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EDITORIAL 

Chegam ao Conselho de Administração da Unida-

de Local de Saúde (ULS) do Nordeste, regularmen-

te, inúmeras exposições de utentes, dos seus fami-

liares e/ou cuidadores, de pessoas as quais, das 

mais diversas formas, tiveram contacto com os 

serviços desta instituição e sobre eles querem dar 

a conhecer a sua opinião.  

Essas palavras que nos são dirigidas são motiva-

das, muitas vezes, pelo elogio ao trabalho e à de-

dicação dos profissionais. Recebemos também 

várias sugestões para a resolução de dificuldades 

eventualmente ocorridas no processo de atendi-

mento ou assistência.  

Porque queremos, de facto, responder adequada 

e atempadamente às necessidades da população 

que servimos, promovemos, nos três hospitais e 

nos 14 Centros de Saúde desta ULS, uma relação 

de proximidade, de confiança, de abertura, de par-

ceria com os cidadãos. Para que eles – razão de 

ser da nossa existência – contribuam de forma 

ativa no sentido de lhe prestarmos os melhores 

cuidados. 

A ULS Nordeste orgulha-se não só da qualidade 

assistencial patente nos seus serviços, mas tam-

bém de esta assentar num esforço conjunto entre 

profissionais e utentes. Sejam, pois, bem-vindas as 

palavras de todos para a construção de mais e me-

lhor saúde no Nordeste!  

O Presidente do Conselho de Administração  

Dr. Carlos Alberto Vaz 

MARÇO 2018 
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ULS Nordeste com 21 vagas para médicos 

especialistas 

A Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste tem 21 va-

gas para médicos especialistas nas áreas Hospitalar e de 

Saúde Pública.  

Segundo o despacho n.º 2145-B/2018, publicado no dia 

28 de fevereiro, em Diário da República, foram atribuídas 

à ULS Nordeste vagas nas especialidades de Anestesiolo-

gia (2), Cirurgia Geral (2), Ginecologia/Obstetrícia (1), Me-

dicina Interna (3), Nefrologia (1), Neurologia (1), Oftalmo-

logia (1), Ortopedia (2), Otorrinolaringologia (1), Patolo-

gia Clínica (1), Pediatria (1), Pneumologia (1), Psiquiatria 

(1), Radiologia (1), Urologia (1) e Saúde Pública (1). 

O referido despacho identifica os serviços e estabeleci-

mentos de saúde com maiores carências de pessoal mé-

dico, tendo em vista o recruta-

mento de especialistas para fa-

zer face a essas necessidades. 

Desta forma, o Ministério da 

Saúde viabiliza a contratação de 

clínicos, criando as condições 

para que todos os médicos que 

anualmente adquirem o grau de 

especialista possam manter-se 

vinculados ao Serviço Nacional 

de Saúde (SNS), contribuindo 

assim para a melhoria da ativi-

dade assistencial dos serviços 

que o integram. 

Assim, o Ministério da Saúde pretende contribuir para a 

adequada dotação, em termos de recursos humanos, no-

meadamente de pessoal médico, dos serviços e estabele-

cimentos de saúde integrados no SNS, indispensáveis pa-

ra que estes possam dar continuidade aos serviços de 

qualidade que lhe são característicos. 

A ULS Nordeste congratula-se com a atribuição destas 

vagas para a contratação de especialistas na expetativa 

de que possa vir a reforçar o seu quadro de pessoal médi-

co, tendo em vista a contínua melhoria dos cuidados de 

saúde de proximidade prestados à população, no âmbito 

daquela que é a sua missão. 
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Dia Mundial do Doente comemorado nas 

Unidades Hospitalares 

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

morou o Dia Mundial do Doente, que se assinala a 

11 de fevereiro, nas três Unidades Hospitalares. 

Esta data, cujas atividades são promovidas pelos 

Serviços de Apoio Social de Assistência Espiritual e 

Religiosa e pelo Grupo de Voluntariado da ULS Nor-

deste, foi comemorada, no dia 15 de fevereiro, nas 

Unidades Hospitalares de Bragança e de Mirandela. 

Em Bragança, pela manhã, foi celebrada a eucaristia 

do Dia Mundial do Doente pelo capelão desta Uni-

dade Hospitalar, o Padre Calado Rodrigues, acompa-

nhada pelo coro dos funcionários e dos voluntários. 

Seguiu-se a visita a todos os doentes internados e a 

distribuição a cada um deles de uma flor e de um 

cartão com uma mensagem alusiva a este dia. 

Em Mirandela, as comemorações deste dia decorre-

ram à tarde com a celebração da eucaristia pelo ca-

pelão desta Unidade Hospitalar, padre António Júlio 

Cruz, acompanhada pelo coro dos funcionários e 

dos voluntários, tendo-se se repetido a visita e a dis-

tribuição de lembranças aos doentes internados. 

Em Macedo de Cavaleiros esta data comemorativa 
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foi antecipada para o dia 9 de fevereiro, tendo-se se 

realizado a celebração da eucaristia pelo capelão da-

quela Unidade Hospitalar, padre Manuel Ribeiro, 

acompanhada pelo coro dos voluntários e colabora-

dores e pelo Grupo de Escuteiros de Macedo de Ca-

valeiros.  

Decorreu ainda a visita aos doentes internados, que 

foram brindados com lembranças alusivas a este dia. 

A comemoração desta data pretende levar uma pa-

lavra de conforto e amenizar o sofrimento dos doen-

tes internados na ULS do Nordeste. 
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Unidade Hospitalar de Mirandela 

José Manuel da Cruz Morais, residente em Vila Nova de Gaia, vem por este meio manifestar o seu enorme  agradeci-

mento à Sr.ª Dr.ª Ilda Matos (Neurologista), a exercer funções no Hospital de Mirandela, pela forma dedicada e profis-

sional como tratou o meu pai, António Inácio Morais, durante seis longos anos, tendo falecido no dia 21-06-2017. 

De referir que o meu pai era portador de uma síndrome parkinsónica grave e que desde o início a referida neurologis-

ta, a Sr.ª Dr.ª Ilda Matos, se esforçou, tratou, dedicou e explicou tanto ao doente como a nós familiares as situações 

inerentes daquela terrível doença. 

Pediu opiniões a colegas, juntamente com o colega Dr. Alexandre fizeram uma avaliação ao meu pai que na altura foi 

muito importante, foi trocada a medicação e as horas das tomas, tendo aumentado a sua qualidade de vida perante 

uma melhoria bastante significativa. 

Sempre marcou as consultas de acordo com o meu horário, visto eu morar em Vila Nova de Gaia e sempre acompa-

nhava o meu pai em todas as consultas, prescreveu medicação sempre que lhe foi solicitado por email ou via telefóni-

ca sem colocar entrave. 

Em suma, durante seis anos a Dr.ª Ilda Matos demonstrou ser uma excelente profissional, desempenhando excelente-

mente as suas funções, tem profundos conhecimentos relativos à doença de Parkinson, é muito humana e preocupa-

se com os seus utentes. 

Desta forma e no meu entender a Dr.ª Ilda Matos é merecedora de um elogio ou louvor públicos. 

 

Vila Nova de Gaia, 13 de janeiro de 2018 

O profissionalismo, a dedicação e a 

qualidade dos cuidados  prestados na 

Unidade Local de Saúde do Nordeste 

são alvo  do reconhecimento tanto de 

entidades nacionais e internacionais,  

como  daqueles  que,  de  forma  dire-

ta,  beneficiam dessa assistência.  

Os elogios chegam aos serviços atra-

vés de palavras de agradecimento e 

demonstrações de carinho, mas tam-

bém sob a forma de mensagens escri-

tas, como as que abaixo se transcre-

vem. 

MARÇO 2018 

Utentes elogiam assistência por parte dos 

profissionais da ULS Nordeste  
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Unidade Local de Saúde do Nordeste 

 

Exmo Sr. Presidente do CA da ULSNE, Dr. Carlos Vaz  

Venho por este meio agradecer-lhe e dar-lhe os parabéns pelo trabalho que tem desenvolvido na ULSNE. 

Devido a um problema grave de saúde estive internada na ULSNE no período de 02-11-2017 a 11-11-2017. 

Quero agradecer no geral a forma como fui tratada por toda a equipa da Medicina Interna, desde os médicos, enfer-

meiros e auxiliares. 

Queria-lhe solicitar ainda para fazer o que estiver ao seu alcance, para que seja atribuído um louvor, pela sabedoria, 

dedicação, humildade e ética profissional que demonstrou ao longo do meu internamento, o Dr. Andrei Grandinaru da 

Medicina Interna. 

Desde já agradeço a atenção dispensada a este assunto. 

Os meus sinceros cumprimentos 

Altina Sousa  

Bragança, 13 de dezembro de 2017. 

Unidade Hospitalar de Bragança 

 

Eu, Maria de Fátima Martins Freitas, 

venho pela presente elogiar toda a 

equipa do Serviço de Internamento 

de Urologia da Unidade Hospitalar de 

Bragança pelo excelente atendimento 

que me foi prestado durante o meu 

internamento neste serviço.  

A todos um muito bem-haja. 

Obrigada. 

 

 

 

Bragança, 22 de novembro de 2017 

Unidade Hospitalar de Macedo de Cavaleiros 

 

Eu,  Alexandre Manuel Janeiro Patoleia, venho, por este meio de-

monstrar o meu apreço e agradecer a todos os médicos, enfermei-

ros, técnicos e demais profissionais que integram a equipa do Ser-

viço dos Cuidados Paliativos do Hospital de Macedo de Cavaleiros, 

pelo seu profissionalismo e empenho que, desde o primeiro minu-

to, demonstraram no acompanhamento à minha mãe, Cândida do 

Nascimento Janeiro. 

Louvo o espírito de missão, a extrema sensibilidade para com os 

doentes, a disponibilidade que demonstraram e, sobretudo, a hu-

manidade com que lidam com os doentes. 

É de facto assinalável e motivo de sincera e profunda gratidão, a 

qual não poderia deixar de vos fazer notar. 

Bem-haja a todos! 
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ULS Nordeste apresenta projetos  

pioneiros na área da saúde escolar 

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

dia 07 de fevereiro, uma sessão solene, que decorreu no 

Auditório Paulo Quintela, em Bragança, para apresentação 

de projetos pioneiros no âmbito do Programa Nacional de 

Saúde Escolar, que estão a ser desenvolvidos em todo o 

distrito. 

Na sessão de abertura marcaram presença o presidente 

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

los Vaz, a coordenadora da Unidade de Saúde Pública da 

ULS Nordeste, Dr.ª Inácia Rosa, a vereadora da Câmara 

Municipal de Bragança, Dr.ª Fernanda Silva, e o secretá-

rio da Comunidade Intermunicipal das Terras de Trás-os-

Montes, Eng.º Rui Caseiro. 

Durante a sua intervenção, o presidente da ULS Nordeste 

enalteceu o trabalho desenvolvido pelas equipas de saú-

de escolar em prol da promoção da saúde, que contribui, 

de forma significativa, para que crianças e jovens cres-

çam de forma saudável. 

Os projetos implementados no âmbito do Programa Na-

cional de Saúde Escolar envolvem parceiros da área da 

Saúde, nomeadamente as Unidades de Cuidados na Co-

munidade e os Centros de Saúde, da Educação, designa-

damente os Agrupamentos de Escolas, os Municípios, 

entre outras instituições e entidades. 

Trabalho de proximidade 

Nesta sessão foram apresentados cinco projetos pionei-

ros desenvolvidos no ano letivo 2016/2017 em Agrupa-

mentos de Escolas do distrito de Bragança. 

O primeiro projeto, denominado “Lancheira Saudável”, 

foi apresentado pela nutricionista da ULS Nordeste Dr.ª 

Lígia Afonso, com enfoque no trabalho que tem vindo a 

ser desenvolvido no Agrupamento de Escolas Miguel Tor-

ga, em Bragança. As atividades desenvolvidas durante os 

três anos de implementação deste projeto têm contribuí-

do para uma melhoria significativa dos lanches levados 

para a escola pelas crianças, tendo duplicado o número 

de lanches saudáveis. 
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Miranda do Douro 

Torre de Moncorvo Freixo de Espada à Cinta 

O segundo projeto, designado “O Meu Norte”, está a ser 

desenvolvido no Agrupamento de Escolas de Mogadouro. 

Durante a apresentação, a enfermeira da ULS Nordeste 

Susana Fernandes, realçou a importância das ações de-

senvolvidas neste âmbito ao nível da prevenção de consu-

mos nocivos por parte dos jovens, nomeadamente de 

tabaco e de álcool. 

Seguiu-se a apresentação do projeto “SOBE: Estratégias 

de intervenção” pela enfermeira da ULS Nordeste Tânia 

Pereira, com enfoque no trabalho que está a ser desen-

volvido no Agrupamento de Escolas de Freixo de Espada à 

Cinta. A intervenção levada a cabo neste âmbito ao nível 

da Saúde Oral tem contribuído para a implementação da 

escovagem dos dentes na escola e para a sensibilização 

da comunidade escolar ao nível da importância de uma 

correta higiene oral. 

O quarto projeto apresentado, denominado “Cidades 

amigas das crianças”, está a ser desenvolvido no Agrupa-

mento de Escolas de Alfândega da Fé. Durante a apresen-

tação, a enfermeira da ULS Nordeste Ana Margarida Pe-

reira explicou que este projeto, desenvolvido em estreita 

colaboração com o Município, permite dar voz às crianças 

e respeitar os seus direitos, através da concretização das 

suas sugestões ao nível da cidadania. 

Foi ainda apresentado o projeto “Aprender a Ser”, desen-

volvido no Agrupamento de Escolas de Macedo de Cava-

leiros, pela psicóloga da ULS Nordeste Dr.ª Ana Isabel Ri-

beiro. Esta iniciativa, implementada há quatro anos, tem 

revelado resultados positivos ao nível da capacitação dos 

jovens para tomarem decisões responsáveis, tornando-se 

pessoas assertivas e com capacidade para gerir emoções. 

Esta sessão foi encerrada pela coordenadora do Progra-

ma Nacional de Saúde Escolar na ULS Nordeste, Dr.ª Carla 

Quintas, que reforçou a importância de todos estes proje-

tos e de todos os outros que estão a ser desenvolvidos 

nas escolas do distrito de Bragança ao nível da promoção 

da Saúde nas diversas áreas de intervenção. 
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A Unidade de Saúde Pública (USP) da Unidade Local de 

Saúde (ULS) do Nordeste associou-se ao Dia de São Va-

lentim, que se comemorou ontem, 14 de fevereiro, para 

realizar uma sessão de sensibilização destinada a promo-

ver comportamentos sexuais saudáveis, em particular na 

prevenção do VIH-Sida. 

Com esse objetivo, dois enfermeiros da USP efetuaram 

testes de deteção precoce da doença junto da comunida-

de estudantil do Centro de Formação do IEFP - Instituto 

de Emprego e Formação de Bragança e organizaram tam-

bém uma sessão informativa. 

Relembrando que o teste, voluntário, pode ser feito no 

Centro de Aconselhamento e Deteção Precoce do VIH 

(CAD) - localizado no Centro de Saúde da Sé - de forma 

gratuita e confidencial, os profissionais apelaram ainda a 

uma sexualidade responsável, assim como à não discrimi-

nação das pessoas portadoras de sida.  

No âmbito do Dia de São Valentim foram ainda realizadas 

atividades na comunidade juvenil de sensibilização para a 

não violência no namoro. 

Saúde Pública alerta para a prevenção do 

VIH-SIDA 

“Não à violência no namoro” em Vila Flor 

A Unidade de Cuidados na Comunidade de Vila Flor/

Carrazeda de Ansiães promoveu, no dia 19 de fevereiro, 

uma ação de sensibilização sobre o tema “Violência no 

Namoro – Não!”, para os alunos do Ensino Secundário e 

Profissional do Agrupamento de Escolas de Vila Flor. 

Esta atividade teve como principal objetivo alertar para a pro-

blemática da violência e promover a reflexão sobre a mesma. 

Esta ação, que contou com a participação de 126 alunos e 

com a presença da psicóloga da ASMAB – Associação de 

Socorros Mútuos dos Artistas de Bragança, Dr.ª Maria 

Luís, foi desenvolvida através de dinâmicas de grupo on-

de se promoveu a partilha de histórias e de experiências 

e a reflexão sobre as mesmas, tendo em vista a promoção 

de comportamentos saudáveis. 
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Sensibilização sobre sexualidade e afetos 

para alunos de Bragança 

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

ça promoveu, ao longo do mês de fevereiro, ações de 

sensibilização sobre sexualidade e afetos para os alunos 

do 3.º e 4.º anos, do 1.º Ciclo, e para os estudantes do 5.º 

ano, do 2.º Ciclo, do Agrupamento de Escolas Miguel Tor-

ga. 

Estas sessões, levadas a cabo pela equipa de Saúde Esco-

lar, estão inseridas no Programa de Educação Sexual, que 

visa promover comportamentos saudáveis e responsáveis 

na área da sexualidade. 

Durante as ações, adaptadas a cada nível de ensino, são 

abordadas diversas questões relacionadas com esta te-

mática, nomeadamente a abrangência da sexualidade, a 

relação interpessoal, a puberdade, os caracteres sexuais 

secundários, menarca e reprodução. É ainda abordado o 

respeito pelo corpo e as emoções. 

No 1.º Ciclo, este tema é apresentado com recurso a uma 

história interativa e a dinâmicas de grupo. 

No 2.º Ciclo, mais precisamen-

te no 5.º ano, é ainda divulga-

do o Gabinete de Apoio ao 

Aluno existente nas escolas, 

incentivando os jovens a pro-

curarem este espaço para o 

esclarecimento de dúvidas na 

área da Sexualidade e da Saú-

de. No Agrupamento de Esco-

las Miguel Torga este gabinete 

funciona com atendimento 

semanal pela enfermeira Ana 

Sofia Coelho, que integra a 

equipa de Saúde Escolar.  

De realçar que segundo a Organização Mundial da Saúde 

(OMS) sexualidade é “uma energia que nos motiva a pro-

curar Amor, contacto, ternura, intimidade, que se integra 

no modo como nos sentimos, movemos, tocamos e so-

mos tocados. Ela influencia pensamentos, sentimentos, 

ações e interações e, por isso, influencia também a nossa 

Saúde física e mental”. 
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O Centro de Saúde de Freixo de Espada à Cinta promo-

veu, no âmbito do projeto de Promoção e Educação para 

a Saúde, uma semana de atividades dedicada aos afetos, 

com o objetivo de contribuir para a reflexão e tomada de 

consciência sobre a diversidade de sentimentos e afetos. 

Desta forma, a equipa de saúde escolar procurou promo-

ver junto dos alunos a autoestima, a assertividade, o res-

peito por si próprio e pelo outro. 

Neste sentido, foi solicitada a toda a comunidade escolar 

a realização de uma árvore dos afetos para colocar no 

átrio de cada instituição de ensino. 

Ao longo da semana, de 19 a 23 de fevereiro, foi lançado 

um desafio a toda a comunidade de Freixo de Espada à 

Cinta, no sentido de a 

“conduzir a uma viagem ao 

mundo dos afetos e das rela-

ções com os outros”, dedi-

cando algum tempo a refletir 

e a escrever uma frase ou 

pensamento sobre a temáti-

ca dos afetos. 

Através desta iniciativa, pre-

tendeu-se sensibilizar toda a 

comunidade para a impor-

tância dos afetos no desenvolvimento pessoal, bem como 

no reforço dos laços de afetividade entre as pessoas. 

Todas as mensagens integraram uma “pequena mostra” de 

afetos, que foi montada no freixo junto à Câmara Municipal 

da vila, tendo sido denominado “Freixo dos Afetos”. 

Semana dos afetos em Freixo de Espada à Cinta 
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“Amar Com Amor” em Bragança  

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

ça promoveu, durante o mês de fevereiro, um conjunto 

de atividades subordinadas ao tema “Amar com Amor” 

para os estudantes dos diferentes níveis de ensino do 

Agrupamento de Escolas Miguel Torga. 

Neste sentido, foram realizadas ações de sensibilização 

sobre Relações Interpessoais Saudáveis, no dia 15 de fe-

vereiro, para quatro turmas do 7.º ano e para uma turma 

do PIEF – Programa Integrado de Educação e Formação. 

No âmbito desta atividade, integrada no projeto “Eu e Tu 

aprender a Ser”, foram abordadas diversas questões so-

bre a temática das relações saudáveis, nomeadamente as 

realidade e mitos sobre relação saudável versus violência 

no namoro e o que se sente numa relação saudável. Os 

estudantes tiveram ainda oportunidade de visualizar ví-

deos sobre esta temática e de participar em dinâmicas de 

grupo sobre o tema: “Amar com amor é? – Valores e sen-

timentos das relações interpessoais saudáveis”.  

As atividades sobre relações interpessoais saudáveis 

abrangeram ainda os alunos do 5.º ano, com o enfoque 

no elogio. Nos dias 15 e 16 de fevereiro os jovens partici-

param em dinâmicas de grupo sobre a importância do 

elogio com o tema de base “Falar bem nas costas”. 

Nestes dois dias decorreu ainda a atividade “Dás-me um 

abraço”, que envolveu os alunos do 5.º ao 12.º ano, em 

que se deslocavam pela escola a solicitar abraços, sendo 

distribuído um flyer sobre a importância do abraço e as 

relações interpessoais saudáveis. 

A Escola EB2,3/S Miguel Torga foi ainda decorada a pre-

ceito tendo por base a temática “Amar com Amor”, com 

a colaboração das estagiárias de Educação Social da Esco-

la Superior de Educação de Bragança. A Equipa de Saúde 
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Miranda do Douro 

Escolar desafiou os alunos a escreverem mensagens so-

bre esta temática que foram reunidas e colocadas num 

mural  e foram ainda distribuídas molas em forma de pre-

gadeiras com o mote “Amar é…”. 

Os alunos do 1.º Ciclo também foram envolvidos nestas 

atividades, tendo nove turmas do Centro Escolar de Santa 

Maria participado na dinâmica “Falar bem nas Costas – A 

importância do elogio”, em que cada aluno foi desafiado 

a escrever um elogio sobre um colega. As mensagens, 

elaboradas de 5 a 9 de fevereiro, foram posteriormente 

colocadas em exposição num mural à entrada da escola. 

Nas turmas do 4.º ano foi ainda desenvolvida, no dia 16 

de fevereiro, a ação de sensibilização “Chega-te – impor-

tância dos afetos e do abraço”, em colaboração com o 

Programa Escolhas 6.ª Geração.  

A temática dos afetos e da importância do abraço foi ain-

da trabalhada pela equipa de Saúde Escolar, de 5 a 9 de 

fevereiro e também no dia 16 de fevereiro, com as crian-

ças do pré-escolar do Centro Escolar de Santa Maria. 

Promoção de posturas corretas para os 

alunos de Vila Flor  

A Unidade de Cuidados na Comunidade de Vila Flor/

Carrazeda de Ansiães, em parceria com o Serviço de Me-

dicina Física e Reabilitação da Unidade Local de Saúde do 

Nordeste, promoveu ações de sensibilização sobre postu-

ras corretas junto dos alunos do 2.º e do 7.º anos do 

Agrupamento de Escolas de Vila Flor. 

Esta atividade, inserida no projeto “A Turma do Postu-

rinha”, tem como principal objetivo a transmissão de 

conhecimentos que fomentem e incentivem o desen-

volvimento de uma atitude postural correta ao longo 

da vida. 

Participaram nestas sessões 67 estudantes, 27 dos quais 

do 2.º ano e 40 do 7.º ano, que demonstraram interesse 

na aquisição de conhecimentos sobre esta temática e 

revelaram desconhecimento sobre alguns dos conteúdos 

informativos transmitidos durante a formação. 
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A Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste, através do 

Serviço de Medicina Física e Reabilitação em articulação 

com a Unidade de Cuidados na Comunidade de Bragança 

– equipa de Saúde Escolar, promoveu, nos dias 19 e 20 

de fevereiro, uma ação de formação/sensibilização sobre 

posturas corretas para os alunos do Agrupamento de 

Escolas Miguel Torga, em Bragança. 

As ações, desenvolvidas pelos fisioterapeutas Ana Rodri-

gues e Eduardo Barata da ULS Nordeste, abrangeram os 

alunos do 5.º e do 7.º ano.  

Durante as ações de formação sobre orientação postural 

foram abordadas diversas questões desde a anatomia da 

coluna vertebral, posturas corretas e incorretas, trans-

porte e organização da mochila escolar, utilização das 

novas tecnologias e exercícios de reeducação postural. 

No final das sessões, os alunos são desafiados a fazer al-

guns exercícios posturais e recebem informação comple-

mentar através da distribuição de folhetos informativos 

sobre a adoção de posturas corretas nas atividades do 

dia-a-dia. 

Estas ações de formação/sensibilização, desenvolvidas 

em todos os Agrupamentos de Escolas do distrito de Bra-

gança, têm em vista a promoção da saúde e o aumento 

da literacia em saúde ao nível da orientação postural, 

tendo em vista a adoção de posturas corretas ao longo 

da vida.  

Formação sobre orientação postural em 

Bragança 
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Macedo de Cavaleiros 

Ação de sensibilização para uma viagem de 

finalistas divertida e saudável em Bragança 

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

ça, através da equipa de Saúde Escolar, promoveu, no dia 

22 de fevereiro, uma ação de sensibilização, no Agrupa-

mento de Escolas Miguel Torga, para esclarecer os alunos 

do 12.º ano sobre os comportamentos saudáveis que de-

vem adotar e sobre os riscos para os quais devem estar 

alerta na viagem de finalistas. 

Os estudantes vão realizar a viagem durante as férias da 

Páscoa e nesta altura começam a fazer os preparativos. 

Neste sentido, a enfermeira Ana Sofia Coelho, da equipa 

da Saúde Escolar, esclareceu os jovens sobre vários temas 

tendo em vista a promoção da saúde e a adoção de com-

portamentos saudáveis e responsáveis. A documentação 

que os deve acompanhar, designadamente o cartão do 

cidadão e o cartão europeu de seguro de doença, foi um 

dos temas abordados durante a sessão, complementado 

com alguns conselhos sobre as formas mais seguras para 

guardarem os seus pertences. 

Os alunos foram ainda alertados para os riscos inerentes 

a estas viagens, nomeadamente ao nível do consumo de 

álcool e de drogas, tendo sido sensibilizados a adotar 

comportamentos responsáveis, não se distanciando do 

grupo em que estão inseridos e não cedendo à pressão 

que alguns elementos possam exercer sobre eles. 

Os jovens foram ainda esclarecidos sobre os métodos de 

prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, tendo 

em vista a prevenção de comportamentos de risco. 

Durante esta ação, foram ainda deixados conselhos ao 

nível da segurança pessoal, como por exemplo não saí-

rem sozinhos da discoteca, evitar locais de risco tais como 

zonas escuras e praia à noite e ter cuidado em locais co-

mo varandas e janelas. 

Esta sessão terminou com uma ação de formação sobre 

“Álcool: mitos e riscos”, tendo em vista o esclarecimento 

dos jovens sobre os malefícios do consumo de bebidas 

alcoólicas para a sua saúde e bem-estar. 
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Macedo de Cavaleiros 

Ação de sensibilização para jovens sobre  

consumos nocivos em Macedo de Cavaleiros 

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

equipa de Saúde Escolar do Centro de Saúde de Macedo 

de Cavaleiros, promoveu uma sessão de esclarecimento 

sobre consumos nocivos para a comunidade escolar. 

Neste sentido foi realizada ontem, dia 26 de fevereiro, no 

Centro Cultural de Macedo de Cavaleiros, uma palestra 

intitulada “Quando as substâncias e os comportamentos 

passam a ser um problema”, proferida pelo Dr. Pedro 

Martins e pela Dr.ª Francisca Pereira, ambos médicos in-

ternos do Serviço de Psiquiatria do Departamento de Saú-

de Mental da ULS Nordeste. 

Esta ação, dirigida a todos os alunos do 9.º ano, contou 

com a participação de 153 estudantes, acompanhados 

por 16 docentes.  

De uma forma leve, clara e percetível foi abordada a te-

mática dos comportamentos aditivos e dependências, 

realçando os efeitos associados ao consumo das diversas 

substâncias.  

Em modo de conclusão, os palestrantes deixaram o desa-

fio para que cada um encontre a sua paixão naquilo que 

lhe dá prazer e que cuide da sua perfomance para atingir 

os seus resultados, seja no desporto, na música, na dan-

ça, entre outros estilos de vida saudável.  

De realçar ainda que esta temática faz parte de uma das 

prioridades manifestadas pelo Agrupamento Vertical de 

Escolas de Macedo de Cavaleiros e está inserida projeto 

PES – Programa de Educação para a Saúde 2018.  
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Macedo de Cavaleiros 

Ação de sensibilização sobre tuberculose 

em Bragança 

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

Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) de Bragança, 

promoveu, no dia 22 de fevereiro, uma ação de sensibili-

zação sobre o tema “Tuberculose: transmissão e preven-

ção”, direcionada para os utentes, familiares e colabora-

dores da Associação Reaprender a Viver, em Bragança. 

Esta sessão decorreu no âmbito do projeto "Oficinas de 

Saúde: Sinta-se Bem, Viva Melhor", uma parceria entre a 

ULS do Nordeste e a Associação Reaprender a Viver. Trata

-se de um espaço de debate sobre temáticas no âmbito 

da promoção da saúde, prevenção da doença e interven-

ção ao nível da Saúde Pública. 

Através de ações de sensibilização mensais pretende-se 

aumentar a literacia em saúde da população, nomeada-

mente de grupos vulneráveis. 

Em fevereiro, a temática abordada foi a tuberculose pelas 

enfermeiras da ULS Nordeste Ana Sofia Coelho e Sara Re-

gente. Durante a sessão foram explanados os seguintes 

temas: definição de tuberculose e abordagem à infeção 

latente, sintomas da doença, fatores de risco associados e 

prevenção da transmissão cruzada. 

Foi ainda realizado o rastreio à tuberculose latente aos 

colaboradores da Associação, que engloba inquérito de 

sintomas, raio-x ao tórax, teste IGRA e teste rápido ao 

VIH, tendo em vista a prevenção da doença em pessoas 

com contacto prolongado com grupos de risco. O rastreio 

foi efetuado pela Enf.ª Sara Regente e pela Dr.ª Fátima 

Valente, da equipa do CDP – Centro de Diagnóstico Pneu-

mológico. 

 

CUIDE DA SUA SAÚDE, CUIDE DE SI! 
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Macedo de Cavaleiros 

Promoção da Saúde Oral em Freixo de 

Espada à Cinta 
A equipa de saúde escolar do Centro de 

Saúde de Freixo de Espada à Cinta reali-

zou, no dia 02 de fevereiro, uma ação de 

promoção da Saúde Oral que consistiu 

na aplicação de verniz de flúor, tendo em 

vista a redução da cárie dentária nas cri-

anças. 

Esta atividade foi realizada no âmbito do 

Programa Nacional de Promoção da Saú-

de Oral, em parceria com as escolas, ten-

do-se dado início à implementação da 

aplicação de vernizes de flúor, de acordo 

com a orientação sobre esta temática da 

Direção-Geral da Saúde. 

A aplicação de verniz de flúor enquadra-

se nas estratégias utilizadas em vários 

países europeus para a redução da cárie 

dentária. É uma medida simples e de 

fácil execução, efetuada, duas vezes por 

ano, nas instalações do Centro de Saúde.  

Esta medida, quando associada à esco-

vagem diária dos dentes, resulta nu-

ma redução de 30 a 40% da prevalência 

da cárie dentária. 

Enquanto aguardavam para a aplicação 

do verniz de flúor as crianças realizaram 

jogos e pinturas, tendo sido construído, 

no final, um painel com o trabalho de-

senvolvido pelos mais pequenos, que se 

encontra em exposição no Centro de 

Saúde. 
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Cirurgiões da Turquia receberam  

formação na ULS Nordeste 

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

final de fevereiro, no Serviço de Ortopedia da Unidade 

Hospitalar de Macedo de Cavaleiros mais uma equipa de 

cirurgiões, desta vez da Turquia, 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 técnica 

(teórica e prática) no que respeita 

à colocação destas próteses do 

joelho, em parceria com uma em-

presa multinacional da área da co-

mercialização de próteses, dada a 

sua elevada experiência e diferen-

ciação 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 artro-

se provocada pelo desgaste da arti-

culação devido à idade - que a mul-

tinacional que a comercializa está a encaminhar cirurgiões 

de vários países para o Nordeste Transmontano.  

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

âmbito, pelo Serviço de Ortopedia da ULS Nordeste diversos 

cirurgiões internacionais, os quais, através desta iniciativa, 

puderam observar a técnica dos profissionais portugueses, 

replicando-a posteriormente nos seus países. 
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Perfil do doente da Consulta de Dor Crónica na  

Unidade de Saúde do Nordeste EPE, entre 2014-2017  

 

Introdução 

A OMS estima que cerca de 30% da população mundial 

apresenta Dor Crónica. A dor crónica é geralmente descri-

ta como dor persistente durante pelo menos 3-6 meses, 

que muitas vezes persiste para além da cura da lesão que 

lhe deu origem, ou que existe sem lesão aparente. Sendo 

a Dor um dos cinco sinais vitais, o seu controlo é um direi-

to dos doentes e um dever dos profissionais de saúde.  

Sendo de boa prática o seu registo sistémico, através do 

Instrumento de Auto-avaliação de Dor - Escala Visual Ana-

lógica (EVA).  

 

Objetivo 

Identificar o perfil e avaliar a variação de escala EVA em 

doentes seguidos na consulta da dor crónica na Unidade 

Local de Saúde do Nordeste. 

Metodologia 

Estudo descritivo e transversal, com recurso aos dados 

registados pelo anestesiologista, no processo clínico, na 

consulta de dor crónica da ULSNE entre 2014-2017. 

 

Apresentação e Discussão dos Resultados  

• Obteve-se uma amostra de 271 doentes, num total 

de 995 consultas.  

• A média de idade dos participantes do estudo é 

64,4 anos, desvio padrão de 15,6 anos, variando 

entre o mínimo de 17 e máximo de 97 anos. Sobral 

2014 referiu caracterização sociodemográfica de 

amostra semelhante. 

• O género feminino foi o mais predominante (N= 

98;73%) sendo a sua proveniência maioritariamen-

te do Concelho de Macedo de Cavaleiros (N= 

73;27%). Devido à sua proximidade com o local de 

consulta – Unidade Hospitalar de Macedo de Cava-

leiros e porque é um dos concelhos mais populosos 

segundo os últimos censos, 2011.  

 

Artigo científico 

Enfermeira Paula Perdigoto  

(Bloco Operatório de Bragança) 

(Enfermeira com Pós – Licenciatura 

de Especialização em Enfermagem 

Médico – Cirúrgica, e Mestre em 

Gestão de Organizações, especiali-

zação em Gestão de Unidades de 

Saúde) 

Fig. 1 – Escala Analógica Visual - EVA 

Fig. 2 - Distribuição da categoria Localidade/Concelho 
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• A maioria dos doentes realizou até 5 consultas. 

Explica-se por potenciais fatores tais como, o con-

trolo da situação em causa, as desistências ou por 

causas ainda não identificadas. Já Silva (2012) refe-

re que a média de consultas é de 6. 

• Quanto à diferença da média da escala de dor 

(EVA) entre a primeira e a última consulta, verifica-

mos que existe uma diferença estatisticamente 

significativa, registando-se uma média menor na 

última consulta. A mesma tendência observou So-

bral (2014) no seu estudo. 

• Observou-se que a Dor Crónica Mista (N=119;44%) 

foi a mais frequente. Cardoso (2014) refere que 

esta é a mais descrita, como sendo a mais comum 

na prática clínica.  

• Os opióides Buprenorfina/Fentanil (N=195;49%/

N=71;18%) foram a terapia medicamentosa mais 

utilizados no controlo da Dor Crónica. Seguindo-se 

os analgésicos/anti-inflamatórios. 

• Foram realizadas técnicas invasivas pelo anestesis-

ta em 116 doentes, com intuito de tratamento e 

melhoria nas causas da dor crónica, sendo a Infil-

tração (N=116; 80%) a mais frequente. 

• A Acupuntura/Tratamento Termal foram as tera-

pias adjuvantes (N=118;44%/N=115;42%) mais re-

comendadas e efetuadas. 

 

Conclusão 

Em resumo, os doentes seguidos na consulta de dor cró-

nica são maioritariamente idosos, do género feminino e 

com dor crónica mista, necessitando para controlo da dor 

de intervenções associadas, farmacológica e coadjuvan-

tes.   

Observa-se uma predominância de uma ou duas consul-

tas por doente, num total de 995 consultas. 

Existe uma variação da escala consoante o número das 

consultas. Sugerimos o encaminhamento precoce destes 

doentes para a consulta de dor e a realização de outros 

estudos que sustentam a eficácia das terapêuticas no 

alívio da dor e consequentemente na qualidade de vida 

dos utentes. 
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