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EDITORIAL 

A saúde é um estado de bem-estar geral, não ape-

nas físico, mas também psíquico, emocional e soci-

al. Pelo que o investimento em saúde, quer seja na 

prevenção, quer seja no tratamento, pressupõe 

uma forte aposta na componente mental, a partir 

da qual o corpo age e reage. 

Não é possível falarmos em saúde da nossa popula-

ção do Nordeste sem garantir o melhor apoio tam-

bém nesta área. Sabendo que muito foi já feito, no 

distrito de Bragança, desde a década de 60, esta-

mos cientes de que muito há ainda a fazer, seja na 

melhoria de infraestruturas, no reforço de equipas, 

no apoio domiciliário, na atuação de primeira linha 

nos centros de saúde ou nos cuidados continuados 

de saúde mental. 

Foi, pois, da maior importância, a reunião de todos 

os intervenientes nesta matéria no I Seminário so-

bre Saúde Mental e Interioridade, que recentemen-

te se realizou em Mirandela, e onde foi estabeleci-

do um compromisso de parceria no empenho pela 

disponibilização - em articulação com os Ministé-

rios da Saúde e da Segurança Social - de mais e me-

lhores cuidados neste campo. Uma expetativa que 

cresceu com o relançamento, pouco depois da rea-

lização deste Seminário, do Programa Nacional pa-

ra Saúde Mental, na alçada da Direção da Geral da 

Saúde. 

Porque já desde a Roma Antiga, o corpo são é, cada 

vez mais, o resultado de uma mente sã.  

 

O Presidente do Conselho de Administração  

Dr. Carlos Alberto Vaz 

JULHO 2018 
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Seminário sobre saúde mental traçou  

desafios para o futuro dos cuidados na região  

“Pare, Escute e Cuide”. 

Foi este o mote do semi-

nário “Saúde Mental e 

Interioridade”, que de-

correu no dia 08 de ju-

nho, em Mirandela, e do 

qual a Unidade Local de 

Saúde (ULS) do Nordes-

te foi parceira, através 

do seu Departamento 

de Saúde Mental, em 

conjunto com a Câmara 

Municipal e o Hospital Terra Quente, por iniciativa da 

Matiz - Associação para a Promoção da Saúde Mental. 

Na sessão de abertura, a Diretora Clínica dos Cuidados de 

Saúde Hospitalares da ULS Nordeste, Dra. Eugénia Madu-

reira, enalteceu a realização do evento, ainda mais tendo 

em conta a extrema importância da Saúde para o bem-

estar individual e social, e reforçou o papel desta entida-

de como referência na área assistencial, na região. A res-

ponsável garantiu ainda todo o apoio, no estabelecimen-

to de parcerias, com vista à promoção da saúde mental 

na comunidade.  

Uma disponibilidade reforçada pelo Presidente do Conse-

lho de Administração, Dr. Carlos Vaz, que, destacando 

igualmente a pertinência do evento e a relevância da 
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prestação dos melhores cuidados de saúde mental, con-

firmou a recetividade do Departamento de Saúde Mental 

da ULS Nordeste para o trabalho nesse sentido 

em conjunto com outras entidades do setor na 

região. 

Das apresentações efetuadas destacaram-se a 

evolução no setor da saúde mental no distrito de 

Bragança, pela médica interna de Psiquiatria na 

ULS Nordeste, Dra. Carina Rodrigues, o balanço 

dos projetos comunitários em saúde mental a 

cargo do médico de Saúde Pública da ULS Nor-

deste, Dr. Rui Ferreira, e a exposição do trabalho 

desenvolvido na área específica 

da Psiquiatria da Infância e da 

Adolescência, pela Dra. Elisa Vi-

eira.  

O debate entre os diferentes 

atores regionais que atuam na 

área da saúde mental no distrito 

de Bragança possibilitou não só 

traçar a panorâmica atual dos 

cuidados nesta área, como iden-

tificar necessidades, definir obje-

tivos e procurar respostas para os desafios futuros, dispo-

nibilizando mais e melhores cuidados à população.  
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“Deontologia à Conversa” com profissionais 

de enfermagem na ULS Nordeste 

O Conselho Jurisdicional da Ordem dos Enfermeiros (OE) 

realizou, no mês de junho, um périplo no distrito de Bra-

gança, por toda a área de abrangência da Unidade Local 

de Saúde (ULS) do Nordeste, com o objetivo de 

“promover a reflexão ético-deontológica” junto dos pro-

fissionais de Enfermagem.  

As sessões tiveram início com uma reunião entre este órgão 

e o Conselho de Administração da ULS Nordeste, seguindo-

se diversas reuniões com enfermeiros, a decorrer nas Uni-

dades Hospitalares de Bragança, de Macedo de Cavaleiros e 

de Mirandela, e nos Centros de Saúde de Bragança II, Vi-

nhais, Vimioso, Vila Flor, Mogadouro e Torre de Moncorvo.  

Denominada “Deontologia à Conversa”, esta iniciativa 

possibilita o esclarecimento, entre outras questões no 

âmbito do agir ético dos enfermeiros, do novo Regula-

mento 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, 

de 27 de abril de 2016, relativo à proteção das pessoas 

singulares, nomeadamente ao tratamento de dados pes-

soais e à livre circulação desses dados, com aplicação di-

reta em todos os Estados-Membros da União Europeia 

desde o passado dia 25 de maio. 

Sendo o Conselho Jurisdicional o Supremo órgão jurisdicio-

nal da OE, este pretende assim, mais do que administrar 

sanções, antecipar problemas e informar os enfermeiros 

das práticas corretas, contribuindo dessa forma para preve-

nir eventuais lapsos no desempenho destes profissionais. 
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ULS Nordeste vai contratar 33 novos  

profissionais 

A Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste foi autoriza-

da pelo Ministério da Saúde a contratar 33 profissionais, 

com vista a reforçar o quadro de pessoal e garantir assim 

uma melhor resposta assistencial aos doentes da sua área 

de abrangência - o distrito de Bragança. 

Esta aprovação da Tutela reveste-se da maior importân-

cia, nomeadamente numa altura em que está a ser efetu-

ada a transição para as 35 horas de trabalho semanais, 

garantindo assim a prestação dos cuidados necessários, 

com a devida qualidade e segurança. 

De referir que é agora possível a contratação, diretamen-

te pelo Ministério da Saúde, para substituição de trabalha-

dores ausentes por períodos superiores a quatro meses, as-

sim como de trabalhadores cujo vínculo tenha cessado.  

Congratulando-se com esta autorização, a ULS do Nordes-

te continuará empenhada, em articulação com a Tutela, 

na disponibilização de cada vez mais e melhores cuidados 

assistenciais aos seus utentes.  

Heliporto da Unidade Hospitalar de Bragança 

com certificação renovada 
A certificação do Heliporto da Unidade Hospitalar de Bra-

gança (UHB) foi mais uma vez renovada pela Autoridade 

Nacional de Aviação Civil (ANAC). 

Depois de realizado um exercício à escala total, no passa-

do dia 15 de maio, e de ter sido atualizado o Plano de 

Emergência daquela infraestrutura aeroportuária, no es-

trito cumprimento da legislação em vigor, a entidade 

competente pela fiscalização e certificação destas infra-

estruturas atestou que o heliporto destinado a voos de 

emergência médica cumpre todos os requisitos operacio-

nais. 

A ANAC constatou assim que o heliporto da UHB se apre-

senta em boas condições, quer ao nível do pavimento e 

limpeza, quer ao nível da sinalização, e ainda relativa-

mente à não existência de obstáculos no único canal de 

aproximação/descolagem. 

Neste sentido, a entidade competente atestou a seguran-

ça e a operacionalidade da infraestrutura aeroportuária, 

renovando uma vez mais a sua certificação para a realiza-

ção de voos de emergência médica. 
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ULS Nordeste comemorou o Dia Mundial da 

Criança 

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

Unidades de Cuidados na Comunidade e dos Serviços hos-

pitalares, comemorou, no dia 01 de junho, o Dia Mundial 

da Criança, com a realização de atividades de promoção 

da saúde para os mais pequenos. 

Neste sentido, o Serviço de Pediatria da Unidade Hospita-

lar de Mirandela (UHM) saiu à rua com o “Hospital da Bo-

necada”, concebido para crianças entre os 3 e os 5 anos. 

O cenário hipotético de um hospi-

talar foi instalado na zona verde de 

Mirandela com o objetivo de des-

mistificar o medo que as crianças 

têm do hospital e das “batas bran-

cas”, de aumentar o contacto posi-

tivo das crianças com a área da Sa-

úde, de estimular a comunicação 

positiva entre a ULS Nordeste e os 

utentes e de aumentar a visibilida-

de da atividade profissional da ins-

tituição. 

Os mais pequenos tiveram oportunidade de conhecer co-

mo funciona um hospital na realidade através de encena-

ções lúdicas realizadas pelos profissionais do Serviço de 

Pediatria. 

Esta iniciativa inseriu-se nas comemorações do Dia Mun-

dial da Criança organizadas pelo Município de Mirandela, 

às quais também se juntou a equipa da Unidade de Cuida-

dos na Comunidade (UCC). 
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Neste âmbito a equipa da UCC de Mirandela participou 

na atividade focada na prevenção de acidentes em espa-

ços com água (praia, piscina, rio e praias fluviais), através 

da realização de uma ação de sensibilização sobre os cui-

dados a ter quando se frequentam estes locais transmiti-

dos de forma lúdica através de um teatro de fantoches. 

Esta atividade teve uma boa adesão por parte das crian-

ças do pré-escolar e do 1.º Ciclo do Ensino Básico.  

No Serviço de Pediatria da UHM foram distribuídos pos-

tais e presentes às crianças no Dia Mundial da Criança. 

Em Miranda do Douro, a Unidade de Cuidados na Comu-

nidade esteve presente, com a Unidade Móvel de Saúde, 

no Jardim Frades Trinus, onde o Município reuniu todos 

os alunos do pré-escolar e 1º ciclo do ensino básico do 

concelho, tendo realizado atividades de sensibilização 

para a prevenção de acidentes e para os cuidados a ter 

com o calor. 

No Centro de Saúde de Torre de Moncorvo decorreu uma 

ação de sensibilização sobre os Direitos das Crianças, em 

colaboração com o Núcleo de Apoio a Crianças e Jovens 

em Risco, tendo sido distribuídos folhetos informativos 

aos utentes. Hoje, dia 04, vai ser promovida a visualiza-

ção do filme “Mudar o Mundo”, no Jardim de Infância do 

Centro social e Paroquial de Torre de Moncorvo.  
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O projeto “Lancheira Saudável”, desenvolvido pela Unida-

de de Cuidados na Comunidade (UCC) de Bragança, tem 

contribuído para a melhoria contínua da qualidade nutri-

cional dos lanches das crianças do pré-escolar e do 1.º 

Ciclo. 

No Agrupamento de Escolas Miguel Torga, este projeto 

foi implementado, pela primeira vez, no ano letivo 

2015/2016 e desde então tem-se verificado uma evolução 

positiva nas escolhas dos alimentos para os lanches, com 

um aumento da percentagem dos lanches saudáveis. 

No âmbito desta iniciativa, que tem como principais obje-

tivos capacitar as crianças para 

escolhas saudáveis e oferecer 

aos encarregados de educação 

opções nutricionalmente equili-

bradas e mais económicas, são 

desenvolvidos workshops e 

ações de sensibilização sobre 

alimentação saudável e são efe-

tuadas duas avaliações (sem avi-

so prévio) por ano. Tendo por 

base as recomendações da Di-

reção-Geral da Saúde, os lan-

ches são classificados através do sistema semáforo, ou 

seja com a cor verde (quando são saudáveis), amarela 

(quando existem alimentos menos saudáveis) ou ver-

melha (quando não são saudáveis). Pretende-se assim 

desincentivar o consumo de alimentos processados e 

com grandes quantidades de açúcar e de gorduras sa-

turadas e, ao mesmo tempo, promover a sustentabili-

dade ambiental. 

Os resultados demonstram uma evolução positiva entre a 

primeira e a segunda avaliação dos lanches ano após ano. 

No ano letivo 2015/2016, os lanches de cor vermelha cor-

Projeto Lancheira Saudável incentiva crianças 

a comer melhor  



10 

 JULHO 2018 

respondiam, na primeira avaliação, a 48% contra 13% de 

lanches de cor verde. Na segunda avaliação, a tendência 

inverteu-se tendo a percentagem de lanches de cor verde 

aumentado para 35%, ao passo que a classificação com a 

cor vermelha diminuiu para 16%. 

No ano letivo seguinte, 2016/2017, os lanches saudáveis 

na escola continuaram a aumentar. Na primeira avaliação 

a classificação de cor verde correspondia a 34% dos lan-

ches e a cor vermelha a 25%, ao passo que na segunda 

avaliação a classificação com a cor verde aumentou para 

44 por cento e a cor vermelha diminuiu para 20%. 

Este ano letivo, 2017/2018, manteve-se a tendência de 

evolução positiva em relação aos lanches saudáveis. A 

classificação de cor verde representava 46% na primeira 

avaliação, tendo aumentado para 52% na segunda avalia-

ção. 

Na avaliação global do projeto, que efetua a comparação 

entre 2015 e 2017, verifica-se um aumento significativo 

dos lanches com classificação verde, passando de 13 para 

46%, e uma diminuição dos lanches com classificação ver-

melha, passando de 48 para 16%. 

De realçar ainda o contributo da articulação deste projeto 

com outros desenvolvidos no Agrupamento de Escolas 

Miguel Torga (sustentabilidade ambiental “Brigada do 

Ambiente”, Traz Montes de Saúde, Pé Ativo e Escola de 

Pais), bem como a influência da política alimentar da es-

cola (leite meio gordo simples e exclusivo, fruta gratuita, 

lanche da manhã do pré-escolar implementado na escola 

e política de festas) nos excelentes resultados alcançados 

ao longo dos anos. 

Pretende-se assim aumentar a literacia da comunidade 

escolar ao nível da alimentação saudável, capacitando as 

crianças e sensibilizando os encarregados de educação 

para a efetuarem escolhas saudáveis e promotoras de 

saúde. 
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UCC de Macedo de Cavaleiros assinalou dia 

mundial sem tabaco 

A Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) de Macedo 

de Cavaleiros assinalou, em colaboração com a equipa de 

Cessação Tabágica do Centro de Saúde e de dois alunos 

da Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de 

Bragança (Patrícia Catarino e Luís Machado), o Dia Mun-

dial Sem Tabaco.  

Além da decoração do hall de entrada do Centro de Saú-

de com cartazes alusivos aos benefícios de deixar de fu-

mar e da distribuição de panfletos também sobre esta 

temática, foi realizada uma ação de formação, no passado 

dia 06 de junho, direcionada para os formandos do Centro 

de Reabilitação Profissional de Macedo de Cavaleiros.   

 Esta sessão, de caráter teórico-prático, teve como objeti-

vo sensibilizar para os malefícios do consumo de várias 

substâncias nocivas, em particular o tabaco. Nesse senti-

do, foi dinamizado um jogo, que cumpriu essa missão de 

forma lúdica, e foi ainda abordada a nova campanha de 

sensibilização da Direção Geral da Saúde “Opte por amar 

mais”.  

A mensagem deixada pela equipa da UCC foi “O Tabaco 

Destrói Corações, Escolha Saúde, Diga Não ao Tabaco”. 
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Sensibilização de profissionais de Educação 

e de Saúde para a intervenção na infância 

A Equipa Local de Intervenção Precoce (ELI) de Mogadou-

ro e o Núcleo de Supervisão Técnica do distrito de Bra-

gança estão a realizar ações de sensibilização dirigidas, 

simultaneamente, a profissionais de saúde e de educação 

da sua área geográfica de abrangência, no sentido 

de alertar para a importância da intervenção precoce na 

infância. 

As sessões tiveram início no passado dia 05 de junho, no 

centro de Saúde de Miranda do Douro, estando ainda 

previstas novas ações no dia 03 de julho, no Centro de 

Saúde de Freixo de Espada-à-Cinta, em setembro, no 

Agrupamento de Escolas Dr. Ramiro Salgado em Torre de 

Moncorvo e, em outubro, no Centro de Saúde de Moga-

douro, como palcos destas sessões, a decorrer em datas a 

divulgar oportunamente. 

A Equipa de Intervenção Local de Mogadouro está inte-

grada no Sistema Nacional de Intervenção Precoce na In-

fância (SNIPI), criado pelo Decreto-Lei lei 281/2009 de 6 

de outubro, o qual visa o apoio às crianças entre os 0 e os 

6 anos, com alterações na estrutura e funções do corpo, 

ou com risco de atraso de desenvolvimento, bem como às 

respetivas famílias, cujo contexto educativo está integra-

do nos concelhos de Mogadouro, Miranda do Douro, Tor-

re de Moncorvo e Freixo de Espada à Cinta. 

Trata-se de uma equipa pluridisciplinar, com funciona-

mento transdisciplinar assente em parcerias institucio-

nais, integrando representantes dos Ministérios do Traba-

lho e Solidariedade Social, da Saúde e da Educação. 
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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 interveni-

entes dos conhecimentos necessários sobre a impor-

tância da higienização das mãos, técnica correta da 

lavagem das mãos e momentos fulcrais para a lava-

gem, 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 mal-

vados vírus e bactérias causadores de 

infeções, da mão e dos heróis da higi-

ene (água e sabão), que foram apare-

cendo ao longo da dramatização.   

No final do teatro, a enfermeira da 

Equipa de Saúde Escolar 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. 

Projeto “Educação e cidadania para a saúde 

familiar” desenvolvido em Bragança 
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Jogos lúdicos de saúde assinalam o final do 

ano letivo em Bragança 

A Unidade de Cuidados na Comunidade de Bragança 

(UCC), através da equipa de Saúde Escolar, colaborou nas 

atividades de encerramento do ano letivo da escola EB2 

Paulo Quintela, no Agrupamento de Escolas Emídio Gar-

cia, que se realizaram no jardim da piscina do Clube Aca-

démico.  

A intervenção foi dinamizada por alunos do 4º ano do 

curso de Enfermagem do Instituto Politécnico de Bragan-

ça, sob orientação da enfermeira Olívia Maria. Foram rea-

lizados jogos (Jogo da Glória, A roda dos Alimentos, Jogo 

da Memória) onde várias temáticas de saúde foram ex-

ploradas, num contexto de diversão e alegria de final de 

ano letivo.  

Por exemplo, os alunos tiveram a possibilidade de, num 

tabuleiro gigante, jogar o jogo da Glória e ver a sua pro-

gressão desde a casa de partida até à 

casa da chegada quando as suas res-

postas, no âmbito dos temas 

“Cuidados com o Verão”, “O sono” ou 

Estilos de vida saudáveis”, entre ou-

tros, eram as corretas.  

As férias de Verão estão a chegar e 

deste modo ficaram reforçados aspe-

tos essenciais das áreas focadas pela 

Saúde Escolar ao longo do ano letivo, 

agora num contexto mais descontraí-

do, lúdico e igualmente educativo. 

CUIDE DA SUA SAÚDE, 

CUIDE DE SI! 
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Doentes da UDEP fazem desporto inclusivo 

A UDEP – Unidade de Doentes de Evolução Prolongada da 

Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste participou on-

tem, dia 12, numa atividade de desporto inclusivo, em 

parceria com outras instituições particulares de solidarie-

dade social do distrito de Bragança.  

Esta iniciativa, promovida pela Federação Portuguesa 

de Desporto para Pessoas com Deficiência (FPDD), em 

colaboração com a Academia do Centro Social Paroqui-

al dos Santos Mártires, faz parte do projeto “Desporto 

com Bicas é Inclusão”, cujo objetivo é promover a prá-

tica desportiva para pessoas com deficiência em todo o 

território nacional, envolvendo para isso as comunida-

des locais e dando formação específica a técnicos da 

área – no caso da ULS Nordeste o monitor dos doentes 

da UDEP, Sérgio Barrios.  

Assim, após a formação, ontem, o ginásio da Escola Se-

cundária Abade de Baçal acolheu todos os participantes, 

incluindo os doentes da UDEP, pondo em prática diversas 

modalidades de desporto inclusivo, nomeadamente boc-

cia, polybat e voleibol sentado.  

A ULS Nordeste promove desta forma uma melhor quali-

dade de vida aos doentes de evolução prolongada, pro-

porcionando-lhes momentos de convívio, animação e ati-

vidade física. 

ULS Nordeste representada no livro 

“Marinheiros da Esperança” 
A Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste está repre-

sentada no livro “Marinheiros da Esperança”, ilustrado 

com os desenhos de crianças e jovens que passaram pe-

los Serviços de Pediatria do Sistema Nacional de Saúde. 

A ideia surgiu de voluntários que, inspirados nas come-

morações dos 700 anos da Marinha, decidiram dedicar 

uma ação do projeto de voluntariado a que pertencem, 

inserida em programas pedagógicos para crianças que se 

encontram hospitalizadas, à construção deste livro infan-

til, que descreve de forma resumida os feitos notáveis da 

Marinha Portuguesa ao longo da história. 

O projeto visa contribuir para a esperança, pedagogia e 

conforto dos mais jovens que necessitam dos serviços 

 públicos de saúde. 

O livro “Marinheiros da Esperança” disponível através do 

link: https://www.marinha.pt/conteudos_externos/

marinheirosdaesperanca/mobile/index.html#p=12  

https://www.marinha.pt/conteudos_externos/marinheirosdaesperanca/mobile/index.html#p=12
https://www.marinha.pt/conteudos_externos/marinheirosdaesperanca/mobile/index.html#p=12
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Altino Cunha, Técnico de Radiologia da Unidade Local de 

Saúde do Nordeste, a exercer funções na Unidade Hospi-

talar de Bragança, é, desde o passado dia 16 de junho, o 

novo presidente da Direção da Associação Portuguesa 

dos Técnicos de Radiologia, Radioterapia e Medicina Nu-

clear (ATARP). 

De entre os novos Corpos Sociais eleitos para o triénio 

2018-2021 destaca-se ainda Carla Pereira, Técnica de 

Radiologia do Centro de Saúde de Bragança – Sta Maria, 

que tomou posse enquanto suplente da Direção. 

A ATARP, que conta já com 50 anos, é uma das mais anti-

gas associações profissionais da área das Tecnologias da 

Saúde, sendo membro fundador do Fórum das Tecnolo-

gias da Saúde e da European Federation of Radiographers 

Societies (EFRS). Tem evoluído desde a sua origem e 

acompanhado o desenvolvimento das profissões que a 

constituem, bem como os novos licenciados em Imagem 

Médica e Radioterapia. 

É objetivo da nova direção continuar a aproximar a 

ATARP dos seus sócios e profissionais que representa, 

com a dinâmica #ATARPinclusiva, fomentando a partilha 

de conhecimentos, a formação contínua e o desenvolvi-

mento profissional. 

O voto de confiança dado pelos sócios será ainda vertido 

em ações com o intuito de posicionar a cinquentenária as-

sociação nos processos decisivos e na elaboração de pare-

ceres, assim como na discussão de itens e assuntos funda-

mentais para a área de Imagem Médica e Radioterapia. 

Técnico da ULS Nordeste é o novo presidente 

da Associação dos Técnicos de Radiologia 
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Um grupo de profissionais da Unidade Local de Saúde do 

Nordeste, juntamente com docentes da Escola Superior 

de Saúde do Instituto Politécnico de Bragança, levarão a 

cabo em abril do próximo ano o I Congresso Nacional das 

Tecnologias da Saúde (CNTS). 

O Congresso que terá como temas centrais a atuação des-

tes profissionais nos Cuidados de Saúde Primários e Hos-

pitalares, conta ainda com um painel sobre a Atitude Pro-

fissional, no qual serão debatidos os desafios e estratégias 

para o futuro. 

Estando o evento major reservado para os dias 5, 6 e 7 de 

abril de 2019, serão ainda este ano realizados dois even-

tos mais pequenos e dedicados a cada uma das áreas de 

prestação de cuidados. A 29 de setembro, em Mirandela, 

terá lugar o evento dedicado aos cuidados hospitalares, 

subordinado ao tema “AVC do início ao fim. A importância 

das Tecnologias da Saúde”. No dia 27 de outubro, em Ma-

cedo de Cavaleiros, o evento será dedicado aos Cuidados 

de Saúde Primários sobre a temática “Cuidados de Saúde 

Primários: ao ritmo das Tecnologias da Saúde”.  

O CNTS pretende reforçar a importância das Tecnologias da 

Saúde e respetivos profissionais na prestação de cuidados 

de saúde, primários e hospitalares, bem como a relevância 

da sua atuação no âmbito das equipas multidisciplinares. 

Bragança irá acolher I Congresso Nacional 

das Tecnologias da Saúde 
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Miranda do Douro 


