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EDITORIAL 

Melhorar a capacidade de resposta na prestação de 

cuidados de saúde com infraestruturas mais moder-

nas, equipamentos tecnologicamente mais avança-

dos e a captação de recursos humanos diferenciados 

(em particular nas especialidades médicas) é uma 

ambição da Unidade Local de Saúde (ULS) do Nor-

deste. 

O caminho faz-se caminhando, e cada passo nesse 

sentido é um sucesso do qual nos orgulhamos, rumo 

a uma meta que nunca alcançamos completamente: 

a da melhoria contínua, em prol da população que 

servimos. 

A autorização do Ministério da Saúde e das Finanças 

para a realização de um investimento de 2,55 M€ na 

Unidade Hospitalar de Bragança, a par da abertura 

de concurso para contratação de 20 médicos especi-

alistas, são, pois, dois factos com os quais nos con-

gratulamos e em que depositamos as maiores expe-

tativas. 

A população do Nordeste merece todo o nosso em-

penho, seja nas instalações hospitalares e de cuida-

dos de saúde primários da ULS, seja no apoio domici-

liário, seja na promoção da saúde e na prevenção da 

doença na comunidade, seja em meios específicos, 

como por exemplo os estabelecimentos prisionais – 

veja-se o protocolo recentemente estabelecido entre 

os Ministérios da Saúde e da Justiça para mais e me-

lhores cuidados aos reclusos. 

“Cuidamos do Nordeste, Cuidamos de Si”, é e conti-

nuará a ser o nosso lema, sem exceção.  

 

O Presidente do Conselho de Administração  

Dr. Carlos Alberto Vaz 
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Obras na Unidade Hospitalar de Bragança 

vão avançar 

A construção de um novo edifício na Unidade Hospitalar 

de Bragança, onde ficarão localizadas as valências de Bloco 

Operatório, Central de Esterilização e Laboratório de Patologia 

Clínica, vai avançar ainda este ano. 

O investimento na Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste, 

de cerca de 2,55 milhões de euros, está aprovado pelo Minis-

tério da Saúde e já autorizado pelo Ministério das Finanças, 

conforme a Portaria n.º 387/2018 hoje publicada em Diário 

da República (ver legislação), estando assim reunidas as condi-

ções para o início das obras ainda em 2018. 

O projeto será financiado em cerca de 1,4 milhões de euros 

pelo Programa Operacional Regional do Norte – Norte 2020 e 

a restante verba provirá do reforço do capital social da ULS 

Nordeste, no valor de 1,2 milhões de euros, que já está dispo-

nível para esse fim. 

Neste momento, encontra-se em preparação o concurso in-

ternacional a ser lançado para a realização da obra, considera-

da fundamental ao nível da melhoria da qualidade do atendi-

mento e da segurança do doente, bem como ao nível da me-

lhoria dos tempos de resposta aos utentes. 

Bloco Operatório duplica área 

Será construído de raiz um edifício com 4 

pisos e uma área total de 711m2, fazendo a 

interligação entre o edifício principal do 

Hospital e o Serviço de Urgência Médico-

Cirúrgica, ao qual dará um apoio funda-

mental. 

O novo Bloco Operatório, localizado no 2.º 

piso, beneficiará da remodelação do atual, 

passando a dispor de 3 salas de operações 

(duas destinadas a cirurgia programada e 

uma para cirurgias urgentes), 2 salas de indução (anestesia), 

zona de recobro com 6 camas e diversos espaços de apoio. A 

área do Bloco mais do que duplicará relativamente ao que 

neste momento funciona, possibilitando uma maior capacida-

de de resposta, organização, conforto e segurança na presta-

ção de cuidados ao doente cirúrgico. 

No piso -1 ficará localizada a também nova Central de Esterili-

zação, com circuitos totalmente independentes de transporte 

de materiais, assim como de circulação de pessoas, garantin-

do toda a segurança imprescindível nos procedimentos deste 

foro. 

Moderno Laboratório de Análises 

No rés-do-chão do edifício a construir funcionará aquela que 

é uma antiga aspiração quer dos utentes quer dos profissio-

nais de saúde: um moderno posto de colheita para análises, 

com 4 salas de recolha e uma ampla sala de espera, com 

60m2.  

Os laboratórios propriamente ditos – de microbiologia, bi-

oquímica, imunologia, hematologia e imunohemoterapia – 
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funcionarão no piso superior, o 3.º, onde serão operacionaliza-

dos todos os exames de Patologia Clínica. 

A ULS do Nordeste está assim deveras expectante com o início 

dos trabalhos de edificação deste projeto, que representa um 

dos maiores e mais ambicionados investimentos desta entida-

de, que irá assim melhorar a qualidade dos serviços de proxi-

midade disponibilizados à população do distrito de Bragança. 

AGOSTO/SETEMBRO 2018 

ULS Nordeste com 20 vagas para médicos  

especialistas 

A Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste tem 20 va-

gas para médicos especialistas nas áreas Hospitalar, Cui-

dados de Saúde Primários e Saúde Pública.  

Segundo os despachos n.º 7140-A, B, C, D/2018, publica-

dos ontem, dia 26 de julho, em Diário da República, fo-

ram atribuídas à ULS Nordeste vagas nas especialidades 

de Cirurgia Geral (2), Gastrenterologia (1), Ginecologia/

Obstetrícia (1), Medicina Física e Reabilitação (1), Medici-

na Interna (3), Nefrologia (1), Oftalmologia (1), Ortopedia 

(1), Otorrinolaringologia (1), Pediatria (1), Pneumologia 

(1), Psiquiatria (1), Psiquiatria da Infância e da Adolescên-

cia (1), Saúde Pública (1) e Medicina Geral e Familiar (3). 

A ULS Nordeste encontra-se ain-

da entre as instituições contem-

pladas com a atribuição de in-

centivos à mobilidade e a novas 

contratações de médicos, tendo 

em vista a sua fixação em zonas 

geográficas consideradas caren-

ciadas, nos termos do despacho 

n.º 7082/2018, também ontem 

publicado em Diário da República. 

Assim, o Ministério da Saúde 

pretende contribuir para a adequada dotação, em termos 

de recursos humanos, nomeadamente de pessoal médi-

co, dos serviços e estabelecimentos de saúde integrados 

no Serviço Nacional de Saúde, indispensáveis para 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 expectativa 

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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Formação em Suporte de Vida Pediátrico  

para mais de meia centena de profissionais 

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

do a promover, através do Serviço de Desenvolvimento 

e Formação, cursos de formação em Suporte Avançado 

de Vida Pediátrico (SIVPE), com vista ao treino em rea-

nimação pediátrica, desenvolvidos de acordo com as 

recomendações do European Ressuscitation Council 

(ERC). 

Nesse âmbito, foram já foram realizadas quatro ações, em 

Bragança e em Mirandela, abrangendo 54 profissionais de 

Medicina e de Enfermagem dos Serviços de Urgência, Pe-

diatria e Obstetrícia da ULS Nordeste. E está prevista a 

realização de mais uma sessão, em data ainda a agendar, 

previsivelmente em setembro. 

O objetivo é dotar estes profissionais de saúde da ULS 

Nordeste de competências na abordagem da paragem 

cardíaca e nas emergências cardiorrespiratórias em con-

texto pediátrico. 

O SAVPE compreende, para além de uma parte teórica, 

uma parte prática, a qual inclui o treino em suporte bási-

co de vida, a abordagem da obstrução da via aérea por 

corpo estranho, manuseio básico da via aérea (incluindo 

ventilação com máscara e insuflador), o treino do acesso 

intra-ósseo, a prática da desfibrilhação manual e a simula-

ção de casos clínicos. 
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Sensibilização para profissionais de Saúde e 

de Educação em Freixo de Espada à Cinta 

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

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

gança realizaram mais uma ação de sensibilização dirigi-

da, simultaneamente, a profissionais de Saúde e de Edu-

cação, desta vez no Centro de Saúde de Freixo de Espada 

à Cinta.  

Estas sessões, que têm como principal objetivo alertar 

para a importância da intervenção precoce na infância, 

tiveram início no Centro de Saúde de Miranda do Douro, 

em junho, seguiu-se o Centro de Saúde de Freixo de Es-

pada à Cinta, em julho, e irão decorrer ainda no Agrupa-

mento de Escolas Dr. Ramiro Salgado (Torre de Moncor-

vo), em setembro, e no Centro de Saúde de Mogadouro, 

em outubro. 

Esta Equipa de Intervenção Local está integrada 

no Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância 

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

tubro, 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 Tra-

balho e Solidariedade Social, da Saúde e da Educação. A 

ELI engloba, assim, um vasto leque de profissionais, no-

meadamente médico, enfermeiros, psicólogos, assisten-

tes sociais e educadores de infância, que avaliam, apoiam 

e implementam estratégias capazes de contribuir para o 

desenvolvimento harmonioso das crianças e das suas fa-

mílias. 

Para um cabal cumprimento dos objetivos de intervenção 

precoce é de primordial importância a deteção e sinaliza-

ção das crianças elegíveis o mais cedo possível, de modo 

a aproveitar as janelas de oportunidade inerentes à plas-

ticidade cerebral das crianças em crescimento.  
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Formação em Gestão de Conflitos em Freixo 

de Espada à Cinta 

O Centro de Saúde de Freixo de Espada à Cinta acolheu, 

nos dias 05 e 06 de julho, uma ação de formação sobre 

“Gestão de Conflitos” direcionada para o pessoal não do-

cente do Agrupamento de Escolas da vila. 

Esta formação, acreditada pelo CFAE – Centro de Forma-

ção de Associação de Escolas, foi lecionada pela Dr.ª Ana 

Camelo, psicóloga da Unidade Local de Saúde do Nordes-

te, no âmbito do Programa de Saúde Escolar. 

Esta ação teve como principal objetivo dar resposta às 

necessidades destes profissionais da área da Educação, 

tendo em vista o reforço de competências nesta área, que 

é fundamental ao nível do desempenho das suas funções. 
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Promoção de hábitos saudáveis no Verão em 

Mirandela 
A Unidade de Cuidados Continuados (UCC) de Mirandela 

promoveu uma ação de sensibilização sobre hábitos sau-

dáveis no Verão dirigida às crianças, adultos e idosos que 

participaram no Encontro Intergeracional, organizado pe-

la Santa Casa da Misericórdia. 

No âmbito desta ação, os profissionais de saúde promo-

veram a ingestão de líquidos, como água e sumos natu-

rais, e deixaram conselhos importantes sobre a exposição 

solar, evitando as horas de maior calor, sobre alimenta-

ção saudável, optando por refeições com elevado teor de 

água e sais minerais, sobre o vestuário, que deve ser leve, 

largo e fresco, e sobre a temperatura da habitação, que 

deve ser arejada e refrescada.  

Foi deixada ainda a mensagem de que é importante estar 

atento a sinais de complicações, sobretudo nos idosos e 

crianças. 

Esta foi mais uma ação de promoção da saúde realizada 

pelos Serviços da Unidade Local de Saúde do Nordeste, 

tendo em vista o aumento da literacia em saúde da popu-

lação, capacitando-a para adotar comportamentos saudá-

veis e seguros. 
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ULS Nordeste assina protocolo para tratar  

reclusos nas prisões 
A Unidade Local de Saúde do Nordeste está entre as 28 

instituições do Serviço Nacional de Saúde (SNS) que assi-

naram, no dia 16 de julho, protocolos com a Direção-

Geral da Reinserção e dos Serviços Prisionais (DGRSP), no 

âmbito do tratamento das infeções por Vírus da Imunode-

ficiência Humana (VIH) e das hepatites virais na popula-

ção reclusa. 

Os protocolos foram assinados durante a cerimónia 

“Eliminar a Hepatite C nos Estabelecimentos Prisionais 

até 2020”, que decorreu em Lisboa, na qual esteve pre-

sente o presidente do Conselho de Administração da ULS 

Nordeste, Carlos Alberto Vaz, e que contou com a presen-

ça do Ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, e 

da Ministra da Justiça, Francisca Van Dunem. 

Através desta parceria institucional, os médicos passam a 

deslocar-se às prisões para tratar a população reclusa in-

fetada com VIH e hepatites B e C. Vão também começar a 

ser realizados rastreios à entrada, durante e no final do 

período de reclusão. 

O combate às infeções por VIH e das hepatites virais B e C 

é uma questão de saúde pública prioritária a nível mundi-

al, verificando-se uma maior prevalência destas doenças 

na população prisional.  

Em Portugal, segundo os dados do Ministério da Justiça, 

4,5% da população reclusa está infetada com VIH, 1,2% 

tem hepatite B e 10,1% tem hepatite C. 

Através destas parcerias será possível alcançar as metas 

definidas pela Organização Mundial de Saúde, nomeada-

mente o tratamento de todos os reclusos infetados por 

VIH e a eliminação da hepatite C nas prisões até 2020. 

A realização destas consultas de especialidade nas pri-

sões reforça a proximidade dos cuidados de saúde de 

quem deles necessita e permite racionalizar o tempo e 

a utilização de meios materiais e humanos da DGRSP e 

do SNS. 
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 MARÇO 2018 

O Serviço de Pediatria da Unidade Local de Saúde do Nor-

deste participou, pelo sexto ano consecutivo, na realiza-

ção de um Campo de Férias dirigido a jovens com diabe-

tes mellitus tipo 1.  

Este tipo de iniciativas tem como principal objetivo pro-

mover a autonomia destes jovens para que consigam fa-

zer uma melhor gestão da diabetes no dia a dia.  

A atividade, organizada em conjunto com o Centro Hospi-

talar Trás-os-Montes e Alto Douro e com o Hospital da 

Senhora da Oliveira, decorreu entres os dias 04 e 06 de 

julho no Pena Aventura Park, 

em Ribeira de Pena e contou 

com a participação de cerca 

de 40 crianças com idades 

entre os 10 e os 17 anos. 

O grupo de jovens com diabe-

tes tipo 1 foi orientado, du-

rante os três dias, por uma 

equipa multidisciplinar consti-

tuída por médicos, enfermei-

ros e nutricionistas.  

O programa incluiu diversas atividades, como minigolfe, 

slide, percurso pedestre, caminhada noturna, caça ao te-

souro, canoagem, entre outras. Em simultâneo com estas 

atividades foram efetuados ensinos integrados, com parti-

cular ênfase na contagem de hidratos de carbono, ajustes 

de doses de insulina com o exercício físico, procedimen-

tos perante hipoglicemias e hiperglicemias, entre outros. 

Houve ainda espaço para muitas conversas informais sobre 

temas importantes na gestão da diabetes, que permitiram 

esclarecer dúvidas, receios e mitos acerca da doença. 

ULS Nordeste participou em campo de férias 

para jovens com diabetes 
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 AGOSTO/SETEMBRO 2018 

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

Unidade de Saúde Pública, promoveu hoje, dia 20 de ju-

lho, uma ação de sensibilização sobre comportamentos 

seguros e saudáveis no Festival d´Onor, que decorre, du-

rante o fim-de-semana, na aldeia de Rio de Onor, no con-

celho de Bragança. 

Elementos da equipa de Saúde Pública da ULS Nordeste 

contactaram esta manhã com a organização do evento, a 

cargo da Montes de Festa – Associação, tendo em vista a 

afixação de cartazes informativos sobre comportamentos 

saudáveis no local do festival, bem como a 

distribuição de folhetos sobre a importância 

da hidratação e sobre os riscos da exposição 

ao sol e sobre como prevenir comporta-

mentos de risco e doenças sexualmente 

transmissíveis. Foi ainda distribuído materi-

al para a prevenção destas doenças, nome-

adamente preservativos, e deixados os con-

tactos dos Serviços da ULS Nordeste onde 

se poderão deslocar caso necessitem de 

cuidados de saúde. 

O material de informação foi disponibilizado em portu-

guês, espanhol e inglês, tendo em vista a sua adaptação 

às diferentes nacionalidades dos festivaleiros. 

Esta é mais uma medida que vem reforçar o trabalho que 

tem vindo a ser desenvolvido por esta ULS junto da comu-

nidade, contribuindo assim para a promoção de hábitos 

de vida saudáveis e para o aumento da literacia em saúde 

da população. 

Saúde Pública promoveu comportamentos 

saudáveis no Festival de Rio de Onor... 

… E assegurou Higiene e Segurança Alimentar 

na Festa da História de Bragança 
A Unidade de Saúde Pública (USP) da Unidade Local 

de Saúde (ULS) do Nordeste colaborou com a organi-

zação da Festa da História - que hoje termina em 

Bragança - ao nível da garantia das condições de hi-

giene e segurança alimentar neste evento.  

Nesse sentido, deslocou-se ao Castelo da cidade, 
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onde os festejos decorrem desde a passada segunda

-feira, dia 13, uma equipa constituída pelos médicos 

da USP da ULS Nordeste Luís Cadinha e Filipe Vaz, 

pelos Técnicos de Saúde Ambiental Elisabete Dioní-

sio e Nuno Diz, acompanhados de dois elementos 

externos da Autoridade de Saúde do Norte e do 

ACeS Porto Oriental - no âmbito de um protocolo de 

colaboração existente entre as duas Unidades.  

Durante a visita, além de terem sido avaliados os 

estabelecimentos de restauração presentes, foram 

dados conselhos diversos aos comerciantes, não ten-

do sido detetadas situações que pudessem colocar 

em causa a saúde dos visitantes que consumam ali-

mentos e/ou bebidas no recinto da Feira da História.  

É ainda visível, a cada ano que passa, um maior co-

nhecimento por parte dos comerciantes sobre as 

boas práticas ao nível da higiene e segurança ali-

mentar, o que prova o impacto positivo do trabalho 

que tem vindo a ser desenvolvido nesta área por 

parte da Unidade de Saúde Pública da ULS Nordeste. 
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Promoção da saúde em férias em Freixo de 

Espada à Cinta 

Profissionais do Centro de Saúde de Freixo de Espada à 

Cinta, juntamente com elementos da Câmara Municipal 

da vila, promoveram, na passada sexta-feira, dia 20 de 

julho, uma ação de promoção da saúde junto da popula-

ção na praia fluvial da Congida. 

Esta iniciativa teve como principal objetivo alertar para a 

importância da proteção da saúde e da adoção de medi-

das de segurança durante o período de férias, tendo em 

vista a redução dos fatores de risco de acidente que fre-

quentemente ocorrem durante a época balnear. 

Os profissionais do Centro de Saúde, com recurso à Uni-

dade Móvel, efetuaram ações de sensibilização sobre di-

versas temáticas, nomeadamente sobre os cuidados a ter 

nas piscinas e cursos de água naturais, com a exposição 

solar e perante temperaturas elevadas. Foi ainda efetua-

do, a todos os interessados, o rastreio ao HIV, tendo em 

vista a deteção precoce do vírus da Sida. 

Esta iniciativa, realizada numa zona onde nesta época do 

ano se concentra um grande número de pessoas para 

férias e ocupação de tempos livres, contribuiu para o au-

mento da literacia em saúde da população, tendo em vis-

ta a sua capacitação para a adoção de comportamentos 

seguros e saudáveis. 
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ULS Nordeste apela ao uso de boas práticas 

para a segurança da informação  
As organizações precisam da colaboração de todos os 

profissionais para reforçar a segurança da informação e 

darem cumprimento ao novo Regulamento Geral sobre a 

Proteção de Dados, constante do Regulamento (UE) 

2016/679 - designado por General Data Protection Regu-

lation (GDPR) e aplicável desde o dia 25 de maio de 2018. 

Neste contexto, foi elaborada pelo Serviço de Informática 

e Comunicações e aprovada pelo Conselho de Administra-

ção a Política de Segurança da Informação da Unidade 

Local de Saúde (ULS) do Nordeste. Trata-se de um docu-

mento informativo, com linguagem acessível, no qual se 

divulgam regras simples e pequenos gestos a adotar que 

fazem a diferença na segurança da informação.  

De salientar que a implementação de boas práticas é im-

prescindível, não só para fomentar a proteção de dados, 

como também para aumentar a capacidade de resposta a 

potenciais ataques cibernéticos. Isto porque se prevê que 

esses ataques passem, no futuro, a tentar explorar as vul-

nerabilidades dos softwares associados a equipamentos 

médicos que se encontrem ligados à rede e interconecta-

dos a tecnologias de informação da saúde. 

Assim, a ULS Nordeste apela a todos os Colaboradores 

para adoção imprescindível das medidas de prevenção 

preconizadas neste documento, disponível na Intranet. 
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Miranda do Douro 

Torre de Moncorvo Freixo de Espada à Cinta 

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

21 de julho, no Centro de Saúde de Macedo de Cavaleiros con-

sultas gratuitas de Diagnóstico Precoce do Cancro Oral. 

Estas consultas são promovidas pela 

Delegação de Bragança da Liga Portu-

guesa Contra o Cancro (LPCC) - Núcleo 

Regional do Norte, em parceria com a 

Unidade Móvel de Estomatologia e 

Medicina Dentária da Liga Contra o 

Cancro e a Associação Portuguesa de 

Medicina Dentária Hospitalar. 

Esta iniciativa tem como objetivo de-

tetar lesões da cavidade oral numa fase inicial, prevenin-

do assim, através de um simples rastreio, situações mais 

graves. 

Consulta de diagnóstico precoce do cancro 

oral no Centro de Saúde de Macedo  
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III Jornadas da Diabetes do Nordeste  

Transmontano – dias 11 e 12 de outubro 

Estão a decorrer as inscrições para as III Jornadas da Dia-

betes do Nordeste Transmontano, organizada pela Unida-

de Coordenadora Funcional da Diabetes da Unidade Local 

de Saúde (ULS) do Nordeste, com o apoio da Associação 

de Diabéticos do Distrito de Bragança, que irão decorrer 

nos dias 11 e 12 de outubro de 2018, no Centro Cultural 

de Macedo de Cavaleiros. 

Do programa científico do evento (em anexo) fazem parte 

mesas de debate, simpósios e discussão de casos clínicos. 

Em debate irão estar temas relevantes nesta área, nome-

adamente a diabetes tipo 1, a sexualidade na diabetes, a 

diabetes e risco cardiovascular, a retinopatia diabética e a 

atividade física na diabetes. 

As inscrições para os colaboradores da ULS Nordeste de-

verão ser efetuadas, exclusivamente, através do Serviço 

de Formação e Desenvolvimento, mediante o preenchi-

mento e envio da ficha de inscrição para o e-mail forma-

cao@ulsne.min-saude.pt 

Neste sentido, apenas as inscrições submetidas através 

do Serviço de Formação e Desenvolvimento, através da 

submissão da ficha de inscrição devidamente preenchida, 

serão consideradas válidas. 

Só os participantes externos deverão efetuar a sua inscri-

ção, através do preenchimento do formulário disponível 

no site do evento: https://jornadas-da-diabetes-do-

nordeste-transmontano.webnode.pt/inscricoes/ 

A apresentação de pósteres e de comunicações orais de-

verá ser feita de acordo com as normas do regulamento 

do evento. 

Mais informação sobre as III Jornadas da Diabetes do Nor-

deste Transmontano disponível no cartaz abaixo e no site 

do evento, através do link: https://jornadas-da-diabetes-

do-nordeste-transmontano.webnode.pt/ 

AGOSTO/SETEMBRO 2018 
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Jornadas de Saúde de Trás-os-Montes e Alto 

Douro 2018 
Bragança vai receber, nos dias 22 e 23 de novembro, 

a 3.ª edição das Jornadas de Saúde de Trás-os-

Montes e Alto Douro. Tendo como tema central a 

infeciologia e o controlo de infeção, esta iniciativa de 

caráter científico-formativa é destinada a profissio-

nais e estudantes da área da Saúde. 

O programa conta com a participação de figuras de 

relevo no contexto nacional e internacional.  

Recorde-se que as Jornadas de Saúde de Trás-os-

Montes e Alto Douro são promovidas por um conjun-

to de entidades públicas e privadas, no campo da 

Saúde e do Ensino, nomeadamente a Unidade Local 

de Saúde (ULS) do Nordeste, o Centro Hospitalar de 

Trás-os-Montes e Alto Douro, o Hospital Terra Quen-

te, os Agrupamentos de Centros de Saúde do Douro 

Sul e do Alto Tâmega e Barroso, o Instituto Politécni-

co de Bragança, a Universidade de Trás-os-Montes e 

Alto Douro e a Escola Superior de Enfermagem Dr. 

José Timóteo Montalvão Machado.  

INSCRIÇÕES, SUBMISSÃO DE RESUMOS E MAIS IN-

FORMAÇÃO SOBRE AS JORNADAS DISPONÍVEL NO 

SITE DO EVENTO: www.saudetmad.com 
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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 destes 

profissionais nos Cuidados de Saúde Primários e Hospitalares, 

conta ainda com um painel sobre a Atitude Profissional, 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, 

teve 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. 

Mais informação disponível no site do evento, em https://

cnts.pt/pre-congresso/ 

Bragança irá acolher I Congresso Nacional 

das Tecnologias da Saúde 
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