite garantir 

serviços de proximidade aos 

doentes oncológicos, evitando 

assim muitas deslocações des-

tes ao litoral para efetuarem os 

tratamentos. 

Nas II Jornadas de Saúde irão 

ser debatidos temas de relevo 

na área da Saúde, com destaque 

para a oncologia no interior do País, desde a prevenção 

ao tratamento, passando pelo ensino e pela investigação 

nesta área, as controvérsias éticas em fim de vida e a lite-

racia em saúde. 

No painel “Oncologia no Interior” irá participar, como 

moderadora, a Diretora Clínica para os Cuidados Hospita-

lares da ULS Nordeste, Dr.ª Eugénia Madureira. 

Por sua vez, no painel sobre o tema “As controvérsias 

éticas em fim de vida – perspetivas das especialidades”, a 

Dr.ª Liseta Gonçalves, médica da ULS Nordeste, irá efe-

tuar uma comunicação sobre cuidados paliativos. 

Na sessão de abertura irá marcar presença o Presidente 

do Conselho de Administração da ULS Nordeste, Dr. Car-

los Vaz. 

Estas jornadas são dirigidas a todos os Profissionais de 

Saúde e estudantes das áreas de Saúde e irão decorrer 

nos dias 23 e 24 de novembro, na Aula Magna da Univer-

sidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, em Vila Real. 

Programa e inscrições  em  https://

www.saudetmad.com/ 

https://www.saudetmad.com/
https://www.saudetmad.com/
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Miranda do Douro 

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

Centros de Saúde e das Unidades de Cuidados na Comuni-

dade (UCC), promoveu atividades na comunidade e nas 

escolas no âmbito do Dia Mundial da Alimentação, que se 

assinalou no dia 16 de outubro, com o objetivo de promo-

ver hábitos alimentares saudáveis. 

Em Torre de Moncorvo, a equipa de saúde escolar do 

Centro de Saúde desenvolveu ações de sensibilização so-

bre alimentação saudável para todas as crianças do pré-

escolar do concelho. Foram ainda distribuídos cartazes 

sobre os seguintes temas: “A Roda dos Alimentos”, 

“Saúde Oral e Alimentação” e “Vantagens de um pequeno

-almoço completo no teu dia”, bem como a coleção dos 5 

livros PASSE – Programa Alimentação Saudável em Saúde 

Escolar a cada sala dos Jardins de Infância do concelho de 

Torre de Moncorvo. 

Em Freixo de Espada à Cinta, a equipa de saúde escolar 

do Centro de Saúde também assinalou esta data com ati-

vidades lúdico-pedagógicas para a comunidade escolar do 

Agrupamento de Escolas local. 

As atividades desenvolvidas pela UCC de Vila Flor/

Carrazeda de Ansiães abrangeram 1085 alunos dos dife-

rentes níveis de ensino dos Agrupamentos de Escolas de 

Vila Flor e de Carrazeda de Ansiães e 100 utentes dos Cen-

tros de Saúde de Vila Flor e de Carrazeda de Ansiães. 

No âmbito destas ações, os profissionais de saúde distri-

buíram maçãs aos utentes que se encontravam nas salas 

de espera dos dois centros de saúde e colocaram ainda 

nestes espaços cartazes informativos sobre a temática 

“Alimentação Saudável”. 

Nas escolas foram distribuídos folhetos informativos so-

Dia Mundial da Alimentação com ações 

nas escolas e na comunidade 

Torre de Moncorvo 

Torre de Moncorvo 

Freixo de Espada à Cinta 

Freixo de Espada à Cinta 
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bre a importância do pequeno-almoço e lanches escola-

res às crianças do 1.º Ciclo e sobre as vantagens de um 

pequeno-almoço saudável aos alunos do 2.º e 3.º Ciclos e 

Secundário. 

A UCC de Mirandela também assinalou esta data com 

ações dirigidas à comunidade educativa, tendo em vista a 

sensibilização de alunos, docentes e encarregados de 

educação para a importância das escolhas alimentares 

mais saudáveis, bem como alertar e instruir para a leitura 

correta dos rótulos.  

Estas atividades englobaram workshops, dirigidos aos pais 

e encarregados de educação, sobre a leitura dos rótulos, 

e sessões de educação alimentar sobre a importância do 

consumo de hortofrutícolas.  

As atividades de Educação para a Saúde sobre alimenta-

ção saudável repetiram-se ainda em Alfândega da Fé, Bra-

gança, Mogadouro e Miranda do Douro, com a realização 

de diversas atividades de promoção da alimentação sau-

dável junto da comunidade educativa.  

Alfândega da Fé 

Vila Flor/Carrazeda de Ansiães 

Vila Flor/Carrazeda de Ansiães 

Mogadouro 

Mogadouro Mirandela 
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UCC de Bragança promoveu tertúlia sobre 

alimentação saudável e segurança alimentar 

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

ça promoveu, no dia 13 de outubro, uma tertúlia sobre 

alimentação saudável e segurança alimentar, no âmbito 

do Dia Mundial da Alimentação. 

Esta iniciativa, dirigida à comunidade, teve como principal 

objetivo esclarecer os participantes sobre as opções ali-

mentares mais saudáveis, dar dicas importantes para a 

leitura correta dos rótulos dos alimentos e ainda informar 

sobre a conservação, manuseamento e confeção dos dife-

rentes alimentos de modo a evitar a sua deterioração du-

rante todo este processo. 

A tertúlia teve início com a intervenção da enfermeira 

Ana Sofia Coelho, que abordou a importância do planea-

mento das compras e das refeições, a 

organização do carrinho de compras 

(em primeiro alimentos não perecí-

veis como enlatados, mercearia ou 

batatas, em segundo alimentos fres-

cos como fruta ou hortícolas, em ter-

ceiro os frios como iogurtes, carne e 

peixe e no final os congelados, sendo 

que a carne e o peixe devem ser colo-

cados em sacos térmicos separados), 

deixou dicas sobre a leitura de rótulos (preferir alimentos 

com baixas quantidades de sal, de açúcar e de gorduras 

saturadas) e realçou ainda a importância de selecionar 

produtos da época em prol da sustentabilidade alimentar 

e da proteção ambiental. 

Seguiu-se a intervenção da enfermeira Ana Patrícia Vieira, 

que esclareceu os participantes sobre a importância de 

organizar corretamente o frigorífico para conservar os 

alimentos. Na zona superior (a mais fria) devem ser colo-

cados os iogurtes, queijo e alimentos já cozinhados, na 

zona intermédia a carne, o peixe e produtos de charcuta-

ria, na prateleira inferior os produtos em fase de descon-

gelação, nas gavetas inferiores a fruta e os legumes (em 
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separado) e na porta do frigorífico a manteiga e as bebi-

das. 

A enfermeira Madalena Barreira deu continuidade às in-

tervenções com enfoque na correta conservação dos ali-

mentos no congelador (seguindo as indicações conforme 

a temperatura) e a congelação dos alimentos, que devem 

ser colocados em sacos ou caixas herméticas adequados 

para o efeito. 

Por fim, a enfermeira Conceição Tomé esclareceu o grupo 

de grávidas presente nesta sessão sobre a conservação 

adequada do leite materno nos casos em que não é possí-

vel à mãe amamentar diretamente através do peito. 
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ULS Nordeste sensibilizou para o  

envelhecimento saudável em Bragança… 

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

Unidades de Cuidados na Comunidade (UCC), promoveu 

ações de promoção de um envelhecimento saudável, ten-

do em vista a melhoria da qualidade de vida desta faixa 

etária. 

“Dar vida aos anos” foi o desafio lançado pelos profissio-

nais de saúde no âmbito destas atividades, desenvolvidas 

por altura do Dia Internacional do Idoso, que se assinala 

anualmente a 1 de outubro. 

A vigilância da saúde, escolher uma alimentação saudá-

vel, a prática de exercício físico, a importância de desen-

volver atividades lúdicas, de lazer e sociais foram alguns 

dos conselhos deixados aos idosos que participaram nas 

iniciativas promovidas pela ULS Nordeste. 

Em Bragança, as ações no âmbito do Dia Internacional do 

Idoso tiveram início no dia 2 de outubro com uma ativi-

dade intergeracional que juntou os idosos da Obra Social 

Padre Miguel e as crianças do Centro Escolar de Santa 

Maria – Agrupamento de Escolas Miguel Torga. 

Esta iniciativa, promovida pela equipa de saúde escolar, o 

Centro Escolar de Santa Maria e a Obra Social Padre Mi-

guel, permitiu a troca de experiências entre estas duas 

gerações, que, durante a tarde, cantaram e realizaram 

jogos tradicionais. 

No dia 4 de outubro, a UCC de Bragança reuniu alguns 

idosos do concelho no Centro Social e Paroquial Santo 

Condestável num encontro sobre o tema “O Saber de 

Uma Vida”, que enalteceu o talento, a contribuição e a 

participação das pessoas idosas na sociedade. 

Durante a tarde, os idosos tiveram oportunidade de visu-

alizar um vídeo com conselhos para se manterem ativos, 

de ouvir testemunhos de vida de pessoas que na 3.ª Ida-

de se dedicam ao voluntariado, participam em grupos 
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Miranda do Douro 

recreativos e em projetos intergeracionais, e de assistir à 

atuação do grupo de alunos do Centro Escolar de Santa 

Maria e do grupo “Cantares de Antanho”. 

Durante as atividades, que terminaram com um lanche 

convívio, os idosos participaram ativamente, estiveram 

animados e interagiram com as crianças. 

… Em Vila Flor e Carrazeda de Ansiães… 

Esta data comemorativa foi também assinalada pela UCC 

de Vila Flor/Carrazeda de Ansiães no Centro de Dia da 

Santa Casa da Misericórdia e no Lar de Nossa Senhora da 

Lapa, em Vila Flor, e no Centro de Convívio de Seixo de 

Ansiães (Carrazeda de Ansiães). 

No âmbito desta ação, os profissionais da UCC enaltece-

ram o contributo desta faixa etária para a sociedade, pro-

moveram o envelhecimento saudável com conselhos pa-

ra o dia-a-dia e incentivaram os idosos a partilhar as suas 

histórias de vida.  

Desta forma, os idosos trocaram experiências e partilha-

ram saberes num momento agradável de convívio e inte-

ração entre todos os presentes. 
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… E em Miranda do Douro 

A UCC de Miranda do Douro participou nas atividades 

programadas pela Rede Social do concelho no âmbito do 

Dia Internacional do Idoso. 

No dia 13 de outubro realizou-se o 4.º “Convívio ao Entar-

decer”, no Parque Natural do Rio Fresno, que reuniu par-

ticipantes de todas as idades, tendo sido lançado o desa-

fio à comunidade em geral, aos idosos, à comunidade da 

Universidade Sénior e também às crianças e jovens estu-

dantes do Agrupamento de Escolas de Miranda do Douro. 

Com esta iniciativa, pretendeu-se contribuir para melho-

rar a qualidade de vida dos idosos do concelho, promo-

vendo a prática da atividade física e desportiva e propor-

cionando um estilo de vida ativo, numa ótica de proximi-

dade e solidariedade entre gerações, para um coração e 

uma mente mais saudável. 

Do programa de atividades fizeram parte uma sessão de 

aeróbica sénior, um passeio e uma caminhada para os 

mais ativos pelo parque, uma ação de sensibilização sobre 

estilos de vida saudáveis, convívio com música e baile e 

um lanche partilhado entre gerações. 

Esta iniciativa contou com a participação de todos os par-

ceiros da Rede Social do concelho, nomeadamente o Mu-

nicípio, Centro de Saúde - UCC, Agrupamento de Escolas, 

Universidade Sénior, IPSS’s, Unidade Domiciliária de Cui-

dados Paliativos do Planalto, Bombeiros Voluntários e 

GNR de Miranda do Douro. 
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Macedo de Cavaleiros 

Especialistas da ULS Nordeste promoveram a 

partilha de experiências sobre amamentação 

Os enfermeiros especialistas em Saúde Materna da Uni-

dade Local de Saúde do Nordeste afetos aos Cuidados de 

Saúde Primários promoveram, no dia 5 de outubro, uma 

atividade de promoção do aleitamento materno que con-

tou com cerca de 50 participantes, entre pais, mães, grá-

vidas e casais do distrito de Bragança.  

Para tal foi desenvolvida a dinâmica “world café”, na praia 

da Fraga da Pegada, na albufeira do Azibo, em Macedo de 

Cavaleiros, que permitiu a partilha de ideias e experiên-

cias entre profissionais de saúde e famílias a amamentar 

ou que irão amamentar em breve. 

No âmbito desta atividade, os enfermeiros especialistas 

auscultaram os participantes sobre as práticas de aleita-

mento materno e incentivaram a reflexão sobre a impor-

tância do trabalho conjunto para a manutenção do aleita-

mento materno. 

Na dinâmica realizada, que permitiu cerca de 50 minutos 

de reflexão, foram utilizados quatro subgrupos como fa-

tores determinantes do aleitamento materno, nomeada-

mente a família, os profissionais de saúde, a sociedade/

comunidade e o emprego/políticas, e foi colocada a se-

guinte questão: “Qual a interferência destes fatores no 

sucesso ou insucesso da amamentação?”. 

Da troca de opiniões resultaram as seguintes ideias/

conclusões: 

Família 

• Experiências familiares sobre sucesso ou não da ama-

mentação; 

• Apoio e suporte; 

• Dinâmica e estrutura familiar; 

• Idade da mulher, tipo de parto, crenças, etnia e cultu-

ra; 

• Conhecimentos, confiança e segurança. 

Profissionais de saúde 

• Alertar para as dificuldades capacitando as mulheres/

casais; 

• Dar conhecimento à grávida sobre fisiologia da ama-

mentação e estratégias de prevenção de possíveis obs-
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Vinhais 

Bragança 

táculos e complicações da amamentação; 

• Divulgar a existência dos cantinhos de amamentação 

nos centros de saúde; 

• Disponibilidade de profissionais especialistas 

(enfermeiros especialistas em Saúde Materna e Obste-

trícia e conselheiros em aleitamento materno); 

• A diferença de opinião dos profissionais de saúde assim 

como o facto de efetuarem juízos de valor podem ser 

fatores preditores de desistência do aleitamento ma-

terno. 

Sociedade/Comunidade 

• Preconceito em amamentar em locais públicos; 

• Preconceito em relação à idade da criança que é ama-

mentada; 

• Falta de locais/espaços adequados à amamentação; 

• Falta de informação/conhecimentos sobre amamenta-

ção; 

• Influência negativa por parte da indústria farmacêutica;  

• Sexualização da amamentação. 

Emprego/Política 

• Flexibilização de horários; 

• Privacidade no ambiente de trabalho para extração de 

leite; 

• Aumentar a licença de maternidade; 

• Existir incentivos para as empresas/instituições que 

contratassem mulheres grávidas e a amamentar; 

• Implementar “regras” para aquisição de leite artificial 

(Ex: prescrição médica). 

Promoção do aleitamento materno no 

Hospital de Bragança 

O Serviço de Obstetrícia da Unidade Hospitalar de Bra-

gança sensibilizou para a importância do aleitamento ma-

terno junto da comunidade, com enfoque para as famílias 

a amamentar. 
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Os enfermeiros especialistas em Saúde Materna e Obste-

trícia que integram este Serviço da ULS Nordeste levaram 

a cabo, nos dias 11 e 12 de outubro, ações de sensibiliza-

ção sobre a amamentação, no hall de entrada do hospital. 

A par dos esclarecimentos efetuados diretamente aos 

pais/mães em fase de amamentação ou que brevemente 

poderão iniciar esta fase, os profissionais de saúde dispo-

nibilizaram ainda informação sobre esta temática através 

da distribuição de folhetos, com a projeção de um vídeo 

sobre a importância do aleitamento materno e com a rea-

lização de workshops sobre amamentação. 

De realçar que amamentar não só propicia um melhor 

desenvolvimento do bebé, como também permite a cria-

ção de um vínculo especial entre mãe e filho. No entanto, 

existem algumas dúvidas e dificuldades que os enfermei-

ros especialistas em Saúde Materna da Unidade Local de 

Saúde (ULS) do Nordeste procuram resolver, apoiando e 

dotando a mulher de conhecimentos e capacidades pro-

motoras do aleitamento materno, logo desde o início da 

gestação, consolidando-os aquando da sua estadia no 

Hospital e promovendo a sua continuidade. 

Ordem dos Médicos debateu o futuro da 

profissão em Bragança 

O distrito de Bragança recebeu, no dia 12 de outubro, a 

terceira sessão do ciclo de conferências “O Norte da Saú-

de”, organizadas pela Secção Regional do Norte da Ordem 

dos Médicos (OM). 

A sessão sobre o tema “O futuro dos jovens médicos” foi 

presidida por António Araújo, presidente do Conselho 

Regional do Norte da OM, e contou com a participação de 

Maria Augusta Veiga Branco, docente da Escola Superior 

de Saúde do Instituto Politécnico de Bragança. O painel 

de debate contou ainda com as presenças de António An-

drade, presidente do Conselho Sub-regional de Bragança 

e médico especialista em Ortopedia na Unidade Local de 

Saúde (ULS) do Nordeste, e de Ana Façanha, médica inter-

na de Ortopedia na ULS do Nordeste. 
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Utentes e profissionais da ULS Nordeste  

comemoraram o Dia Mundial da Saúde Mental 

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

Departamento de Saúde Mental, comemorou, no dia 10 

de outubro, o Dia Mundial da Saúde Mental, com um con-

junto de atividades que reuniram utentes e profissionais 

da instituição. 

Esta iniciativa, que decorreu na UDEP - Unidade de Doen-

tes de Evolução Prolongada, na Quinta da Trajinha, teve 

como principal objetivo contribuir para a desmistificação 

do conceito de doença mental e, ao mesmo tempo, pro-

porcionar um dia diferente a doentes agudos e crónicos, 

que participaram ativamente nas diferentes atividades. 

As comemorações tiveram início com um jogo de futebol 

no campo sintético da UDEP, no qual participaram uten-

tes e técnicos de diferentes áreas do Departamento de 

Saúde Mental.  

Depois de almoço, teve lugar uma palestra sobre a temá-

tica da Saúde Mental, proferida pelo Dr. Pedro Martins, 

Interno da Especialidade de Psiquiatria na ULS Nordeste, 

que abordou o tema “Hábitos quotidianos e Saúde Men-

tal”. Nesta sessão, dirigida a utentes e profissionais, veri-

ficou-se a partilha de ideias e de experiências entre os 

participantes. 

As comemorações do Dia Mundial da Saúde Mental ter-

minaram com duas sessões musicais, protagonizadas pelo 

coro Bri Choir T, do Conservatório de Música e Dança de 

Bragança, e pela Real Tuna Universitária de Bragança, que 

animaram todos os presentes. 

Este dia de convívio ficou marcado pela alegria e pela sa-

tisfação de todos os participantes. 
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ULS Nordeste promoveu formação em  

Saúde Mental na escola 

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

Unidade de Cuidados na Comunidade de Bragança, pro-

moveu, no dia 10 de outubro, uma formação certificada 

sobre Saúde Mental para o pessoal docente e não docen-

te do Agrupamento de Escolas Miguel Torga. 

Esta iniciativa, realizada no dia em que se comemorou o 

Dia Mundial da Saúde Mental, teve como principal objeti-

vo dotar os profissionais de competências para lidar com 

os desafios com que se deparam atualmente em contexto 

escolar. 

A importância de estarem atentos à saúde mental das 

crianças e jovens, mas também a importância de eles 

próprios, como profissionais, terem uma estrutura men-

tal saudável para lidarem da melhor forma com as diver-

sas situações com que se deparam em contexto profissio-

nal foram temas em destaque nesta formação de curta 

duração. 

A formação “A escola de hoje: que desafios na perspecti-

va da saúde mental?” foi ministrada pela enfermeira Ana 

Sofia Coelho e pela Dr.ª Rosa Correia (psicóloga clínica), 

ambas profissionais da ULS Nordeste. 

Ainda no âmbito das comemorações do Dia Mundial da 

Saúde Mental, a equipa de Saúde Escolar da UCC de Bra-

gança promoveu uma sessão de esclarecimento e de sen-

sibilização para as crianças do 4.º ano do Agrupamento 

de Escolas Miguel Torga, no âmbito do projeto “Eu e tu 

aprender a ser”, sobre o tema “Vamos falar sobre os me-

dos”. 

De realçar ainda que o Agrupamento de Escolas Miguel 

Torga foi distinguido com o selo “Escola SaudávelMente” 

– Boas Práticas em Saúde Psicológica e Sucesso Educati-

vo”, atribuído pela Ordem dos Psicólogos Portugueses. 

Esta distinção pretende reconhecer e enaltecer o traba-

lho das escolas portuguesas cujas políticas e práticas edu-

cativas demonstram um compromisso forte e efetivo com 

a promoção do desenvolvimento, da aprendizagem e da 

saúde psicológica de toda a comunidade educativa. 



19 

 NOVEMBRO 2017 

Mirandela 

ULS Nordeste disponibiliza formação em  

Suporte Básico de Vida para colaboradores 

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

Serviço de Desenvolvimento e Formação, está a realizar 

sessões de formação em “Suporte Básico de Vida” dirigi-

das aos colaboradores da instituição. 

Este curso é destinado a técnicos superiores, técnicos de 

diagnóstico e terapêutica, assistentes técnicos e tem ca-

rácter obrigatório para os assistentes operacionais dos 

serviços de Urgência, Internamento e Consulta Aberta. 

No âmbito desta formação, os colaboradores adquirem 

conhecimentos em geral sobre os elos da cadeia de so-

brevivência com enfoque no Suporte Básico de Vida. A 

par dos conhecimentos teóricos, os formandos têm ainda 

oportunidade de pôr em prática as diferentes etapas do 

Suporte Básico de Vida, que têm como objetivo estabili-

zar a vítima até à chegada de ajuda diferenciada. 

Esta formação é fundamental ao nível da capacitação pa-

ra uma intervenção inicial, que pode mesmo salvar vidas. 
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UCC de Macedo promoveu formação em  

Suporte Básico de Vida na comunidade 

A equipa da Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) 

de Macedo de Cavaleiros promoveu ações de formação 

sobre Primeiros Socorros e Suporte Básico de Vida para os 

funcionários do Centro Social e Paroquial de Grijó, naque-

le concelho. 

Esta ação foi levada a cabo pelos alunos do 4.º ano de 

Enfermagem da Escola Superior de Saúde do Instituto Po-

litécnico de Bragança, António Gomes e Selmo Carvalho, 

orientados pela equipa de enfermagem da UCC de Mace-

do de Cavaleiros. 

Estas ações teóricos-práticas, que decorreram nos dias 9 e 

12 de outubro, permitiram aos formandos aprofundar 

conhecimentos, partilhar saberes e treinar as diferentes 

etapas do Suporte Básico de Vida. 

A par da importância que estas ações têm na comunidade 

e no seio das instituições, tendo em conta que a aquisição 

destes conhecimentos permite efetuar uma intervenção 

inicial até à chegada de ajuda diferenciada, que pode, 

muitas vezes, salvar vidas, também contribuiu para que os 

alunos de enfermagem pudessem planear e desenvolver 

uma sessão de Educação para a Saúde. 

Formação em Suporte Básico de Vida em 

instituições de Torre de Moncorvo  

A equipa de intervenção na comunidade do Centro de 

Saúde de Torre de Moncorvo deu início, no dia 19 de ou-

tubro, a um conjunto de ações de formação sobre Supor-

te Básico de Vida dirigidas aos colaboradores das Institui-

ções Particulares de Solidariedade Social (IPSS) do conce-

lho. 

A primeira ação decorreu numa instituição de Carviçais e 

abrangeu 18 colaboradores, que tiveram oportunidade de 

adquirir conhecimentos teóricos sobre os procedimentos 

a ter ao nível da primeira intervenção em caso de para-

gem cardiorespiratória e de os pôr em prática através de 

simulações de situações reais. 

Esta primeira sessão foi dinamizada por enfermeiros do 

centro de saúde, com a colaboração de alunos do 4.º ano 

do curso de Enfermagem do Instituto Politécnico de Bra-

gança. 
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Projeto de “Educação e cidadania para a  

saúde familiar” desenvolvido em Bragança 

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

de de Cuidados na Comunidade (UCC) de Bragança, está a 

desenvolver, em articulação com diversas entidades lo-

cais, um projeto específico de “Educação e Cidadania para 

a Saúde Familiar”, destinado à população do concelho em 

situação mais vulnerável.  

Este projeto decorre no âmbito do Núcleo Local de Inser-

ção (NLI) de Bragança, do qual a UCC é parceira, sendo a 

responsável para a área da saúde a Dra. Manuela Serra-

no, assistente social da ULS Nordeste. 

O objetivo do projeto “Educação e Cidadania para a Saú-

de Familiar” é “promover o combate à pobreza e exclusão 

social, com vista à autonomização e capacitação das famí-

lias beneficiárias da medida Rendimento Social de Inser-

ção (RSI), através da sua integração laboral, social e co-

munitária, dando continuidade a estratégias de desenvol-

vimento e otimização dos recursos em Saúde para a aqui-

sição de competências na prevenção da doença e promo-

ção da saúde individual e coletiva”. 

Neste âmbito, são realizadas no Centro de Saúde de San-

ta Maria diversas ações de sensibilização e educação para 

a saúde, dinamizadas por profissionais da equipa multi-

disciplinar da UCC, em estreita colaboração com a Equipa 

Técnica do Protocolo RSI do Centro Social e Paroquial do 

Santo Contestável, e com outros parceiros da Rede Social 

do concelho, nomeadamente IPSS locais e o Instituto Poli-

técnico de Bragança. 

Os beneficiários abrangidos pelo projeto “Educação e Ci-

dadania para a Saúde Familiar” participam no planeamen-

to e avaliação de cada sessão, com a duração de 3 horas, 

nomeadamente na escolha e discussão dos temas a abor-

dar, de acordo com os seus interesses, expetativas e ne-

cessidades. 

Este ano foram, até ao momento, abrangidos um total de 

85 beneficiários do RSI, que participaram nas seguintes 

formações: 

• “Procura de comportamentos de saúde”, realizada a 05-

04 

• “Doenças oncológicas”, realizada a 10-05 

• “Promoção da saúde mental: prevenir a ansiedade, tris-

teza e depressão”, realizada a 21-06 

• “Ondas de Calor - cuidados preventivos”, realizada a 19-

07 

• “Gripe- cuidados preventivos”, a 11-10.  

Estão agendadas mais duas ações, “Prevenção da DPOC” 

e “Prevenção da Diabetes”. 

Este projeto, em curso desde 2009, leva assim a cabo di-

versas ações, desenvolvidas pela UCC de Bragança, em 

articulação com os parceiros comunitários na área da saú-

de e social, as quais contribuem para fomentar cuidados 

de saúde de proximidade na comunidade, com reflexo 

direto na promoção de hábitos e comportamentos saudá-

veis, aumentando a literacia em saúde e melhorando os 

níveis de bem-estar, em especial dos indivíduos, famílias 

e grupos mais vulneráveis da população do concelho. 
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Sensibilização para a prevenção do cancro 

da mama em Outubro 

A Unidade Local de Saúde do Nordeste, através das Uni-

dade de Cuidados na Comunidade (UCC) e dos Centros de 

Saúde, juntou-se ao movimento “Onda Rosa”, durante o 

mês de outubro, em que se assinala, no dia 15, o Dia 

Mundial da Saúde da Mama, e, no dia 30, o Dia Nacional 

de Luta Contra o Cancro da Mama.  

No âmbito destas datas comemorativas, a UCC de Vila 

Flor/Carrazeda de Ansiães desenvolveu ações de sensibili-

zação sobre a prevenção do cancro da mama. 

Estas ações, que decorreram em várias freguesias do con-

celho de Carrazeda de Ansiães, contribuíram para sensibi-

lizar e esclarecer a população sobre os sinais do cancro da 

mama, sobre a importância de realizar o auto exame da 

mama e a mamografia, de forma a detetar sinais numa 

fase precoce. 

Participaram nestas iniciativas cerca de 70 pessoas, a 

quem foram distribuídos folhetos informativos sobre esta 

temática e laços cor-de-rosa, como forma de assinalar a 

efeméride. 

Em Mogadouro, a efeméride foi comemorada pela UCC, 

no dia 16 de outubro, com uma ação de sensibilização 

para a prevenção do cancro da mama, na Feira dos Gora-

zes, direcionada para a comunidade em geral. Durante o 

mês de outubro foi ainda efetuada uma ação de sensibili-

zação junto dos comerciantes da vila para decorarem as 

montras com a cor rosa. 

Em Miranda do Douro, a UCC comemorou o Dia Nacional 

de Luta Contra o Cancro da Mama no dia 27 de outubro 

com ações de sensibilização para a prevenção da doença 

junto da população a quem distribuíram folhetos infor-

mativos sobre esta temática. Esta iniciativa foi reforçada 

com a sensibilização dos comerciantes locais para decora-

rem as montras em tons rosa, como forma de alerta para 

a importância da prevenção do cancro da mama. 
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ULS promove sessões de sensibilização sobre a 

importância da vacina da gripe na comunidade 

A Unidade Local de Saúde do Nordeste, através dos Cen-

tros de Saúde e das Unidade de Cuidados na Comunidade 

(UCC), está a promover sessões de informação e de sensi-

bilização sobre a importância da vacina da gripe sazonal 

dirigidas à população. 

No dia 31 de outubro, a UCC de Bragança levou a cabo 

uma dessas ações na Associação de Socorros Mútuos 

dos Artistas de Bragança, cujos utentes têm, na sua 

maioria, 65 anos ou mais, pertencendo a um grupo 

vulnerável para quem a vacina é fortemente recomen-

dada. 

Durante a sessão, as enfermeiras da UCC explicaram o 

que é a gripe e quais os seus sintomas, esclareceram para 

quem a vacina é fortemente recomendada e para quem é 

gratuita, frisaram, no caso de ter gripe, quais as medidas 

que deve adotar para não transmitir o vírus e sensibiliza-

ram para a importância de não tomar antibióticas na ex-

petativa de curar esta doença.  

As profissionais de saúde reforçaram ainda a importância 

de, em caso de gripe, ligar primeiro para o Centro de Con-

tacto do SNS, através do 808 24 24 24, antes de se dirigir 

a uma unidade de saúde. 
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Desenhos criados por crianças internadas na ULS 

Nordeste disponíveis em plataforma online 

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

do Serviço de Pediatria, é uma das instituições de 

saúde a nível nacional parceira do projeto waves of 

Drawings, concebido pelo Centro Hospitalar São Jo-

ão do Porto (CHSJ) e desenvolvido por estudantes da 

Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto 

(FEUP), que agrega desenhos criados por crianças 

internadas nas Pediatrias de Portugal. 

As imagens, que ilustram a visita do Papa Francisco a 

Fátima por ocasião do centenário das aparições, que 

decorreu no passado dia 13 de maio, estão disponí-

veis numa plataforma online, que foi desenvolvida 

por sete estudantes da FEUP e cujo grafismo é da 

designer Emília Dias da Costa. 

Estão disponíveis nesta plataforma (http://

wavesofdrawings.fe.up.pt/) quatro desenhos elabo-

rados por crianças que passaram pela ULS Nordeste, 

que se juntam aos restantes apresentados a nível 

nacional. 

O projeto Waves of Drawings, que nasceu no passa-

do mês de setembro, conta com o Alto Patrocínio do 

Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e 

do Comissário Europeu para a Inovação Social, Carlos 

Moedas, e ainda com o apoio da Embaixada de Por-

tugal junto da Santa Sé. 

Os desenhos da autoria de crianças hospitalizadas 

em Pediatrias de todos os distritos de Portugal vão 

ser reunidos numa exposição no hospital Bambino 

Gesú, também conhecido como o ‘Hospital do Papa’, 

em Roma. É um hospital pediátrico tutelado adminis-

trativamente pela Secretaria do Estado do Vaticano e 

é considerado um ponto de referência no tratamen-

to de crianças não só de Roma como de toda a Itália. 

http://wavesofdrawings.fe.up.pt/
http://wavesofdrawings.fe.up.pt/
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Colaboradores da ULS Nordeste participaram 

no seminário “Novas Abordagens no Cuidar” 

A 4.ª edição do seminário “Novas Abordagens no Cuidar”, 

que decorreu nos dias 13 e 14 de outubro, no Auditório 

Municipal de Vila Flor, contou com a presença do presi-

dente do Conselho de Administração da ULS Nordeste, 

Dr. Carlos Vaz, e com a participação de vários profissio-

nais de saúde da Unidade Local de Saúde (ULS) do Nor-

deste. 

Este evento pretende ser um espaço de debate científico 

e multidisciplinar na área do cuidar, através do debate de 

temáticas sobre as metodologias de saúde ao nível dos 

Cuidados Continuados. 

Nesta edição, participaram como palestrantes na mesa 

sobre “Controlo de Infeção” a Dr.ª Prudência Vaz, médica 

de Medicina Interna da ULS Nordeste e do Grupo de Co-

ordenação Local do PPCIRA – Programa Nacional de Pre-

venção e Controlo de Infeções e de Resistência a Antimi-

crobianos, a Enfermeira Vera Preto, que também integra 

o Grupo de Coordenação Local do PPCIRA, que apresenta-

ção uma comunicação sobre o tema “Precauções básicas 

do controlo de infeção – Estratégia Multimodal e Cultura 

de Segurança”. Ainda sobre este tema, a Enf.ª Sandra Li-

nhares também integrada no Grupo de Coordenação Lo-

cal do PPCIRA na ULS Nordeste falou sobre 

“Microrganismos multirresistentes em ERPI`s e UCCI`s no 

distrito de Bragança”. 

Na mesa sobre Doenças Respiratórias em Cuidados Conti-

nuados Integrados participou como orador o Dr. Nélson 

Teixeira, pneumologista da ULS Nordeste, que abordou o 

tema “Doença respiratória crónica – O papel dos Cuida-

dos Continuados Integrados”. 

No painel sobre a “Doença Renal nos Cuidados Continua-

dos Integrados”, a Dr.ª Rosária Rodrigues, responsável do 

Serviço de Nutrição e Alimentação da ULS Nordeste, 

abordou o tema “Nutrição na insuficiência renal”. 

A mesa sobre “Espiritualidade em Cuidados Continuados” 

foi moderada pela Dr.ª Liseta Gonçalves, médica do De-

partamento de Cuidados Paliativos da ULS Nordeste. Par-

ticipou ainda, como oradora, nesta mesa a Dr.ª Teresa 

Ramos, médica responsável do Departamento de Cuida-

dos Paliativos da ULS Nordeste, que abordou o tema “O 

sentido da vida”. 
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