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EDITORIAL 

Reuniram-se recentemente, na Convenção Nacional 

da Saúde, 90 instituições e agentes diversos ligados 

ao setor, com o objetivo de, após um debate sobre o 

atual contexto, firmar um pacto para a Saúde em 

Portugal durante a próxima década.  

Ainda mais recentemente, foi apresentada e subme-

tida a discussão pública a proposta de revisão da Lei 

de Bases da Saúde, procurando garantir mais e me-

lhores cuidados a todos os cidadãos, conforme a 

Constituição da República Portuguesa. 

Tudo isto quando, também tão recentemente, nos 

deixou o “Pai” do Serviço Nacional de Saúde, Antó-

nio Arnaut, fundador e defensor daquele que, apesar 

de alguns constrangimentos, continua a ser um dos 

melhores sistemas públicos de saúde do mundo. 

O debate sobre o futuro do SNS, as suas potenciali-

dades, complexidades e contrariedades, irá certa-

mente manter-se “aceso”, em particular no que res-

peita ao financiamento – o desejado e o possível. Há, 

no entanto, uma certeza inabalável: temos profissio-

nais não só qualificados como empenhados numa 

assistência de qualidade e em proximidade aos cida-

dãos.  

Assim procurará a ULS do Nordeste continuar a sua 

missão: gerindo da forma mais eficiente os recursos, 

humanos e materiais, disponíveis, em prol das popu-

lações. E dando o seu contributo para um SNS que 

nos valorize e nos orgulhe!    

 

O Presidente do Conselho de Administração  

Dr. Carlos Alberto Vaz 

JUNHO 2018 
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Simulacro testou segurança no heliporto da 

Unidade Hospitalar de Bragança 

O Plano de Emergência do Heliporto da Unidade Hospita-

lar de Bragança (UHB) foi testado, no dia 15 de maio, com 

a simulação de um acidente durante a aterragem do heli-

cóptero do INEM, na sequência do transporte de um do-

ente para o Serviço de Urgência daquela Unidade Hospi-

talar. 

Para a realização do exercício, à escala total, foi criado um 

cenário em que a aeronave inicia a manobra de aterra-

gem e, sem que nada o faça prever, aparentemente por 

falha de potência dos motores, cai com violência quando 

já se encontra muito próxima da plataforma. Após a que-

da, o helicóptero incendeia-se com cinco pessoas a bor-

do. 

Do acidente simulado resultaram cinco feridos, três deles 

em estado grave (o doente que estava a ser transportado, 

o co-piloto e o enfermeiro), e dois com ferimentos ligei-

ros (o piloto e o médico). 

Os sinistrados foram prontamente retirados da aeronave 

depois de extinto o incêndio pelos Bombeiros Voluntários 

de Bragança, que mobilizaram para o local três ambulân-

cias, uma viatura de combate 

a incêndios e um veículo de 

comando. Os feridos foram 

transportados para o Serviço 

de Urgência da UHB. 

Este exercício envolveu os 

meios internos da Unidade 

Local de Saúde do Nordeste, 

nomeadamente a Área dos 

Planos de Emergência do 

Serviço de Saúde e Risco 

Ocupacional e o Serviço de Instalações e Equipamentos, e 

meios externos, designadamente os Bombeiros Voluntá-

rios e a Polícia de Segurança Pública de Bragança. 

Como observadores participaram elementos da Autorida-

de Nacional de Aviação Civil, da Autoridade Nacional de 

Proteção Civil e do Serviço de Proteção Civil Municipal. 

Este simulacro permitiu avaliar a prontidão, capacidade e 

tempo de resposta dos meios de intervenção e socorro 

em caso de acidente, bem como avaliar o tempo, coorde-

nação e execução do resgate, salvamento e transporte 

dos sinistrados. Foram assim testadas as dotações de 

meios humanos, quer internos quer externos, para fazer 

face a uma situação de emergência, respondendo em 

conformidade com o referido no Plano de Emergência do 

Heliporto. 

No final do exercício, todas as entidades envolvidas na 

operação participaram numa reunião - que contou com a 

presença do Presidente do Conselho de Administração da 

ULS Nordeste, Dr. Carlos Vaz, e da Diretora Clínica dos 

Cuidados de Saúde Hospitalares, Dra. Eugénia Parreira – a 
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fim de avaliar os procedimentos adotados na resolução 

do acidente simulado.  

Da avaliação efetuada, as entidades foram unânimes 

quanto ao cumprimento e eficácia do Plano de Emergên-

cia do Heliporto da UHB, bem como em relação à capaci-

dade de resposta de todos os meios envolvidos no socor-

ro e salvamento. 

A legislação em vigor aponta para a realização bianual de 

um exercício de segurança operacional à escala total, de 

modo a proceder à revalidação do Plano de Emergência 

dos heliportos. 
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CUIDE DA SUA SAÚDE,  

CUIDE DE SI! 

 
JUNHO 2018 

A Unidade Local de Saúde do Nordeste é membro do Con-

selho Superior da Convenção Nacional da Saúde. Neste 

âmbito, o Presidente do Conselho de Administração, Dr. 

Carlos Vaz, deixa uma mensagem de reflexão sobre o pa-

pel das Unidades Locais de Saúde no SNS.  

A Convenção Nacional da Saúde assumiu-se como o mai-

or debate nacional de sempre sobre o presente e o futuro 

da Saúde em Portugal. Todos os 

parceiros da Saúde e todos os ci-

dadãos tiveram oportunidade de 

participar e dar o seu contributo 

para definir um novo rumo da Sa-

úde em Portugal na iniciativa que 

decorreu nos dias 07 e 08 de ju-

nho, em Lisboa, que contou com o 

Alto Patrocínio da Presidência da 

República.  

A iniciativa permitiu definir um Pac-

to para a Saúde em Portugal. Nesta 

primeira fase, durante dois dias, 

todos os parceiros da saúde – pro-

fissionais da saúde, parceiros públi-

cos, privados e setor social, associa-

ções de doentes, responsáveis polí-

ticos, imprensa, centros de investigação e universidades – e 

todos os cidadãos puderam dar os seus contributos para 

este grande desígnio. 

Ao longo dos próximos anos, todos os parceiros da Saúde 

e todos os cidadãos podem contribuir para definir o futu-

ro da Saúde em Portugal, através da criação de uma pla-

taforma de debate. 

Reflexão do Presidente da ULS Nordeste no 

âmbito da Convenção Nacional da Saúde 
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Apresentação de resultados de projeto de  

intervenção psico-educativo e social no qual 

a ULS Nordeste é parceira 

A Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste esteve 

representada na apresentação pública dos resulta-

dos do projeto “Construindo Pontes – Promoção de 

Bem-Estar e Inclusão Social em Pais de Crianças com 

Necessidades Especiais (PSI – Well)”, promovido pelo 

Instituto Politécnico de Bragança (IPB), que decor-

reu , no dia 28 de maio, na Escola Superior de Tecno-

logia e Gestão, em Bragança. 

Este projeto internacional, integrado no programa 

Erasmus +, envolve universidades de vários países 

(Roménia, Espanha, Croácia, Lituânia, Turquia e Por-

tugal, sendo o IPB a instituição portuguesa parceira). 

No desenvolvimento do estudo tendo em vista a im-

plementação do projeto em Portugal, o IPB associou-

se à ULS Nordeste e a outros parceiros, no sentido de 

identificar o maior número de famílias a necessitar 

deste tipo de apoio. 

Na sessão de apresentação dos resultados, a cargo 

da Professora Augusta Branco, a coordenadora do 

Projeto em Portugal, a ULS Nordeste esteve repre-

sentada pelo Diretor de Enfermagem, Enf.º Urbano 

Rodrigues, que enalteceu a importância deste pro-

jeto e vincou a disponibilidade da ULS Nordeste em 

contribuir para o seu sucesso. Estiveram ainda pre-

sentes elementos ligados ao projeto na ULS Nordes-

te. 

O estudo efetuado é baseado em dados recolhidos 

entre março e julho de 2017 em Portugal e utiliza 

uma amostra de 472 pais, 284 dos quais com crian-

ças com necessidades especiais (36,3% dos quais do 
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distrito de Bragança) e 188 com crianças sem neces-

sidades especiais (23,9% dos quais do distrito de Bra-

gança). 

Este estudo permitiu traçar o perfil dos pais de filhos 

com necessidades especiais, no sentido de melhor 

adaptar as ações de intervenção no âmbito deste 

projeto. Estes pais têm em média dois filhos, um 

com necessidades especiais, sendo os problemas de 

comportamento e de aprendizagem, deficit de aten-

ção e hiperatividade as patologias mais prevalentes. 

Registam níveis mais elevados no estilo de comuni-

cação negativa, vivem mais frequentemente proble-

mas com o companheiro sobre o como cuidar/

educar os filhos e apresentam níveis de stress paren-

tal e do casal mais elevados. Vivenciam ainda mais 

frequentemente situações de solidão e de não per-

tença à comunidade, registam níveis de satisfação 

com a vida mais baixos e são menos resilientes e per-

severantes. A vida tem menos sentido para estes 

pais, que apresentam competências emocionais mais 

elevadas, como a empatia, apesar de terem dificul-

dade em controlar as suas emoções. 

Numa próxima fase, entre 25 e 30 de junho, um gru-

po de investigadores do IPB vão receber formação 

internacional nesta área, que será replicada em Por-

tugal, entre setembro e dezembro de 2018, no senti-

do de dar resposta às necessidades destes pais. Está 

ainda prevista a realização de um seminário/

congresso sobre este projeto em fevereiro de 2019. 

E entre janeiro e março de 2019 será efetuada a ava-

liação do PSI – Well. 
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Formação em Precauções Básicas de  

Controlo de Infeção na ULS Nordeste 

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

do Grupo Coordenador Local do Programa de Pre-

venção e Controlo de Infeção e de Resistências aos 

Antimicrobianos, promoveu, nos dias 28 e 29 de 

maio, ações de formação sobre Precauções Básicas 

de Controlo de Infeção, direcionadas para profissio-

nais dos Cuidados de Saúde Hospitalares e dos Cui-

dados de Saúde Primários. 

Participaram nestas ações, que decorreram em Bra-

gança, em Macedo de Cavaleiros e em Mirandela, 

cerca de 120 colaboradores da ULS Nordeste, entre 

os quais os elos PPCIRA e 

os elementos do Projeto 

Stop Infeção Hospitalar. 

Esta formação, que teve 

como principal objetivo 

reforçar os conhecimen-

tos dos profissionais ten-

do em vista a melhoria 

da qualidade dos cuida-

dos prestados e a segu-

rança do doente, reali-

zou-se pela primeira vez com recurso a bancas práti-

cas, permitindo assim aos profissionais tirar as suas 

dúvidas sobre as temáticas abordadas. 

Estas ações contemplaram uma sessão teórica inicial 

e seis bancas práticas com a simulação do percurso 

do doente dentro da instituição de saúde, desde a 

sua entrada até à alta. Cada banca abordou temas 

diferentes, designadamente a avaliação do risco de 

infeção quando o doente chega à instituição, o doen-

te no internamento com necessidade de medidas de 
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isolamento, o transporte do doente para realização 

de MCDT, colheitas e limpeza/desinfeção da unidade 

do doente após a alta. 

Desta forma, os profissionais da ULS Nordeste tive-

ram a oportunidade de atualizar os seus conheci-

mentos ao nível das técnicas e procedimentos, tendo 

em vista a melhoria contínua das suas práticas e con-

tribuindo assim para que a ULS Nordeste continue a 

reduzir a taxa de infeções associadas aos cuidados de 

saúde. 

Também foram apresentados os resultados de 2017 

das Precauções Básicas de Controlo de Infeção 

(PBCI), por serviço, permitindo delinear estratégias 

com os elos e Direções de Serviço, de modo a au-

mentar a adesão aos itens das PBCI, nomeadamente 

à Higiene das Mãos, Colocação de doentes, Etiqueta 

Respiratória, Manuseamento seguro de roupa, Tria-

gem de resíduos e Controlo ambiental. 
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Dia Mundial da Higiene das Mãos assinalado 

com ações de sensibilização em todo o distrito 

No Centro de Saúde e nas escolas de Freixo de Espada à Cinta 

O Centro de Saúde de Freixo de Espada à Cinta está a 

assinalar o Dia Mundial da Higiene das Mãos, que se co-

memora a 5 de maio, com ações de sensibilização direci-

onadas para a comunidade escolar e para a população 

em geral. 

Neste âmbito, a equipa do Centro de Saúde promoveu a 

sensibilização das crianças do pré-escolar e do 1.º Ciclo 

para a importância da higiene das mãos com a realização 

de atividades lúdicas, colocou cartazes alusivos ao tema 

no espaço destinado à saúde escolar e distribuiu mãos 

com mensagens a apelar à importância de uma correta 

higiene das mãos. 

No Centro de Saúde também foram colocados cartazes alu-

sivos a esta temática, foram colocadas mensagens e dísti-

cos em locais estratégicos e foram distribuídas mãos com 

mensagens de sensibilização aos utentes e profissionais. 

Em espaços comerciais de Bragança, de Macedo de Cavaleiros 

e de Mirandela 

O Grupo de Coordenação Local do PPCIRA - Programa 

Nacional de Prevenção e Controlo de Infeções e de Re-

sistência a Antimicrobianos da ULS Nordeste assinalou o 

Dia Mundial da Higiene das Mãos, que este ano é subor-

dinado ao tema "Está nas tuas mãos prevenir a sépsis 

nos cuidados de saúde”. 

Neste sentido, no dia 04 de maio, foram realizadas ações 

de sensibilização em alguns espaços comerciais das cida-

des de Bragança, Macedo de Cavaleiros e Mirandela. 
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Foram realizadas demonstrações da técnica da lavagem 

e foi distribuído material informativo alusivo a esta te-

mática, levando junto da população uma mensagem fun-

damental: "A higiene das mãos é uma ação muito sim-

ples, mas tão importante que pode ajudar a salvar vi-

das!" 

Nos Serviços de Consulta Externa das Unidades Hospitalares 

No âmbito do Dia Mundial da Higiene das Mãos foram 

ainda realizadas ações de sensibilização sobre a impor-

tância da Higiene das Mãos, direcionadas para utentes e 

profissionais de saúde, nos Serviços de Consulta Externa 

das Unidades Hospitalares de Bragança, de Macedo de 

Cavaleiros e de Mirandela. 

Neste sentido, foram realizadas demonstrações da técni-

ca da lavagem e foi distribuído material informativo alu-

sivo a esta temática, levando junto da população uma 

mensagem fundamental: "A higiene das mãos é uma 

ação muito simples, mas tão importante que pode aju-

dar a salvar vidas!" 

PREVENIR INFEÇÕES 

MÃOS LIMPAS, MAIS SAÚDE 
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Sessão para cuidadores em Bragança 

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

ça promoveu, no dia 10 de maio, uma sessão de sensibili-

zação sobre a importância da higienização das mãos, dire-

cionada para cuidadores. 

Esta ação, desenvolvida no âmbito do projeto “SOS Cuida-

dor – Famílias de Acolhimento”, foi dinamizada pelas en-

fermeiras da Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordes-

te Madalena Barreira, Olívia Maria, Ana Benites e Cecília 

Correia. 

A formação incluiu a exposição de conceitos sobre esta 

temática e a demonstração prática dos procedimentos 

para uma correta higiene das mãos, que pode ser feita 

com água e sabão ou com solução alcoóli-

ca adequada para o efeito. 

Nesta sessão, os cuidadores foram esclarecidos sobre o 

que é uma infeção e quais as estratégias preventivas pa-

dronizadas para a redução das mesmas, sendo que a mai-

oria das medidas preventivas são simples e requerem 

poucos recursos. Os itens mais aprofundados incidiram 

sobre: Higienização das mãos. 

Tendo em conta que as famílias de acolhimento cuidam 

diariamente de pessoas dependentes, os procedimentos 

de higienização das mãos são fundamentais tendo em 

vista a prevenção de infeções. 

Desta forma, a ULS do Nordeste reforça o trabalho de 

proximidade ao nível da promoção da saúde e da preven-

ção da doença, tendo em vista o aumento da literacia em 

saúde da população em geral e dos cuidadores em parti-

cular, no âmbito daquela que é a sua missão. 
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Miranda do Douro 

Torre de Moncorvo Freixo de Espada à Cinta 

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

ça, através da Equipa de Saúde Escolar, promoveu ações 

de sensibilização sobre a higiene das mãos para as crian-

ças do 1.º Ciclo (1º e 2ºano) do Centro Escolar de Santa 

Maria, Agrupamento de Escolas Miguel Torga. 

Para sensibilizar os mais pequenos sobre a importância 

da adequada higienização das mãos na prevenção de in-

feções foi apresentada a peça de teatro “Mãos limpas 

para mais Saúde”, dinamizada pelos alunos, docentes 

e Técnica de Intervenção Local (TIL) da turma Pief -

 Programa Integrado de Educação e Formação e pela 

equipa de saúde escolar de Bragança. 

Esta temática foi antecipadamente trabalhada junto 

da turma PIEF pela enfermeira da Unidade Local de 

Saúde do Nordeste Ana Sofia Coelho, que integra a 

Equipa de Saúde Escolar, dotando todos 

os intervenientes dos conhecimentos 

necessários sobre a importância da higi-

enização das mãos, técnica correta da 

lavagem das mãos e momentos fulcrais 

para a lavagem, sendo construído o 

guião da peça “Mãos limpas para mais 

Saúde”, com adequação da temática à 

faixa etária do população-alvo. A turma 

Pief e os seus docentes/TIL construíram 

os fantoches dos malvados vírus e bac-

térias causadores de infeções, da mão e dos heróis da 

higiene (água e sabão), que foram aparecendo ao lon-

go da dramatização.   

No final do teatro, a enfermeira da Equipa de Saúde Esco-

lar esclareceu os mais pequenos sobre os diferentes mo-

mentos para a higienização das mãos e explicou e exem-

plificou os procedimentos para uma correta higiene das 

mãos, que demoram entre 40 a 60 segundos. Foram ain-

da distribuídos folhetos informativos sobre esta temática 

dirigidos aos encarregados de educação. 

Estas ações promoveram a participação ativa das crianças 

e jovens como agentes de mudança de comportamentos 

na comunidade e nos seus agregados familiares e, ao 

mesmo tempo, permitiram valorizar os alunos da turma 

PIEF, envolvendo-os ativamente na promoção da saúde. 

Teatro “Mãos limpas para mais Saúde” para crianças  
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Sensibilização através de jogos em Macedo de Cavaleiros 

A Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) de Macedo 

de Cavaleiros, através da equipa de Saúde Escolar, desen-

volveu ações de sensibilização sobre a importância da 

higiene das mãos para alunos do 1.º Ciclo e do pré-escolar 

do concelho de Macedo de Cavaleiros. 

Durante as sessões, dinamizadas pela enfermeira Marga-

rida Parra, foi dado enfoque aos momentos em que se 

devem lavar as mãos e à forma como o fazer. Foi ainda 

feita a demonstração dos passos da lavagem das mãos e 

foi utilizado o jogo alusivo a esta temática, construído 

pelo Grupo Local do Programa de Prevenção e Controlo 

de Infeções e de Resistência aos Antimicrobianos 

(PPCIRA), que enriqueceu as sessões tornando-as mais 

apelativas para os mais pequenos. 

Estas ações abrangeram 15 alunos e respetivos professo-

res do 1.º Ciclo e do pré-escolar de Chacim e 21 alunos e 

respetivos docentes e pessoal não docente do 1.º Ciclo de 

Morais. 

Demonstrações para crianças em Mirandela 

A UCC de Mirandela, através da Equipa de Saúde Escolar, 

promoveu sessões de sensibilização sobre a 

“Importância da Lavagem das Mãos” para as crianças do 

pré-escolar e do 1.º Ciclo.  

Estas ações foram complementadas com a realização de 

um jogo da Glória alusivo à prática da higiene das mãos, 

construído pelo Grupo Local do Programa de Prevenção 

e Controlo de Infeções e de Resistência aos Antimicrobi-

anos (PPCIRA), que permitiu dinamizar as sessões de for-

ma interativa, o que contribuiu para que as crianças pu-

dessem aprender a brincar. 

Foram também, realizadas demonstrações da correta 

técnica de lavagem e os diferentes momentos para a 

higienização das mãos e foi distribuído material informa-

tivo alusivo a esta temática. 
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Sessões sobre “Precauções Básicas no Controlo de Infeção”  

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

dela tem vindo a promover, desde fevereiro, sessões de 

sensibilização sobre “Precauções Básicas no Controlo de 

Infeção”, direcionadas para auxiliares das Instituições Par-

ticulares de Solidariedade Social (IPSS) do concelho de 

Mirandela.  

Estas sessões, que decorrem no âmbito da operacionaliza-

ção do projeto comunitário "Cuidando do Cuidador", 

abrangem “Ajudantes Familiares” (Serviço de Apoio ao 

Domicílio) e “Operadoras de Lavandaria”.  

Esta atividade tem como objetivos sensibilizar para a Prá-

tica e Importância das Precauções Básicas no Controlo da 

Infeção, bem como capacitar as participantes de conheci-

mentos que lhes permitam saber adotar a melhor precau-

ção, a fim de evitar a transmissão da infeção. Ou seja, de-

finir estratégias preventivas que permitem reduzir as infe-

ções, sendo que a maioria das medidas preventivas são 

simples e requerem poucos recursos.  

Os conteúdos abordados incidem sobre os seguintes te-

mas: Higienização das Mãos, Etiqueta Respiratória, Utili-

zação de Equipamento de Proteção Individual, Desconta-

minação de Equipamentos, Controlo Ambiental, Manuse-

amento Seguro da Roupa, Recolha Segura de Resíduos e 

Colocação/Isolamento de Doentes. 

Uma vez que as Infeções cruzadas são uma das causas de 

internamento hospitalar, estas ações vêm reforçar o tra-

balho desenvolvido pelos diferentes serviços da ULS Nor-

deste ao nível da promoção da saúde e da prevenção da 

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

de de Cuidados na Comunidade (UCC) de Bragança, pro-

moveu, durante o mês de maio, ações de sensibilização e 

rastreios aos fatores de risco cardiovascular. 

No dia 25 de maio, profissionais de saúde da ULS Nordeste 

deslocaram-se ao Bragança Shopping onde efetuaram ras-

treios aos fatores de risco cardiovascular, através da avalia-

ção da tensão arterial, da frequência cardíaca e do IMC. 

No âmbito desta ação, os profissionais de saúde sensibiliza-

ram ainda para a adoção de hábitos alimentares saudáveis, 

preferindo alimentos com pouca gordura, reduzindo o con-

sumo de sal e substituindo-o por ervas aromáticas, preferir 

peixe e carnes magras e aumentar o consumo de fruta e de 

hortícolas; para a importância da prática 

do exercício físico (30 minutos diários); 

para não fumar; para moderar o consumo 

de álcool e para a importância de contro-

lar o peso corporal. 

Entre os fatores de risco cardiovascular 

destaque para a hipertensão, tabagismo, 

stress, obesidade, diabetes, colesterol 

elevado e sedentarismo. 

Tendo em vista a promoção da saúde 

junto da população de diferentes faixas etárias, a UCC de 

Bragança tem vindo a realizar várias ações de sensibiliza-

ção durante este mês. No dia 16 de maio foi realizada 

uma sessão para os alunos do Agrupamento de Escolas 

Miguel Torga. No dia 23 de maio, foi efetuada uma ação 

na Associação Reaprender a Viver, direcionada para pú-

blicos vulneráveis. E no próximo dia 29 de maio será reali-

zada uma sessão sobre esta temática acompanhada de ras-

treios para a população da aldeia de Nogueira, no concelho 

de Bragança. 

Estas ações de sensibilização são fundamentais ao nível 

da promoção da saúde e da prevenção da doença, tendo 

em conta que as doenças cardiovasculares são evitáveis 

ULS Nordeste sensibiliza para a prevenção 

das doenças cardiovasculares  
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A Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) de Vila 

Flor/Carrazeda de Ansiães promoveu, no dia 09 de maio, 

uma palestra sobre “Prevenção de Doenças Cardiovascu-

lares”, dirigida à população do concelho de Carrazeda de 

Ansiães. 

Esta atividade, inserida no Mês de Maio: Mês do Coração, 

foi dividida em quatro momentos. Teve início com a apre-

sentação sobre Fatores de Risco das Doenças Cardiovas-

culares, pelo cardiologista Duarte Correia. Seguiu-se a 

intervenção da nutricionista da ULS Nordeste Eliane Bar-

tolo, sobre a Dieta Mediterrânica como Prevenção das 

Doenças Cardiovasculares. Decorreu ainda uma prova de 

azeites condimentados, como forma de substituição do 

uso do sal na confeção dos alimentos, tendo a atividade 

culminado com um almoço convívio e a prática de exercí-

cio físico. 

Participaram nesta palestra 70 pessoas, que, segundo a 

equipa da UCC de Vila Flor/Carrazeda de Ansiães, de-

monstraram interesse em solidificar conhecimentos ao 

nível das temáticas abordadas. 

Sensibilização para a prevenção das doenças 

cardiovasculares em Carrazeda de Ansiães 

Bragança acolheu debate sobre  

Testamento Vital  
A cidade de Bragança acolheu, no dia 18 de maio, a pri-

meira de uma série de conferências que decorreram em 

vários pontos do país, organizada pela Associação Portu-

guesa de Cuidados Paliativos (APCP), em parceria com 

Associação Portuguesa de Bioética, para esclarecer a po-

pulação sobre Testamento Vital e Diretivas Antecipadas 

de Vontade. 

O Auditório Paulo Quintela encheu para ouvir o presiden-

te da APCP e médico da Unidade Local de Saúde (ULS) do 

Nordeste, Dr. Duarte Soares, a responsável do Departa-

mento de Cuidados Paliativos da ULS Nordeste, Dra. Lise-

ta Gomes e o presidente da Associação Portuguesa de 

Bioética, Prof. Dr. Rui Nunes. 

Foi consensual entre os presentes a necessidade de pro-

mover o esclarecimento e o debate público alargado so-

bre as questões relativas ao fim de vida. 
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Miranda do Douro 

Caminhada para promover a prática de exer-

cício físico no Mês do Coração em Vila Flor  

A Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) de Vila 

Flor/Carrazeda de Ansiães promoveu, no dia 27 de maio, 

uma ação de sensibilização sobre a prevenção das doen-

ças cardiovasculares, que incluiu uma caminhada com 

aproximadamente seis quilómetros. 

Durante esta iniciativa, 

realizada no âmbito do 

Mês de Maio: Mês do 

Coração, em parceria 

com o Grupo de Cami-

nheiros de Vila Flor, os 

participantes puderam 

ainda realizar jogos tra-

dicionais.  

Foi ainda efetuada, por 

parte dos profissionais de saúde, a sensibilização sobre a 

importância do exercício físico ao nível da prevenção de 

doenças cardiovasculares, com o objetivo de contribuir 

para o aumento da sua prática de forma regular.  

Jovens incentivados a praticar exercício  

físico  

A Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) de Vila 

Flor/Carrazeda de Ansiães promoveu uma caminhada 

seguida da pática de exercícios no Agrupamento de Es-

colas de Via Flor. 

Esta atividade, desenvolvida em parceria com 

a Equipa de Saúde Escolar, foi realizada no âm-

bito das comemorações “Maio: Mês do Cora-

ção”. 

A caminhada contou com um percurso entre o 

Agrupamento de Escolas e o Estádio Municipal 

de Vila Flor. 

No final da realização dos exercícios os alunos 

usufruíram de um lanche saudável e efetua-

ram novamente o percurso a pé até ao Agru-

pamento de Escolas. 

Participaram nesta iniciativa, que contou com o apoio 

dos professores e da GNR, 118 alunos do 1.º Ciclo e 108 

do 2.º Ciclo. 
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A Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste, através da 

Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) de Bragança, 

esteve presente em mais uma edição da Feira de Empre-

go, Educação e Solidariedade, que decorreu nos dias 08 e 

09 de maio, na Praça Camões. 

Através da presença neste evento, a ULS Nordeste refor-

ça o trabalho de proximidade junto da comunidade ao 

nível da promoção da saúde, acessibilidade em saúde e 

prevenção da doença. 

Tendo por base o lema “Saúde para Todos”, os profissio-

nais de saúde da UCC apostaram na divulgação dos dife-

rentes serviços de proximidade da UCC/ULS Nordeste, tal 

como a intervenção na infância e juventude através do 

Núcleo de Apoio a Crianças e Jovens em Risco, a inter-

venção na área da Saúde Materna com o Programa de 

Preparação para a Parentalidade, incluindo ainda a Linha 

gratuita de Apoio à Maternidade (800 209 927) ou ainda 

a valência assistencial da equipa de cuidados continuados 

integrados. 

No âmbito da acessibilidade e qualidade dos serviços de 

saúde foram divulgados os direitos e deveres do utente, 

bem como as funcionalidades do Portal do SNS, o REN-

TEV – Registo Nacional do Testamento Vital, bem como 

os serviços disponibilizados pela ULS Nordeste 

Com a promoção e capacitação em saúde sempre pre-

sentes sensibiliza-se também a comunidade para 

a importância da adoção de hábitos de vida saudáveis, 

tendo em vista a prevenção de doenças crónicas evitá-

veis. Neste sentido, são abordadas temáticas como a im-

portância da higiene das mãos para evitar as infeções, a 

prevenção das doenças cardiovasculares e a adoção de 

estilos de vida mais adequados para aumentar o bem-

estar e a saúde, conciliando uma alimentação saudável 

com a prática de exercício físico. 

A VIII Feira de Emprego, Educação e Solidariedade é or-

ganizada pelo Município de Bragança, em parceria com 

o Centro Social e Paroquial dos Santos Mártires, o CLDS-

Contratos Locais de Desenvolvimento Social Mais de Bra-

gança, a Associação Académica do Instituto Politécnico e 

a Junta de Freguesia da Sé, Santa Maria e Meixedo. 

UCC de Bragança promove a Saúde na  

comunidade 
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Macedo de Cavaleiros 

Crianças de Miranda do Douro com  

“Pé Ativo” 

Depois de Bragança, foi a vez de o concelho de Miranda 

do Douro aderir ao projeto “Pé Ativo”, uma parceria da 

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

Centro de Saúde, Câmara Municipal, Agrupamento de 

Escolas e Instituto Politécnico de Bragança, com o objeti-

vo de promover a atividade física nas crianças, aliada à 

alimentação saudável.  

O projeto “Pé Ativo” teve início este ano letivo, abrangen-

do as crianças com 4 e 5 anos de idade do Ensino Pré-

escolar de Miranda do Douro e Sendim. Para além de du-

as caminhadas semanais, realizam-se também duas ses-

sões lúdico-motoras, com duração de 50 minutos, em ca-

da turma, da responsabilidade dos professores de educa-

ção física do Município. 

No âmbito do projeto, 

foi ainda alterado o lan-

che distribuído à tarde 

aos meninos, tendo-se 

incluído fruta. 

Espera-se que, através 

deste projeto, as crian-

ças venham a apresentar 

níveis superiores de ati-

vidade física, diminuam 

os seus comportamentos 

sedentários e melhorem o seu equilíbrio estático e dinâ-

mico. Nesse sentido, as crianças utilizam podómetros du-

rante as caminhadas, de modo a fazer a avaliação da sua 

atividade física.    

Os benefícios do exercício, aliado à alimentação saudável, 

estiveram em destaque em mais uma caminhada do “Pé 

Ativo”, realizada no dia 15 de maio, com a participação de 

pai, mãe e/ou avós, assinalando assim o Dia Internacional 

da Família. Seguiu-se um lanche saudável, de confraterni-

zação, no Parque da Cidade.  

O projeto irá continuar até ao final do ano letivo, altura 

em que será feita uma análise dos resultados entretanto 

alcançados.  
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Macedo de Cavaleiros 

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

Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) de Bragança, 

associou-se, no dia 15 de maio, à Caminhada realizada 

no âmbito do Dia Nacional de Luta Contra a Obesidade 

Infantil, organizada pelo Centro Social e Paroquial de 

Santo Condestável. 

Cerca de uma centena de crianças de jardins-de-infância, 

públicos e privados, da cidade de Bragança participaram 

nesta caminhada de sensibilização contra a obesidade, 

que teve início na Praça Camões e percorreu algumas 

ruas do centro histórico de Bragança. Durante o percur-

so, os mais pequenos abordaram as pessoas com quem 

se iam cruzando a quem entregaram um folheto infor-

mativo sobre hábitos saudáveis e sobre os cuidados a ter 

para prevenir esta doença, elaborado pela Equipa de Sa-

úde Escolar da UCC de Bragança. 

Após a caminhada, os mais pequenos participaram em 

vários ateliers promotores de saúde, desde a leitura, à 

pintura, dança e saúde. Na área da Saúde, as enfermeiras 

e nutricionista da UCC desenvolveram os Jogos PASSE 

RUA, conjunto de jogos didáticos, sensibilizando as crian-

ças para a importância de escolherem alimentos saudá-

veis. 

Esta caminhada, com o mote “De pequenino se faz o ca-

minho!”, foi organizada pelo Centro Social e Paroquial de 

Santo Condestável, em parceria com a ULS Nordeste/

UCC de Bragança, o Município, o Instituto Politécnico de 

Bragança, o Programa Pé Ativo e os jardins-de-infância 

da cidade de Bragança. 

Crianças de Bragança participaram em  

caminhada contra a obesidade 
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Macedo de Cavaleiros 

A equipa de Saúde Escolar Centro de Saúde de Freixo de 

Espada à Cinta teve um papel ativo na dinamização de 

um conjunto de atividades de promoção da alimentação 

saudável, através da realização de jogos lúdico-didáticos, 

junto da comunidade escolar da vila, no âmbito do Pro-

grama de Alimentação Saudável em Saúde Escolar – PAS-

SE RUA. 

Estiveram envolvidas nestas ações de sensibilização 180 

crianças do pré-escolar e do 1.º Ciclo das escolas públicas 

e privadas do concelho de Freixo de Espada à Cinta. 

De realçar que o PASSE é um programa da Administração 

Regional de Saúde, em parceria com a Direção Regional 

de Educação do Norte, pretende promover comporta-

mentos alimentares saudáveis e contribuir para que exis-

ta um ambiente promotor da saúde, em especial no que 

se refere à alimentação. Trabalha ainda outros determi-

nantes da saúde, como a saúde mental, atividade 

física e saúde oral. 

Em freixo de Espada à Cinta este programa envolve 

vários parceiros, nomeadamente o Centro de Saúde, 

o Município, a Santa Casa da Misericórdia, a União 

de Freguesias de Freixo de Espada à Cinta e Mazouco 

e a GNR. 

Promoção da alimentação saudável a 

brincar em Freixo de Espada à Cinta 



23 

 JUNHO 2018 

Macedo de Cavaleiros 

UCC de Miranda do Douro saiu à rua para 
promover a alimentação saudável 

A Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) de Miranda 

do Douro organizou, no dia 22 de maio, atividades de pro-

moção da alimentação saudável, no âmbito do PASSE - 

Programa Alimentação Saudável em Saúde Escolar. 

O “PASSE na rua” em Miranda decorreu no seio da comu-

nidade, na “Praça D. João III”, tendo iniciado com o levan-

tamento dos PASSEportes pelas cinco equipas (cinco tur-

mas do PAS 3 – duas de 3º ano e três de 4º ano da EB1 de 

Miranda do Douro e EB1 de Sendim). 

No âmbito deste desafio foram convidadas as cerca de 

120 crianças a percorrer um circuito de seis jogos ligados 

à área da alimentação promotora da saúde. Consoante o 

contexto de aplicação e respetivos objetivos, pretendeu-

se a consolidação de aprendizagens, deu-se um contribu-

to para o despertar e/ou problematizar de 

temáticas, e motivou-se a descoberta das 

soluções. Os alunos terminaram 

o percurso dos jogos após carimbarem o 

PASSAporte, que lhes garantiu o diploma 

de "Agente PASSE", com a missão de dis-

seminarem aos amigos e às famílias o que 

aprenderam durante este ano letivo com o 

programa PASSE.  

Todos podem ter um papel ativo no PAS-

SE, sejam alunos, professores, pais e encarregados de 

educação, manipuladores de alimentos, autarquias, asso-

ciações, comércio, entre outros. 

O Programa PASSE tem como mais-valia a criação de am-

bientes promotores de saúde. 
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Promoção da alimentação saudável em 
Vinhais 

A Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) de Vinhais 

promoveu, no dia 11 de maio, uma sessão de sensibiliza-

ção no âmbito do PASSE – Programa de Alimentação Sau-

dável em Saúde Escolar, que visa a promoção da alimen-

tação saudável na escola. 

Neste sentido, foram desenvolvidos vários jogos com 

os alunos, tendo em vista a sensibilização dos mais 

pequenos sobre a importância para a saúde de esco-

lherem alimentos saudáveis (com pouco açúcar, sal e 

gordura). 

Os estudantes puderam assim conhecer melhor a roda 

dos alimentos e reforçar os conhecimentos sobre os dife-

rentes grupos de alimentos e quais devem ser ingeridos 

em maiores e menores quantidades.  

Sensibilização sobre sexualidade e  

violência no namoro em Mirandela 
A Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) de Miran-

dela promoveu duas sessões de sensibilização sobre 

“Sexualidade e seus Tabus” e “Violência no Namoro”, 

direcionadas para jovens.  

Estas sessões, que decorreram no Instituto politécnico de 

Bragança – Polo de Mirandela, no âmbito do CAJ - Centro 

de Atendimento a Jovens, tiveram como objetivos escla-

recer os jovens sobre a sexualidade e sensibilizá-los para 

as situações de violência no namoro, promovendo rela-

ções interpessoais saudáveis. 

No final da sessão foram disponibilizados os contactos 

das instituições onde os jovens podem recorrer para es-

clarecer dúvidas, nomeadamente os contactos da APAV e 

da ASMAB-NAVVD. 
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ULS Nordeste mostra profissões de saúde 

na escola em Macedo de Cavaleiros 

Decorreu na manhã do passado dia 30 de maio, no polo 3 

do Agrupamento Vertical de Escolas de Macedo de Cava-

leiros, a II Mostra das Profissões da Saúde, que contou 

com a participação da Unidade Local de Saúde do Nor-

deste, através da Equipa de Saúde Escolar. 

Esta iniciativa, que além dos profissionais da ULS Nordes-

te teve ainda o apoio de dois alunos do 4º ano de Enfer-

magem e de um representante da Medicina Veterinária, 

procurou demonstrar junto da comunidade educativa os 

vários campos possíveis de atuação na área da Saúde, 

nomeadamente: Ciências Farmacêuticas, Análises Clíni-

cas, Ciências da Nutrição, Enfermagem, Saúde Ambiental, 

Medicina, Medicina Dentária, Radiologia, Cardiopneumo-

logia,  Medicina Veterinária, Assistente Técnico e Assis-

tente Operacional, Terapia da Fala, Terapia Ocupacional e 

Fisioterapia. 

A adesão de professores e alunos - em particular do 9º 

ano e do ensino secundário - foi extremamente positiva. 

Além de esclarecerem dúvidas e receberem material in-

formativo, os estudantes puderam também experimentar 

algumas das práticas diárias dos profissionais de saúde, 

como por exemplo fazer uma avaliação da composição 

corporal, analisar o tipo de sangue, fazer uma espirome-

tria ou ainda verificar os procedimentos necessários à 

captura e análise de insetos que representem perigo para 

a saúde pública.  
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Avaliação e promoção da saúde junto dos 

profissionais de educação em Macedo  

A Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) de Macedo 

de Cavaleiros promoveu uma sessão de educação para a 

saúde sobre Relações Interpessoais, dirigida aos forman-

dos do Centro de Reabilitação Profissional daquela cida-

de. 

Esta ação contou com 30 participantes, com idades entre 

os 18 e os 30 anos, que foram sensibilizados pelos profis-

sionais de saúde para a importância de uma boa comuni-

cação para manter relações interpessoais saudáveis. 

No âmbito desta sessão foram abordadas diversas ver-

tentes sobre esta temática, nomeadamente o que são 

relações interpessoais, tipos de comunicação, foi ainda 

realizada a dinâmica de grupo “Teia da amizade” e abor-

dadas as implicações de quando se quebra esta teia 

(isolamento, insegurança, incerteza, tristeza, conflito, 

agressividade), bem como as medidas a adotar em caso 

de quebra de uma amizade. 

Desta forma, pretendeu-se dotar os formandos de conhe-

cimentos e de competências tendo em vista o desenvolvi-

mento de relações interpessoais saudáveis. 

Dia Internacional do Enfermeiro em  

Mirandela 
O Dia Internacional do Enfermeiro, que se assinala a 

12 de maio, foi comemorado no Centro de Saúde de 

Mirandela II, no dia 10 de maio, com uma ação de 

formação/convívio, que reuniu os enfermeiros deste 

Centro de Saúde e do INEM. 

Este encontro teve como principal objetivo permitir 

a troca de informação sobre alguns conteúdos e prá-

ticas de atuação em contexto de trabalho, contribu-

indo assim para o reforço e atualização dos conheci-

mentos dos profissionais de enfermagem. 
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Formação em “Primeiros Socorros” em 

Carrazeda de Ansiães 

A Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) de Vila 

Flor/Carrazeda de Ansiães promoveu formação em 

“Primeiros Socorros” para os colaboradores da Santa Ca-

sa da Misericórdia de Carrazeda de Ansiães. 

A sessão formativa, creditada pelo Centro de Formação 

de Associação de Escolas do Tua e Douro Superior, foi 

dividida em cinco sessões, com a duração total de 15 ho-

ras (pós-laboral), decorreu entre 30 de abril e 11 de maio 

e abrangeu 14 funcionárias. 

No âmbito desta formação foi aplicado um questionário 

de aferição de conhecimentos antes e após as sessões, 

que permitiu à equipa formativa verificar que havia des-

conhecimento ao nível das formas adequadas de atuação 

em Primeiros Socorros. 

Durante o curso, as participantes tiveram oportunidade 

de adquirir e solidificar conhecimentos sobre as formas 

corretas de atuar em caso de queimaduras, feridas, en-

torses, fraturas, AVC, enfarte, intoxicação, obstrução das 

vias aéreas, lipotimia, hipoglicemia, entre outras situa-

ções. 

A última sessão, subordinada ao tema “Suporte Básico de 

Vida”, contou com a participação de elementos do INEM. 

Esta formação foi fundamental, tendo em vista o aumen-

to de literacia em saúde nesta área, que é de elevada im-

portância uma vez que em situações de emergência há 

pequenos gestos que podem salvar vidas. 
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UCC de Miranda do Douro participou no 

Encontro Intergeracional em Sendim 

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

de de Cuidados na Comunidade (UCC) de Miranda do 

Douro, participou no Encontro Intergeracional, realizado 

no dia 18 de maio, no Pavilhão Multiusos de Sendim. 

Esta iniciativa, integrada no Plano de Desenvolvimento 

Social de Miranda do Douro, reuniu, além do Centro de 

Saúde, o Município, o Agrupamento de Escolas de Miran-

da do Douro e o CLDS-3G “Miranda Cum Bida”, a Univer-

sidade Sénior e a Delegação da Cruz Vermelha Portugue-

sa.  

O Encontro, que assinalou o Dia Internacional da Família 

– 15 de maio - possibilitou um convívio animado entre a 

população sénior e a comunidade escolar dos estabeleci-

mentos de ensino de Sendim e Palaçoulo.  

Além de música, canções em português e em mirandês, 

dança, teatro, poesia e aeróbica sénior, os participantes, 

de todas as idades, foram brindados com um lanche de 

confraternização. 

A equipa da UCC efetuou, com o apoio da Unidade Móvel 

de Saúde, rastreios cardiovasculares à população adulta e 

sénior presente nesta iniciativa, sensibilizando também 

para a importância de hábitos saudáveis no bom funcio-

namento do organismo em geral e do coração em parti-

cular.  
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Equipa da UCC de Macedo de Cavaleiros 

participou na palestra “Cancro na Mulher” 

A equipa da Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) 

de Macedo de Cavaleiros foi palestrante no evento 

“Cancro na Mulher”, organizado pela Casa do Professor 

de Macedo de Cavaleiros, que decorreu no dia 11 de 

maio. 

As apresentações, efetuadas pelas enfermeiras Margarida 

Parra, Helena Gomes e Filomena Costa, incidiram sobre 

os diferentes tipos de cancro, sinais e sintomas, trata-

mento e fatores de risco. As profissionais de saúde sensi-

bilizaram ainda a população para ter atenção aos sinais 

de alerta e abordaram mais especificamente os tipos de 

cancro que ocorrem na mulher, nomeadamente da ma-

ma, do colo do útero, endométrio, do ovário, da vagina e 

da vulva. 

Através desta palestra, a equipa da UCC de Macedo de 

Cavaleiros procurou aumentar a literacia em saúde da 

população sobre esta temática, tendo em vista a promo-

ção da saúde e a prevenção da doença. 

Serviço de Ortopedia representado na Escócia 

O Serviço de Ortopedia e Traumatologia da ULS Nordeste 

esteve presente no 18º Congresso da Sociedade Europeia 

de Cirurgia do Joelho, Artroscopia e Traumatologia Des-

portiva (ESSKA), realizado em Glasgow na Escócia, nos  

dias 9 a 12 de Maio. Durante o congresso, o Dr. Nuno 

Pais teve oportunidade de apresentar uma comunicação 

oral sobre a utilização do plasma rico em plaquetas (PRP) 

no tratamento da osteoartrose do joelho. O plasma rico 

em plaquetas, vulgarmente conhecido como fatores de 

crescimento, tem vindo a ganhar grande interesse na 

Ortopedia, afirmando-se como opção terapêutica biológi-

ca no tratamento de diversas patologias músculo-

esqueléticas. 
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Guia de Boas Práticas destaca projetos 

em que a ULS Nordeste é parceira 

Os projetos “Envelhecer bem, Envelhecer Ativo”, “Sorriso 

Sénior” e as “Equipas Domiciliárias de Cuidados Paliati-

vos”, nos quais a ULS Nordeste tem um papel ativo, inte-

gram o guia “Boas Práticas de Ageing in Place, Divulgar 

para valorizar”, patrocinado pela Fundação Calouste Gul-

benkian e pela Universidade Católica Portuguesa. 

Este guia, organizado pelo Prof. Doutor António Fonseca, 

da Universidade Católica do Porto, foi realizado entre se-

tembro de 2017 e maio de 2018, com o objetivo de pro-

ceder ao levantamento de um conjunto de iniciativas de 

promoção da inclusão social dos cidadãos mais velhos nas 

respetivas comunidades, valorizando o que é habitual-

mente designado por ageing in place (envelhecer em casa 

e na comunidade). 

O projeto “Envelhecer bem, envelhecer ativo”, desen-

volvido no concelho de Miranda do Douro, promove a 

dinamização de ações de sensibilização e de informa-

ção junto da população idosa do concelho, tendo em 

vista a promoção do envelhecimento ativo e seguro. 

Entre os diversos temas abordados destaque para a 

prevenção de quedas, alimentação, segurança e res-

postas sociais. 

Estas sessões são implementadas por um grupo de traba-

lho composto por várias entidades, nomeadamente o 

Centro de Saúde de Miranda do Douro, a Câmara Munici-

pal, o Serviço Local da Segurança Social, Instituições Parti-

culares de Solidariedade Social (Santa Casa da Misericór-

dia de Miranda do Douro e Centro Social e Paroquial de S. 

Martinho), Unidade Domiciliária de Cuidados Paliativos 

do Planalto Mirandês e GNR. 

Com a implementação deste projeto desenvolvem-se fa-

tores de proteção na população mais idosa do concelho, 

capazes de contribuir para o aumento da sua segurança e 

para a melhoria das suas condições de vida.  

De realçar que entre 2012 e 2017 participaram nestas 

sessões cerca de 1500 pessoas residentes em 32 localida-

des do concelho de Miranda do Douro. 

O projeto “Sorriso Sénior”, desenvolvido no concelho de 

Alfândega da Fé, tem como público alvo a população ido-

sa, promovendo a melhoria da sua qualidade de vida ao 

nível biopsicossocial numa lógica de proximidade. 

O “Sorriso Sénior” resulta de uma parceria entre várias 

entidades, nomeadamente o Centro de Saúde de Alfânde-

ga da Fé, a Câmara Municipal, a Liga dos Amigos e as Jun-

tas de Freguesia. 
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Este projeto tem várias vertentes de intervenção, desig-

nadamente a prestação de cuidados de enfermagem ao 

domicílio, avaliação e intervenção psicológica, reabilita-

ção psicomotora, disponibilização de ajudas técnicas e 

visitas regulares aos idosos que vivem mais isolados. 

O “Sorriso Sénior” já apoiou cerca de 900 pessoas 

nas áreas da enfermagem, fisioterapia, reabilitação 

psicomotora e psicologia. E cerca de 30 idosos e 

respetivas famílias já beneficiaram do banco de aju-

das técnicas.  

Este guia destaca ainda o trabalho desenvolvido pelas 

Equipas Domiciliárias de Cuidados Paliativos de várias 

regiões do país, entre as quais estão as equipas do distri-

to de Bragança, que possibilitam a permanência nas suas 

casas, pelo maior tempo possível, de doentes com pato-

logias crónicas e incuráveis. 

Atividades de Educação para a Saúde em 

Torre de Moncorvo 

A Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) de Torre 

de Moncorvo assinalou o Dia Mundial Sem Tabaco – 31 

de maio – com uma caminhada, realizada na passada 

quarta-feira, com os alunos do Agrupamento de Escolas 

Dr. Ramiro Salgado. 

Com esta atividade a equipa pretendeu sensibilizar os 

mais novos para os malefícios do tabaco, aproveitando 

também para demonstrar as vantagens associadas aos 

hábitos de vida saudáveis, como é o caso do exercício 

físico.  

Esta é uma das várias atividades programadas pela UCC 

de Torre de Moncorvo na área da educação para a saúde. 

Já no dia 17 de maio os profissionais realizaram o “PASSE 

Rua”, um programa de promoção da alimentação saudá-

vel, com os alunos de 3º e 4º anos do Centro Escolar Vis-

conde Vila Maior. 

No dia 21, foi finalizado, no Jardim de Infância do Centro 

Social e Paroquial de Torre de Moncorvo, o programa de 

competências sócio emocionais, no âmbito da saúde 

mental. 



32 

 JUNHO 2018 

Prevenção de comportamentos aditivos 

em Vila Flor e em Carrazeda 

Cerca de 160 alunos do ensino secundário dos Agrupa-

mentos de Escolas de Vila Flor e de Carrazeda de Ansiães 

participaram numa ação de sensibilização sobre os male-

fícios do álcool, promovida pela Unidade de Cuidados na 

Comunidade de Vila Flor/Carrazeda de Ansiães, em par-

ceria com a CPCJ de Vila Flor e de Carrazeda de Ansiães. 

Esta iniciativa foi desenvolvida no âmbito do projeto 

“Prevenção de comportamentos aditivos”, que visa a rea-

lização de ações de sensibilização sobre o consumo de 

álcool/substâncias psicoativas ilícitas e tabaco. 

Esta atividade, que decorreu nos dias 22 e 23 de maio, 

teve início com uma sessão de esclarecimento sobre a 

relação entre a sinistralidade e o consumo de álcool, so-

bre os efeitos que o álcool tem ao nível da condução e 

sobre o perigo da utilização do telemóvel durante a con-

dução. 

Depois dos esclarecimentos teóricos, os jovens tiveram 

oportunidade de verificar na prática a interação dos dife-

rentes elementos abordados na condução. Para tal senta-

ram-se ao volante do “Alkocart”, onde tiveram oportuni-

dade de conduzir sóbrios e “sob o efeito de álcool” simu-

lado, tendo verificado que neste segundo momento o 

tempo de resposta era maior.  

Fizeram ainda um circuito com os óculos da “alcoovisão”, 

em que podiam colocar diferentes óculos que correspon-

diam ao tipo de visão/perceção de acordo com o nível de 

álcool no sangue. E fizeram ainda um jogo que tinha co-

mo principal objetivo demostrar a dificuldade que o cére-

bro tem em realizar duas atividades em simultâneo, no 

sentido de os sensibilizar para o perigo da utilização do 

telemóvel enquanto se conduz. 

No final da atividade, os jovens referiram que esta foi 

muito agradável e vantajosa, pois puderem sentir, de for-

ma simulada, os efeitos que o álcool tem no corpo, que 

são muito prejudiciais para o seu equilíbrio e atenção/

concentração. 
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Utentes da UDEP participaram em  

encontro de jogos tradicionais 

Os utentes da UDEP – Unidade de Doentes Crónicos 

de Evolução Prolongada, integrada na Unidade Local 

de Saúde (ULS) do Nordeste, participaram, no dia 17 

de maio, num encontro de Jogos Tradicionais, orga-

nizado pela Santa Casa da Misericórdia de Bragança 

(SCMB), que reuniu várias Instituições Particulares 

de Solidariedade Social da cidade. 

Esta atividade, inserida nas comemorações dos 500 

anos da SCMB, reuniu dezenas de utentes e técnicos 

das diferentes instituições num momento lúdico e 

de convívio, marcado por muita animação e boa dis-

posição. 

No final dos jogos tradicionais, todos os participan-

tes, entre os quais os utentes da UDEP, tiveram 

oportunidade de efetuar um passeio no comboio 

turístico da Junta de Freguesia da Sé, Santa Maria e 

Meixedo, que permitiu a interação e a socialização 

entre todos os presentes. 

As instituições que participaram neste encontro fo-

ram: a UDEP/ULS Nordeste, a Obra Social Padre Mi-

guel, a Academia Santos Mártires, a ASCUDT, a Asso-

ciação Reaprender a Viver, a Fundação Betânia, o 

CEE e a SCMB. No final, todos os participantes tive-

ram direito a um diploma de participação. 
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A Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste assinalou o 

Dia Mundial da Esclerose Múltipla, no dia 30 de maio, 

endereçando aos doentes acompanhados na Unidade 

Plurifuncional de Neurologia do Hospital de Mirandela 

um postal alusivo à data. 

O poema, elaborado pela Enfermeira Hália Seixas, pre-

tende simbolizar as dificuldades sentidas pelos doentes 

que sofrem desta patologia.  

Em Portugal serão cerca de 8 mil, e no distrito de Bragança 

aproximadamente 50, sendo uma doença duas vezes mais 

prevalente nas mulheres do que nos homens. Entre os sin-

tomas mais comuns estão a fadiga, distúrbios de equilíbrio, 

dificuldades cognitivas e fraqueza muscular, sendo que 65% 

dos doentes refere algum nível de incapacitação. 

ULS Nordeste assinalou o Dia Mundial da 

Esclerose Múltipla 
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Dr.ª Elvira Ferreira: 36 anos ao serviço da 

Medicina na região 
Drª Maria Elvira  

Teixeira Granado  

Almeida Ferreira 

Médica de MGF 

 

Nasceu a 5 de Feve-

reiro de 1950, na Freguesia de Escalhão, no concelho 

de Figueira de Castelo Rodrigo, filha de Ana da Anun-

ciação Frederico Teixeira e de Teófilo Granado Almei-

da. 

Frequenta a Escola Primária na Freguesia de Esca-

lhão, concluindo o Curso Liceal no Colégio Luso Fran-

cês no Porto.                          

Conclui, na Faculdade de Medicina da Universidade 

do Porto, em 28 de Setembro de 1977, a Licenciatura 

em Medicina. 

Faz o Internato de Policlínica no Centro Hospitalar de 

Vila Nova de Gaia de 1 de Janeiro de 1978 até 31 de 

Dezembro de 1979, frequentando, neste âmbito, o 

módulo de Saúde Pública no Serviço de Luta Antitu-

berculosa e no Centro de Saúde da Póvoa do Varzim.   

Faz Serviço Médico à Periferia na Administração Dis-

trital dos Serviços de Saúde de Bragança de 1 de Fe-

vereiro de 1980 até 31 de Janeiro de 1981, regres-

sando ao Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia, on-

de fez prolongamento de Internato até ao início da 

Carreira de Clínica Geral. 

Por Despacho do Secretário de Estado da Saúde de 

30 de Julho de 1982 é nomeada, com efeitos a 1 de 

Agosto de 1982, Médica de Clínica Geral, exercendo 

funções em regime de tempo completo prolongado, 

em Freixo de Espada à Cinta. 

Em Janeiro de 1988 iniciou Formação Específica, que 

se prolongou até 31 de Dezembro de 1989, tendo, 

por Despacho da Comissão Instaladora da Adminis-

tração Regional de Saúde de Bragança, sido integra-

da na Categoria de Assistente a partir de 7 de Junho 

de 1990. 

Obteve o Grau de Consultor em 6 de Julho de 1995, 

integrando, com efeitos a essa data, a Categoria de 

Assistente Graduada, por Despacho da Coordenado-

ra da Sub-Região de Saúde de Bragança, datado de 

15 de Março de 1996. 

No âmbito da sua atividade, foi Coordenadora de 

Saúde de Idosos, Cuidados Continuados, Saúde Ma-

terno Infantil, integrando, como elemento de Saúde, 

o Núcleo de Luta Contra a Pobreza, tendo em 2006 

tomado posse como Conselheira da Fundação Portu-

guesa de Cardiologia no Núcleo de Diabetes e Hiper-

tensão.  

Foi Presidente da Assembleia da Comissão de Pais da 

Escola EB 23 de Freixo de Espada à Cinta e fez parte 

dos Corpos Gerentes do Lar de Terceira Idade da 

Santa Casa da Misericórdia, primeiro como Vogal e 

depois como Presidente da Assembleia Geral. 
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É nomeada, com efeitos a partir de 1 de Junho de 

2007, por despacho do Ministro da Saúde, datado de 

28 de Maio para o exercício de funções de Diretora 

do Centro de Saúde de Freixo de Espada à Cinta, car-

go que exerceu até à data do seu falecimento. 

Sempre que a sua atividade permitiu, teve como pre-

ocupação o aprofundamento e atualização de conhe-

cimentos, que sempre pôs ao serviço da comunidade 

em geral e dos “seus” doentes em particular.  
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Dr.ª Ana Luísa Alves 

Diegues 

Médica Interna 

Unidade de Cuidados de 

Saúde Personalizados  

da Sé 

ULS Nordeste 

 

“Acreditar na medicina seria a suprema loucura se 

não acreditar nela não fosse uma maior ainda, pois 

desse acumular de erros, com o tempo, resultaram 

algumas verdades.” 

Marcel Proust 

Muito se tem falado disto das Medicinas... a Medicina 

convencional / conservadora para alguns; a Medicina Al-

ternativa; a Medicina Tradicional chinesa, a Homeopatia, 

Osteopatia, Aromaterapia, etc. É tudo a mesma coisa? É 

tudo Medicina? Somos todos “Doutores”? 

A questão do título “Medicina” ou “Doutor” vai para além 

da etimologia das palavras ou do status quo supostamen-

te inerente ao facto de se “ser doutor” em determinada 

matéria (quase todos somos Doutores em alguma coisa) 

mas sim de podermos estar a banalizar a prática de criar e 

incorporar ciência e tecnologia à antiquíssima arte do cu-

rar.  

Diz-se “Não negues à partida uma ciência que desconhe-

ces”, mas é precisamente esse o cerne da questão: é tudo 

ciência? A Medicina enquanto arte e ciência é constituída 

por três dimensões indissociáveis (socioeconómica, técni-

co-científica e ético-humanitária) pelo que qualquer área 

que se intitule de médica, no sentido de “tratar”, “curar”, 

as deve conter.  

A primeira, socioeconómica, enquanto modalidade de 

trabalho e ocupação profissional será comum a todos 

aqueles que “navegam” neste mundo do tratar; sendo 

que as minhas dúvidas residem nas outras duas dimen-

sões. Questiono-me acerca da dimensão intersubjetiva de 

algumas destas áreas – há aquele que necessita de cuida-

dos e o outro apto e habilitado para o fazer! Destaco o 

habilitado; habilitado porque tem um certificado de habi-

litações em determinada área ou habilitado com base em 

evidência científica?  

A Medicina deve ser baseada na evidência, mas para isso 

não basta haver artigos científicos a defender esta ou 

aquela prática. Podemos ler inúmeras meta-análises, revi-

sões, ensaios clínicos devendo, contudo, ter a atenção de 

não saltar diretamente para as conclusões que defendem 

esta ou a outra forma de praticar a Arte. Devemos ser 

críticos; ter atenção ao método; tipo e número da amos-

tra, vieses, se fazem sentido os resultados. Ao pesquisar 

nos sites de Medicina baseada na evidência encontramos 

diferentes artigos de diferentes correntes. 

Relativamente à acupuntura há inúmeros estudos 1,2,3 que 

afirmam a sua eficácia, contudo após análise mais deta-

lhada verifica-se alguma ambiguidade; por exemplo na 

dor crónica, se formos ler os estudos, os resultados são 

de melhoria da dor tanto com a acupuntura verdadeira 

(inserção da agulha na pele) versus a falsa (colocação da 

agulha apenas superficialmente) mas a diferença entre 

ambas é tão pequena que não tem significado clínico e 

até pode ser explicada por erros metodológicos. No doen-

te oncológico a homeopatia não substitui a terapia con-

vencional, mas a utilização adjuvante de medicação ho-

JUNHO 2018 

Uma questão de títulos... e não só! 



38 

 JUNHO 2018 

meopática melhora os efeitos secundários da quimiotera-

pia por exemplo? A evidência científica diz que não! 4. Nas 

Infeções urinarias recorrentes a utilização da homeopatia, 

com o recurso á diluição progressiva do medicamento 

parece ter efeitos na diminuição da recorrência5 mas se 

analisarmos outros artigos verificamos que este valores 

são igualmente atingidos ao comparar homeopatia vs. 

placebo. 

A medicina não deve ser empírica; o “saber da experiên-

cia feito” não tem aqui espaço; não há porque valorizar a 

medicina da observação assistemática se há uma solução 

cientificamente validada. 

Posto isto, não preciso ser Doutora, posso ser Médica, 

Senhora, Menina ou simplesmente Ana, mas pretendo 

tratar todos aqueles que me procurarem tendo em consi-

deração que a dor, o sofrimento, as patologias não têm 

todas a mesma origem ou estrutura, nem respondem to-

das a um mesmo remédio mas respondem todas ás Me-

lhores Práticas.  
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