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EDITORIAL 

Proximidade. Dos cidadãos em particular e da co-

munidade em geral. É assim que a Unidade Local 

de Saúde (ULS) do Nordeste quer continuar a es-

tar, perto de todos e de cada um, não só prestan-

do cuidados assistenciais, mas também assumindo 

um papel central na promoção da saúde e na pre-

venção da doença na sua área de abrangência. 

Esta missão não é, contudo, possível de ser con-

cretizada de uma forma isolada. Para ser bem-

sucedida, a ULS Nordeste trabalha necessariamen-

te em proveitosa colaboração com vários parcei-

ros: associações de doentes, autarquias, escolas 

de todos os graus de ensino, IPSS´s, farmácias… E 

o reflexo desse esforço conjunto é bem patente 

no sucesso de projetos inovadores em curso na 

região, aumentando o acesso e a qualidade dos 

serviços prestados na área da saúde e contribuin-

do de forma decisiva para o bem-estar geral.  

Foi nessa ótica que, na presença do Secretário de 

Estado Adjunto e da Saúde, Prof Dr. Fernando Ara-

újo, o qual tivemos a honra de receber na ULS 

Nordeste, ficou demonstrada a extrema relevância 

das estratégias de proximidade ao cidadão assen-

tes na cooperação, as quais continuaremos, com 

todo o nosso empenho, a levar a cabo.  

Bem haja a todos os que dão o seu contributo nes-

se sentido.  

 

O Presidente do Conselho de Administração  

Dr. Carlos Alberto Vaz 

FEVEREIRO 2018 
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Interioridade e serviços de proximidade em  

destaque na visita de Fernando Araújo a Bragança  

A Unidade Local de Saúde do Nordeste recebeu, no 

dia 02 de fevereiro, o secretário de Estado Adjunto e 

da Saúde, Prof. Dr. Fernando Araújo. A visita de tra-

balho foi acompanhada pelo Conselho de Adminis-

tração da ULS Nordeste e por dirigentes da Adminis-

tração Regional de Saúde do Norte, do INFARMED – 

Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de 

Saúde, SPMS – Serviços Partilhados do Ministério da 

Saúde, Associação Nacional das Farmácias (ANF), 

Instituto Politécnico de Bragança, Ordem dos Médi-

cos e Ordem dos Farmacêuticos. 

Após uma visita aos Serviços de Urgência e de Medi-

cina Intensiva da Unidade Hospitalar de Bragança, o 

Secretário de Estado Adjunto e da Saúde moderou 

um debate sobre a Interioridade, com o objetivo de 

encontrar respostas para este problema, que cada 

vez mais se acentua junto das populações mais afas-

tadas do litoral, como é o caso do Nordeste Trans-

montano.  

Participaram nesta sessão o presidente do Conselho 

de Administração da ULS Nordeste, Dr. Carlos Vaz, o 

vice-presidente da Câmara Municipal de Bragança, 

Dr. Paulo Xavier, o presidente da Comunidade Inter-

municipal Terras de Trás-os-Montes, Dr. Artur Nu-

nes, a professora do Instituto Politécnico de Bragan-

ça (IPB), Prof. Doutora Maria Augusta Branco, o co-

ordenador da Unidade de Missão para a Valorização 

do Interior, Dr. João Paulo Catarino, o Presidente da 

Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos, 

Dr. António Araújo, o Bastonário da Ordem dos Mé-

dicos, Dr. Miguel Guimarães, tendo encerrado as in-

tervenções o Secretário de Estado Adjunto e da Saú-
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de, Prof. Doutor Fernando Araújo. 

Durante a sessão foi apresentado um estudo que 

está a ser desenvolvido pela Professora do IPB sobre 

as expetativas e incentivos que podem levar os jo-

vens médicos a optar pelo Interior, com o objetivo 

de ajudar o Governo a delinear medidas para fixar 

clínicos em zonas afastadas do litoral. 
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Aproximar a Saúde das pessoas 

À tarde, o Secretário de Estado Adjunto e da Saúde 

visitou o Centro de Saúde de Mirandela II, onde foi 

efetuada a apresentação de dois projetos piloto na 

área da Saúde: o SAFE - Serviço Nacional de Assistên-

cia Farmacêutica e o NTS - Notas Terapêuticas Sim-

ples. 

O SAFE foi implementado no passado mês de dezem-

bro no distrito de Bragança, onde funciona como 

projeto piloto, com o objetivo de melhorar o bem-

estar dos utentes, através do aumento da facilidade 

do acesso a medicamentos urgentes.  

Este serviço inovador está a ser desenvolvido através 

da colaboração entre Farmácias e diversas institui-

ções do Ministério da Saúde (Infarmed, SPMS, ARS 

Norte e ULS Nordeste). 

De segunda a sábado das 21h00 às 09h00, domingos 

e feriados todo o dia, através do contacto para o nú-

mero 800 24 14 00, o utente é atendido por um far-

macêutico, que encaminha o utente para uma farmá-

cia com capacidade para satisfazer a sua prescrição 

médica, podendo adquirir o seu medicamento urgen-

te na própria farmácia ou solicitar que o pedido seja 

entregue no seu domicílio de forma gratuita. 

O NTS prevê a criação de um canal de comunicação 

entre médicos e farmacêuticos. Desta forma, o far-
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macêutico pode transmitir ao médico informações 

sobre a interação com o doente, indicando se cada 

medicamento prescrito foi ou não dispensado e as 

devidas justificações farmacêuticas. Perante a infor-

mação recebida o médico pode dar esclarecimentos 

de retorno sobre a utilidade da nota enviada. 

Este projeto já está a funcionar em formato piloto, 

desde julho do ano passado, na ULS do Alto Minho e 

farmácias do distrito de Viana do Castelo. Tendo em 

conta os bons resultados conseguidos, pretende-se 

agora replicá-lo em outras zonas do País. 

No final da sessão, o Secretário de Estado Adjunto e 

da Saúde visitou as instalações do Centro de Saúde 

de Mirandela II, onde encontrou um jovem médico 

que escolheu o Interior para trabalhar.  

Daniel Carquejo, especialista em Medicina Geral e 

Familiar, é natural de Vila Real e está há cerca de cin-

co anos na ULS Nordeste. 
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Miranda do Douro 

 

Torre de Moncorvo Freixo de Espada à Cinta 
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A Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste integra 

o Grupo Hepatológico Transmontano, juntamente 

com o Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto 

Douro (CHTMAD) e os Agrupamentos de Centros de 

Saúde do distrito de Vila Real. 

Através deste projeto, as instituições de saúde pre-

tendem desenvolver um trabalho em rede de diag-

nóstico e tratamento das doenças do fígado, que 

têm uma elevada prevalência neste território. 

No âmbito desta parceria, será criada uma rede de 

conhecimento e de partilha entre os profissionais de 

saúde das Unidades Hospitalares de Bragança e de 

Vila Real, recorrendo por exemplo à videoconferên-

cia para avaliar os casos, o que permitirá tratar um 

maior número de doentes na região, evitando assim 

deslocações ao Porto. 

Tendo em conta que o primeiro contacto com o do-

ente é feito pelo médico de família, o Grupo Hepato-

lógico será divulgado junto dos Cuidados de Saúde 

Primários, para que os clínicos possam encaminhar 

os casos com patologia hepática tendo em vista o 

seu tratamento especializado. 

Para a Diretora Clínica para os Cuidados de Saúde 

Hospitalares da ULS Nordeste, Dr.ª Eugénia Madurei-

ra, esta colaboração entre instituições é fundamen-

tal para proporcionar um melhor serviço aos doen-

tes da região, evitando assim muitas deslocações aos 

hospitais do litoral. 

“Nós temos possibilidade de, na maior parte das si-

tuações, resolvermos dentro de Trás-os-Montes. Es-

se é um dos objetivos, servirmos melhor os nossos 

doentes”, enfatiza a responsável clínica. 

Tendo em conta que na região transmontana há um 

consumo de álcool significativo e que, por vezes, os 

hábitos alimentares não são os mais saudáveis, o 

que contribui para o aparecimento de doenças do 

fígado, este Grupo Hepatológico irá dar resposta a 

um grande número destes casos. Acresce ainda o 

ULS Nordeste integra Grupo Hepatológico 

Transmontano 
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facto de neste território existirem quatro estabeleci-

mentos prisionais, dois no distrito de Bragança e dois 

em Vila Real, cuja população constitui um grupo de 

risco em relação às hepatites.  

Assim, através da partilha de conhecimentos e da 

discussão conjunta de casos, os profissionais de saú-

de da ULS Nordeste e do CHTMAD irão tratar os do-

entes com problemas hepáticos na sua área de resi-

dência, contribuindo desta forma para o seu bem-

estar e para o aumento da sua qualidade de vida. 

Médico da ULS Nordeste é o novo presidente da 

Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos 

O médico Duarte Soares, do Departamento de Cui-

dados Paliativos da Unidade Local de Saúde (ULS) do 

Nordeste, é o novo presidente da Associação Portu-

guesa de Cuidados Paliativos.  

As eleições decorreram no dia 27 de janeiro, tendo-

se apresentado apenas uma lista candidata, a qual 

integra ainda outros profissionais da ULS Nordeste, 

designadamente a Enf.ª Ana Gonçalves (secretária-

Geral), a Dr.ª Jacinta Fernandes (presidente da As-

sembleia Geral), a Enf.ª Alice Flores (suplente da As-

sembleia Geral) e a Dr.ª Ana Catarina Pires (vogal do 

Conselho Fiscal). 

A nova direção anunciou a continuidade da missão e 

objetivos que caracterizam a Associação, bem como a 

criação de novos projetos tendo em vista a divulgação 

e promoção dos Cuidados Paliativos em Portugal. 

Neste sentido, pretende desenvolver o seu trabalho 

com base em quatro vetores estratégicos de orienta-

ção: a capacitação dos profissionais de Cuidados Pali-

ativos, o reforço do conhecimento e investigação 

nesta área, a sensibilização da população para a ne-

cessidade de reconhecer os Cuidados Paliativos co-

mo um “desígnio nacional urgente de saúde pública, 

prioritário na estratégia de cuidados de saúde e 

apoio social” e ainda a defesa dos interesses dos do-

entes, dos cuidadores e das famílias. 
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À semelhança do que tem vindo a acontecer desde 

2015, a Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste 

recebeu, no dia 22 de janeiro, no Serviço de Ortope-

dia da Unidade Hospitalar de Macedo de Cavaleiros 

dois cirurgiões da Croácia, que vieram conhecer a 

técnica de colocação de próteses do joelho.  

A equipa do Serviço de Ortopedia da ULS Nordeste é 

a responsável, a nível nacional, pela formação técni-

ca (teórica e prática) no que respeita à colocação 

destas próteses do joelho, em parceria com uma em-

presa multinacional da área da comercialização de 

próteses, dada a sua elevada experiência e diferenci-

ação neste campo. 

É, pois, por ser um dos hospitais da Europa com mais 

experiência na aplicação desta prótese do joelho – a 

qual resolve o problema da artrose provocada pelo 

desgaste da articulação devido à idade - que a multi-

nacional que a comercializa está a encaminhar cirur-

giões de vários países para o Nordeste Transmontano.  

Integraram a equipa formativa, os cirurgiões ortopé-

dicos Dr. António Andrade e Dr. Paulo Montanha, 

que contaram com o apoio de um conjunto mais vas-

to e igualmente qualificado de outros profissionais 

de saúde.  

Em fevereiro, o Serviço de Ortopedia da ULS Nordes-

te recebeu cirurgiões da Turquia, que se deslocaram 

a Macedo de Cavaleiros para receber a mesma for-

mação.  

Recorde-se que, desde o início de 2015, já passaram, 

nesse âmbito, pelo Serviço de Ortopedia da ULS Nor-

deste diversos cirurgiões internacionais, os quais, 

através desta iniciativa, puderam observar a técnica 

dos profissionais portugueses, replicando-a posteri-

ormente nos seus países. 

Serviço de Ortopedia da ULS Nordeste dá  

formação na colocação de próteses do joelho 
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ULS Nordeste disponibiliza linha gratuita de 

apoio à maternidade 

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

biliza uma linha telefónica gratuita, através do núme-

ro 800 209 927, destinada a apoiar todas as mães do 

distrito de Bragança.  

Esta linha, que entrou em funcionamento na semana 

passada, integra o projeto “Apoiar na Maternidade”, 

promovido pela ULS Nordeste, com o objetivo de re-

forçar o apoio na área da Saúde Materna.  

Esta iniciativa foi premiada pela Missão Continente, 

no âmbito do concurso anual promovido pela cadeia 

de hipermercados para apoiar a saúde familiar em 

Portugal. 

A ULS Nordeste pretende, desta forma, fortalecer o 

apoio após a saída das mães do Hospital, através de 

um contacto de proximidade, permitindo às mães e 

aos seus familiares esclarecer dúvidas e solucionar 

problemas relacionados com a maternidade. 

Ao acionar esta linha, o utente é atendido por um 

enfermeiro especialista em Enfermagem 

de Saúde Materna e Obstétrica, que irá 

responder às questões colocadas e dis-

ponibilizar o apoio necessário ao nível da 

promoção da saúde e da prevenção da 

doença na área da Saúde Materna. 

Para complementar o apoio disponibili-

zado através da linha telefónica, o pro-

jeto contempla ainda a criação de uma 

página web, onde serão disponibilizados 

conteúdos sobre a gravidez, o parto, a recuperação 

pós-parto e os cuidados com o bebé, abrangendo a 

segurança, saúde e nutrição. 

A promoção do aleitamento materno é outra das 

vertentes deste projeto, que disponibiliza os me-

canismos de suporte necessários para que as mães 

continuem a amamentar após a saída da Materni-

dade.  

Os cantinhos de amamentação instalados nos 14 

Centros de Saúde do distrito de Bragança também 

foram dotados de mais equipamento e material de 

apoio para dar resposta às necessidades do público-

alvo. 

Este projeto contribui assim para a melhoria da qua-

lidade de vida das mães/família, dando resposta às 

suas necessidades e indo de encontro às suas expe-

tativas, num momento que gera ansiedade e exige 

adaptações diárias no seio familiar. 
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Miranda do Douro 

Simulacro de incêndio testou o plano de 

emergência do Centro de Saúde de Moncorvo 

O Plano de Segurança Interno do Centro de Saúde 

de Torre de Moncorvo foi testado, no dia 31 de ja-

neiro, com a simulação de um incêndio no bar, no 

1.º piso, provocado por um curto-circuito num dos 

equipamentos. 

Estiveram envolvidos neste exercício colaboradores 

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

Bombeiros Voluntários, GNR e elementos do Serviço 

Municipal de Proteção Civil de Torre de Moncorvo. 

O exercício contou também com a presença de um 

representante da Autoridade Nacional da Proteção 

Civil – Bragança. 

Do incêndio simulado resultaram dois feridos, am-

bos com queimaduras, um deles estava inconsciente 

e entrou em paragem cardio-respiratória e o outro 

ficou bloqueado pelo fumo e pelo fogo. Os feridos 

foram evacuados pelos profissionais do Centro de 

Saúde e pelos bombeiros e foram posteriormente 

transportados para unidades hospitalares. 

Neste exercício, os Bombeiros Voluntários de Torre 

de Moncorvo envolveram 15 operacionais e cinco 

viaturas. 

Para além de testar a eficácia do Plano de Segurança 

Interno do Centro de Saúde de Torre de Moncorvo, 
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este simulacro teve ainda como objetivos, treinar os 

agentes internos e externos ao nível das comunica-

ções, do manuseamento dos equipamentos de pri-

meira intervenção, designadamente extintores e bo-

cas-de-incêndio, bem como articular os meios inter-

nos com os meios externos de socorro e salvamento. 

Este simulacro permitiu ainda avaliar os conhecimen-

tos adquiridos pelos colaboradores da instituição nas 

ações de formação realizadas no âmbito do Plano de 

Segurança Interno do Centro de Saúde. 

No final do exercício foi efetuada uma reunião com 

todos os intervenientes, para avaliar os procedimen-

tos adotados na resolução da ocorrência simulada. 

Numa primeira análise, as entidades envolvidas ates-

taram a eficácia do Plano de Segurança Interno do 

Centro de Saúde de Torre de Moncorvo e a capacida-

de de resposta adequada de todos os responsáveis 

pelo socorro e salvamento. 
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Macedo de Cavaleiros 

Colaboradoras da ULS Nordeste receberam 

prémio de mérito do IPB 

Duas colaboradoras da Unidade Local de Saúde do 

Nordeste receberam o prémio de mérito atribuído 

pelo Instituto Politécnico de Bragança aos melhores 

alunos de cada curso.  

A técnica Superior de Serviço Social da ULS Nordeste, 

Isabel Parente, foi uma das contempladas, tendo si-

do a melhor aluna do curso de Mestrado em Cuida-

dos Continuados no ano letivo 2016/2017. 

A mesma distinção foi ainda atribuída à enfermeira 

Sónia Sendim por ser a melhor aluna do curso de 

mestrado em Enfermagem de Reabilitação, também 

no ano letivo 2016/2017. 

No âmbito do curso de mestrado, Isabel Parente de-

senvolveu um estudo sobre a capacidade de resiliên-

cia do cuidador informal de utentes integrados nas 

ECCI´s da ULS Nordeste. Na tese “Um olhar sobre 

quem Cuida: Dificuldades e resiliência do cuidador 

informal” pretendeu identificar as dificuldades senti-

das pelo cuidador informal e a sua capacidade de 

resiliência face ao cuidar, bem como analisar se as 

variáveis sociodemográficas e o grau de independên-

cia do utente interferem tanto nas dificuldades senti-

das como na capacidade de resiliência do cuidador 

informal. 

Neste sentido, foi possível verificar que os problemas 

que o cuidador informal enfrenta constituem um dos 

maiores desafios para os técnicos de saúde e que 

apoiá-los, no domicílio, é essencial para os orientar e 

auxiliar. 

Por sua vez, a enfermeira Sónia Sendim estudou a 

funcionalidade do membro superior, qualidade de 

vida e estratégias de coping da mulher submetida a 

cirurgia por cancro da mama. Foi inquirida uma 

amostra de 150 mulheres.  

Este trabalho permitiu verificar que as alterações da 

amplitude de movimento do ombro e cotovelo estão 

presentes em mais de metade da amostra, essa alte-

ração repercute-se em resultados mais elevados de 

incapacidade funcional, sendo que quanto maior es-
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Macedo de Cavaleiros 

Sensibilização sobre etiqueta respiratória  

para crianças em Carrazeda de Ansiães 

A Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) de Vila 

Flor/Carrazeda de Ansiães promoveu uma ação de 

sensibilização sobre a importância da etiqueta respi-

ratória para as crianças que participaram no ATL – 

Atividades de Tempos Livres das férias de Natal na 

vila de Carrazeda de Ansiães.  

No âmbito desta sessão, os mais pequenos foram aler-

tados para os cuidados a ter como forma de prevenção 

do contágio da gripe e de infeções respiratórias. 

Participaram nesta atividade 45 crianças, com idades 

entre os 6 e os 12 anos, que interagiram com a en-

fermeira e esclareceram as suas dúvidas. 

No final da sessão foi distribuído a cada criança um 

marcador de livro sobre a etiqueta respiratória, ela-

borado pelo Grupo Local do Programa de Prevenção 

e Controlo de Infeções e de Resistência aos Antimi-

crobianos da Unidade Local de Saúde do Nordeste.   

sa limitação menor é a qualidade de vida. Foram en-

contradas diferenças estatisticamente significativas 

na funcionalidade do membro superior, qualidade 

de vida e estratégias de coping em função de variá-

veis sociodemográficas e clínicas. 

Após este trabalho, a enfermeira Sónia Sendim pre-

tende implementar um projeto ao nível da reabilita-

ção, tendo em vista a melhoria da qualidade de vida 

de mulheres submetidas a cirurgia por cancro da 

mama.   

Os prémios de mérito foram entregues, no dia 29 de 

janeiro, na cerimónia do 35.º aniversário daquela 

instituição, que decorreu no Teatro Municipal de 

Bragança. 
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