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EDITORIAL 

No final de mais um ano de trabalho e dedica-

ção, em que a Unidade Local de Saúde do Nor-

deste é reconhecida de forma independente 

como líder, no SNS, em evolução clínica, é al-

tura de reconhecer o mérito a quem deu o seu 

contributo nesse sentido e também de deline-

ar novos projetos para o futuro. 

2018 será, certamente, mais um ano de desa-

fios, os quais irão requerer todo o profissiona-

lismo e empenho dos colaboradores, tanto 

nos cuidados de saúde primários como nos 

cuidados hospitalares.  

Este Conselho de Administração, a que presi-

do, espera, pois, continuar a contar com igual 

dedicação e labor, na senda da prestação de 

cuidados de saúde de excelência aos utentes 

da ULS do Nordeste.  

Agradecendo pelos frutos alcançados, deixo, 

em nome da equipa de gestão desta Unidade 

Local de Saúde, os votos de Boas Festas para 

todos os profissionais e respetivas famílias, 

augurando um novo ano ainda mais repleto 

de auspiciosos sucessos. 

 

O Presidente do Conselho de Administração  

Dr. Carlos Alberto Vaz 

DEZEMBRO 2017 
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Oncologia em debate nas II Jornadas de 

Saúde de Trás-os-Montes e Alto Douro 

Decorreram nos dias 23 e 24 de novembro, as II Jornadas 

de Saúde de Trás-os-Montes e Alto Douro (TMAD), cujo 

tema central foi a Oncologia. 

Esta iniciativa, que decorreu na Aula Magna da Universi-

dade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), em Vila 

Real, resultou de uma organização conjunta de entidades 

públicas e privadas da região ligadas à Saúde e ao Ensino, 

nomeadamente a Unidade Local de Saúde (ULS) do Nor-

deste, o Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Dou-

ro, o Hospital Terra Quente, os Agrupamento de Centros 

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

Barroso, o Instituto Politécnico de Bragança e a UTAD. 

As II Jornadas de Saúde de TMAD tiveram início com o 

painel sobre o tema “Oncologia no Interior”, que foi mo-

derado pela Diretora Clínica para os Cuidados Hospitala-

res da ULS Nordeste, Dr.ª Eugénia Madureira. Foi dada a 
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conhecer a realidade, os obstáculos e os desafios da on-

cologia na região transmontana, pela Dr.ª Telma Correia, 

do CHTMAD. E foi traçado o perfil dos doentes oncológi-

cos nesta região, bem como a cooperação que é efetuada 

entre as diferentes instituições de saúde para garantir 

tratamentos de proximidade e de qualidade a todos os 

doentes, pelo Dr. Miguel Barbosa, do CHTMAD. Destaque 

para a cooperação entre a ULS Nordeste e o CHTMAD 

para que utentes do distrito de Bragança possam efetuar 

tratamentos oncológicos no Hospital de Macedo de Cava-

leiros e para a realização de consultas de grupo na Unida-

de Hospitalar de Bragança.  

No âmbito deste debate, a Dr.ª Eugénia Madureira real-

çou que esta parceria é positiva para os doentes, uma vez 

que permite garantir tratamentos de proximidade e evi-

tar deslocações a instituições de saúde mais distantes. 

Ainda assim, referiu que é importante reforçar a coope-

ração entre Unidades de Saúde do Interior e do Litoral e 

continuar a combater o mito de que a Saúde no Interior 

tem menor qualidade do que no Litoral. 

Seguiu-se a sessão solene de abertura na qual marcaram 

presença representantes de instituições da região, entre 

os quais o Presidente do Conselho de Administração da 

ULS Nordeste, Dr. Carlos Vaz. 

No dia 24 de novembro, destaque para o painel sobre o 

tema “As controvérsias éticas em fim de vida – perspeti-

vas das especialidades”, no qual a Dr.ª Liseta Gonçalves, 

médica da ULS Nordeste, irá efetuar uma comunicação 

sobre cuidados paliativos.  

Nas II Jornadas de Saúde estiveram em debate temas 

com grande impacto no contexto regional, nomeadamen-

te a Oncologia, desde a prevenção ao tratamento, pas-

sando pelo ensino e pela investigação nesta área, as con-

trovérsias éticas em fim de vida e a literacia em saúde. 



5 

 DEZEMBRO 2017 

 

Ordem dos Médicos homenageou o  

Dr. Arnaldo Rodrigues 

A Ordem dos Médicos homenageou o Dr. Arnaldo Rodri-

gues no âmbito do XX Congresso Nacional de Medicina/XI 

Congresso Nacional do Médico Interno, que decorreu nos 

dias 18 e 19 de novembro, em Coimbra. 

Arnaldo João Rodrigues, considerado o “Pai” da Medicina 

Interna no Nordeste Transmontano, esteve entre os clíni-

cos que foram agraciados pela Ordem por contribuírem 

de forma relevante, com a sua atividade e mérito pesso-

al, para a dignificação da profissão e da Medicina portu-

guesa. 

O Dr. Arnaldo Rodrigues, natural da aldeia de Tuizelo, no 

concelho de Vinhais, fez a sua formação universitária na 

Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra e a 2 

de janeiro de 1974, iniciou funções no Hospital Distrital 

de Bragança. Aqui exerceu funções como Médico Eventu-

al, Especialista, Assistente Hospitalar, Assistente Hospita-

lar Graduado, Chefe de Serviço e Diretor Clínico. 

Responsável pela criação do Serviço de Medicina, ao lon-

go da sua carreira exerceu também funções como Presi-

dente da Comissão de Ética, Presidente da Comissão 

de Farmácia e Terapêutica e Presidente do Internato 

Médico. 

Em 2002 foi condecorado pelo Ministério da Saúde com a 

medalha de Serviços Distintos “Prata”, uma das mais al-

tas distinções atribuídas pelos desempenhos profissio-

nais de excelência.  No ano seguinte, em 2003, aposen-

tou-se, depois de uma carreira profissional pautada pelo 

espírito de serviço, humanismo, responsabilidade, empe-

nho e dedicação aliados a um conhecimento técnico-

científico sempre reconhecido pelos seus pares. 

Como forma de reconhecimento do seu trabalho, a Uni-

dade Local de Saúde do Nordeste também homenageou 

o Dr. Arnaldo Rodrigues, no dia 21 de maio de 2015, ten-

do atribuído o seu nome ao 4.º piso da Unidade Hospita-

lar de Bragança, onde funciona o Serviço de Medicina 

Interna. 
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Dia Mundial da Diabetes assinalado com 

ações de sensibilização em todo o distrito 

A Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste levou a ca-

bo ações de promoção da saúde relacionadas com a dia-

betes nos Cuidados de Saúde Primários e Hospitalares, 

abrangendo todo o distrito de Bragança. 

Sensibilizar utentes e população em geral para a impor-

tância de adotar medidas preventivas da doença foi o 

principal objetivo das diversas atividades promovidas 

pelos diferentes Serviços no âmbito do Dia Mundial da 

Diabetes, que se assinalou no dia 14 de novembro. As 

ações decorreram nas Unidades de Saúde, nas escolas e 

também na comunidade, abrangendo assim diferentes 

públicos de várias faixas etárias. 

Nos 14 Centros de Saúde do distrito, o Serviço de Nutri-

ção e Alimentação, em colaboração com as Unidades 

de Cuidados na Comunidade e as Unidades de Cuida-

dos de Saúde Personalizados, levaram acabo sessões 

de educação para a saúde, que passaram pela coloca-

ção de bancas  com ensino de leitura dos rótulos dos 

alimentos e pela distribuição de material informativo 

aos utentes. Foram ainda efetuadas avaliações da gli-

cemia capilar, tendo em vista a deteção da doença, 

bem como caminhadas, no sentido de sensibilizar a 

população para a importância da prática de exercício 

físico. 

Miranda do Douro—Leitura de rótulos Miranda do Douro—Leitura de rótulos 

Macedo de Cavaleiros—Pé diabético Macedo de Cavaleiros—Rastreios 
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Miranda do Douro 

 

Torre de Moncorvo Freixo de Espada à Cinta 

Macedo de Cavaleiros—Sensibilização Macedo de Cavaleiros—Sensibilização 

Macedo de Cavaleiros—Formação Macedo de Cavaleiros—Entrada Centro de Saúde 

Vila Flor/Carrazeda —Leitura de rótulos Vila Flor/Carrazeda —Rastreios 

Vila Flor/Carrazeda —Sessão sobre insulinoterapia Vila Flor/Carrazeda —Sessão sobre insulinoterapia 
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Também nas escolas, as equipas de saúde escolar, 

esclarecem os mais novos sobre esta doença e sen-

sibilizaram-nos para a importância de adotarem há-

bitos de vida saudáveis como forma de prevenção 

da diabetes. Neste sentido, foram realizadas ações 

lúdico-pedagógicas, como a realização de palavras 

cruzadas e a encenação de peças de teatro com 

mensagens alusivas à doença. 

Nas Unidades Hospitalares que integram a ULS Nor-

deste também decorreram ações com o objetivo de 

informar e de sensibilizar os utentes para a importân-

cia da prevenção da doença. 

Na Consulta Externa da Unidade Hospitalar de Bra-

gança foram instaladas bancas com ensino de leitura 

de rótulos e foram realizados rastreios pela equipa de 

enfermagem. 

Mogadouro—Rastreios e leitura de rótulos Mogadouro—Sessão de sensibilização para a prevenção 

Mogadouro—Sessão de sensibilização na escola 

Vila Flor/Carrazeda —Teatro sobre a diabetes 
Moncorvo —Peça de teatro baseada no livro “Dia e 

Betes e a Escola da Amizade” sobre a diabetes 

U.H. Bragança —Exposição sobre alimentação e diabetes 
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Em Mirandela, no Serviço de Consulta Externa, a par da 

realização das sessões de sensibilização e de informação 

para os utentes, que incluíram uma ação de informação 

sobre o manuseamento  de material de vigilância de glice-

mia, decorreu ainda uma formação para enfermeiros so-

bre “Cuidar do Pé Diabético”. 

Estas iniciativas, desenvolvidas em articulação com a Uni-

dade Coordenadora Funcional da Diabetes da ULS Nor-

deste, integram-se no trabalho desenvolvido pela institui-

ção tendo em vista o aumento da literacia em saúde da 

população do distrito de Bragança.  

Crianças aprendem a agir em caso  

de hipoglicemia  

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

ça realizou uma ação de sensibilização sobre diabetes em 

contexto escolar, no dia 02 de novembro, com o objetivo 

de esclarecer os alunos sobre esta doença e, em particu-

lar, como agir perante um caso de hipoglicemia. 

A sessão, a cargo da enfermeira Madalena Barreira, desti-

nou-se a alunos do 5.º ano da Escola EB2 Paulo Quintela. 

Foram abordadas as diferenças entre a diabetes de tipo 1 

e de tipo 2, os sinais da doença, quais os tratamentos e os 

cuidados a ter e o que carateriza a híper e a hipoglicemia. 

As crianças aprenderam também a reconhecer os sinto-

mas de uma crise de baixo teor de açúcar no sangue 

(hipoglicemia) e quais os procedimentos a adotar caso 

aconteça na escola, a um colega. 

Um dos alunos presentes na sessão, diabético de tipo 1, par-

tilhou com os restantes a sua experiência sobre a doença. 

No final foram deixados conselhos para evitar o apareci-

mento da diabetes de tipo 2, nomeadamente a importân-

cia da alimentação saudável e de praticar diariamente 

exercício físico. 

U.H. Bragança —Dr.ª Elisa Tomé (Médica) e Dr.ª Rosá-

ria Rodrigues  (Nutricionista) em ação de sensibilização 
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Formação sobre diabetes no Agrupamento 

de Escolas Miguel Torga 

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

ça, através da equipa de Saúde Escolar, realizou sessões 

de formação sobre o tema “Diabetes: vigilância e atuação 

em complicações” no Agrupamento de Escolas Miguel 

Torga (AEMT). 

Estas ações, realizadas no âmbito do Plano de Saúde Indi-

vidual de uma criança com Diabetes Mellitus tipo 1 que 

integra o parque escolar do AEMT, abrangeram todos os 

assistentes operacionais (num total de 36), os funcioná-

rios do bar e refeitório (10 no total) e os professores do 

conselho de turma (num total de 12 docentes). 

Foi ainda estabelecido um grupo gestor, composto por 

um funcionário do pavilhão e do refeitório, pelo diretor 

de turma e pelo docente de Educação Física, ao qual foi 

também ministrada uma formação com maior compo-

nente prática, tendo em 

vista a capacitação para a 

monotorização e atuação. 

O Plano de Saúde Indivi-

dual, elaborado com base 

no plano terapêutico (da 

consulta da especialidade) 

teve a participação do pai 

e da mãe da criança, da 

equipa de Saúde Escolar 

(enfermeira da equipa de 

saúde escolar em articula-

ção com a equipa de saú-

de familiar e a consulta de 

especialidade) e de ele-

mentos da escola 

(membro da direção, diretor de turma, docente de Edu-

cação Física e assistente operacional “gestor de caso”). 

Os conteúdos da formação foram de encontro às instru-

ções específicas que constam do Plano de Saúde Individu-

al e abrangeram os seguintes temas: Diabetes Mellitus 

como  necessidade de Saúde Especial; Crianças e jovens 

com Diabetes Mellitus Tipo 1 na escola – Plano de Saúde 

Individual; Nível de autonomia da criança/jovem na ges-

tão da diabetes; Diabetes: definições, tipologia e fisiolo-

gia; Controle glicémico; Esquema alimentar; Avaliação da 

glicemia capilar; Administração da insulina; Participação 

em atividade física e atividades extracurriculares; Sinto-

mas e tratamento de hipoglicemia; Sintomas e tratamen-

to da hiperglicemia; Integração, segurança e autonomia 

da criança com diabetes na escola. 
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“Pé Ativo” alargado aos três  

Agrupamentos de Escolas de Bragança 

O projeto “Pé Ativo, que promove a prática de exercício 

físico e a alimentação saudável, foi este ano letivo alarga-

do aos jardins-de-infância dos três Agrupamentos de Es-

colas de Bragança. 

Esta iniciativa resulta de uma parceria entre o Instituto 

Politécnico de Bragança, através da Escola Superior de 

Educação, a Unidade Local de Saúde do Nordeste, através 

da equipa de saúde escolar da Unidade de Cuidados na 

Comunidade (UCC) de Bragança, os Agrupamentos de Es-

colas e o Município de Bragança. 

O projeto teve início no ano letivo 2015/2016, abrangen-

do apenas 30 crianças, do Jardim de Infância de Santiago. 

No ano letivo passado já incluiu 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. E este ano letivo foi alarga-

do à comunidade de educação pré-escolar dos três Agru-

pamentos de Escolas de Bragança, abrangendo um total 

de 134 crianças. 

Este programa alia a promoção do exercício físico e de 

estilos de vida saudáveis, com a realização de percursos a 

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

à promoção de comportamentos promotores de saúde. 

Neste sentido, são realizadas sessões de sensibiliza-

ção dirigidas a encarregados de educação/famílias e é 

efetuada a intervenção com crianças sobre estilos de vida 

e rotinas promotoras de saúde, como por exemplo a ado-

ção de lanches escolares saudáveis. 

No dia 8 de novembro realizou-se a primeira deslocação 

das crianças do pré-escolar do Centro Escolar de Santa 

Maria (Agrupamento de Escolas Miguel Torga), que fize-

ram o percurso entre o largo Forte S. João de Deus e o 

Centro Escolar. 

Participaram nesta primeira deslocação 23 crianças, 

acompanhadas por quatro educadoras, a coordenadora 

do Centro Escolar, a diretora do Agrupamento de Escolas 

Miguel Torga e a Equipa de Saúde Escolar da UCC de Bra-

gança, representada pela enfermeira Ana Sofia Coelho.  
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Miranda do Douro 

Sensibilização para a vacina da gripe em 

Freixo de Espada à Cinta… 

Os profissionais de saúde do Centro de Saúde de Freixo 

de Espada à Cinta levaram a cabo, no dia 6 de novembro, 

uma ação de sensibilização para a importância da vacina-

ção contra a gripe junto da comunidade do concelho. 

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

venção contra esta doença e tem como objetivo prote-

ger as pessoas mais vulneráveis, prevenindo a doença e 

as suas complicações. 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. 

No âmbito desta ação, os profissionais de saúde aborda-

ram ainda as medidas para prevenir a doença e evitar o 

contágio, como a importância da higiene das mãos e da 

etiqueta respiratória (tossir ou espirrar para um lenço 

descartável ou para o antebraço) 

A vacinação contra a gripe sazonal inicia-se em Outubro 

e deve ser feita preferencialmente até ao fim do ano, 

podendo, no entanto, ser administrada durante todo o 

outono e inverno. 

… E em Macedo de Cavaleiros   

A Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) de Macedo 

de Cavaleiros realizou uma ação de sensibilização sobre a 

importância da vacinação contra a gripe para a população 

da freguesia de Arcas, naquele concelho. 

No âmbito desta ação, os profissionais de saúde sublinha-

ram que a vacinação é a principal medida de prevenção 

contra a gripe. Tem como objetivo proteger os grupos 

mais vulneráveis, contribuindo para a prevenção da do-

ença e das suas complicações. 



13 

 DEZEMBRO 2017 

Para melhor esclarecer a população, a equipa da UCC 

abordou ainda os seguintes temas: O que é a gripe, quais 

os sintomas que lhe estão associados, quais as medidas a 

adotar para não transmitir o vírus e a gestão do regime 

terapêutico. 

Durante esta ação foram vacinados os idosos presentes e 

alertados para as medidas a adotar perante os possíveis 

efeitos secundários da vacina. 

Foram ainda informados que em caso de gripe devem 

ligar para o Centro de Contacto do SNS, através do nú-

mero 808 24 24 24, ou dirigirem-se à sua equipa de saú-

de familiar.   
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Macedo de Cavaleiros 

Sensibilização para o uso correto de  

antibióticos em Bragança… 

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

ça promoveu, no dia 28 de novembro, uma sessão de 

esclarecimento sobre o uso correto de antibióticos dire-

cionada para os pais e encarregados de educação do 

Centro Escolar de Santa Maria, em Bragança. 

A comunicação sobre o tema “Antibióticos: consumo 

consciente e seguro” foi proferida pela enfermeira da 

Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste, Anabela 

Martins, que integra o Grupo de Coordenação Local do 

PPCIRA - Programa Nacional de Prevenção e Controlo de 

Infeções e de Resistência a Antimicrobianos. 

Nesta sessão, os pais foram sensibilizados para não utili-

zarem antibióticos sem necessidade, 

principalmente nesta época do ano em 

que as gripes e constipações são fre-

quentes, mas não devem ser tratadas 

com estes fármacos. A profissional de 

saúde lembrou que as gripes e constipa-

ções são causadas por vírus, contra os 

quais os antibióticos não são eficazes. 

Os antibióticos são medicamentos 

que matam ou inibem o cresci-

mento de bactérias, ajudando a 

curar infeções em pessoas, ani-

mais e, por vezes, plantas. 

A utilização excessiva ou inade-

quada de antibióticos acelera o 

aparecimento e a propagação das 

bactérias multirresistentes. 

Por isso, é fundamental tomar an-

tibióticos de forma responsável e apenas quando prescri-

tos pelo médico.  

Durante a sessão, a enfermeira Anabela Martins abor-

dou ainda o tema da febre na criança, esclarecendo os 

pais sobre os procedimentos a tomar perante os sinto-

mas associados à febre. 

Os participantes nesta sessão, desenvolvida no âmbito 

do projeto “Escola de Pais”, do qual a ULS Nordeste é 

parceira através da equipa de saúde escolar da UCC de 

Bragança, foram ainda informados que em caso de dúvi-

da devem consultar o médico ou o enfermeiro de família 

ou ligar para o Centro de Contacto SNS 24, através do 

número 808 24 24 24. 
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Vinhais 

Bragança 

… E em Macedo de Cavaleiros 

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

do de Cavaleiros promoveu uma ação de sensibilização 

sobre a importância do uso correto de antibióticos direci-

onada para os utentes do Centro de Saúde. 

Neste sentido, os profissionais de saúde alertaram a popu-

lação para não se automedicar com antibióticos e para to-

mar estes medicamentos apenas com prescrição médica.  

Os utentes foram informados que os antibióticos são 

medicamentos que matam ou inibem o crescimento de 

bactérias, ajudando a curar infeções em pessoas, animais 

e, por vezes, plantas, não sendo eficazes em infeções 

víricas. 

A utilização correta dos antibióticos é fundamental para 

manter a sua eficácia, sendo esta uma responsabilidade 

de todos. 

 Formação em Primeiros Socorros em  

instituição social 

A Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) de Macedo 

de Cavaleiros promoveu formação em Primeiros Socorros, 

no dia 29 de novembro, para os colaboradores do Centro 

Social S. Geraldo de Carrapatas, naquele concelho. 

Esta ação teve como principal objetivo dotar os partici-

pantes de conhecimentos e de competências para agir 

em situações de risco com os utentes em contexto labo-

ral, de forma a poderem dar a resposta mais adequada a 

cada situação. 

No âmbito desta ação, a equipa da UCC abordou as se-

guintes temáticas: o que são primeiros socorros, como 

atuar em caso de desmaio, de hemorragias/epistaxis, de 

convulsões, febre, fraturas, intoxicações, feridas e quei-

maduras e ainda em caso de sismo. 
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ULS Nordeste promove Saúde mental na 

escola 

A promoção da saúde mental é, segundo o Programa Na-

cional de Saúde Escolar (PNSE) uma área prioritária, sen-

do o pi-lar da capacitação de crianças e jovens em promo-

ção e educação para a saúde.  

No âmbito do PNSE, a promoção da saúde mental e a ca-

pacitação para um estilo de vida mais saudável assenta 

no desenvolvimento de competências sócio emocionais, 

seguindo uma metodologia SEL - Social and Emocional 

Learning. E a operacionalização desta orientação assenta 

num módulo de formação e num manual que inclui um 

conjunto de recursos pedagógicos temáticos 

de apoio às práticas dos profissionais de saú-

de e de educação.  

Foi neste contexto que decorreu, nos dias 02 

e 03 de novembro, em Bragança, a III edição 

do curso de formação sobre Saúde Mental em 

Saúde Escolar, uma iniciativa que permitiu 

multiplicar o módulo de formação recebido 

através da Direção Geral de Saúde pelas for-

madoras, a Enfermeira Ana Sofia Coelho e a 

Psicóloga Isabel Sardinha, assim 

como possibilitou a partilha de 

experiências e saberes acerca do 

tema.  

Estiveram presentes nesta ação 

15 profissionais da Unidade Local 

de Saúde (ULS) do Nordeste, en-

tre nutricionistas, enfermeiras, 

médicas dentistas, terapeutas da 

fala, assistentes sociais, técnicas 

de saúde ambiental, fisiotera-

peuta e assistentes técnicas. 

A formação teve assim como objetivo central promover o 

conhecimento e compreensão do quadro referencial de 

suporte à pro-moção de competências sócio emocionais 

(CSE) e, em particular, dar a conhecer os recursos peda-

gógicos disponíveis para apoio às atividades de promoção 

dessas competências, capacitando os elementos das equi-

pas de saúde escolar a desenvolver de forma ativa proje-

tos de promoção de competências sócio emocionais e de 

saúde mental em saúde escolar. 
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Mais de 800 utentes fizeram rastreio ao 

cancro oral em 2017 

Durante o ano de 2017, as consultas de diagnóstico pre-

coce do cancro oral abrangeram 825 utentes de seis con-

celhos do distrito de Bragança. 

Estes rastreios, apoiados pela Unidade Local de Saúde 

(ULS) do Nordeste, são levados a cabo pela Delegação 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 Medicina 

Dentária Hospitalar. 

Esta iniciativa tem como objetivo disponibilizar à popula-

ção, de forma gratuita, consultas especializadas, onde é 

possível diagnosticar precocemente eventuais situações 

de risco e evitar assim maiores riscos e complicações de 

saúde oral.  

O primeiro concelho onde foi realizado o rastreio em 

2017 foi Vila Flor, no dia 18 de fevereiro, tendo sido ava-

liados um total de 73 utentes, 12 dos quais foram refe-

renciados para consultas de acompanhamento em Uni-

dades Hospitalares. 

Seguiu-se o concelho de Bragança, onde foram levadas a 

cabo consultas de diagnóstico precoce do cancro oral, no 

dia 11 de março, no Centro de Saúde da Sé, e no dia se-

guinte, dia 12 de março, na aldeia de Babe. Na capital de 

distrito foram rastreados 143 utentes, 20 dos quais com 

indicação para referenciação, e em Babe efetuaram o 

rastreio 50 pessoas, sete das quais foram sinalizadas pa-

ra acompanhamento especializado. 

Ainda no concelho de Bragança realizou-se, no dia 9 de 

abril, um rastreio na vila de Izeda, que abrangeu 39 uten-

tes, dois dos quais foram indicados para referenciação. 

No dia anterior, 8 de abril, a consulta de diagnóstico pre-

coce decorreu ainda em Alfândega da Fé, tendo abrangi-

do 162 pessoas, 18 das quais foram indicadas para acom-

panhamento especializado. 

No concelho de Macedo de Cavaleiros, o rastreio foi efe-

tuado a 22 de julho, tendo abrangido 119 utentes, 15 

dos quais tiveram indicação para referenciação. 

No mês seguinte, a 12 de agosto, a equipa da Liga efe-

tuou as consultas em Vinhais, tendo abrangido 92 uten-
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tes, 16 dos quais foram sinalizados para acompanhamen-

to especializado. 

No concelho de Vimioso, foram rastreadas 147 pessoas 

na ação levada a cabo no dia 16 de setembro, 20 das 

quais tiveram indicação para referenciação para acompa-

nhamento especializado. 

Os utentes a quem foram detetadas lesões suspeitas são 

referenciados pelos serviços de Cuidados de Saúde Pri-

mários da ULS Nordeste para as Unidades Hospitalares 

da Região ou para o IPO do Porto. 

Estas iniciativas são fundamentais para detetar lesões 

graves numa fase inicial, contribuindo assim para o au-

mento da eficácia do tratamento e para a minimização 

dos prejuízos para os utentes. 

Projeto de prevenção da cárie dentária 

em Mogadouro 

A equipa de Saúde Escolar do Centro de Saúde de Moga-

douro deu início ao novo projeto de Saúde Oral, que con-

siste na aplicação de vernizes de flúor às crianças, de for-

ma a prevenir a cárie dentária. 

Os mais pequenos deslocaram-se assim ao consultório 

do dentista no Centro de Saúde local, para a aplicação 

desta proteção à sua dentição decídua (também conheci-

da como dentição de leite), que contribui para a diminui-

ção da tendência para a cárie dentária. 

Participaram neste projeto 22 crianças, nascidas em 

2013, que frequentam o Jardim de Infância e a EB1 de 

Mogadouro.  

Foram ainda elaborados alguns jogos didáticos com as 

crianças no sentido de os sensibilizar para a importância 

da higiene oral e da escolha de alimentos saudáveis para 

crescerem com dentes sem cáries. 
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ULS Nordeste alertou jovens para os  

malefícios do tabaco 

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

tros de Saúde e das Unidades de Cuidados na Comunida-

de (UCC), comemorou o Dia Mundial do Não Fumador, 

no dia 17 de novembro. 

A UCC de Vila Flor/Carrazeda de Ansiães assinalou esta 

data com a realização de atividades lúdico-pedagógicas 

de sensibilização sobre os malefícios do tabaco. As inicia-

tivas foram promovidas junto dos alunos do 7.º ano dos 

Agrupamentos de Escolas de Vila Flor e de Carrazeda de 

Ansiães, tendo sido abrangidos cerca de 100 estudantes. 

Foi realizado um peddy-paper com quatro jogos distintos: 

encher um balão até rebentar, para averiguar a capacida-

de pulmonar, que fica comprometida com o tabaco; des-

coberta de imagens ilustrativas das consequências do 

consumo de tabaco; criação de um slogan anti-tabaco e 

associação de constituintes do cigarro. 

Os alunos tiveram assim oportunidade de adquirir conhe-

cimentos acerca dos malefícios do tabaco. Estes revela-

ram-se interessados nesta temática e mostraram-se ad-

mirados/assustados com os efeitos do tabaco, bem como 

com a constituição dos cigarros. 

Bragança 

Vila Flor/Carrazeda de Ansiães 

Vila Flor/Carrazeda de Ansiães 

Vila Flor/Carrazeda de Ansiães 

Vila Flor/Carrazeda de Ansiães 
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Em Mogadouro, a equipa da UCC também assinalou esta 

data no âmbito do projeto “O Meu Norte”, com a realiza-

ção de uma exposição sobre os malefícios do tabaco para 

a saúde e com uma sessão de sensibilização dirigida à co-

munidade educativa sobre o tema “O cérebro dos adoles-

centes e as drogas”, com a investigadora da Universidade 

do Porto Dr.ª Teresa Summaviell.  

Em Bragança, as equipas da UCC também realizaram sessões 

de sensibilização sobre os malefícios do tabaco nas escolas da 

cidade, através de cartazes, folhetos e exposições sobre as subs-

tâncias presentes nos cigarros. Estas ações contaram com a 

intervenção das enfermeiras Especialistas em Reabilitação que 

deram formação aos jovens sobre tabagismo. 

Em Torre de Moncorvo, a equipa de saúde escolar assina-

lou esta data com ações de sensibilização na escola, de 13 a 

17 de novembro. 

Neste sentido, realizam-se sessões de esclarecimento sobre 

os malefícios do tabaco e sobre os benefícios de não fumar 

nas turmas do 2.º e 3.º Ciclos do Agrupamento de Escolas 

Dr. Ramiro Salgado. Foi ainda colocado um mural onde os 

alunos podiam escrever uma frase alusiva ao tema. 

No Dia do Não fumador foi dinamizada uma aula de zum-

ba com a participação de alunos do 2.º e 3.º Ciclos e dos 

cursos profissionais. 

Com a colaboração do CLDS – Contrato Local de Desenvol-

vimento Social de Torre de Moncorvo foram também afi-

xadas faixas alusivas ao tema e distribuídos pins. 

Bragança 

Bragança 

Mogadouro 

Torre de Moncorvo 

Torre de Moncorvo 

Torre de Moncorvo 
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ULS Nordeste promove cuidados de saúde 

junto dos estudantes do IPB 

A Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste esteve re-

presentada na conferência sobre “Saúde e Sexualidade 

na vida Académica”, que decorreu, no dia 8 de novem-

bro, no Instituto Politécnico de Bragança, com o objetivo 

de promover estilos de vida saudáveis e de dar a conhe-

cer os serviços de saúde que disponibiliza na cidade de 

Bragança. 

Esta conferência, dirigida especialmente aos novos alu-

nos que ingressaram nas escolas do IPB, é promovida 

pelo Departamento de Ciências da Vida e Saúde Pública 

da Escola Superior de Saúde de Bragança, que pretende 

assim alertar, informar e sensibilizar os jovens estudan-

tes para a importância de tomarem decisões responsá-

veis em questões relacionadas com a sexualidade. 

As palestras abordam diversas questões relacionadas 

com esta temática, desde os espaços de saúde disponí-

veis para aconselhamento e acompanhamento nesta 

área, aos cuidados a ter nas relações sexuais e às doen-

ças sexualmente transmissíveis. 

Nesta conferência, a enfermeira Conceição Tomé, da 

Unidade de Cuidados na Comunidade de Bragança, pro-

moveu estilos de vida saudáveis e uma vivência da sexua-

lidade saudável e segura, deu a conhecer os serviços de 

saúde disponibilizados na comunidade pela ULS Nordes-

te, e estimulou a comunidade académica para a gestão 

do seu projeto de saúde. 

Relativamente aos serviços de saúde oferecidos pela ULS 

Nordeste na cidade de Bragança, a par dos cuidados dife-

renciados na Unidade Hospitalar e dos cuidados de saúde 

primários nos Centros de Saúde, profissionais de saúde 

da instituição deslocam-se ainda aos Gabinetes de Apoio 

à Saúde e Sexualidade Juvenil e ao Centro de Aconselha-

mento e Deteção Precoce do VIH/SIDA, a funcionar nas 

instalações no IPDJ – Instituto Português do Desporto e 

Juventude de Bragança, e ao Gabinete de Saúde do IPB, a 

funcionar nas instalações dos Serviços Sociais. A ULS Nor-

deste disponibiliza ainda um Centro de Aconselhamento 

e Deteção Precoce do VIH/SIDA, no Centro de Saúde da 

Sé, integrado na Unidade de Saúde Pública. 
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UCC de Bragança promove relações  

interpessoais saudáveis 

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

ça, através da equipa de Saúde Escolar, promoveu ses-

sões de sensibilização sobre relações interpessoais sau-

dáveis para os alunos do Ensino Secundário do Agrupa-

mento de Escolas (AE) Miguel Torga. 

Durante a semana, os estudantes participaram ativamen-

te nas iniciativas dinamizadas pela equipa de saúde esco-

lar do AE Miguel Torga. As frases/situações do quotidiano 

utlizadas na dinâmica “Namorar dá que falar” resultaram 

do trabalho prévio realizado pela equipa nas turmas de 

ensino secundário. 

No dia 24 de novembro, vésperas do Dia 

Internacional pela Eliminação da Violên-

cia Contra as Mulheres, que se assinala a 

25 de novembro, o trabalho realizado 

pela equipa de saúde escolar foi mostra-

do a toda a comunidade da escola. 

No âmbito da atividade “Namorar dá 

que falar”, os jovens foram desafiados a 

colocar num mural as mensagens sobre 

relações interpessoais que eles próprios 

transmitiram à equipa de saúde escolar, 

dizendo se cada uma delas se enquadra numa relação 

saudável ou não saudável, havendo ainda espaço para 

aquelas que lhes suscitavam dúvidas. 

A equipa de saúde escolar promoveu ainda uma exposi-

ção contra a violência, com imagens da APAV – Associa-

ção Portuguesa de Apoio à Vítima, no bar da Escola.  

O principal objetivo destas iniciativas, integradas nas co-

memorações do Dia Internacional pela Eliminação das 

Violência Contra as Mulheres, é alertar os jovens para os 

pressupostos das relações interpessoais saudáveis, sensi-

bilizando-os para terem um papel ativo na luta contra a 

escalada de violência.  
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ULS Nordeste associou-se às comemorações 

do Dia Internacional dos Direitos da Criança 
A Unidade Local de Saúde do Nordeste, 

através do Núcleo de Apoio a Crianças e Jo-

vens em Risco – UCC de Bragança, associou-

se às comemorações do Dia Internacional 

dos Direitos da Criança, que se assinalou no 

dia 20 de novembro. 

Neste sentido, foi criado um estendal com 

os direitos das crianças escritos em peças de 

roupa em papel no Centro de Saúde de San-

ta Maria, em Bragança, na sequência do de-

safio lançado a nível nacional no âmbito do 

Programa Escolhas, associado à Comissão Nacional de 

Crianças e Jovens. 

O Estendal dos Direitos, exposto no hall de entrada do 

Centro de Saúde, foi elaborado pelas crianças que se 

deslocaram à consulta no dia 20 de novembro e pelos 

filhos dos colaboradores, que, numa peça de vestuário à 

escolha, escreveram o que para si é um direito. 

No dia 21 de novembro, também as grávidas acompa-

nhadas no Apoio à Parentalidade no Centro de Saúde de 

Santa Maria foram desafiadas a escrever um direito que 

terão as suas futuras crianças. 

No dia 20 de novembro, a equipa de saúde escolar do 

Agrupamento de Escolas Miguel Torga também assina-

lou esta data comemorativa no Centro Escolar de Santa 

Maria, onde os alunos do 3.º e 4.º anos elaboraram um 

mural com os seus direitos e assistiram a um vídeo sobre 

os mesmos. 

Esta iniciativa foi replicada em outras escolas da cidade de 

Bragança, tendo envolvido as equipas de Saúde Escolar. 

Pretende-se assim alertar as crianças para a importância 

dos seus direitos e, ao mesmo tempo, sensibilizar a co-

munidade para a promoção dos direitos da criança e pa-

ra a prevenção dos maus tratos. 
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Formação para crianças e professores  

em Macedo de Cavaleiros 

A equipa de saúde escolar do Centro de Saúde de Mace-

do de Cavaleiros promoveu ações de formação sobre 

higiene corporal e a prevenção da violência sexual e di-

namizou a campanha “Aqui ninguém toca", para os alu-

nos e professores dos 1.º e 2.º anos do Polo 1 do Agrupa-

mento Vertical de Escolas local. 

As ações foram dinamizadas pelas alunas de 4.º ano de 

Enfermagem do Instituto Politécnico de Bragança, Nádia 

Lima e Bruna Diegues, com a orientação da equipa de 

saúde escolar, e abrangeram um total de 173 alunos e 9 

docentes. 

Estas sessões tiveram como principais objetivos fomen-

tar as boas práticas de higiene corporal, assim como en-

sinar às crianças que elas são donas do seu corpo e que 

ninguém lhes pode tocar sem a sua autorização. No âm-

bito das intervenções sobre a higiene do corpo foi dado 

enfoque às partes íntimas do corpo e aos seus nomes cor-

retos, tendo sido transmitido às crianças que é importante 

dizer “Não”, de forma imediata e firme, a contactos físicos 

impróprios, bem como fugir de situações perigosas e ainda 

contar o que se passou a um adulto de confiança.  

No final foi distribuído um cartaz com as recomendações 

da higiene corporal aos alunos, para que estes façam 

chegar a informação aos encarregados de educação. 

Também os professores ficaram com um exemplar do 

cartaz para colocar na sala de aula de cada turma. 
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UCC de Bragança promoveu ação de  

sensibilização sobre o respeito pelo corpo  

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

ça, através da equipa de Saúde Escolar, assinalou o Dia 

Europeu sobre a Proteção de Crianças contra a Exploração 

Sexual e o Abuso Sexual, que se comemora a 18 de no-

vembro, com ações de sensibilização no Agrupamento de 

Escolas Miguel Torga.  

No Centro Escolar de Santa Maria foi efetuada uma inter-

venção no 1.º, 2.º e 3.º anos, abrangendo um total de 137 

crianças, que consistiu numa formação baseada na histó-

ria interativa “Respeito pelo corpo e intimidade”. Foi ain-

da distribuído um marcador da história “O Kiko e a mão” 

aos mais pequenos e um folheto informativo sobre a te-

mática para os encarregados de educação. 

A equipa de Saúde Escolar levou ainda a cabo uma inter-

venção com os alunos do PIEF – Programa Integrado de 

Educação e Formação que consistiu na construção de um 

guião da história “O Kiko e a mão – Aqui ninguém toca” e 

dinamização de uma peça de teatro para as 81 crianças 

do pré-escolar.  

Em parceria com o Programa Escolhas, foi ainda dinamiza-

da a história “O Kiko e a mão” nas turmas de 4.º ano, 

abrangendo um total de 55crianças. 
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UCC de Vinhais promoveu sessão de  

educação para a saúde sobre higiene  

A Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) de Vinhais 

promoveu uma sessão de educação para a saúde sobre 

“Higiene” na escola de Penhas Juntas, em colaboração com o 

Núcleo Local de Intervenção e a equipa de Saúde Escolar. 

Esta sessão foi direcionada a toda a população com rendi-

mento social de inserção, abrangendo todos os alunos do 

1.º Ciclo e os seus encarregados de educação. 

Esta ação pretendeu promover a saúde, na medida em 

que a higiene individual é fundamental para prevenir do-

enças, muitas delas infeciosas. Foram abordadas as várias 

vertentes da higiene, desde a importância do banho, da 

higiene oral e da higiene habitacional. 

No final da sessão foi efetuada uma visita ao local de habi-

tação dos participantes, de modo a delinear algumas me-

didas para melhorar as condições do espaço habitacional.  

Ação de sensibilização sobre pediculose 

em Vila Flor 
A Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) de Vila 

Flor/Carrazeda de Ansiães levou a cabo, no dia 7 de no-

vembro, uma sessão de sensibilização sobre “Pediculose”, 

direcionada para os pais e encarregados de educação dos 

alunos do 1.º Ciclo da Escola Básica de Vila Flor. 

No âmbito desta ação, que contou com 83 participantes, 

foi reforçada a importância da prevenção deste proble-

ma, através da vigilância periódica das cabeças das crian-

ças, de forma a garantir a deteção e o tratamento preco-

ce. Foram ainda esclarecidas pelos profissionais de saúde 

algumas dúvidas sobre esta temática aos encarregados de 

educação presentes, que se mostraram atentos e preocu-

pados com este problema que pode afetar as crianças. 

No final da sessão, foi distribuído um folheto sobre este tema a 

todos os presentes, com informação sobre a pediculose e sobre 

as medidas para a prevenção e tratamento deste problema. 
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ULS Nordeste associou-se ao Dia  

Internacional da Pessoa com Deficiência 

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

UDEP – Unidade de Doentes Crónicos de Evolução Pro-

longada, organizou, no dia 27 de novembro, atividades 

desportivas no âmbito das comemorações do Dia Inter-

nacional da Pessoa com Deficiência, que envolvem várias 

instituições de Bragança. 

Foram realizados jogos de badminton e de futebol, nos 

quais participaram as instituições do CEE- Centro de Edu-

cação Especial da Santa Casa da Misericórdia de Bragan-

ça e da Academia dos Santos Mártires. 

Estas atividades decorreram no Pavilhão Municipal de 

Bragança, onde, no dia 29 de novembro, os utentes da 

UDEP participaram também numa atividade de ParaHó-

quei, organizada pela Academia dos Santos Mártires.  

No âmbito destas comemorações, os utentes da UDEP 

participaram ainda numa atividade de orientação, orga-

nizada pela Santa Casa da Misericórdia de Bragança. 

O Dia Internacional da Pessoa com Deficiência comemora-

se no dia 3 de dezembro e tem como principal objetivo a 

sensibilização para uma maior compreensão das questões 

relativas à deficiência e a mobilização para a defesa da dig-

nidade, dos direitos e do bem-estar destas pessoas. 
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Sessão sobre a “Mochila Amiga” em Vila 

Flor e em Carrazeda de Ansiães 

A Unidade de Cuidados na Comunidade de Vila Flor/

Carrazeda de Ansiães levou a cabo sessões de sensibiliza-

ção/informação sobre a “mochila amiga” direcionadas 

para os alunos do 1.º Ciclo. 

No âmbito destas ações, os profissionais de saúde aborda-

ram a importância da utilização correta da mochila, bem 

como a forma de arrumação e de transporte da mesma, de 

modo a salvaguardar a saúde postural das crianças. 

Participaram nestas sessões 330 estudantes dos Agrupa-

mentos de Escolas dos dois concelhos, que se mostraram 

interessados na temática e colocaram questões sobre a 

forma de organizarem as suas mochilas. 

UCC de Miranda do Douro participa em 

campanha solidária 
A UCC de Miranda do Douro, em estreita articulação com 

o Núcleo Local de Inserção (NLI), participou nu-

ma Campanha de Recolha de Produtos Alimentares, nas 

diversas superfícies comerciais de Miranda do Douro, 

Sendim e Palaçoulo. 

A recolha decorreu no dia 2 de dezembro, à semelhança 

de outras ações promovidas em anos anteriores pela Re-

de Social, tendo em conta que todo o cidadão tem direito 

a uma alimentação acessível, nutricionalmente adequada 

para que possa desfrutar de uma vida ativa e saudável. 

Os produtos desta recolha destinam-se a contemplar 

agregados familiares com dificuldades económicas e pri-

vações alimentares. 

Será ainda criado um stock de bens alimentares, na Loja 

Solidária de Miranda do Douro, para situações de emer-

gência que eventualmente ocorram. 

Para o sucesso desta iniciativa foi fundamental a colabo-

ração dos parceiros comunitários e a generosidade da 

comunidade em geral. 
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Promoção da Saúde no idoso em Miranda 

do Douro 

Terminou no dia 16 de novembro mais uma edição do 

projeto “Envelhecer Bem, Envelhecer Ativo”, que reúne 

vários parceiros, entre os quais a Unidade Local de Saúde 

(ULS) do Nordeste, através do Centro de Saúde de Saúde 

de Miranda do Douro. 

Sessão de encerramento 16 de novembro em Miranda do 

Douro reuniu todos os parceiros. 

O projeto tem como objetivo promover junto da popula-

ção deste concelho uma vida mais saudável, assim co-

mo prevenir o isolamento social e a solidão das pessoas 

idosas. 

Nesse âmbito, equipas de profissionais das diversas entida-

des parceiras do projeto vão percorrer novamente diversas 

localidades, onde irão realizar sessões de sensibilização e 

prevenção relacionadas com diversos temas nas áreas da 

saúde, da segurança e da solidariedade social. 

Em 2014, as equipas passaram pelas aldeias de Ifa-

nes, Paradela, Constantim e Cicouro. Em 2015 esti-

veram em São Martinho, Especiosa, Genísio, Póvoa 

e Malhadas. Em 2016 foram visitadas Picote, Teixei-

ra, Sendim, Atenor e Prado Gatão. Em maio deste 

ano foi a vez de Duas Igrejas, Cércio e Vale de Mira. 

Agora o projeto passou por Palancar (no dia 24 de 

outubro), Pena Branca (dia 31 de outubro), Vale de 

Águia (dia 2 de novembro) e Aldeia Nova (dia 3 de 

novembro). 

As sessões de sensibilização e prevenção do projeto 

“Envelhecer Bem, Envelhecer Ativo” contam, para além 

da intervenção de técnicos da Câmara Municipal, com a 

colaboração de profissionais do Centro de Saúde de Mi-

randa do Douro (com a presença e apoio da Unidade Mó-

vel de Saúde e da Equipa de Cuidados na Comunidade, 

abordando em particular a temática da alimentação sau-

dável), da Unidade Domiciliária de Cuidados Paliativos do 

Planalto Mirandês (“Saúde e Quedas”); agentes 

da Guarda Nacional Republicana(“Idosos em Segurança”) 

e de técnicos do Serviço Local de Segurança Social, Santa 

Casa da Misericórdia de Miranda do Douro e Centro Social 

e Paroquial de S. Martinho(“Respostas Sociais”). 

A sessão de encerramento, que decorreu no 16 de no-

vembro, reuniu em Miranda do Douro reuniu todos os 

parceiros do projeto. 
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Plano de Segurança Interno do Centro de 

Saúde de Torre de Moncorvo 

Os colaboradores do Centro de Saúde de Torre de Mon-

corvo participaram numa formação sobre o Plano de Se-

gurança Interno, combate a Incêndios e procedimentos 

de alerta, que decorreu nos dias 22 e 29 de novembro, e 

contou com a colaboração da Autoridade Nacional de 

Proteção Civil (ANPC) - Bragança, dos Bombeiros Voluntá-

rios e da Proteção Civil de Torre de Moncorvo. 

Esta formação decorreu na sequência da aprovação das 

medidas de autoproteção pela entidade competente, a 

ANPC – Bragança, no passado mês de agosto. 

Desde essa altura está disponível no Serviço Administrati-

vo da Consulta Aberta uma cópia do 

Plano de Segurança Interno para con-

sulta, encontrando-se o mesmo em 

formato digital na intranet da ULSNE. 

No âmbito do Plano de Segurança In-

terno do Centro de Saúde de Torre de 

Moncorvo está ainda prevista a reali-

zação de um simulacro de evacua-

ção, em janeiro de 2018, que contará 

com a participação de várias entidades 

externas, nomeadamente 

dos Bombeiros Voluntários de Torre 

de Moncorvo, da GNR, da Proteção Civil Municipal e da 

ANPC, nos termos da legislação em vigor. 
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