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EDITORIAL 

No conhecido contexto de dificuldades acres-

cidas de fixação de médicos no interior do pa-

ís, é com enorme satisfação e expetativa que a 

Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste dá 

as boas-vindas aos 55 novos clínicos que aqui 

irão complementar a sua formação ao longo 

deste ano de 2018. 

Por um lado, comprova-se que esta ULS está 

dotada das condições inerentes ao comple-

mento prático do ensino da medicina, ou seja, 

possui, de facto, uma excelente capacidade 

formativa. E por outro lado demonstram-se 

também as potencialidades da ULS Nordeste 

para estender o período do Internato Médico 

a um futuro profissional aliciante nos serviços 

públicos de saúde da região. 

Os desafios são enormes, tanto para os jovens 

clínicos em aprendizagem como para esta ins-

tituição que os acolhe, nos seus hospitais e 

centros de saúde. Que seja um ano proveitoso 

para ambos, nesta troca de saberes e experi-

ências, em prol de uma cada vez melhor assis-

tência aos nossos utentes. E que este seja 

apenas o início de uma ligação mais estreita.  

Uma vez mais, sejam bem-vindos!  

 

O Presidente do Conselho de Administração  

Dr. Carlos Alberto Vaz 

JANEIRO 2018 



3 

 
 

DEZEMBRO 2017 

ULS Nordeste recebe 55 médicos internos  

A Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste deu, no dia 

2 de janeiro, as boas vindas aos médicos internos que vão 

aprofundar a sua formação nos Serviços de Saúde da Ins-

tituição.  

Em 2018, a ULS Nordeste recebe 46 médicos internos de 

ano comum e 9 médicos internos de formação específica.  

Na sessão de boas vindas aos jovens médicos, o presiden-

te do Conselho de Administração da ULS Nordeste, Dr. 

Carlos Vaz, realçou a capacidade formativa dos Serviços 

da ULS Nordeste para que os médicos internos possam 

completar a sua formação e, ao mesmo tempo, reconhe-

ceu o seu importante contributo para a melhoria da qua-

lidade da assistência prestada aos utentes. 

Por sua vez, a diretora clínica para os Cuidados de Saúde 

Hospitalares, Dr.ª Eugénia Madureira, salientou a dispo-

nibilidade da instituição para que os médicos internos 

possam desenvolver o seu trabalho nesta fase formativa 

e para que, futuramente, alguns deles possam vir a de-

senvolver a sua atividade profissional na ULS Nordeste.  

Marcaram ainda presença nesta sessão o diretor de En-

fermagem, Enf.º Urbano Rodrigues, que destacou a im-

portância do trabalho de equipa entre médicos e enfer-
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meiros em benefício dos 

utentes, bem como a Dr.ª 

Conceição Cardoso, Coorde-

nadora do Internato Médico 

nos Cuidados de Saúde Hospi-

talares da ULS Nordeste, que 

deu igualmente as boas vin-

das aos jovens médicos.  

Os internos de ano comum 

irão desenvolver a sua forma-

ção prática, ao longo deste 

ano, no Internato Médico das 

seguintes especialidades: Medicina Interna, Pediatria, 

Cirurgia, Cuidados de Saúde Primários e mais uma área 

clínica à sua escolha.  

Por sua vez, os 9 internos de formação específica dedica-

rão o ano de 2018, na ULS Nordeste, a aprofundar a sua 

experiência nas especialidades de Medicina Interna (três 

internos), Cirurgia (um interno), Psiquiatria (um interno), 

Ortopedia (um interno), Medicina Geral e Familiar (dois 

internos) e Saúde Pública (um interno). 

De realçar ainda que durante o mês de janeiro vão iniciar 

funções nas instituições do Serviço Nacional de Saúde 

(SNS) 2.179 médicos internos do ano comum e 1.758 mé-

dicos internos de formação específica, um total de 3.937 

ingressos, mais 98 que no ano anterior, o que representa 

o maior número de sempre de jovens médicos em forma-

ção no SNS. 

Aumentado o capital estatutário da ULS 

Nordeste  
O capital estatutário da Unidade Local de Saúde (ULS) do 

Nordeste foi aumentado, através do Ministério das Fi-

nanças, em 6 milhões e 400 mil euros.  

A medida - que abrange um total de 39 entidades públi-

cas empresariais do Serviço Nacional de Saúde (SNS), 

entre os quais a ULS Nordeste, num total de quase 500 

milhões de euros - vem reforçar a sustentabilidade dos 

estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde, 

melhorando a sua eficiência operacional e promovendo 

a adequação dos recursos disponíveis às necessidades de 

cada uma dessas entidades. 

Pelo que a ULS Nordeste se congratula com este reforço 

anunciado do seu capital estatutário.  
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ULS Nordeste com Excelência Clínica em 

avaliação da Entidade Reguladora da Saúde 

A Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste obteve 

resultados de excelência na avaliação anual de 2017 

levada a cabo pela Entidade Reguladora da Saúde, no 

âmbito do Sistema Nacional de Avaliação em Saúde 

(SINAS) – módulo SINAS@Hospitais, agora divulgada 

por aquela entidade. 

Foi atribuída à ULS Nordeste a classificação máxima (de 

nível III), na dimensão Excelência Clínica, na área de Orto-

pedia, nomeadamente em relação às Artroplastias da An-

ca e do Joelho na Unidade Hospitalar de Macedo de Cava-

leiros, e à Correção Cirúrgica da Fratura Proximal do Fé-

mur na Unidade Hospitalar de Bragança. 

Na Unidade Hospitalar de Bragança, as áreas de Cardiolo-

gia, Cuidados Intensivos, Pediatria, Ginecologia, Obstetrí-

cia, Ortopedia (Artroplastias da Anca e do Joelho), Cirur-

gia Geral e Cuidados Transversais (Tromboembolismo Ve-

noso) obtiveram o nível II de Excelência Clínica. A mesma 

classificação foi obtida pelas áreas de Neurologia e de 

Cuidados Transversais na Unidade Hospitalar de Macedo 

de Cavaleiros, assim como pelas áreas de Cardiologia, Ci-

rurgia de Ambulatório, Cirurgia Geral, e Cuidados Trans-

versais na Unidade Hospitalar de Mirandela. 

As áreas de Neurologia, nos Hospitais de Bragança e de 

Mirandela, e de Cirurgia de Ambulatório no Hospital de 

Macedo de Cavaleiros, obtiveram a classificação de Exce-

lência Clínica de nível I. 

Nesta avaliação da ERS, as três Unidades Hospitalares ULS 

Nordeste alcançaram ainda a classificação máxima, de 

nível III, nas dimensões Segurança do Doente e de Focali-

zação no Utente. A Adequação e Conforto das Instalações 

dos hospitais de Bragança, Macedo de Cavaleiros e Miran-

dela mereceu duas estrelas. 

O Conselho de Administração da ULS Nordeste enaltece o 

empenho de todos os profissionais na prestação de uma 

assistência de qualidade aos seus utentes, refletida em 

mais uma avaliação de excelência. 
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ULS Nordeste ativa plano de contingência 

com a disponibilização de mais 24 camas 

A Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste ativou o Pla-

no de Contingência Específico de Saúde Sazonal – Módulo 

Inverno com a abertura de 24 camas suplementares de 

internamento nas Unidades Hospitalares de Bragança, de 

Mirandela e de Macedo de Cavaleiros. 

O aumento da capacidade de internamento surge na se-

quência do aumento de afluência aos Serviços de Urgên-

cia do distrito de Bragança na primeira semana de janeiro, 

acompanhada de um aumento do número de doentes 

com necessidade de acompanhamento e tratamento hos-

pitalar. 

Nesta época do ano, o aumento do número de episódios 

de Urgência, que ronda os 19% na ULS do Nordeste, deve-

se ao aumento do número de casos de gripe e de infeções 

respiratórias.  

Para garantir o tratamento e o acompanhamento dos do-

entes que necessitam de internamento, na Unidade Hos-

pitalar de Bragança foram disponibilizadas 10 camas su-

plementares, na Unidade Hospitalar de Macedo de Cava-

leiros foram disponibilizadas mais seis camas e mais oito 

camas na Unidade Hospitalar de Mirandela. 

A par do aumento da capacidade de internamento foram 

também reforçadas as equipas de Medicina Interna no 

Serviço de Urgência da Unidade Hospitalar de Bragança 

com mais profissionais médicos e foram ajustadas as 

equipas de enfermagem e de assistentes operacionais dos 

Serviços de Internamento da ULS do Nordeste graças à 

colaboração de todos os profissionais.  

Apesar do aumento do número de utentes a recorrer aos 

Serviços de Urgência do distrito de Bragança, os Tempos 

Médios de Espera na ULS Nordeste enquadram-se dentro 

dos tempos recomendados no âmbito do sistema de Tria-

gem de Manchester.  

De realçar ainda que a ULS do Nordeste tem mantido a 

atividade assistencial habitual, sendo que, até ao momen-

to, não houve cancelamento nem de cirurgias programa-

das nem de consultas nas Unidades Hospitalares do distri-

to de Bragança. 

É ainda feita a articulação entre os Cuidados de Saúde 

Primários, através da Consulta Aberta, e dos Serviços de 

Urgência hospitalares, no sentido de adequar a resposta 

às necessidades dos utentes, que em caso de gripe deve-

rão recorrer primeiro ao Centro de Saúde. 
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Miranda do Douro 

 

Torre de Moncorvo Freixo de Espada à Cinta 

Atribuídas 18 camas à ULS Nordeste na 

área dos Cuidados Continuados  

O distrito de Bragança vai ser dotado 

com 65 camas nas diferentes tipologias 

de cuidados continuados, 18 das quais 

foram atribuídas à Unidade Local de Saú-

de (ULS) do Nordeste, no âmbito do alar-

gamento da Rede Nacional de Cuidados 

Continuados Integrados (RNCCI). 

Segundo o despacho publicado hoje, dia 

29 de dezembro, em Diário da República (ver acima no 

tópico legislação), a RNCCI vai contar com mais 500 ca-

mas nas diferentes tipologias, que serão disponibilizadas 

por entidades ligadas aos Ministérios da Saúde e do Tra-

balho, Solidariedade e Segurança Social. 

Esta rede assenta num modelo de intervenção integrado 

e articulado da Saúde e da Segurança Social com o obje-

tivo de proceder à recuperação, manutenção e prestação 

de cuidados integrados a utentes dependentes. Este mo-

delo assume particular relevância face ao aumento da 

esperança média de vida, das carências sociais e da ne-

cessidade de dar resposta de qualidade às populações na 

área dos cuidados continuados integrados. 

Desta forma, é assegurada a prestação dos cuidados de 

saúde e de apoio social através de unidades e equipas de 

cuidados dirigidas às pessoas em situação de dependên-

cia, com base numa tipologia de resposta adequada às 

necessidades de cada utente. 

No distrito de Bragança, a par da ULS Nordeste fo-

ram ainda atribuídas camas às Santas Casas da Mise-

ricórdia de Vinhais (20), de Bragança (15) e de Mi-

randela (12). 

Este investimento no alargamento da RNCCI permitirá 

reforçar os serviços na área da Saúde disponibilizados às 

populações, contribuindo assim para a melhoria do seu 

bem-estar e da sua qualidade de vida. 
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800 24 1400. Se sair, durante a noite, de um dos quatro 

serviços de Urgência da Unidade Local de Saúde (ULS) do 

Nordeste e ligar - grátis - para este número, tem a garan-

tia da disponibilidade dos medicamentos que lhe forem 

prescritos pelo médico e ainda a possibilidade de estes 

lhe serem entregues em casa, também gratuitamente 

Os novos serviços, a funcionar todos os dias entre as 

21:00 e as 09:00 e domingos e feriados durante 24 horas, 

surgem no âmbito do projeto SAFE - Serviço de Assistên-

cia Nacional Farmacêutica, pioneiro no país e que agora 

arrancou de forma experimental no distrito de Bragança.  

Trata-se de uma iniciativa do Ministério da Saúde, que 

envolve o Infarmed, os Serviços Partilhados do Ministério 

da Saúde (SPMS), a Administração Regional de Saúde do 

Norte e ainda a Associação Nacional de Farmácias, em 

parceria com a ULS Nordeste. 

Foi elaborada uma lista com os 14 medicamentos mais 

prescritos em contexto de urgência, durante o período 

noturno, onde se encontram por exemplo antibióticos, 

antipiréticos, anti-inflamatórios, anti-histamínicos e anti-

eméticos.  

Assim, o doente que recorre às urgências médico-

cirúrgicas de Bragança e Mirandela e às urgências básicas 

de Macedo de Cavaleiros e Mogadouro nesse período, 

após ter alta só precisa de ligar para o contacto gratuito 

da linha SAFE, e do outro lado da linha está disponível um 

farmacêutico para lhe indicar qual a farmácia onde estão 

disponíveis os medicamentos que acabaram de ser pres-

critos. 

De salientar que o doente pode optar por aquela onde 

pretende aviar a receita ou pedir a entrega no domicílio, 

também gratuitamente. 

O projeto está já em funcionamento, numa fase inicial, 

esperando-se que venha ainda a ser melhorado, nomea-

damente do ponto de vista das ligações tecnológicas en-

tre os parceiros, até para que, no futuro, nem sequer ve-

nha a ser necessário o doente ter de efetuar uma chama-

da telefónica para beneficiar do serviço.  

Neste momento os profissionais das Urgências da ULS 

Nordeste, em particular médicos, estão a explicar direta-

mente aos doentes em que consiste e como funciona o 

projeto. 

SABER MAIS: www.safe.com 

 

SAFE – Assistência farmacêutica gratuita 

ao sair da urgência da ULS Nordeste    

http://www.safe.com
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ULS Nordeste implementa Via Verde  

Coronária 

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

tou a Via Verde Coronária, que irá permitir tratar mais 

rapidamente os doentes com enfarte agudo do miocár-

dio. 

Esta nova valência, disponível para já no Serviço de Ur-

gência Médico-Cirúrgica (SUMC) da Unidade Hospitalar 

de Bragança será brevemente alargada aos restantes 

Serviços de Urgência da ULS Nordeste. 

Segundo o diretor do Serviço de Urgência Médico-

Cirúrgica da ULS Nordeste, Dr. Tiago Loza, o tempo é fun-

damental para garantir o sucesso do tratamento nestes 

casos clínicos. “Os doentes têm o benefício em fazer um 

eletrocardiograma em 10 minutos e o tempo máximo 

para o tratamento de eleição é de 90 

minutos”, reforça o responsável clíni-

co. 

A ULS Nordeste regista anualmente 

cerca de 300 casos de enfarte agudo 

do miocárdio. A partir de agora estes 

episódios serão tratados de acordo 

com os procedimentos estabelecidos 

no âmbito da Via Verde Coronária, 

que será ativada através da Triagem 

de Manchester. 

Esta via verde é uma das mais complexas, implica uma 

articulação entre vários Serviços na ULS Nordeste e tam-

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

Douro, para onde continuarão a ser encaminhados os 

casos mais graves que necessitem de uma intervenção 

no Laboratório de Hemodinâmica. 

Esta é a quarta via verde implementada na ULS do Nor-

deste, que conta atualmente com as Vias Verdes de AVC, 

de Trauma (ambas a funcionar no SUMC de Bragança), 

de Sépsis (a funcionar nos quatro Serviços de Urgência 

da ULS Nordeste) e agora a Coronária (que irá abranger 

também todos os Serviços de Urgência do distrito de 

Bragança).  
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Reunião Aberta do Serviço de Urgência 

debate temas ligados à assistência clínica 

Decorreu, no dia 7 de dezembro, mais uma edição da Re-

união Aberta do Serviço de Urgência da Unidade Local de 

Saúde (ULS) do Nordeste, que encheu o Auditório Paulo 

Quintela, em Bragança. 

No evento participaram como oradores colaboradores da 

ULS Nordeste também profissionais de outras instituições 

de saúde, que deram a conhecer o trabalho desenvolvido 

em várias áreas relacionadas com os Serviços de Urgên-

cia, Emergência e Cuidados Intensivos. 

Durante a sessão de abertura, o enfermeiro chefe do De-

partamento de Urgência, Emergência e Cuidados Intensi-

vos da ULS Nordeste, Norberto Silva, realçou que esta 

reunião pretende mostrar, no final de cada ano, aquilo 

que é feito pelos profissionais nas diversas áreas que in-

tegram o Serviço de Urgência. 

Também o diretor do Serviço de Urgência Médico Cirúrgi-

ca, Dr. Tiago Loza, reforçou a importância desta reunião 

para dar a conhecer aquilo que é feito nos Serviços de 

Urgência, bem como os projetos a implementar nesta 

área na ULS Nordeste. 

No encerramento da sessão de abertura, o Presidente do 

Conselho de Administração  da ULS Nordeste, Dr. Carlos 

Vaz, enalteceu o trabalho desenvolvido nos Serviços de 

Urgência da ULS Nordeste, que considera “o jardim” dos 

hospitais, sendo por isso fundamental o seu funciona-

mento em pleno para dar resposta às necessidades dos 

utentes. Nesse sentido, realçou ainda a importância das 

Vias Verdes no Serviço de Urgência para uma resposta 

mais célere e eficaz em situações graves. 

As Vias Verdes foi um dos temas apresentado nesta reu-

nião, designadamente as Vias Verdes de Sépsis, de AVC, 

de Trauma e Coronária (esta última recentemente imple-

mentada na ULS Nordeste). 

Seguiram-se intervenções sobre as Emergências Hemor-

rágicas e sobre a Emergência Intra-Hospitalar, bem como 

sobre a Abordagem e estabilização da criança na sala de 

emergência, quedas em idosos: causas e consequências e 

determinantes da competência emocional de profissio-

nais em saúde na abordagem do doente crítico. 
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Inovação em cirurgia ortopédica na ULS 

Nordeste 

O Serviço de Ortopedia da Unidade Local de Saúde (ULS) 

do Nordeste realizou, no passado dia 20 de dezembro, 

mais duas cirurgias inovadoras. Tratou-se da utilização, 

pela primeira vez em Portugal, de um novo material para 

correção de Hallux Valgus – usualmente designado como 

joanete. 

As cirurgias, realizadas com sucesso no Bloco Operatório 

da Unidade Hospitalar de Macedo de Cavaleiros pelos 

ortopedistas Dr. 

António Andrade e 

Dr. Paulo Monta-

nha, possibilitaram 

que os doentes 

intervencionados 

vissem assim o seu 

caso resolvido com 

maior eficácia. Isto 

porque o novo ma-

terial agora aplica-

do vem 

dar resposta a um 

problema comum nos Hallux Valgus, que é a rotação do 

1º dedo ou “dedo grande” do pé. 

De acordo com ambos os especialistas, este é realmente 

um grande avanço no tratamento daquelas saliências ós-

seas, causadoras de dor e desconforto, pelo que se irá dar 

continuidade, na ULS Nordeste, à colocação do material 

agora testado, oferecendo desta forma aos doentes uma 

melhoria significativa da sua qualidade de vida.  
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Miranda do Douro 

ULS Nordeste assinalou Dia Mundial de 

Luta Contra a Sida 
A Unidade Local de Saúde (ULS) 

do Nordeste, através do CAD - 

Centro de Aconselhamento e 

Deteção Precoce do VIH/SIDA 

de Bragança e das Unidades de 

Cuidados na Comunidade 

(UCC), comemorou o Dia Mun-

dial de Luta Contra a Sida, que 

se assinala no dia 01 de dezem-

bro, com a realização de ações 

de sensibilização junto da co-

munidade tendo em vista a pre-

venção da doença. 

A equipa do CAD realizou sessões de sensibilização e de 

informação e testes de deteção precoce da infeção do 

VIH/SIDA, no Instituto Politécnico de Bragança, que tive-

ram como principal objetivo alertar os estudantes para a 

importância de se prevenirem das doenças sexualmente 

transmissíveis. 

Os profissionais de saúde transmitiram mensagens infor-

mativas sobre a doença e sobre a importância de adotar 

medidas preventivas, tais como: 

- Não partilhar agulhas, seringas, material de preparação 

de drogas ou materiais cortantes com ninguém; 

- Utilizar o programa “TROCA DE SERINGAS – Dizer não a 

uma seringa em segunda mão”; 

- Se não tiver confiança no local, não fazer tatuagens, 

piercings, aplicação de brincos, acupunctura ou manicu-

re. Tentar obter sempre informações sobre o local em 

causa, pedir para ver como trocam material entre clien-

tes e onde e como lavam, desinfetam e esterilizam os 

seus materiais; 

- Usar SEMPRE PRESERVATIVO! Não confiar nas aparên-

cias… o seu parceiro, aparentemente saudável, pode ser 

a sua via de infeção! 

O CAD em Bragança coloca os seus serviços ao dispor da 

população de segunda a sexta-feira. Funciona nas insta-

lações da Unidade de Saúde Pública de Bragança. Aqui 

pode realizar o teste rápido do VIH/sida, que é anónimo, 

gratuito e confidencial, e ter acesso a materiais de pre-
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venção, educação e informação. 

Esta data comemorativa foi também assinalada pelas Uni-

dades de Cuidados na Comunidade. 

Em MIRANDA DO DOURO, a equipa de Saúde Escolar en-

volveu toda a comunidade nas comemorações, que tive-

ram início com a apresentação de coreografias por parte 

do grupo de Dança da EBS das quais fez parte a formação 

de um “Laço Humano”, que envolveu toda a comunidade 

escolar, desde os alunos, aos professores, assistentes 

operacionais, entre outros.  

A equipa de saúde da UCC organizou ainda uma exposi-

ção na Unidade Móvel de Saúde, com o título “A SIDA 

existe…”, que teve como principal objetivo promover a 

prevenção e consciencialização sobre a Infeção VIH. Os 

estudantes foram alertados e sensibilizados para a impor-

tância de adotarem medidas preventivas para se protege-

rem das doenças sexualmente transmissíveis, entre as 

quais a infeção VIH/Sida. 

Do programa constava também o rastreio à doença, com 

a realização do “Teste Rápido”, de forma anónima, confi-

dencial e gratuita. 

Em MIRANDELA, esta data comemorativa foi assinalada 

pela equipa da UCC com sessões de sensibilização direcio-

nadas para a população em geral e para a comunidade 

educativa sobre esta problemática. 

Os profissionais de saúde aproveitaram esta data para 

alertar para a importância da não discriminação e do res-

peito pelas pessoas que vivem com VIH e, ainda, para a 

necessidade de adotar comportamentos saudáveis que se 

traduzirão em ganhos na saúde e bem-estar na socieda-

de. 

Em MACEDO DE CAVALEIROS, a equipa da UCC organizou 

uma exposição sobre esta temática no hall de entrada do 

Centro de Saúde, com o objetivo de disponibilizar infor-

mação sobre o VIH/SIDA. 

Os profissionais de saúde estiveram ainda disponíveis pa-

ra a realização do teste rápido ao VIH/SIDA, de forma 

anónima, confidencial e gratuita, e passaram a informa-

ção de que estes testes podem ser efetuados ao longo de 

todo o ano desde que solicitados. 

A UCC de VILA FLOR/CARRAZEDA DE ANSIÃES assinalou 

esta data com ações de sensibilização para os alunos do 

Agrupamento de Escolas de Vila Flor.   

Foram realizadas sessões sobre as formas de contágio do 

HIV, seguidas da realização de uma dinâmica: o jogo do 

Mirandela 

Miranda do Douro 
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contágio, de forma a envolver os alunos. Foi ainda feito o 

relato de uma adolescente que foi contaminada com o 

HIV e, no final, foram distribuídas canetas e folhetos in-

formativos sobre o HIV/SIDA. 

Estiveram envolvidos nestas sessões 97 alunos do 3.º 

Ciclo, Secundário e Ensino Profissional do Agrupamento 

de Escolas de Vila Flor, que, segundo a equipa da UCC, se 

mostraram interessados na atividade e demonstraram 

falta de conhecimento acerca desta temática. Neste sen-

tido, estas ações revelam-se fundamentais ao nível do 

aumento dos conhecimentos por parte da comunidade 

escolar, contribuindo assim para a promoção da saúde e 

para a prevenção da doença. 

Macedo de Cavaleiros 

Vila Flor/Carrazeda de Ansiães 

UCC de Vila Flor/Carrazeda de Ansiães 

promove relações interpessoais saudáveis 
A Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) de Vila 

Flor/Carrazeda de Ansiães desenvolveu dinâmicas promo-

toras de relações interpessoais saudáveis junto das crian-

ças do 4.º ano de escolaridade. 

A equipa da UCC pretendeu assim sensibilizar os jovens 

para a importância que as relações interpessoais têm na 

vida das pessoas, através do desenvolvimen-

to de competências individuais, sociais e 

emocionais. 

Neste sentido, os estudantes foram alerta-

dos para a importância de comunicar e escu-

tar ativamente, cooperar e trabalhar em 

equipa, resistir à pressão social, negociar 

construtivamente as situações de conflito e 

resolver problemas, bem como procurar e oferecer ajuda 

quando necessário. 

A melhoria das competências dos alunos ao nível das rela-

ções interpessoais contribui para a promoção de compor-

tamentos saudáveis e consequente redução de comporta-

mentos de risco. 
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UCC de Mirandela promoveu sessões de 

sensibilização sobre o frio e sobre a gripe  

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

dela iniciou uma campanha de sensibilização com o obje-

tivo de informar a população em geral e os grupos de 

risco em particular para os cuidados a ter com o frio in-

tenso e para a importância da vacinação contra a gripe. 

Neste sentido realizaram-se já três ações, uma no dia 7 

de dezembro, no recinto do Santuário Nossa Senhora do 

Amparo, e mais duas no dia 12 de dezembro, uma no 

pavilhão da Reginord e outra no Centro Social e Paroqui-

al de Torre D. Chama. Está ainda agendada mais uma 

sessão no próximo dia 19 de dezembro, pelas 14:30 ho-

ras, na Casa do Menino Jesus de Pereira. O objetivo é 

abranger a maioria dos Lares de Idosos do concelho, es-

tando por isso a ser agendadas mais ações pela equipa 

da UCC. 

Estas sessões de educação para a saúde consistem no 

aconselhamento de comportamentos a adotar no domi-

cílio, para uma correta utilização de equipamentos de 

aquecimento utilizados nos períodos de frio, de forma a 

evitar acidentes como incêndios, queimaduras e intoxi-

cações. Cuidados a adotar para a proteção individual, 

desde o vestuário e calçado adequado, a uma boa hidra-

tação das mãos, pés, cara e lábios. Uma alimentação va-

riada e equilibrada com o intuito de minimizar o apareci-

mento de infeções. Reforçar a importância da prática de 

exercício físico habitual, em locais abrigados, evitando 

temperaturas baixas e a presença de vento. E os cuida-

dos a ter nas viagens de automóvel, explicando a impor-

tância de evitarem viajar sozinhos e com reduzida visibili-

dade. 
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Workshop sobre alimentação saudável e 

económica em Miranda do Douro 
Como manter uma alimentação sau-

dável a baixo custo, como planear a 

compra de alimentos, saber escolher 

os alimentos e tornar 

as refeições mais baratas, foram algu-

mas das questões abordadas no 

Workshop “Alimentação saudável - 

Refeições económicas” promovido 

ontem, dia 13 de dezembro, pela Uni-

dade de Cuidados na Comunidade 

(UCC) de Miranda do Douro. 

Este workshop contou com a partici-

pação de cerca de 20 famílias beneficiários do Programa 

Rendimento Social de Inserção – RSI. 

O objetivo desta ação passou pela sensibilização dos 

participantes para a importância da adoção de uma 

alimentação saudável e da melhoria das suas 

competências ao nível da gestão do orçamento familiar, 

mais especificamente no que concerne à aquisição/

reaproveitamento de bens alimentares. 

Esta iniciativa conta com a colaboração da equipa de 

Protocolo de Rendimento Social de Inserção do concelho, 

na sinalização de necessidades e no contacto com 

potenciais interessados na temática a explorar num 

segundo workshop agendado para o dia 18 de dezembro 

na Junta de Freguesia de Sendim. 

Perante a necessidade atual de uma gestão de orçamento 

familiar cada vez mais consciente, responsável e 

planificada, a avaliação desta ação foi positiva, tanto pela 

envolvência, participação e satisfação manifestada pelos 

participantes, como pela disponibilidade e interesse 

partilhados pelos dinamizadores e restantes parceiros 

comunitários. 
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Estudantes de Vila Flor aprenderam  

posturas corretas 

A Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) de Vila 

Flor/Carrazeda de Ansiães, em parceria com o Serviço de 

Medicina Física e Reabilitação da Unidade Local de Saú-

de do Nordeste, promoveu ações de sensibilização sobre 

posturas corretas no Agrupamento de Escolas de Vila 

Flor. 

Esta iniciativa, realizada no âmbito da Saúde Escolar, 

abrangeu 100 alunos do 5.º e 7.º anos de escolaridade. 

No âmbito desta atividade, os profissionais de saúde 

sensibilizaram os jovens para a importância de adotarem 

posturas corretas no seu dia-a-dia, como forma de pre-

venirem problemas músculo-esqueléticos. 

Segundo a equipa de Saúde Escolar, os alunos revelaram-se 

motivados na aquisição de novos conhecimentos e atitudes 

comportamentais, com vista à adoção de uma postura cor-

reta na realização das várias atividades diárias. 

Reflexão sobre a identidade e género em 

Vila Flor 

A UCC de Vila Flor/Carrazeda de An-

siães realizou sessões de sensibiliza-

ção sobre “Identidade e género” dire-

cionadas para os alunos do 8.º ano do 

Agrupamento de Escolas de Vila Flor. 

No âmbito desta iniciativa foi levada 

a cabo uma dinâmica para promover 

a reflexão sobre a identidade e géne-

ro individual. 

Esta atividade contou com a partici-

pação ativa de 47 estudantes, que, 

segundo a equipa de Saúde Escolar, realçaram a impor-

tância de abordar esta temática, tendo em conta que, 

por vezes, é descurada a questão da identidade e género 

de cada ser humano. 
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Delegação da Ordem dos Psicólogos rece-

bida pela administração da ULS Nordeste 

O Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde 

(ULS) do Nordeste recebeu ontem, dia 14 de dezembro, 

uma delegação da Ordem dos Psicólogos Portugueses 

(OPP). 

Na reunião entre os responsáveis das duas entidades fo-

ram apresentados alguns projetos tendo em vista a sua 

implementação na ULS Nordeste em articulação com a 

Ordem dos Psicólogos. 

Este encontro decorreu no âmbito de uma iniciativa que a 

OPP está a levar a cabo a nível nacional com o objetivo de 

estabelecer uma aproximação às instituições regionais 

como parceiros privilegiados na melhoria da qualidade de 

vida das populações.  

O Conselho de Administração da ULS Nordeste demons-

trou desde a primeira hora total abertura para colaborar 

com a Ordem dos Psicólogos no sentido de reforçar os 

cuidados de saúde prestados à população do distrito de 

Bragança, no âmbito daquela que é a sua missão. 
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Festa de Natal do doente nas Unidades 

Hospitalares da ULS Nordeste 

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

Serviço de Apoio Social, do Serviço de Assistência Espiri-

tual e Religiosa e do Grupo de Voluntariado, realizou a 

habitual Festa De Natal do Doente nas três Unidades 

Hospitalares. 

As comemorações natalícias decorreram no dia 13 de 

dezembro na Unidade Hospitalar de Bragança, no dia 

seguinte na Unidade Hospitalar de Mirandela e no dia 21 

de dezembro na Unidade Hospitalar de Macedo de Cava-

leiros. 

Das atividades fizeram parte a 

eucaristia solene, celebrada, 

em Bragança, por Sua Excelên-

cia Reverendíssima D. José 

Cordeiro, Bispo da Diocese de 

Bragança-Miranda, e pelos 

respetivos capelães em Miran-

dela e em Macedo de Cavalei-

ros. A eucaristia foi acompa-

nhada pelo Coro dos Voluntá-

rios e Colaboradores das Uni-

dades Hospitalares, sendo que 

em Macedo de Cavaleiros con-

tam também com a participação dos escuteiros. 

Nesta quadra, os doentes internados receberam a visita 

dos elementos dos Conselho de Administração da ULS 

Nordeste, que lhe levaram uma palavra de conforto e de 

esperança e lhe desejaram rápidas melhoras. Foram ain-

da brindados com uma lembrança alusiva ao Natal exe-

cutada pelos voluntários e com um cartão de Boas Festas 

oferecido pela instituição. 

Às crianças internadas nos Serviços de Pediatria foi ainda 
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oferecido um presente pelo Centro de Cultura e Desporto 

da ULS Nordeste.  

Na Unidade Hospitalar de Mirandela foram ainda propor-

cionados momentos lúdicos com música natalícia, poesia 

e magia pelos alunos da “Academia de Música Jovem de 

Mirandela, na sala de espera da Consulta Externa e nos 

Serviços de Internamento. 

Em Bragança, na Unidade de Doentes de Evolução Prolon-

gada (UDEP) as comemorações natalícias decorreram no 

dia 19 de dezembro, com a realização de uma eucaristia 

celebrada pelo capelão da Unidade Hospitalar de Bragan-

ça, seguida de uma ceia que reuniu utentes e profissionais 

do Serviço de Psiquiatria. 

A festa contou ainda com o Pai Natal, que efetuou a distri-

buição de presentes aos doentes.  

A Festa de Natal do Doente insere-se nas iniciativas leva-

das a cabo pela ULS Nordeste com o objetivo de minorar o 

sofrimento dos doentes internados e proporcionar-lhes 

momentos de alegria e de boa disposição. 
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Jantar de Natal da ULS Nordeste marcado 

pelo convívio e animação 

O convívio e a animação marcaram o tradicional Jantar 

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

organizado pelo Centro de Cultura e Desporto, que de-

correu na passada sexta-feira, dia 15 de dezembro, no 

Salão da Junta de Freguesia de Rebordãos, em Bragança. 

Este é um momento de confraternização entre colaborado-

res, ex-colaboradores e seus familiares nesta quadra festiva. 

À ementa, tipicamente natalícia, juntou-se a música e a 

animação e também a distribuição de presentes a todas 

as crianças. 
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