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EDITORIAL 

"Não existem sonhos impossíveis para aqueles 

que realmente acreditam que o poder realizador 

reside no interior de cada ser humano, sempre 

que alguém descobre esse poder algo antes con-

siderado impossível se torna realidade."  

Albert Einstein 

No final de mais um ano, pautado por muitos e 

grandes desafios, expresso aos colaboradores da 

ULS Nordeste, em nome do Conselho de Adminis-

tração a que presido, um agradecimento por todo 

o empenho que têm demonstrado na sua missão 

de (tão bem) cuidar. Bem hajam pelo profissiona-

lismo e dedicação! 

Na certeza de que, à semelhança de 2019, tam-

bém 2020 trará um vasto conjunto de projetos, 

alguns a continuar, outros a iniciar, na senda de 

mais e melhores cuidados para os utentes desta 

Unidade Local de Saúde, deixo pois, a todos, os 

votos de Boas Festas. 

Que seja o culminar de uma etapa de boas realiza-

ções, pessoais e profissionais, e que o “poder reali-

zador” de cada um seja o impulso para que a Uni-

dade Local de Saúde do Nordeste continue a ser 

marca de excelência e o orgulho de todos nós. 

Um Novo Ano de 2020 pleno de Saúde e Prosperi-

dade! 

 

O Presidente do Conselho de Administração  

Dr. Carlos Alberto Vaz 

DEZEMBRO 2019 

* Esta publicação inclui atividades realizadas entre os meses de 

setembro e de dezembro 2019 
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ULS do Nordeste com 15 vagas para médicos 

especialistas 

A Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste tem 15 va-

gas para médicos especialistas na área hospitalar.  

Segundo o despacho n.º 12347-B/2019, publicado a 23 

de dezembro, em Diário da República, foram atribuídas à 

ULS do Nordeste vagas nas especialidades de Anestesio-

logia (1), Cirurgia Geral (1), Ginecologia/Obstetrícia (1), 

Imuno-hemoterapia (1), Medicina Física e de Reabilitação 

(1), Medicina Interna (1), Nefrologia (1), Oftalmologia (1), 

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

Psiquiatria (1), Psiquiatria da Infância e da Adolescência 

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

O referido despacho identifica as especialidades e os es-

tabelecimentos de saúde com maiores carências de pes-

soal médico, em particular aqueles que estão situados 

em zonas periféricas, ten-

do em vista o recrutamen-

to de especialistas para 

fazer face a essas necessi-

dades, numa ótica de re-

dução das desigualdades e 

de uma maior equidade 

no acesso à Saúde. 

Desta forma, é viabilizada 

a contratação de clínicos, 

criando as condições para 

que todos os médicos que 

anualmente adquirem o 

grau de especialista pos-

sam manter-se vinculados 

ao Serviço Nacional de 

Saúde (SNS), contribuindo 

assim para a melhoria da 

atividade assistencial dos serviços que o integram. 

Assim, o Ministério da Saúde pretende contribuir para a 

adequada dotação, em termos de recursos humanos, 

nomeadamente de pessoal médico, dos serviços e esta-

belecimentos de saúde integrados no SNS, indispensáveis 

para que estes possam dar continuidade aos serviços de 

qualidade que lhe são característicos. 

A ULS do Nordeste congratula-se com a atribuição destas 

vagas para a contratação de especialistas na expetativa 

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

dico, tendo em vista a contínua melhoria dos cuidados de 

saúde de proximidade prestados à população, no âmbito 

daquela que é a sua missão.  



5 

 DEZEMBRO 2019 

ULSNE alarga “Stop Infeção” a mais Serviços  

Hospitalares e aos Cuidados de Saúde Primários 

A Unidade Local de Saúde do Nordeste (ULSNE) acaba de 

alargar o projeto “Stop Infeção Hospitalar!” a um maior 

número de Serviços Hospitalares e aos Cuidados de Saú-

de Primários.  

A ampliação deste projeto, iniciado na Instituição em 

2015, com o objetivo de reduzir as infeções associadas a 

cuidados de saúde nos diferentes serviços, foi anunciada 

no âmbito do 3.º Workshop dedicado ao tema 

“Prevenção de Infeções Associadas a Cuidados de Saúde”. 

Este Workshop foi promovido pelo Grupo de Coordena-

ção Local do Programa de Prevenção e Controlo de Infe-

ções e de Resistência aos Antimicrobianos (GCL-PPCIRA) 

da ULS do Nordeste e decorreu no dia 23 de outubro, no 

auditório da Escola Secundária Emídio Garcia, em Bragan-

ça.  

Na sessão de abertura, o Presidente do Conselho de Ad-

ministração da ULS do Nordeste, Dr. Carlos Vaz, enalte-

ceu a importância deste projeto ao nível da segurança 

dos cuidados de saúde prestados aos utentes, que se tra-

duz numa redução de custos para a Instituição e em be-

nefícios para a saúde do doente gerando um impacto 

positivo em termos de saúde pública.  

As mais-valias deste projeto ao nível da melhoria dos cui-

dados de saúde foram também enaltecidas pela Diretora 

Clínica para os Cuidados de Saúde Hospitalares, Dr.ª Eu-

génia Madureira, que realçou o trabalho desenvolvido 

nesta área por todos os profissionais e garantiu que irá 

unir esforços para que os profissionais médicos se envol-

vam mais neste projeto. 

Também o Diretor de Enfermagem da ULS do Nordeste, 

Enf.º Urbano Rodrigues, enalteceu o trabalho que tem 

vindo a ser desenvolvido pelos profissionais de enferma-

gem em prol dos utentes, nomeadamente ao nível da 

prevenção de infeções.  

Por sua vez, a Diretora Clínica para os Cuidados de Saúde 

Primários, Dr.ª Manuela Santos, realçou a importância de 
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alargar este projeto aos Cuidados de Saúde Primários, 

que irá contribuir para o aumento da segurança dos cui-

dados de saúde prestados, com ganhos para os profissio-

nais de saúde e, sobretudo, para os utentes.  

Na área dos Cuidados de Saúde Primários, este projeto 

teve início no Centro de Saúde de Vila Flor, ao nível da 

Prevenção de Infeções Urinárias Associadas a Cateter Ve-

sical, pretendendo-se que possa vir a ser alargado a todos 

os Centros de Saúde do distrito de Bragança.  

Os excelentes resultados alcançados na ULS do Nordeste 

ao nível da redução da taxa de infeções foram apresenta-

dos pela coordenadora do Grupo Coordenador Local do 

PPCIRA, Dr.ª Cristina Nunes, que realçou a diminuição 

progressiva da incidência de infeções nos diferentes servi-

ços hospitalares, com destaque para as infeções associa-

das a cesarianas, com uma redução de 100%, para as Infe-

ções da Corrente Sanguínea Associadas a Cateter Venoso 

Central, com uma redução de 95%, e para as Infeções as-

sociadas à Cirurgia da Anca-Prótese, com uma redução de 

91%. 

Os excelentes resultados alcançados no âmbito deste pro-

jeto estiveram em destaque a nível nacional, no ano pas-

sado, numa cerimónia promovida pela Fundação Calouste 

Gulbenkian, em que a ULS do Nordeste foi uma das 12 

instituições de saúde distinguidas no âmbito do projeto 

“Stop Infeção Hospitalar”. 

De realçar que o projeto “Stop Infeção Hospitalar!” teve 

início na ULS do Nordeste há quatro anos, tendo abraça-

do o desafio de reduzir infeções associadas a cuidados de 

saúde, lançado pela Fundação Calouste Gulbenkian, em 

quatro serviços 

hospitalares. Ano 

após ano foi sen-

do ampliado, pre-

tendendo-se que 

esteja implemen-

tado em todos os 

serviços da ULS 

do Nordeste até 

ao final do 1.º 

semestre de 

2020. 

DEZEMBRO 2019 
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Remodelação da Unidade Plurifuncional do  

Hospital de Mirandela 

A Unidade Plurifuncional da Unidade Hospitalar de Mi-

randela, integrada na Unidade Local de Saúde do Nordes-

te, foi alvo de obras de remodelação e de modernização, 

que transformaram aquele Serviço num espaço mais aco-

lhedor e com maior conforto, tanto para os utentes como 

para os profissionais de saúde. 

Os trabalhos de beneficiação, que representam um inves-

timento na ordem dos 55 mil euros, incidiram na reorga-

nização do espaço e na substituição de materiais e de 

equipamentos, tendo em vista a melhoria das condições 

assistenciais, a segurança e o bem-estar dos utentes. 

Neste sentido, foi efetuada a substituição de pavimentos e de 

mobiliário, a retificação dos espaços sanitários, a colocação e 

substituição de proteções hospitalares, a renovação da sinalé-

tica e foram ainda realizados trabalhos de pintura. Este inves-

timento contempla ainda a substituição de torneiras, que 

abrange também o Serviço de Medicina Interna daquela Uni-

dade Hospitalar.  

Pretendeu-se assim melhorar as condições físicas desta Uni-

dade Plurifuncional, a qual possui camas de internamento nas 

áreas de Neurologia, Cardiologia, Otorrinolaringologia, Gine-

cologia e Medicina Interna, reorganizar o espaço e dotá-lo de 

materiais modernos, tendo em vista a prestação de cuidados 

seguros e a prevenção e controlo de infeções hospitalares. 

De realçar que a Unidade Hospitalar de Mirandela integra 

ainda um outro projeto que contempla obras estruturantes 

nos hospitais que integram a ULS do Nordeste. 

O projeto, que inclui também a reconversão integral dos siste-

mas energéticos, foi alvo de candidatura pela ULS do Nor-

deste ao PO SEUR - Programa Operacional Sustentabilida-

de e Eficiência no Uso de Recursos, tendo já aprovado fi-

nanciamento comunitário em 95 por cento.  

Trata-se de um investimento global de 6,5 milhões de euros, 
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dos quais 3,5 milhões para a Unidade Hospitalar de Mi-

randela, 2,9 milhões para a Unidade Hospitalar de Mace-

do de Cavaleiros e 3,6 milhões para a Unidade Hospitalar 

de Bragança. 

Estas obras inserem-se na aposta da ULS do Nordeste ao 

nível da remodelação e modernização de infraestruturas 

e de equipamentos, tendo em vista a melhoria contínua 

das condições assistenciais.  

DEZEMBRO 2019 
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Centros de Saúde da ULS do Nordeste com  

desempenho de excelência... 

As Unidades de Cuidados de Saúde Personalizados 

(UCSP) de Mirandela I e de Mogadouro, que integram o 

Departamento de Cuidados de Saúde Primários da Unida-

de Local de Saúde (ULS) do Nordeste, distinguem-se no 

primeiro e terceiro lugares, respetivamente, ao nível do 

desempenho assistencial das UCSPs a nível nacional. 

Segundo os dados mais recentes disponibilizados no por-

tal do SNS BI-CSP (Bilhete de Identidade dos Cuidados de 

Saúde Primários), que reportam ao passado mês de ju-

lho, a UCSP de Mirandela I lidera a tabela nacional das 

UCSPs, com um Índice de Desempenho Global (IDG) de 

93,7, seguindo-se, na terceira posição, a UCSP de Moga-

douro, com um IDG de 83,3. 

Destaque ainda para o trabalho desenvolvido pelas Uni-

dades de Cuidados na Comunidade (UCC) de Macedo de 

Cavaleiros, com um IDG de 90,8, e de Mirandela, com um 

IDG de 88,9, que ocupam o 6.º e 7.º lugares, respetiva-

mente, ao nível da região Norte.  

Estes índices de desempenho traduzem o trabalho de-

senvolvido pelas Unidades de Saúde nas áreas contratua-

lizadas, que abrangem indicadores ao nível do desempe-

nho assistencial nas suas diferentes sub-áreas e ainda nas 

áreas dos serviços de caráter assistencial e não assisten-

cial, qualidade organizacional e formação profissional. 

Estes resultados demonstram a melhoria do desempenho 

e da qualidade dos cuidados de saúde prestados pelas 

Unidades de Saúde que integram a ULS do Nordeste à 

população do distrito de Bragança, numa ótica de proxi-

midade, tendo em vista o tratamento e prevenção da 

doença e a promoção da saúde. 
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… E com novos desafios 

O bom desempenho alcançado pelos Cuidados de Saúde 

Primários da Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste e 

o lançamento de novos desafios a abraçar muito em bre-

ve marcaram a reunião geral deste Departamento, que 

teve lugar no dia 24 de setembro, em Macedo de Cavaleiros. 

Além do desempenho das diversas Unidades, na reunião 

geral do Departamento de Cuidados de Saúde Primários - 

realizada bimestralmente - foram abordadas diversas ou-

tras questões, numa perspetiva de melhoria contínua e de 

excelência dos serviços prestados aos utentes. Entre eles: 

- A gestão do transporte de doentes não urgentes - em 

particular através da nova plataforma informática dispo-

nibilizada pelos Serviços Partilhados do Ministério da Saú-

de (SPMS); 

- A literacia em saúde - a reforçar pelos profissionais jun-

to dos utentes, com o apoio do 

Manual de Boas Práticas de Li-

teracia em Saúde recentemente 

lançado pela Direção Geral da 

Saúde (DGS); 

- A abordagem, o diagnóstico e 

a intervenção nos serviços de 

saúde em casos de violência 

interpessoal – de acordo com o 

Manual elaborado nesse senti-

do pela DGS; 

- O projeto “ULS Nordeste Sem Papel” – que envolve to-

dos os profissionais na defesa da sustentabilidade ambi-

ental e financeira da instituição; 

- O desafio à apresentação, pelos profissionais, de proje-

tos com vista à melhoria dos serviços disponibilizados e 

dos cuidados prestados pela ULS Nordeste. 

Estes e outros assuntos geraram um debate participativo 

e esclarecedor, em que todos os presentes puderam ex-

por as mais diversas situações e partilhar experiências 

decorrentes do desempenho diário das suas funções.  

Houve ainda espaço para apresentar a agenda de iniciati-

vas de caráter formativo a desenvolver interna e externa-

mente pela ULS Nordeste ao longo do mês de outubro e 

as quais se espera que venham a contar com uma adesão 

significativa. 

DEZEMBRO 2019 
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Cuidados de Saúde Primários da ULS do  

Nordeste reforçam aposta na Saúde da Mulher 

O Departamento de Cuidados de Saúde Primários da Uni-

dade Local de Saúde (ULS) do Nordeste tem em curso 

uma estratégia de reforço da qualidade de cuidados na 

área da gestão da saúde da mulher, nomeadamente ao 

nível do acompanhamento da saúde materna.  

A nova estratégia integrou desde logo a realização de 

uma auditoria interna aos processos clínicos correspon-

dentes às grávidas cujo parto ocorreu no 1º semestre de 

2019 (num total de 346), no âmbito das consultas de vigi-

lância de Saúde Materna efe-

tuadas nos Cuidados de Saúde 

Primários da ULS Nordeste, 

tendo por base o preconizado 

no Programa Nacional para a 

Vigilância da Gravidez de Baixo 

Risco e as Normas n.º 23/2011 

e n.º 37/2011 da Direção Geral 

da Saúde (DGS). 

Esta auditoria teve como obje-

tivos não só avaliar e garantir a 

qualidade dos procedimentos 

e dos registos do programa de Saúde Materna a nível do 

SClínico (identificando oportunidades de melhoria na 

prestação de cuidados), como também promover a quali-

dade da vigilância em Saúde Materna junto dos profissio-

nais. 

Foram, assim, tidos em conta na avaliação os seguintes 

itens:  

- Realização do número de Consultas de Enfermagem re-
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comendadas 

- Realização do número de Consultas de Médicas reco-

mendadas 

- Realização da primeira consulta de Saúde Materna antes 

das 12 Semanas de gestação 

- Consulta de Revisão de Puerpério na data recomendada 

- Realização das Ecografias do 1º Trimestre nas datas pre-

vistas pela Norma n.º 23/2011 

- Realização da Avaliação Analítica do 1º Trimestre confor-

me a Norma n.º 37/2011 

Com base nos resultados obtidos, a equipa de auditores 

propôs assim a adoção das seguintes medidas pelos pro-

fissionais de saúde: 

- Reforçar a importância dos registos adequados e de 

justificar devidamente as não conformidades; 

- Reforçar o agendamento das Revisões de Puerpério no 

intervalo recomendado pela DGS; 

- Envidar esforços junto das Unidades Hospitalares no 

sentido do agendamento nos “timings” adequados. 

A equipa de auditores responsável por este processo inte-

gra o médico António Pimentel e a enfermeira Lúcia Pin-

to, do Conselho Clínico e de Saúde da ULS Nordeste, e os 

médicos André Reis, Albino Parreira, Diana Costa, Raquel 

Meireles, Erika Fernandes e Mónica Bagueixa. De referir 

que a Bolsa de Auditores da ULS Nordeste está aberta à 

colaboração dos profissionais de saúde com formação na 

área e que estejam interessados em fazer parte da mes-

ma. 

O resultado da auditoria na área da Saúde Materna da 

ULS Nordeste e a respetiva estratégia de melhoria contí-

nua de cuidados foram apresentados na reunião do De-

partamento de Cuidados Primários, realizada no passado 

dia 26 de novembro em Macedo de Cavaleiros.  Onde foi 

igualmente apresentada, no mesmo âmbito, pela enfer-

meira Natália Silva, um Programa de Melhoria Contínua 

da Qualidade e Processos Assistenciais Integrados, no 

Acompanhamento da Mulher Grávida e dos Registos Clíni-

cos na Consulta de Saúde Materna pela UCSP – Unidade 

de Cuidados de Saúde Personalizados de Mirandela I. 

O procedimento de boas práticas apresentado pela res-

ponsável de enfermagem do Centro de Saúde de Miran-

dela I envolve toda a equipa de saúde, nomeadamente 

médico(a), enfermeiro(a) e assistente técnico(a), e define 

as respetivas responsabilidades no que respeita a atos 

clínicos e administrativos (registos) no âmbito do acompa-

nhamento da mulher grávida. 

Com o mesmo objetivo foi ainda apresentada, pela res-

ponsável do Gabinete de Planeamento e Controlo, Sofia 

Rodrigues, uma nova ferramenta informática de apoio, 

relativamente aos os indicadores dos índices laboratoriais 

e à ecografia dos 1º, 2º e 3º trimestres de gravidez a qual, 

de forma simples, possibilita a observância das recomen-

dações nesta matéria. Trata-se de um ficheiro, em forma-

to Excel, onde, além da descrição da regra de cada indica-
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dor, está assinalado o que é necessário registar, o inter-

valo das datas de realização do meio complementar de 

diagnóstico e a data do registo.  

Espera-se assim que a estratégia de reforço da qualidade 

dos cuidados prestados na área da saúde da mulher, in-

cluindo também o apoio na amamentação, no planea-

mento familiar e no rastreio de patologias como o cancro 

da mama e o cancro do colo do útero, assim como na 

deteção e acompanhamento de eventuais casos de vio-

lência doméstica, resulte na efetiva melhoria assistencial 

das utentes da ULS Nordeste, de acordo com aquela que 

é a missão desta entidade. 

Nesta reunião do Departamento de 

Cuidados de Saúde Primários fo-

ram, como habitualmente, apresen-

tados diversos indicadores de moni-

torização das diversas Unidades, 

sendo que o Índice de Desempenho 

Global (IDG), se encontrava, em 

setembro deste ano, nos 73,2%. 

A Diretora dos Cuidados de Saúde 

Primários da ULS Nordeste, Dra. 

Manuela Santos, agradeceu o traba-

lho que tem vindo a ser desenvolvi-

do pelos profissionais e apelou ain-

da a que se desse já início à elabo-

ração do Plano de Ação para 2020, 

em cada uma das Unidades, no sen-

tido de definir uma estratégia de 

sucesso para o próximo ano.  
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A Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste assumiu, no 

dia 04 de setembro, o “Compromisso para a Humaniza-

ção Hospitalar – Por Um SNS Mais Humanizado”, numa 

sessão solene realizada no Centro de Reabilitação do 

Norte – Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, 

em Gaia, a qual foi presidida pela Ministra da Saúde, 

Prof.ª Dra. Marta Temido, e cujo encerramento esteve a 

cargo da Secretária de Estado da Saúde, Dra. Raquel Du-

arte.  

Esta cerimónia, que reuniu com a Tutela entidades do 

Serviço Nacional de Saúde (SNS) de todo o país, entre as 

quais a ULS Nordeste, nomeadamente o Presidente do 

Conselho de Administração, Dr. Carlos Vaz, e a Diretora 

Clínica dos Cuidados de Saúde Primários, Dra. Manuela 

Santos, representou o ponto alto da missão do Grupo de 

Trabalho para a Humanização Hospitalar. Um grupo cria-

do pela Coordenação para a Reforma do Serviço Nacional 

Saúde na área dos Cuidados de Saúde Hospitalares - e do 

qual faz parte a Adjunta da Direção de Enfermagem da 

ULS Nordeste, Enf.ª Adelaide Baptista - precisamente 

com o objetivo de implementar projetos dedicados à hu-

manização centrados nas pessoas (utentes, cuidadores e 

profissionais de saúde) e que garantam o bom relaciona-

mento interpessoal e interprofissional e o respeito por 

valores humanos.  

PESSOA COMO FOCO DOS CUIDADOS DO SNS  

Na sua intervenção, a Ministra da Saúde destacou que a 

prestação de cuidados de saúde de qualidade passa im-

preterivelmente pela humanização de cuidados, não só 

hospitalares, mas de todos os cuidados – desde os primá-

rios aos de reabilitação. E humanizar os cuidados, preci-

sou a Ministra, “é tomar consciência que são as pessoas, 

os doentes, os familiares que encerram a centralidade da 

atividade da saúde”.  

“Humanizar os cuidados é, e passo a citar o compromisso 

que hoje aqui se assina, “[maximizar] a expressão dos 

valores humanos em contexto de relação quotidiana en-

tre os profissionais de saúde (…) e destes com os uten-

tes”, acrescentou Marta Temido, concluindo que “são 

compromissos como este que contribuem para a materi-

alização da pessoa como centro e foco dos cuidados de 

saúde e do SNS”.  

A Ministra finalizou a sua intervenção encorajando para 

que se trabalhe “no sentido de alargar o compromisso 

com a humanização aos outros níveis de cuidados de 

ULS do Nordeste assume compromisso para a 

Humanização dos Cuidados de Saúde 
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SNS”, considerando que “não se efetivará plenamente o 

direito à saúde se não se contemplar o direito a ser trata-

do condignamente, com respeito, atenção e qualidade”. 

PROFISSIONAIS SATISFEITOS, MOTIVADOS  

E COMPROMETIDOS  

No encerramento da sessão solene, a Secretária de Esta-

do da Saúde, Dra. Raquel Duarte, sublinhou, de igual mo-

do, que “a resposta às expetativas dos cidadãos é um dos 

principais objetivos dos sistemas de saúde e só é possível 

responder-lhes colocando-os no seu centro”. No entanto, 

frisou, “humanizar é também atentar em permanência 

aos seus profissionais, sendo necessário garantir que es-

tejam satisfeitos e motivados e estejam comprometidos 

com a sua missão e o serviço público”.  

“A humanização faz parte da rotina de todos nós e, em 

particular, dos profissionais de saúde. Mas estamos cons-

cientes que, além de prestar mais e melhores e cuidados, 

nos cumpre estimular as boas práticas e replicar os bons 

exemplos que maximizem o respeito pela pessoa doente, 

pelos seus cuidadores e pelos profissionais de saúde”, 

afirmou a Secretária de Estado.  

Raquel Duarte referiu que se tratou de “um marco” para 

as entidades que assinaram este compromisso, o qual, 

salientou, implica “empenho, dedicação e sobretudo tem-

po, mais do que recursos financeiros”. “Requer um olhar 

atento sobre os detalhes que ditam o conforto, a segu-

rança e a forma de comunicar”, afirmou a governante, 

para concluir que “mais do que um investimento financei-

ro, que está previsto em algumas propostas das unidades, 

esta é uma mudança de mentalidades. Uma mudança de 

paradigma”.  

DIMENSÕES DA HUMANIZAÇÃO  

Da cerimónia fez também parte a intervenção da Enf.ª 

Adelaide Baptista, na qualidade, conforme referido, de 

elemento integrante do Grupo de Trabalho para a Huma-

nização Hospitalar incumbido de desenvolver o trabalho 

agora culminado na assinatura deste compromisso.  

À Assessora da Direção de Enfermagem da ULS Nordeste 

coube abordar as dimensões humanizantes inerentes à 

circulação dos utentes (desde a sinalética que garanta a 

segurança e o conforto e evite que as pessoas se percam 

num espaço organizado para os profissionais mas confuso 

para os doentes, até à disponibilização de soluções técni-

cas destinadas a evitar filas e agilizadoras do atendimen-

to); a dimensão relativa às visitas aos doentes 

(assegurando as condições inerentes ao direito dos doen-

tes à dignidade, à privacidade e ao descanso, mas tam-

bém estabelecendo normas que definam a prestação de 

informações clínicas sobre o doente de acordo com a 

vontade do mesmo), e ainda a dimensão do acolhimento 

dos profissionais (manual de orientação para o cumpri-

mento da missão, visão e valores onde a humanização e o 

foco no doente integrem a cultura institucional).  

Este compromisso para a humanização agora estabeleci-

do pela ULS Nordeste será 

alvo de um veemente empe-

nho, com vista à prestação 

de cuidados de excelência 

centrados no utente e na 

perspetiva de uma melhoria 

contínua face às suas neces-

sidades e expetativas. 
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ULS do Nordeste implementa projeto para  

melhorar o tratamento da pneumonia 

A Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste está a im-

plementar um projeto de intervenção clínica, tendo em 

vista a melhoria do diagnóstico e do tratamento de doen-

tes com pneumonia adquirida na comunidade. 

O projeto PROMETEU, que está a ser desenvolvido nesta 

fase piloto no Serviço de Medicina Interna da Unidade 

Hospitalar de Mirandela, surgiu com o objetivo de melho-

rar a qualidade e segurança no tratamento dos doentes 

com esta patologia, tendo em conta que a pneumonia 

adquirida na comunidade está associada a elevadas taxas 

de hospitalização e a situações frequentes de mortalida-

de e de morbilidade.  

Para alcançar este objetivo, foi implementada uma inter-

venção clínica tendo em vista a adoção de estratégias 

para aumentar a acuidade do diagnóstico e o tratamento 

adequado da pneumonia adquirida na comunidade, me-

didos através da avaliação do diagnóstico correto e da 

administração de antibiótico apropriado e oportuno, do 

diagnóstico microbiológico adequado e da administração 

apropriada da terapêu-

tica. 

Após a avaliação da in-

tervenção nesta área, 

durante nove meses, 

verificou-se que a oti-

mização da terapêutica 

contribui para a melho-

ria do diagnóstico e tra-

tamento da pneumonia, 

tendo-se registado um 

aumento do número de 

doentes com tratamen-

to apropriado e com uma duração mais curta, contribuin-

do para a redução da aquisição de microrganismos mul-

tirresistentes. 

Estes resultados foram apresentados, em setembro pas-

sado, aos intervenientes neste projeto, que envolve mé-

dicos e enfermeiros, no contacto direto com os doentes, 

e ainda o Grupo Coordenador Local do PPCIRA – Progra-

ma de Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistência 

aos Antimicrobianos, os Serviços de Patologia Clínica, 

Farmacêuticos, Medicina Física e Reabilitação e Qualidade.  

Tendo em conta os resultados positivos alcançados, que 

demonstram que o diagnóstico e tratamento desta doen-

ça de forma apropriada e oportuna está diretamente re-

lacionado com a redução da mortalidade, da morbilidade 

e dos reinternamentos associadas a esta patologia, bem 

como com a diminuição da resistência aos antimicrobia-

nos, pretende-se agora alargar a implementação deste 

projeto na ULS do Nordeste. 
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Exposição na ULS do Nordeste retrata os 40 anos 

do SNS na perspetiva dos profissionais 

A Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste assinala os 

40 anos do Serviço Nacional de Saúde (SNS) com a exposi-

ção fotográfica intitulada “Há 40 anos a Cuidar de Si”, que 

reúne testemunhos de profissionais da instituição alusivos 

à efeméride e ao seu contributo para o SNS. 

Esta mostra inclui mensagens de profissionais 

que desenvolvem a sua atividade em diferentes 

áreas, englobando os Cuidados de Saúde Primá-

rios, os Cuidados de Saúde Hospitalares e os 

Serviços de Apoio, que testemunham o traba-

lho desenvolvido pela ULS do Nordeste em prol 

das pessoas, numa ótica de proximidade e de 

melhoria contínua da qualidade dos cuidados 

de saúde e dos serviços prestados à população. 

Os participantes traduziram assim o trabalho 

que desenvolvem na instituição em prol dos 

utentes enquanto profissionais que integram o 

SNS. 

Esta exposição enaltece assim a importância do 

papel dos diversos profissionais que integram os 

diferentes Serviços no atendimento e na presta-

ção de cuidados de excelência, 

com enfoque não só no trata-

mento, mas também na promo-

ção da saúde e na prevenção da 

doença junto da população do 

distrito de Bragança. 

Esta mostra esteve patente na 

Unidade Hospitalar de Bragança, 

no corredor de acesso à Consul-

ta Externa, durante o mês de 

novembro, seguindo posterior-

mente para a Unidade Hospitalar de Mirandela (onde fica-

rá patente ao público, durante o mês de dezembro, na 

Consulta Externa) e para a Unidade Hospitalar de Macedo 

de Cavaleiros (em janeiro de 2020). 
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Organizada pelo Gabinete de Comunicação e 

Imagem da ULS do Nordeste, a exposição inte-

gra ainda um vídeo, com as imagens alusivas 

aos cuidados prestados e os testemunhos dos 

colaboradores, que irá ser exibido, durante o 

mês de dezembro, nas Unidades de Saúde que 

integram a ULS do Nordeste.  

No âmbito desta data comemorativa é realça-

da a importância do SNS, o qual, nas palavras 

do seu fundador, António Arnaut, foi funda-

mental na melhoria da qualidade de vida, da 

justiça social, da confiança e da dignidade dos 

portugueses. 
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A Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste realizou o II 

Ciclo de Conferências para a População, levando a Miran-

da do Douro, Alfândega da Fé e Mogadouro conhecimen-

to e aconselhamento sobre cuidados de saúde seguros.  

A higiene das mãos, a segurança cirúrgica, a segurança na 

utilização da medicação, a prevenção de quedas, a pre-

venção de úlceras por pressão e a prevenção de infeções 

e resistência aos antimicrobianos foram os temas debati-

dos por um grupo de profissionais de saúde, sob a forma 

de tertúlia, entre os dias 28 e 30 de outubro, respetiva-

mente. 

A iniciativa, promovida pela Comissão de Qualidade e Se-

gurança da ULS Nordeste, com o 

apoio das Câmaras Municipais, deu 

assim continuidade ao primeiro ciclo 

de conferências, que em 2018 teve 

lugar nas cidades de Bragança, Mace-

do de Cavaleiros e Mirandela.   

Integrado no projeto “Literacia para a 

Segurança dos Cuidados de Saúde” – 

impulsionado pela Direção Geral da 

Saúde e desenvolvido pela ULS Nor-

deste como uma das nove entidades do 

Serviço Nacional de Saúde (SNS) escolhi-

das para a implementação do mesmo – 

este ciclo de conferências veio, uma vez 

mais, contribuir para o aumento da litera-

cia em saúde, tanto dos utentes como 

dos cuidadores. 

Segundo o Presidente do Conselho de 

Administração da ULS do Nordeste, trata-

se de uma iniciativa meritória, no âmbito 

da missão desta entidade, que não é apenas de prestar 

cuidados assistenciais, mas vai mais longe, no sentido de 

apostar, desde logo, na promoção da saúde e na preven-

ção da doença. Isto, salientou o responsável máximo da 

instituição, saindo dos hospitais e centros de saúde e indo 

ao encontro da população onde ela está, respondendo 

em proximidade às suas necessidades.  

Uma ideia reforçada pela Diretora Clínica dos Cuidados de 

Saúde Hospitalares da ULS Nordeste, e também Presiden-

te da Comissão de Qualidade e Segurança desta entidade, 

Dra. Eugénia Madureira, que salientou a importância do 

papel cada vez mais ativo do cidadão, seja enquanto utili-

ULS do Nordeste promoveu segurança dos  

cuidados de saúde em tertúlias com a população 
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zador dos serviços de saúde, seja enquanto agente pro-

motor do seu próprio bem-estar e autocuidado. 

Os Presidentes das Câmaras Municipais de Alfândega da 

Fé, Eng.º Eduardo Tavares, de Miranda do Douro, Dr. Ar-

tur Nunes, e de Mogadouro, Dr. Francisco Guimarães, 

receberam com agrado esta iniciativa da ULS Nordeste, 

evidenciando a mais-valia de “descentralizar” e levar o II 

Ciclo de Conferências de segurança dos cuidados de saú-

de para a população a estes concelhos. 

A Comissão de Qualidade e Segurança da ULS Nordeste 

pretende assim, no futuro, dar continuidade a novos ci-

clos de conferências de informação e de sensibilização 

dos cidadãos nos restantes municípios da área de abran-

gência desta entidade, com o objetivo de promover a lite-

racia e aumentar a participação dos doentes, dos seus 

familiares e/ou cuidadores na melhoria da qualidade e 

segurança dos cuidados de saúde. 
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Projeto de Literacia em Saúde da ULSNE em destaque 

nas I Jornadas da Qualidade em Guimarães 

O projeto “Literacia para a Segurança dos Cuidados de 

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

que está a ser desenvolvido na instituição desde o ano 

passado, foi apresentado nas I Jornadas da Qualidade do 

Hospital Senhora da Oliveira, em Guimarães, que decorre-

ram no dia 15 de novembro,  pela Diretora Clínica para os 

Cuidados de Saúde Hospitalares, Dr.ª Eugénia Madureira. 

Na sua comunicação, intitulada “Importância da Literacia 

para a Segurança dos Cuidados de Saúde”, a responsável 

pela Área Clínica Hospitalar na ULS do Nordeste enalteceu 

a importância de promover a literacia e de aumentar a 

participação dos doentes, dos seus familiares e/ou cuida-

dores na melhoria da qualidade e segurança dos cuidados 

de saúde, tendo em conta que utentes com níveis de lite-

racia mais elevados tomam melhores decisões sobre a sua 

saúde. 

No âmbito do projeto “Literacia para a Segurança dos Cui-

dados de Saúde”, promovido pelo Ministério da Saúde, a 

ULS do Nordeste desenvolveu um conjunto de ações na 

comunidade, através da Comissão de Qualidade e Segu-

rança em articulação com o corpo de voluntariado das 

três Unidades Hospitalares que integram a ULS do Nor-

deste. 

Foram assim desenvolvidas ações de sensibilização sobre 

a promoção da higiene das mãos, a segurança cirúrgica, a 

segurança na utilização da medicação, a prevenção de 

quedas, a prevenção de úlceras por pressão e a preven-

ção de infeções e resistência aos antimicrobianos, através 

da distribuição de vídeos, cartazes e folhetos informativos 

sobre estas temáticas nos Serviços de Saúde e da realiza-

ção de conferências para a população. 

A Diretora Clínica para os Cuidados de Saúde Hospitalares 

da ULS do Nordeste, que é também presidente da Comis-

são de Qualidade e Segurança, enalteceu ainda nesta 

apresentação os bons resultados alcançados pela ULS do 

Nordeste ao nível do aumento da literacia em saúde dos 

utentes em relação às temáticas trabalhadas no âmbito 

deste projeto.  

Na sua comunicação, realçou ainda o trabalho que vai 

continuar a ser desenvolvido nesta área na ULS do Nor-

deste, tendo por base as diretrizes do Plano de Ação para 

a Literacia em Saúde 2019-2021, cujos temas prioritários 

passam pela promoção de estilos de vida saudáveis, capa-

citação para a utilização adequada do Sistema de Saúde, 

promoção do bem-estar na doença crónica e promoção 

do conhecimento e investigação. 

Pretende-se assim levar a cabo uma intervenção ao nível 

das diferentes fases do percurso de vida, desde a conce-

ção ao envelhecimento, as relações com a família, os gru-

pos de pares e a comunidade, tendo em vista uma melho-

ria contínua, consciente e sustentável do nível de literacia 

em saúde da população. 

As ações a desenvolver neste sentido contemplam não só 

a realização de campanhas e de intervenções direciona-

das para a população, como também a disponibilização 

de instrumentos e de ferramentas aos profissionais de 

saúde para que tenham um papel ativo na promoção da 

literacia em saúde junto dos seus utentes. 
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ULS do Nordeste representada nas IV Jornadas 

de Saúde de Trás-os-Montes e Alto Douro  

A Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste está repre-

sentada nas IV Jornadas de Saúde de Trás-os-Montes, de-

dicadas ao tema “Integração de Cuidados”, que decorre-

ram nos dias 21 e 22 de novembro, no Centro Cultural de 

Chaves. 

Estas Jornadas resultam de uma parceria entre diversas 

entidades públicas e privadas da Saúde e do Ensino dos 

distritos de Bragança e de Vila Real, nomeadamente a ULS 

do Nordeste, o Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e 

Alto Douro, o Hospital Terra Quente, os Agrupamentos de 

Centros de Saúde do Marão Douro Norte, 

Douro Sul e do Alto Tâmega e Barroso, o Insti-

tuto Politécnico de Bragança, a Universidade 

de Trás-os-Montes e Alto Douro e a Escola 

Superior de Enfermagem Cruz Vermelha Por-

tuguesa - Alto Tâmega. 

No dia 21, o presidente do Conselho de Admi-

nistração da ULS do Nordeste, Dr. Carlos Vaz, 

esteve presente na cerimónia de abertura, 

que reuniu representantes de todas as entida-
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des parceiras da organização deste importante evento ao 

nível do debate sobre Saúde na região transmontana. 

De realçar ainda a presença neste evento da Diretora Clí-

nica para os Cuidados de Saúde Primários, Dr.ª Manuela 

Santos, e da Assessora da Direção de Enfermagem para os 

Cuidados de Saúde Primários, Enf.ª Adelaide Baptista. 

No segundo dia do evento, a ULS do Nordeste esteve re-

presentada na mesa dedicada ao tema “Integração de 

cuidados no nosso terreno”, com a apresentação do pro-

jeto “Conviver com a Diabetes”, pela Dr.ª Maria José Cor-

deiro e pela Enf.ª Cláudia Miguel. E na mesa dedicada ao 

tema “Utente no centro dos cuidados de saúde”, com a 

apresentação do tra-

balho desenvolvido no 

âmbito do projeto da 

Hospitalização Domici-

liária, pela Dr.ª Car-

men Valdivieso.  

Nestas Jornadas parti-

ciparam ainda profis-

sionais de saúde de 

diferentes áreas da 

ULS do Nordeste. 



24 

 DEZEMBRO 2019 

Em macedo de cavaleiros  

A Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) de Macedo 

de Cavaleiros assinalou o Dia Mundial da Diabetes com a 

realização de uma sessão de sensibilização, no dia 13 de 

novembro, na Junta de Freguesia da Amendoeira. 

A população foi convidada a saber mais sobre esta doen-

ça, nomeadamente acerca dos fatores de risco e das for-

mas de prevenção, com destaque para a adoção de uma 

alimentação saudável e a prática de exercício físico.  

Sob o lema “STOP Diabetes”, os presentes ouviram as enfer-

meiras Filomena Costa e Margarida Pires, acompanhadas 

das alunas do 4.º ano de licenciatura em Enfermagem do 

Instituto Politécnico de Bragança Ângela Castro e Beatriz 

Oliveira, apelar ao controlo da glicemia, mas também do 

colesterol, da pressão arterial e do peso. Ficaram também a 

conhecer os sintomas da diabetes, de modo a, caso sintam essa 

necessidade, abordarem os profissionais, através da equipa de 

saúde familiar, e assim evitarem complicações futuras. 

A UCC de Macedo de Cavaleiros assinalou igualmente o 

Dia Mundial da Diabetes associando-se à caminhada orga-

nizada pela ADDB - Associação dos Diabéticos do Distrito 

de Bragança, com o mote “Diabetes: Proteja a sua famí-

lia”, que decorreu no dia 15 de novembro.  

Esta iniciativa teve também como objetivo sensibilizar a 

comunidade para a importância da prevenção da diabe-

tes, tendo em 

conta que 

“ações sim-

ples – associ-

adas a um 

estilo de vida 

saudável - 

ajudam a re-

duzir o risco” 

de vir a ter a 

doença. 

ULS do Nordeste assinalou Dia Mundial da  

Diabetes com ações na comunidade e na escola 
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Em macedo de cavaleiros  

A Equipa de Saúde Escolar de Macedo de Cavaleiros co-

memorou o Dia Mundial da Diabetes, que se assinala a 14 

de novembro, com atividades de sensibilização para a 

prevenção da doença direcionadas para crianças e jovens. 

Estas ações, que tiveram como principal objetivo explicar 

o que é a doença, como prevenir, quais as suas causas, 

como se manifesta e como lidar com quem tem a doença, 

abrangeram uma turma do 1.º ano e outra do 7.º ano do 

Agrupamento de Escolas de Macedo de Cavaleiros. 

Nestas sessões foram utilizados os vídeos lançados pela Di-

reção-Geral da Saúde sobre esta temática, no sentido de 

melhor transmitir a mensagem aos mais novos. 

No final foi distribuído um livro de banda desenhada que 

relata a vida do Tomás, um menino que tem diabetes tipo 1. 

Em miranda do douro 

A Unidade Concelhia Funcional da Diabetes da Unidade 

de Cuidados de Saúde Personalizados de Miranda do Dou-

ro assinalou o Dia Mundial da Diabetes, no dia 13 de no-

vembro, com um conjunto de ações de sensibilização jun-

to da população alvo. 

Do programa fizeram parte diversas atividades, entre as 

quais uma sessão de educação para a saúde sobre o te-

ma “Cuidados a ter na Diabetes”, na qual marcaram pre-

sença cerca de 40 pessoas. A apresentação foi efetuada 

pelos elementos do grupo de trabalho: Enf.ª Délia Rijo, 

Enf.ª M. Deus Raposo, Dra. Rita Garcia e Dra. Sofia Paiva.  

O programa culminou com uma caminhada ativa no Parque 

Natural do Rio Fresno, como forma de promover o exercício 

físico e a  adoção de uma alimentação saudável. Por último, 

realizou-se um lanche saudável para confraternização entre 

todos os participantes. 

DEZEMBRO 2019 
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Miranda do Douro 

Torre de Moncorvo Freixo de Espada à Cinta 

DEZEMBRO 2019 

Em freixo de espada à cinta 

Em Freixo de Espada à Cinta, elementos da equipa do 

Centro de Saúde realizaram, no dia 15 de novembro, a V 

Caminhada pela Diabetes com a população do concelho, 

desta vez na aldeia de Poiares. 

No âmbito desta ação, a população foi sensibilizada para a 

importância de adotar uma alimentação saudável, para a 

prática de exercício físico e foram também avaliados al-

guns fatores de risco da diabetes tipo 2, com recurso à 

Unidade Móvel de Saúde de Freixo de Espada à Cinta. 

Pretendeu-se assim sensibilizar a população para a adota-

ção de um estilo de vida saudável, tendo em vista a pre-

venção da doença. 

 

Em Carrazeda de ansiães 

No dia 19 de novembro, a equipa da UCC de Vila Flor/

Carrazeda de Ansiães, em conjunto com a UCSP de Carra-

zeda de Ansiães e com o Município de Carrazeda, assina-

lou o Dia Mundial da Diabetes, que se comemora a 14 de 

novembro, com um programa de atividades alusivas a 

esta temática. 

Do programa, direcionado para a população que integra o 

projeto “Comunidade Mais Saudável em Movimento”, 

fizeram parte a realização de comunicações sobre a doen-

ça. A apresentação sobre “Diabetes e as suas complica-

ções” esteve a cargo da Dr.ª Filipa Ladeiro, da UCSP de 

Carrazeda de Ansiães. “Alimentação no controle da diabe-

tes” foi o tema abordado pela nutricionista da ULS do 

Nordeste Dr.ª Eliane Bartolo. E o tema “Conselhos práti-

cos para viver com a sua diabetes” foi apresentado pelas 

alunas do 4.º ano de Enfermagem do Instituto Politécnico 

de Bragança a desenvolver a sua formação na ULS do Nor-

deste. 

À tarde, após um almoço convívio partilhado, houve ativi-

dades de dança e de exercício físico sénior, tendo em vista 

a promoção de uma vida ativa. 

Participaram nesta atividade cerca de 80 pessoas, que se 

mostraram satisfeitas com a aquisição de conhecimentos 

sobre a temática da diabetes e com o convívio. 
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IV Jornadas da Diabetes do Nordeste  

Transmontano reuniram mais de 270 participantes 

Mais de 270 pessoas participaram na quarta edição das 

Jornadas da Diabetes do Nordeste Transmontano, promo-

vidas pela Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste, 

através da Unidade Coordenadora Funcional da Diabetes 

(UCFD), que decorreram nos dias 10 e 11 de outubro, no 

Centro Cultural de Macedo de Cavaleiros. 

Na sessão solene de abertura, o Presidente do Conselho 

de Administração da ULS do Nordeste, Dr. Carlos Alberto 

Vaz, deu os parabéns à UCFD pela organização deste 

evento e enalteceu o trabalho desenvolvido por todos os 

profissionais de saúde ao nível da promoção da saúde, em 

geral, e da prevenção da diabetes, em particular.  

A importância deste evento ao nível do aumento da lite-

racia em saúde da comunidade e da formação de profis-

sionais nesta área foi igualmente realçada pelo Presidente 

da Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros, Dr. Benja-

mim Rodrigues, e pela Presidente da Associação dos Dia-

béticos do Distrito de Bragança, Enf.ª Margarida Parra. 

Também o coordenador da UCFD da ULS do Nordeste, Dr. 

Raúl Sousa, salientou a importância destas Jornadas para 

os profissionais que desenvolvem a sua atividade longe 

dos grandes centros, bem como o trabalho que tem vindo 

a ser desenvolvido no distrito de Bragança ao nível da 

prevenção e da identificação dos grupos de risco para o 

desenvolvimento da doença. 

Demonstraram ainda todo o apoio à realização deste 

evento os membros do Conselho de Administração da ULS 

do Nordeste, que marcaram presença no evento, bem 

como o provedor da Santa Casa da Misericórdia de Mace-

do de Cavaleiros. 

A diabetes atinge mais de 1 milhão de portugueses e é a 

única doença cuja taxa de mortalidade se encontra em 

crescimento. No distrito de Bragança, estão diagnostica-

das 12.455 pessoas com diabetes mellitus. 

Tendo em vista o aumento da resposta nesta área, a 

UCFD da ULS do Nordeste pretende continuar a trabalhar 

no sentido de ser criada uma consulta do Pé Diabético a 

nível distrital e uma via verde para a retinopatia e nefro-
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patia diabéticas, numa ótica que privilegie o tratamento 

integral do doente. 

Na edição deste ano das Jornadas estiveram em destaque 

temas fundamentais na abordagem da diabetes, entre os 

quais a saúde da mulher com diabetes, insulinoterapia, 

nefropatia diabética, bem como as alterações da glicémia 

no internamento, as novas tecnologias e legislação acerca 

desta doença, a logística dos indicadores e o projeto No-
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Risk Diabetes. 

Este evento tem vindo a ganhar dimensão ano após ano, 

contando atualmente com o apoio de várias instituições, 

públicas e privadas, do distrito de Bragança. Nesta edição, 

deslocaram-se até Macedo de Cavaleiros 24 palestrantes 

das áreas de cuidados de saúde primários e hospitalares, 

que abordaram temáticas relacionadas com a diabetes 

em comunicações integradas em mesas, em simpósios e 

em workshops. 

Também a participação ao nível da apresentação de tra-

balhos científicos tem vindo a aumentar. Este ano, foram 

apresentadas seis comunicações orais e 22 pósteres. 

De realçar ainda a inclusão no programa deste ano de um 

momento musical com violino, no primeiro dia das Jorna-

das, protagonizado pela atuação do jovem António Malta 

Gomes. 

No final do evento, o Dr. Raúl Sousa agradeceu a partici-

pação e presença de todos e assumiu o compromisso de 

realizar as V jornadas da Diabetes do Nordeste Transmon-

tano em 2020, com datas previstas para os dias 16 e 17 de 

outubro. 

DEZEMBRO 2019 
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Enfermeira da ULS do Nordeste vence prémio 

Walter Mendes 

A enfermeira Luísa Nunes, enfermeira responsável do 

Serviço de Medicina Intensiva da Unidade Local de Saúde 

do Nordeste e aluna do 3º Curso Internacional de Quali-

dade em Saúde e Segurança do Doente, foi a vencedora 

do Prémio Walter Mendes, atribuído pela Escola Nacional 

de Saúde Pública. 

O prémio, atribuído ao melhor aluno do Curso Internacio-

nal de Qualidade em Saúde e Segurança do Doente (que 

conclui o curso prós-graduado com 19 valores), foi entre-

gue, no passado dia 17 de setembro, na cerimónia de co-

memoração do primeiro Dia Mundial da Segurança do 

Doente, promovido pela Organização Mundial de Saúde. 

A enfermeira Luísa Nunes, que no âmbito deste curso 

apresentou o trabalho científico “Segurança do Doente 

na UCI: Adoção de práticas seguras no âmbito dos medi-

camentos LASA e alerta máximo”, destacou-se num uni-

verso de 54 alunos de diversos países, nomeadamente de 

Portugal, Brasil, Angola, Cabo Verde, Noruega e Itália. 

O Prémio Walter Mendes, no valor de 1.500 euros, desti-

na-se ao apoio à divulgação de trabalho científico, partici-

pação em congresso internacional e/

ou à publicação em revista científica 

com open access. 

Trata-se de uma homenagem ao Pro-

fessor Walter Mendes, que resulta do 

reconhecimento da importância que 

teve na criação e desenvolvimento do 

Curso Internacional de Qualidade em 

Saúde e Segurança do Doente e da 

sua relevância na promoção de inves-

tigação e ensino na área da Qualidade 

e Segurança do Doente no Brasil, em 

Portugal e em outros países. 

Este curso é ministrado pela Escola 

Nacional de Saúde Pública – Universi-

dade Nova de Lisboa, em parceria 

com a Escola Nacional de Saúde Públi-

ca Sérgio Arouca da Fiocruz, do Brasil. 

https://www.ensp.unl.pt/cursos/pos-graduacoes/qualidade-em-saude-e-seguranca-do-paciente/
https://www.ensp.unl.pt/cursos/pos-graduacoes/qualidade-em-saude-e-seguranca-do-paciente/
https://www.ensp.unl.pt/wp-content/uploads/2018/04/regulamentopremioprofwaltermendes-vfinal-4-doc-6.pdf
https://www.ensp.unl.pt/sessao-comemorativa-do-dia-mundial-para-a-seguranca-do-doente/
https://www.ensp.unl.pt/sessao-comemorativa-do-dia-mundial-para-a-seguranca-do-doente/
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O Departamento de Cuidados Paliativos (DCP) da Unidade 

Local de Saúde (ULS) do Nordeste assinalou uma década 

de prestação destes cuidados na região. A efeméride, pre-

enchida com um vasto conjunto de atividades levadas a 

cabo entre os dias 14 a 20 de outubro, decorreu sob o 

lema “Lugares de Vulnerabilidade". 

Foram envolvidos não só os doentes e os profissionais de 

saúde da ULS Nordeste, mas toda a comunidade, em par-

ticular os cuidadores formais e informais. 

Um dos palcos privilegiados da iniciativa foi a Unidade de 

Internamento de Cuidados Paliativos da ULS Nordeste, 

em Macedo de Cavaleiros, onde se realizaram debates, 

sessões de musicoterapia, poesia, culinária e cinema. 

Sendo a formação considerada pelo DCP da ULS Nordeste 

uma área prioritária de intervenção, foram organizadas 

duas sessões nesse âmbito: uma em Miranda do Douro, 

destinada a profissionais de saúde, sobre o controlo da 

dor em cuidados paliativos, e outra em Alfândega da Fé, 

dirigida a cuidadores formais e informais, tendo como 

tema o controlo da dor no domicílio. 

A tertúlia “Esperança e Hospitalidade em Cuidados Paliati-

vos” - com os médicos Liseta Gomes e Duarte Soares da 

ULS Nordeste, Dra. Anabela Morais e Prof. Henrique Dias, 

do CHTMAD – Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto 

Douro, Prof. Maria José Gomes, da Escola Superior de Sa-

úde do IPB – Instituto Politécnico de Bragança e Prof. 

Conceição Azevedo, da UTAD – Universidade de Trás-os-

Montes e Alto Douro encheu o auditório do Conservatório 

Municipal de Música e Dança de Bragança. 

Entre cuidadores, familiares de doentes em cuidados pali-

ativos, alunos e profissionais de saúde, estiveram também 

os elementos do Conselho de Administração, nomeada-

mente o Presidente, Dr. Carlos Alberto Vaz, o Diretor de 

Enfermagem, Enf.º Urbano Rodrigues, a Diretora Clínica 

dos Cuidados de Saúde Primários, Dra. Manuela Santos, e 

a Vogal Executiva Dra. Elisa Dias.  

Salientando a importância dos cuidados paliativos para 

quem deles necessita e tem beneficiado ao longo dos últi-

mos 10 anos, na região, o responsável máximo da ULS 

Nordeste enalteceu o empenho dos profissionais que, 

integrando equipas multidisciplinares, têm prestado assis-

tência específica nesta valência. De tal forma que tam-

bém eles, na sua missão, de grande entrega e dedicação, 

DEZEMBRO 2019 
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devem, segundo o Presidente da ULS Nordeste, ser alvo 

de uma atenção particular, acautelando efeitos de even-

tual cansaço acrescido, por via das características peculia-

res do seu trabalho.  

O DCP aproveitou a comemoração destes 10 anos de ser-

viço para dar a conhecer melhor quem são e o que fazem 

os profissionais que prestam cuidados paliativos, nas 

mais diversas áreas, no Nordeste Transmontano, assim 

como também aquilo que cada cidadão pode fazer, na 

comunidade, por uma melhor qualidade de vida dos do-

entes com patologia incurável ou grave, em fase avança-

da e progressiva, e pelas suas famílias. 

DEZEMBRO 2019 
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A Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste, através do 

Serviço de Apoio Social, do Serviço de Assistência Espiri-

tual e Religiosa e do Grupo de Voluntariado, assinalou, 

como é habitual, a quadra natalícia junto dos doentes 

internados, com a realização da Festa de Natal nas três 

Unidades Hospitalares. 

As comemorações alusivas a esta época festiva decorre-

ram, no dia 17 de dezembro, em Mirandela e em Mace-

do de Cavaleiros e, no dia 19 de dezembro, em Bragança.   

Esta quadra é assinalada com a realização de uma euca-

ristia solene de Natal nas três Unidades Hospitalares, 

seguindo-se uma visita aos doentes internados durante a 

qual é distribuída uma lembrança alusiva à época, ofere-

cida pelo grupo de voluntariado das 

respetivas Unidades Hospitalares, e de 

cartões de Boas Festas. 

A celebração religiosa na Unidade 

Hospitalar de Bragança foi, à seme-

lhança do ano passado, celebrada por 

Sua Excelência Reverendíssima o Bispo 

da Diocese de Bragança-Miranda, D. 

José Cordeiro, que, acompanhado pe-

la vogal do Conselho de Administração 

da ULS Nordeste, Dr.ª Elisa Dias, pelo 

capelão da Unidade Hospitalar, Pe. 

Estevinho Pires, pela figura do Pai Na-

tal e por elementos do grupo de vo-

luntariado, visitou os doentes interna-

dos no edifício principal, deixando-

lhes uma mensagem de alento, de 

esperança e de rápidas melhoras. 

D. José Cordeiro marcou ainda presen-

ça no momento de animação protagonizado por colabo-

radores, utentes, familiares e amigos, tendo estado re-

presentados o Serviço de Ginecologia e Obstetrícia, o 

Serviço de Nefrologia, o Departamento de Saúde Mental, 

o Serviço de Cirurgia Homens, o Gabinete do Cidadão e o 

Serviço de Nutrição e Alimentação (Cozinha). 

A tarde de animação contou com a declamação de poemas, 

a leitura de textos alusivos à época e atuações musicais. 

Esta festa foi impulsionada pelo padre Estevinho Pires, que, 

no final, agradeceu o envolvimento e empenho de todas as 

pessoas envolvidas na preparação deste momento de uni-

ão, convívio e celebração do espírito natalício. 

DEZEMBRO 2019 
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No final da festa, também a Dr.ª Elisa Dias se dirigiu a todos 

os presentes agradecendo o contributo para este momento 

de convívio e de animação nesta época festiva, bem como a 

presença de Sua Excelência Reverendíssima o Bispo da Dio-

cese de Bragança-Miranda, D. José Cordeiro. 

De realçar ainda que, no dia 18 de dezembro, foi a vez 

dos colaboradores e utentes da UDEP – Unidade do Doen-

te de Evolução Prolongada celebrarem o Natal, com a ce-

lebração da tradicional eucaristia pelo capelão do Hospi-

tal de Bragança. Este momento foi ainda marcado pela 

oferta de um crucifixo por parte dos doentes, feito pelos 

próprios, ao padre Estevinho Pires, que pediu para este 

ser colocado no espaço que vem servindo de capela. 

As comemorações natalícias inserem-se nas iniciativas 

levadas a cabo pela ULS do Nordeste com o objetivo de 

minorar o sofrimento dos doentes internados, proporcio-

nar-lhes momentos de alegria, confraternização e de boa 

disposição. 

DEZEMBRO 2019 
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Foi num ambiente de confraternização que os colabora-

dores da Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste se 

reuniram para o tradicional Jantar de Natal da institui-

ção, que este ano decorreu na vila de Mogadouro. 

Este momento de convívio e de animação decorreu no 

dia 13 de dezembro, e foi organizado pelo Centro de Cul-

tura e Desporto (CCD) da 

ULS do Nordeste. 

Este jantar, no qual marca-

ram presença colaborado-

res, ex-colaboradores e seus 

familiares, proporcionou 

encontros, reencontros e o 

convívio entre todos num 

ambiente acolhedor e de 

confraternização. 

À ementa, tipicamente nata-

lícia, juntou-se a música e a animação e também a distri-

buição de presentes por parte do CCD a todas as crian-

ças. 

Este ano, o Município de Mogadouro também se associou a 

esta iniciativa, tendo distribuído uma lembrança a todos os 

presentes acompanhada de um cartão de Boas Festas. 

DEZEMBRO 2019 
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A Unidade Hospitalar de Mirandela acolhe, na entrada 

principal, um presépio integrado numa Aldeia Natal cujas 

estruturas foram construídas com materiais recicláveis. 

Este trabalho minucioso foi desenvolvido por Maria de 

Fátima Gomes, colaboradora na Santa Casa da Misericór-

dia de Mirandela (SCMM), que nas horas livres se dedica à 

sua “paixão” pelos trabalhos manuais. 

Por intermédio de uma colega de trabalho que integra o 

Grupo de Voluntariado daquela Unidade Hospitalar, Ma-

ria de Fátima Gomes aceitou o desafio de mostrar a outro 

público o presépio que construiu, no ano passado, para 

expor no Lar da SCMM onde trabalha. 

Esta Aldeia Natal foi construída com 

sobras de materiais da construção civil, 

nomeadamente espuma de politeriano, 

roofmate e areia; cartão; corda; plastici-

na; entre outros, que foram moldados, 

esculpidos e pintados para dar vida a 

esta aldeia, que conta ainda com uma 

fonte com água a correr. Para criar o 

verdadeiro espírito natalício foram ain-

da colocadas diversas figuras, entre elas 

aquelas que integram o presépio. 

Maria de Fátima Gomes conta que este foi o primeiro presé-

pio de grandes dimensões criado por si, que demorou cerca 

de duas semanas a ser erguido nos seus tempos livres. Antes 

já tinha criado outros presépios, de dimensões mais peque-

nas, construídos exclusivamente em cartão. 

Atualmente, conta que tem ainda outro presépio de gran-

des dimensões construído por si em exposição no Lar de 

Idosos de Nossa Senhora da Paz, integrado na SCMM. 

A Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste acolhe com 

bom grado estas iniciativas, que contribuem para a huma-

nização dos cuidados de saúde.  
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ULS do Nordeste promoveu o convívio entre 

colaboradores em Vinhais… 

Os colaboradores da Unidade Local de Saúde (ULS) do 

Nordeste participaram, no dia 26 de outubro, na 1.ª UL-

SNE Walk, que aliou o contacto com a natureza e a degus-

tação de produtos regionais, em Vinhais. 

Esta iniciativa conta com o apoio dos municípios e está 

integrada no projeto de promoção da saúde e do bem-

estar dos colaboradores da ULSNE, que tem como princi-

pal objetivo consolidar a cultura institucional e fortalecer 

as relações interpessoais entre todos os que desempe-

nham funções na instituição. Nesta primeira edição, reu-

niu cerca de 30 pessoas, entre as quais elementos do Con-

selho de Administração. 

O programa teve início com uma receção no Parque Bioló-

gico de Vinhais, onde o vereador do Município, Dr. Pedro 

Miranda, deu as boas-vindas a todos os participantes e 

enfatizou o apoio da autarquia a esta iniciativa, tendo 

preparado um dia de convívio entre os encantos da natu-

reza, com destaque para a fauna e flora autóctones, e os 

produtos regionais em exposição na Rural Castanea – Fes-

ta da Castanha de Vinhais. 
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Por sua vez, a vogal da ULS do Nordeste, Dr.ª Elisa Dias, 

impulsionadora deste projeto, aproveitou este momento 

para agradecer todo o apoio do Município de Vinhais e a 

presença de todos os colaboradores da ULSNE, que dedi-

caram parte do seu tempo de descanso a esta caminhada

-convívio. 

Após a sessão de boas-vindas, seguiu-se a caminhada até 

ao Alto da Ciradelha, que contou com o acompanhamen-

to de um guia, que foi dando explicações sobre a fauna e 

a flora ao longo do percurso. Durante aproximadamente 

3 quilómetros, os caminheiros tiveram oportunidade de 

apreciar as aves que iam cruzando os trilhos da floresta, a 

flora rasteira e a imponência dos pinheiros e os fungos 

que brotam da terra nesta época do ano. 

Chegados ao Alto da Ciradelha, os caminheiros foram 

brindados com uma paisagem de beleza ímpar, que inclu-

iu vestígios arqueológicos de um povoado que ali existiu, 

e com uma prova diversificada de produtos regionais ofe-

recida pelo Município de Vinhais. 

Após a reposição de energias, os caminheiros começaram 

a descer a serra em direção ao Parque Biológico, com 

paragem obrigatória no miradouro com uma vista pano-

râmica sobre a vila de Vinhais e alguns pontos do conce-

lho. 

Chegados ao Parque Biológico, os participantes foram 

guiados numa visita pelo Parque, onde se encontram di-

versas espécies de animais que foram acolhidos naquele 

espaço após terem sido resgatados do seu habitat natu-

ral para recuperarem e poderem sobreviver. A visita in-

cluiu ainda uma passagem, com explicação da guia que 

acompanhou o grupo, pelo Centro Interpretativo do Lobo 

Ibérico, pelo Centro Micológico e pelo Centro Interpreta-

tivo das Raças Autóctones Portuguesas. 

À tarde, após um piquenique-convívio, os participantes 

visitaram a Feira da Castanha de Vinhais – uma verdadei-

ra montra de produtos regionais, onde para além da cas-

tanha, também o fumeiro, as compotas, o mel, os frutos 

secos e outros produtos tradicionais estão em destaque. 

A visita incluiu ainda a passagem pelo maior assador de 
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castanhas do mundo, mesmo ao lado do pavilhão da fei-

ra, onde são assadas castanhas em permanência e ofere-

cidas a quem por ali passa. 

E, ao final da tarde, os colaboradores da ULS do Nordeste 

regressaram às suas casas após um dia de convívio sau-

dável em comunhão com a natureza. 

De realçar que o transporte dos participantes em auto-

carro foi assegurado pelo Município de Vinhais. 

Esta iniciativa foi promovida pela ULS do Nordeste, atra-

vés do Centro de Cultura e Desporto (CCDULSNE), com o 

apoio da CIM – Comunidade Intermunicipal Terras de 

Trás-os-Montes e da Câmara Municipal de Vinhais. 
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… E em Vimioso 

A vila de Vimioso foi palco da 2.ª ULSNE Walk, no dia 15 

de dezembro, reunindo os colaboradores desta entidade 

numa caminhada de 7 km acompanhada por burros de 

Miranda e depois numa visita à Feira de Artes, Ofícios e 

Sabores, que decorria em simultâneo.  

A iniciativa, promovida pela Unidade Local de Saúde (ULS) 

do Nordeste, através do Centro de Cultura e Desporto 

(CCDULSNE), com o apoio da Câmara Municipal de Vimio-

so, começou com uma receção e visita guiada ao PINTA – 

Parque Ibérico de Natureza e Aventura, onde os partici-

pantes puderam conhecer melhor a geografia, a fauna e a 

flora, a cultura e ainda a gastronomia do concelho.  

Após o percurso pedestre, e o almoço-convívio, o grupo 

visitou o evento que animou a vila de Vimioso ao longo de 

três dias, reunindo no Pavilhão Multiusos cerca de 70 ex-

positores das mais diversas atividades económicas e cul-

turais.  

Recorde-se que esta iniciativa, a ULSNE WALK (cuja pri-

meira edição teve lugar a 26 de outubro, em Vinhais, inte-

grada na Feira da Castanha), tem como principais objeti-

vos a promoção da saúde e do bem-estar dos colaborado-

res da ULS do Nordeste, assim como a consolidação da 

cultura institucional, fortalecendo as relações interpesso-

ais entre os profissionais. 

Este projeto, dinamizado pelo CCDULSNE, 

em parceria com a CIM – Comunidade 

Intermunicipal Terras de Trás-os-Montes 

e com o apoio dos Municípios de Torre de 

Moncorvo, de Freixo de Espada à Cinta e 

de Carrazeda de Ansiães, irá ter continui-

dade em 2020, de modo a percorrer toda 

a área de abrangência desta Unidade Lo-

cal de Saúde.  
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Sensibilização dos profissionais para se vacinarem 

contra a gripe sazonal 

Realizou-se no Centro de Saúde de Mirandela II, nos dias 

26 e 27 de setembro, uma ação de sensibilização dirigida 

aos profissionais de saúde, com vista a promover a vaci-

nação dos mesmos contra a gri-

pe sazonal. 

Esta iniciativa, a cargo das médi-

cas internas de Medicina Geral e 

Familiar Dra. Bárbara Alexandre 

e Dra. Fátima Monteiro, e da 

enfermeira responsável deste 

Centro de Saúde, Enf.ª Sónia 

Felgueiras, reuniu médicos, en-

fermeiros, assistentes operacio-

nais e assistentes técnicos, procurando-se assim aumen-

tar a adesão à vacinação entre os profissionais. 

Recorde-se que este é um grupo prioritário para a toma 

da vacina contra a gripe sazonal, 

tendo em conta a sua responsa-

bilidade acrescida de proteção, 

quer individual, quer dos uten-

tes de quem cuidam e com 

quem interagem diariamente no 

exercício das suas funções.  

Nesse sentido, estão a decorrer 

as inscrições para a campanha 

de vacinação contra a Gripe Sa-

zonal – época 2019/2020, desti-

nada a todos os colaboradores 

da Unidade Local de Saúde (ULS) 

do Nordeste. À semelhança dos 

anos anteriores, deverão dirigir-

se ao Serviço de Recursos Huma-

nos de cada Unidade Hospitalar 

ou ao Secretariado dos Centros 

de Saúde para efetivarem a sua 

inscrição. 
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Sensibilização para a vacinação contra a gripe em 

Freixo de Espada à Cinta 

A equipa de Enfermagem do Centro de Saúde de Freixo 

de Espada à Cinta está a promover ações de sensibilização 

para a importância da vacinação contra a gripe, para as 

medidas de prevenção desta doença e para os cuidados a 

ter com o frio na comunidade. 

Neste sentido, dois enfermeiros estão a percorrer o con-

celho, com recurso à Unidade Móvel de Saúde, para levar 

informação à população, na sua maioria idosa. 

No âmbito destas ações, os profissionais de saúde expli-

cam que a gripe é uma doença aguda viral, que afe-

ta principalmente as vias respiratórias, sendo a vacina a 

única forma de ficar imune ao vírus. Por isso, as pessoas 

devem vacinar-se todos os anos, 

com o objetivo de prevenir a do-

ença e as suas complicações. 

A vacinação contra a gripe é for-

temente recomendada a pessoas 

com idade igual ou superior a 65 

anos, doentes crónicos e imuno-

deprimidos (a partir dos 6 meses 

de idade), grávidas, profissionais 

de saúde e outros prestadores 

de cuidados (como por exemplo 

em lares de idosos). Aconselha-

se também a vacinação às pesso-

as com idade entre os 60 e os 64 

anos. 

O vírus da gripe é transmitido 

através de partículas de saliva de 

uma pessoa infetada, expulsas 

sobretudo através da tosse e dos 

espirros, mas também por con-

tacto direto com partes do corpo ou superfícies contami-

nadas com o vírus, por exemplo através das mãos. 

Por isso, há algumas medidas que podem ser tomadas 

para tentar prevenir, como por exemplo proteger-se do 

frio, reduzir, na medida do possível, o contacto com ou-

tras pessoas, lavar frequentemente as mãos com água e 

sabão, usar lenços de papel de utilização única, ao espir-

rar ou tossir, proteja a boca com um lenço de papel ou 

com o antebraço (não utilize as mãos). 

Em Portugal, nos anos recentes, tem-se verificado que a 

maior atividade gripal tem sido registada entre dezembro 

e fevereiro. 
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Importância do aleitamento materno esteve em 

debate em Mirandela 

A importância do aleitamento materno nos primeiros 

anos de vida do bebé e os desafios que se colocam às 

mães que decidem amamentar estiveram, no dia 02 de 

outubro, em debate nas I Jornadas da Semana Mundial do 

Aleitamento Materno, promovidas pela Unidade Local de 

Saúde (ULS) do Nordeste, através do Grupo de Enfermei-

ros Especialistas em Saúde Materna e Obstetrícia, que 

decorreram no Auditório Municipal de Mirandela. 

O evento teve início com a sessão solene de abertura, que 

contou com a presença do Presidente do Conselho de 

Administração da ULS do Nordeste, Dr. Carlos Vaz, da Pre-

sidente da Câmara Municipal de Mirandela, Dr.ª Júlia Ro-

drigues, do Presidente do Conselho Diretivo da Secção 

Regional do Norte da Ordem dos Enfermeiros, Enf.º João 

Paulo Carvalho, e da Enfermeira Conceição Tomé, em re-

presentação do Grupo de Enfermeiros Especialistas em 

Saúde Materna e Obstetrícia. 

Demonstraram o seu apoio a esta relevante iniciativa ao 

nível da formação dos profissionais de saúde e do aumen-

to da literacia em saúde da comunidade todos os mem-

bros do Conselho de Administração da ULS do Nordeste, 

que marcaram presença neste evento. 

Ao longo do dia, foram realizadas várias intervenções, por 

oradores com uma vasta experiência nesta área, dedica-

das à realidade atual e às perspetivas futuras ao nível do 

aleitamento materno e à capacitação dos pais para a 

amamentação. 

Em relação à intervenção nesta área na ULS do Nordeste, 

importa realçar o vasto trabalho desenvolvido pelos pro-

fissionais de saúde das áreas dos Cuidados de Saúde Pri-

mários e Hospitalares ao nível da promoção do aleitamen-

to materno e do apoio e capacitação dos pais. 

Na área dos Cuidados de Saúde Primários, a intervenção 

dos enfermeiros especialistas em Saúde Materna e Obste-

trícia é desenvolvida ao nível da vigilância pré-natal, pre-

paração para a parentalidade, visitação domiciliária e 

amamentação. Destaque ainda para a Linha de Apoio à 

Maternidade (800 209 927), a funcionar no âmbito do 

Projeto “Apoiar na Maternidade” apoiado pela Missão 

Sorriso, que registou até ao momento cerca de 200 cha-

madas mensais. 

É de realçar ainda o importante trabalho desenvolvido 
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nesta área pelo Serviço de Ginecologia e Obstetrícia da 

ULS do Nordeste ao nível da promoção do aleitamento 

materno e da amamentação, tendo em conta que o leite 

materno é ideal para o recém-nascido e lactentes e é o 

único específico para a espécie humana.  

O trabalho articulado nesta área entre todos os profissio-

nais tem-se traduzido numa taxa elevada de mães que 

optam pelo aleitamento materno à saída da Maternidade, 

situando-se nos 90% a taxa de mães que decidem ama-

mentar. 

As I Jornadas da Semana Mundial do Aleitamento Mater-

no da ULS do Nordeste contaram com 124 participantes, 

entre os quais profissionais de saúde, estudantes, pais e 

população em geral. 
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Jornadas promovem articulação entre especialidades 

de Urologia e MGF  

As Jornadas de Urologia e Medicina Geral e Familiar da 

Terra Fria Transmontana, realizadas em Bragança no dia 

21 de setembro, em Bragança, foram um momento extra-

ordinário de partilha de saberes e experiências, para satis-

fação quer dos participantes, quer da comissão organiza-

dora do evento. 

Nesta reunião científica, promovida pela Associação de 

Apoio ao Serviço de Urologia do Hospital Geral de Santo 

António, com o apoio da Unidade Local de Saúde (ULS) do 

Nordeste, estiveram em debate temas como Cancro da 

próstata, Hipertrofia benigna da próstata, Litíase urinária, 

Incontinência urinária feminina e Disfunção sexual mascu-

lina. Foram ainda discutidos casos clínicos, apresentados 

por médicos de Medicina Geral e Familiar da ULS do Nor-

deste. 

Os profissionais desta Unidade Local de Saúde foram, as-

sim, parte ativa do evento, tanto na qualidade de mode-

radores e palestrantes, como de elementos integrantes 

de uma assistência muito participativa. 

Presentes estiveram também o Presidente do Conselho 

de Administração, Dr. Carlos Vaz, a Diretora Clínica dos 

Cuidados de Saúde Primários, 

Dra. Manuela Santos, e a Vogal 

Executiva Dra. Elisa Dias. 

No final, a opinião foi unâni-

me: estas jornadas foram um 

valioso contributo na articula-

ção e a partilha de conheci-

mentos entre a especialidade 

hospitalar de Urologia e a Me-

dicina Geral e Familiar, com o 

objetivo de melhorar os cuida-

dos de saúde prestados à população. 
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Sensibilização para a prevenção da violência contra 

as mulheres em Macedo e em Moncorvo 

Os elos da EPVA – Equipa para a Prevenção da Violência 

em Adultos da ULS do Nordeste no Centro de Saúde de 

Macedo de Cavaleiros assinalaram o Dia da Eliminação da 

Violência contra as Mulheres, que se assinala a 25 de no-

vembro, com uma exposição alusiva à temática, que teve 

como principal objetivo alertar a população para os vários 

casos de violência contra as mulheres. 

A par da exposição foram também disponibilizados mate-

riais informativos sobre os diferentes tipos de violência 

contra as mulheres, entre os quais o abuso ou assédio 

sexual, os maus tratos físicos e psicológicos. 

Em Torre de Moncorvo, os elos da EPVA – Equipa para a 

Prevenção da Violência em Adultos da ULS do Nordeste 

no Centro de Saúde associaram-se ao NIIV – Núcleo Inter-

municipal de Intervenção em Vítimas na campanha de 

prevenção da violência contra as mulheres com a exposi-

ção de materiais sobre esta temática na sala de espera da 

consulta aberta do Centro de Saúde.  

Com estas ações pretendeu-se alertar e sensibilizar a po-

pulação para esta problemática e, ao mesmo tempo, ho-

menagear as vítimas mortais registadas este ano. 

De realçar que a violência doméstica contra as mulheres 

afeta vítimas de todas as idades e de todos os estratos 

sociais e económicos. 

O Dia Internacional pela Eliminação da Violência Contra as 

Mulheres foi instituído oficialmente em 1999 pe-

la Organização das Nações Unidas (ONU). A data está rela-

cionada com a homenagem às irmãs Patria, María Teresa 

e Minerva 

Maribal, pre-

sas, tortura-

das e assassi-

nadas em 

1960, a man-

do do ditador 

da República 

Dominicana 

Rafael Trujil-

lo. As irmãs 

tornaram-se 

um símbolo a 

nível mundial. 

Centro de Saúde de Macedo de Cavaleiros 

Centro de Saúde de Torre de Moncorvo 
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Torre de Moncorvo Sensibiliza contra  

maus-tratos a crianças e jovens... 

O Centro de Saúde de Torre de Moncorvo recebeu, no dia 

06 de dezembro, uma ação de sensibilização contra maus 

tratos a crianças e jovens. Promovida pelo Núcleo de 

Apoio a Crianças e Jovens em Risco (NACJR) de Torre de 

Moncorvo, a iniciativa envolveu 14 participantes, entre as 

quais amas da Segurança Social, colaboradoras do Centro 

Paroquial de Assistência e assistentes operacionais do 

Centro de Saúde e do Agrupamento de Escolas Dr. Ramiro 

Salgado.  

Esta ação de sensibilização teve como principais objetivos 

promover um olhar reflexivo sobre indicadores, marcas e 

sinais de maus tratos e abusos contra crianças e jovens, 

assim como as suas eventuais causas; desenvolver com-

petências de identificação precoce de situações de maus 

tratos/abusos e outras situações de perigo e ainda refor-

çar os procedimentos de proteção face a situações reais 

de maus tratos/abusos contra crianças e jovens. Uma mis-

são que contou com a experiência e os conhecimentos da 

enfermeira Patrícia Videira, da psicóloga Ana Camelo e da 

assistente social Andreia Sancho. 

As participantes na ação ficaram, assim, dotadas de meca-

nismos adicionais para a identificação e posterior atuação 

face a eventuais casos de maus tratos aos mais novos 

com que se possam deparar no exercí-

cio das suas funções. 

Os maus tratos em crianças e jovens 

dizem respeito a qualquer ação ou 

omissão não acidental, perpetrada 

pelos pais, cuidadores ou outrem, que 

ameace a segurança, dignidade e de-

senvolvimento biopsicossocial e afeti-

vo da vítima. 

Entre os diversos tipos de maus tratos encontram-se a 

negligência, o mau trato físico, abuso sexual e mau trato 

psicológico (abuso emocional) 

A denúncia de uma suspeita de mau trato a uma criança 

ou jovem é um exercício de cidadania responsável, procu-

rando proteger o menor e promover o seu desenvolvi-

mento. 

Podem sinalizar os maus tratos todas as entidades com 

responsabilidade em matéria de infância e juventude, 

mas também qualquer cidadão de forma individual e con-

fidencial. 

Recorde-se que os Núcleos de Apoio a Crianças e Jovens 

em Risco desenvolvem a sua ação no âmbito da promo-

ção dos direitos das crianças e jovens, em articulação com 

todos os recursos de 1º nível (equipas de saúde familiar, 

escolas, instituições particulares de solidariedade social, 

serviços de saúde, forças de segurança, autarquias, juntas 

de freguesia e outras respostas comunitárias. 

O NACJR procede à sinalização de famílias vulneráveis e 

crianças/jovens em risco, bem como ao seu acompanha-

mento, procurando promover competências, minimizar 

fatores de risco e potenciar fatores protetores.  
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… Assinala Dia Europeu para a Proteção das Crianças 

contra a Exploração Sexual e os abusos sexuais... 
A equipa do Centro de Saúde de Torre de Moncorvo asso-

ciou-se ao Dia Europeu para a Proteção das Crianças con-

tra a Exploração Sexual e os Abusos Sexuais, que se come-

mora a 18 de novembro. 

Para tal, foi colocado um expositor com informação sobre 

esta efeméride, com enfoque na prevenção, direcionada 

para os utentes e profissionais. 

Esta data comemorativa tem como principal objetivo sen-

sibilizar para os crimes de exploração sexual e abuso sexu-

al e para a necessidade de prevenir tais atos. 

Estes crimes são uma violação séria dos direitos das crian-

ças e têm um efeito duradouro e de consequências preju-

diciais para a vida inteira. 

… E expõe estendal dos direitos da criança no 

Centro de Saúde 

Foi exposto no Centro de Saúde de Torre de Moncorvo o 

“Estendal dos direitos da Criança”, integrado nas ativida-

des para assinalar as comemorações dos 30 anos da Con-

venção dos Direitos da Criança. 

No âmbito desta efeméride, a equipa do Núcleo de Apoio 

a Crianças e Jovens em Risco realizou atividades nos Jar-

dins-de-Infância de Cabanas de Baixo e no Centro Paro-

quial de Torre de Moncorvo sobre os direitos e os deveres 

das crianças.  

No final das ações, foram distribuídos desenhos com os 

direitos das crianças para estas colorirem, que foram pos-

teriormente expostos na entrada do Centro de Saúde. 
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Aniversário sobre a Convenção dos Direitos das 

Crianças assinalado em Vila Flor 

O Centro de Saúde de Vila Flor associou-se à Comissão de 

Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) na comemoração do 

30.º Aniversário sobre a Convenção dos Direitos das Cri-

anças, que se assinala no dia 20 de novembro. 

Neste sentido, a equipa do Centro de Saúde criou o 

“Estendal dos Direitos das Crianças”, que está exposto na 

sala de espera daquela Unidade de Saúde. 

“Para todas as crianças, todos os direitos” é o lema da Cam-

panha Global e Nacional que comemora os 30 anos da Con-

venção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança. 

No Serviço Nacional de Saúde, a promoção dos direitos e 

proteção de crianças e jovens tem sido alvo de especial 

atenção com a criação de respostas específicas de preven-

ção e intervenção.  

A Unidade Local de Saúde do Nordeste tem um papel ati-

vo nesta intervenção e associa-se a esta efeméride tendo 

em vista a sensibilização da comunidade para os direitos 

das crianças. 

Semana Europeia do Teste VIH e Hepatites 

assinalada em Freixo de Espada à Cinta 
A equipa do Centro de Saúde de Freixo de Espada à Cinta 

assinalou a Semana Europeia do Teste VIH e Hepatites, 

que se comemora de 22 a 29 de novembro, com ações de 

sensibilização junto da população de diferentes faixas etá-

rias. 

Neste âmbito, foi realizado um rastreio na comunidade, 

com o apoio da Unidade Móvel de Saúde da vila, tendo 

em vista a deteção precoce da doença com recurso ao 

teste rápido, que é gratuito, anónimo e confidencial. 

Junto da comunidade escolar, foi efetuada uma ação de sen-

sibilização sobre a prevenção da doença e foi criado um pla-

card com laços vermelhos, que assinalam esta efeméride. 

No Centro de Saúde foi igualmente criado um espaço com 

material informativo alusivo a esta temática para os utentes. 
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Formação sobre intervenção precoce na infância 

para profissionais em Carrazeda de Ansiães 

A Equipa de Intervenção Local (ELI) de Macedo de Cavalei-

ros, que integra elementos da Unidade Local de Saúde 

(ULS) do Nordeste, e o Núcleo de Supervisão Técnica 

(NST) de Bragança promoveram, no dia 23 de outubro, 

uma ação de formação subordinada ao tema "Deteção 

Precoce, Intervenção Atempada", dirigida para profissio-

nais de saúde (médicos e enfermeiros) do Centro de Saú-

de (CS) de Carrazeda de Ansiães e para as educadoras de 

infância do concelho de Carrazeda de Ansiães. 

Esta ação, que decorreu na sala de reuniões do CS de Car-

razeda de Ansiães, teve como objetivos dar a conhecer e/

ou relembrar a orgânica do Sistema Nacional de Interven-

ção Precoce na Infância, os profissionais que constituem o 

NST e as suas funções, bem como os profissionais e a área 

geográfica da ELI de Macedo de Cavaleiros (concelhos de 

Macedo de Cavaleiros, Alfândega da Fé, Carrazeda de An-

siães, Mirandela e Vila Flor).  

Foi ainda dado a conhecer os critérios de elegibilidade 

para a Intervenção Precoce e foram incentivados os pro-

fissionais (médicos e enfermeiros) para a referenciação 

das crianças com esses critérios.  

De realçar ainda que os profis-

sionais que integram a ELI de 

Macedo de Cavaleiros perten-

cem aos Ministérios da Saúde 

(designadamente profissionais 

da ULS do Nordeste perten-

centes aos Centros de Saúde 

dos diferentes concelhos 

abrangidos por esta equipa, 

num total de seis enfermeiras 

e duas psicólogas), da Educa-

ção e da Segurança Social.  

A Intervenção Precoce na Infância (IPI) “é um conjunto de 

medidas de apoio integrado, centrado na criança e na 

família, incluindo ações de natureza preventiva e habilita-

tiva, designadamente no âmbito da Educação, da Saúde e 

da Ação Social.  

A população alvo são crianças, entre os 0 e os 6 anos, com 

alterações nas funções ou estruturas do corpo (atraso de 

desenvolvimento sem etiologia conhecida, atraso de de-

senvolvimento por condições específicas), que limitam a 

participação nas atividades típicas para a respetiva idade 

e contexto social ou com risco grave de atraso de desen-

volvimento (crianças expostas a fatores de risco biológico 

e/ou a fatores de risco ambiental: fatores de risco paren-

tais ou contextuais), bem como as suas famílias” (Decreto 

lei n.º 281/2009 de 6 de outubro).  

As crianças podem ser referenciadas através da ficha de 

referenciação do SNIPI ou da ficha de referenciação do 

SClínico para o email: iprecocemacedodecavalei-

ros@gmail.com 

mailto:iprecocemacedodecavaleiros@gmail.com
mailto:iprecocemacedodecavaleiros@gmail.com
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ULS do Nordeste assinala Dia Mundial da Saúde 

Mental pela inclusão e contra o estigma 

A luta pela inclusão das pessoas com doença mental e 

contra o estigma que possa ser associado às patologias 

deste foro, assim como a quem delas padece, levou o De-

partamento de Saúde Mental (DSM) da Unidade Local de 

Saúde (ULS) do Nordeste a sair à rua e chamar a atenção 

da comunidade para esta problemática.  

Comemorando o Dia Mundial da Saúde Mental – 10 de 

outubro – o DSM, com o apoio do Serviço de Assistência 

Espiritual e Religiosa da ULS Nordeste, organizou um pro-

grama preenchido de atividades lúdicas e educativas e 

convidou outras entidades da região a juntarem-se a esta 

causa, nomeadamente a Academia dos Santos Mártires, a 

APADI – Associação de Pais e Amigos do Diminuído Inte-

lectual, a ASCUDT - Associação Sociocultural dos Deficien-

tes de Trás-os-Montes, o CEE - Centro de Educação Espe-

cial, a CERCIMAC, a Leque. 

Os utentes destas instituições uniram-se assim aos da ULS 

Nordeste (do Serviço de Psiquiatria Agudos e da UDEP – 

Unidade de Doentes de Evolução Prolongada) e partilha-

ram com os profissionais uma animada manhã desportiva 

no Pavilhão Municipal Arnaldo Pereira, em Bragança. 

Além da realização de diversas atividades lúdicas o DSM 

da ULS Nordeste promoveu também a realização de ses-

sões dinâmicas de literacia em saúde, sensibilizando os 

participantes para a importância da adoção de práticas 

promotoras de bem-estar tanto físico como psíquico. 

Após o almoço de confraternização teve lugar uma euca-

ristia, na Igreja de S. João Batista (antiga Sé), celebrada 

pelos padres Calado Rodrigues e Estevinho Pires. Daí inici-

ou-se uma caminhada até ao Corredor Verde do Fervença 

(Polis), local onde decorreram as atividades musicais e de 

convívio, incluindo lanche e um a partilha de um bolo, 

agregando mais de 200 pessoas. 

Estas comemorações, promovidas pelo Departamento de 

Saúde Mental da ULS Nordeste, contaram com o apoio do 

Conselho de Administração, tendo marcado presença o 

Presidente, Dr. Carlos Vaz, o Diretor de Enfermagem, 

Enf.º Urbano Rodrigues, e a Vogal Executiva Dra. Elisa Di-

as, os quais apelaram a uma maior sensibilização para as 

doenças do foro mental e enalteceram o trabalho desen-

volvido pelo DSM nesse sentido.  

A enfermeira responsável pelo Serviço de Psiquiatria, Enf.ª 

Sílvia Lima, congratulou-se com o sucesso da iniciativa, asse-

gurando que a equipa multidisciplinar de Saúde Mental con-

tinuará empenhada no apoio contínuo a estes doentes. 
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UDEP assinalou Dia Internacional da Pessoa com 

Deficiência com atividades desportivas 

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

através do Departamento de Saúde Mental, e em particu-

lar da Unidade de Doentes de Evolução Prolongada - na 

Semana das Comemorações do Dia Internacional da Pes-

soa com Deficiência. 

Esta data, que se comemora anualmente a 03 de dezem-

bro, tem como principal objetivo a motivação para uma 

maior compreensão dos assuntos relativos à deficiência. 

Assim, os doentes da UDEP participaram, no 

dia 02 de dezembro, no I Torneio de Futebol 

Inclusivo, que decorreu no Pavilhão Munici-

pal de Bragança. E no dia 04 integraram a 

segunda edição do Torneio Distrital de Atle-

tismo Adaptado que se realizou no campo 

desportivo do Instituto Politécnico de Bra-

gança, nomeadamente com participação nas 

seguintes modalidades: lançamento de dar-

do, lançamento de bola para a frente, penta 

salto e 800 metros.  

Ambas as atividades desportivas foram orga-

nizadas pelo Serviço Diocesano da Pastoral a 

Pessoa com Deficiência e pelo Centro Social 

Paroquial dos Santos Mártires. Na 

iniciativa participaram, além da 

UDEP, o Centro de Educação Espe-

cial (CEE) da Santa Casa da Miseri-

córdia de Bragança, a Associação 

de Pais e Amigos do Diminuído 

Intelectual (APADI), a Associação 

Sócio-Cultural dos Deficientes de 

Trás-os-Montes (ASCUDT), a Aca-

demia dos Santos Mártires e a 

Cercimac - Cooperativa de Educação e Reabilitação de 

Cidadãos Inadaptados. 

Esta é mais uma medida de promoção da inclusão e da 

luta contra o estigma relativamente a pessoas portadoras 

quer de deficiência, quer de doença mental, a que a ULS 

Nordeste se associa, de acordo com aquela que é a sua 

missão de serviço público na área da saúde, do bem-estar 

e da qualidade de vida. 
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Demência explicada às crianças em Torre de 

Moncorvo... 

A Equipa de Saúde Escolar de Torre de Moncorvo associ-

ou-se ao Gabinete de Alzheimer de Mirandela, no dia 11 

de novembro, na realização de uma ação de sensibiliza-

ção sobre a demência direcionada para os alunos do 4.º 

ano da Escola Visconde Vila Maior. 

Esta ação foi realizada com o intuito de aumentar a litera-

cia em saúde e consistiu em contar uma história pa-

ra informar, alertar e esclarecer as crianças para a impor-

tância do apoio aos seus avós com Doença de Alzheimer. 

Os mais pequenos foram sensibilizados para os ajudar, no 

dia-a-dia, a ultrapassar as dificuldades inerentes à patolo-

gia, principalmente devido aos problemas de memória.  

Apelando à ternura e ao amor, os profissionais pretende-

ram quebrar o estigma e o isolamento a que as pessoas 

com demência são muitas vezes votadas, mostrando co-

mo continuam a ser úteis à sociedade. 

… em Miranda do Douro... 

A Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) de Miranda 

do Douro promoveu, no dia 20 de novembro, uma ação 

de sensibilização intitulada "Demência explicada às crian-

ças", nas Bibliotecas Escolares, em parceria com o Gabine-

te Alzheimer de Mirandela. 

Esta ação de promoção da saúde foi direcionada para os 

alunos do 4.º ano do Agrupamento de Escolas de Miranda 

do Douro e contou com a participação de quatro turmas do 

1.º ciclo da EB1 de Miranda do Douro e EB1 de Sendim, num 

total de 50 alunos e quatro professores titulares. 

Esta sessão teve como principal objetivo infor-

mar e capacitar as crianças para compreender 

e lidar com eventuais familiares/vizinhos com 

demência, pretendendo-se, desta forma, ter no 

futuro adultos informados e preparados para 

lidar com esta realidade. 

As demências são uma realidade cada vez 

mais presente no nosso dia-a-dia, prevendo-se um aumento 

na sociedade das doenças que integram este grupo. 
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… E em Macedo de Cavaleiros 

A Equipa de Saúde Escolar de Macedo de Cavaleiros pro-

moveu, no dia 12 de dezembro, uma ação de sensibiliza-

ção intitulada "Demência explicada às crianças". 

Esta iniciativa, realizada em parceria com o Gabinete 

Alzheimer de Mirandela, e direcionada para alunos do 4.º 

ano do Agrupamento de Escolas de Macedo de Cavalei-

ros, teve como principal objetivo informar e capacitar as 

crianças para compreender e lidar 

com eventuais familiares/vizinhos 

com demência. 

As demências são uma realidade 

cada vez mais presente no nosso 

dia-a-dia, prevendo-se um aumen-

to na sociedade das doenças que 

integram este grupo. Assim, pre-

tende-se com a sensibilização diri-

gida aos mais novos, ter no futuro adultos informados e 

preparados para lidar com esta realidade.  

Doentes da UDEP participam em sessões de  

música semanais 
A Unidade de Doentes de Evolução Prolongada (UDEP), 

integrada no Departamento de Psiquiatria e Saúde Men-

tal da Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste, dispõe, 

desde o dia 12 de novembro, de uma nova atividade para 

os seus utentes: a musicoterapia. 

Trata-se de uma sessão musical, de periodicidade sema-

nal (todas as terças-feiras), e com a duração de uma hora 

(entre as 16h e as 17h), que se realiza nas instalações da 

UDEP, em parceria com a Academia dos Santos Mártires.  

Os doentes não só assistem, como são convidados a parti-

cipar ativamente nas sessões, tocando os vários instru-

mentos disponíveis e acompanhando o ritmo musical 

também através do movimento corporal.  

Esta cooperação institucional revela-se assim da maior im-

portância na promoção do bem-estar dos utentes que ali se 

encontram internados, os quais recebem o apoio especiali-

zado dos profissionais do Departamento de Psiquiatria e 

Saúde Mental para uma melhor qualidade de vida.  
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ULS do Nordeste promove alimentação com 

“Montes de Saúde” junto das crianças 

O projeto “Traz Montes de Saúde” (TMS), desenvolvido 

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

do Serviço de Nutrição e Alimentação, continua a ser uma 

aposta ganha na promoção de bons hábitos alimentares 

junto dos mais novos, em contexto de saúde escolar. 

No passado ano letivo de 2018/2019, o projeto foi desen-

volvido em 11 turmas dos Jardins de Infância dos Agrupa-

mentos de Escolas de Alfândega da Fé (3), Carrazeda de 

Ansiães (2), Macedo de Cavaleiros (2), Mogadouro (2), 

Torre de Moncorvo (1) e Vila Flor (1), envolvendo 152 cri-

anças, 37 encarregados de educação e 22 educadores e 

auxiliares de ação educativa. 

Na sala dos 3/4 anos, Traz Montes de Saúde possibilita 

que as crianças conheçam os alimentos (provar, cheirar, 

tocar, descobrir a origem), incentivando o consumo da-

queles que estão representados na Roda dos Alimentos. 

Na sala dos 4/5 anos, os mais pequenos devem saber ex-

plicar por que é que as guloseimas não são saudáveis, 

dando-se a conhecer a Roda dos Alimentos e explicando a 

razão pela qual os doces não fazem parte dela. Por sua 

vez, na sala dos 5/6 anos, explora-se a Roda dos Alimen-

tos estimulando-se a realização de refeições equilibradas.  

Os pais/encarregados de educação participam em 

“Missões para Casa”, desenvolvidas ao longo de todo o 

ano letivo, e, no final, na realização de uma ses-

são de educação para a saúde.  

Avaliados os ganhos em saúde, de acordo com 

os indicadores e os objetivos propostos para 

cada uma das faixas etárias de intervenção do 

projeto, conclui-se que, no ano de 2018/2019:  

- 80% das crianças de 3/4 anos identifica um ali-

mento selecionado de cada um dos grupos da 

roda dos alimentos; 

- 95% das crianças de 3/4 anos indica uma característica 

específica dos alimentos selecionados. 

- 89% das crianças de 4/5 ano conseguem identificar, en-

tre as opções apresentadas, os alimentos que não perten-

cem à Roda dos Alimentos; 

- 95% das crianças de 4/5 anos indica pelo menos um mo-

tivo pelo qual esses alimentos não pertencem à Roda dos 

Alimentos. 

- 91% das crianças de 5/6 anos enuncia todas as refeições 

que devem compor um dia alimentar saudável; 

- 87% das crianças de 5/6 anos é capaz de descrever a 

composição de uma refeição saudável. 

Estes resultados comprovam a importância do projeto 

“Traz Montes de Saúde” como estratégia de sucesso na 

aquisição precoce de conhecimentos com vista a uma 

posterior opção informada por hábitos e estilos de vida mais 

saudáveis, nomeadamente no que respeita à alimentação.  

Trata-se assim de mais uma iniciativa da ULS Nordeste que, 

através do envolvimento e da capacitação dos cidadãos, ao 

longo de todo o seu ciclo de vida, contribui de forma decisi-

va para a promoção da saúde e a prevenção da doença, de 

acordo com aquela que é a missão desta entidade. 
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Demonstração de alimentação saudável para 

famílias em Miranda do Douro 

A nutricionista da Unidade Local de Saúde do Nordeste, 

Dr.ª Daniela Santos, marcou presença no “Show Cooking - 

Alimentação Saudável”, promovido em Miranda do Dou-

ro, onde efetuou uma apresentação sobre alimentação 

saudável e sustentável, direcionada para algumas famílias 

do concelho. 

Esta iniciativa, promovida pelo CLDS 3G Miranda CunBida, 

que tem como missão trabalhar e envolver famílias na 

aquisição de novas competências sociais e em atividades 

de mediação familiar, contou ainda com a presença de 

um chefe de cozinha, que confecionou algumas receitas. 

Durante a apresentação, os participantes foram sensibili-

zados para a importância de fazerem refeições saudáveis, 

que são fundamentais para a saúde e bem-estar de todas 

as faixas etárias e cruciais para o crescimento e desenvol-

vimento das crianças e jovens. 

Nesta atividade, que decorreu no Pavilhão Multiusos de 

Miranda do Douro, estiveram presentes adultos, jovens e 

crianças, que tiveram oportunidade de aprender mais 

sobre alimentação saudável e sustentável. 

Promoção de alimentação saudável junto de 

crianças e pais em Macedo de Cavaleiros 

A Equipa de Saúde Escolar de Macedo de Cavaleiros levou 

a cabo, em parceria com os responsáveis dos Projetos e 

Cidadania do Agrupamento de Escolas de Macedo de Ca-

valeiros, uma ação de sensibilização sobre “Alimentação 

Saudável / Lancheiras Saudáveis”, para encarregados de 

educação de alunos do 1º e 2º ano (Polo 1).  

Esta iniciativa, realizada pela nutricionista da ULS Nordes-

te Ana Mouta, no dia 14 de outubro, no âmbito das come-

morações do Dia Mundial da Alimentação (16 de outu-

bro), contou com a participação ativa de 36 encarregados 

de educação.  

No Dia Mundial da Alimentação, a Equipa de Saúde Esco-

lar de Macedo de Cavaleiros fez uma visita a todas as tur-

mas do 1º ciclo do Agrupamento de Escolas (Polo 1, Polo 

2, Morais e Chacim), onde foi explicada a importância da 

toma diária de um pequeno-almoço saudável, completo, 

equilibrado e variado nas primeiras horas da manhã.  
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ULS do Nordeste debate alimentação saudável e 

sustentável em Mirandela  

A Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste associou-se 

à Comemoração do Dia Mundial da Alimentação, em Mi-

randela, com a realização de uma palestra sobre 

“Alimentação Saudável e Sustentável”. A sessão, que de-

correu, no dia 19 de outubro, no Museu da Oliveira e do 

Azeite, foi proferida pela nutricionista Teresa Martins, do 

Serviço de Nutrição e Alimentação da ULS Nordeste.  

Os conselhos desta profissional foram acompanhados por 

um showcooking orientado por Teresa Vaz e 

alunos da Escola Profissional Agrícola de Car-

valhais – Mirandela. 

O Dia Mundial da Alimentação é celebrado, a 

16 de outubro, desde 1981, em mais de 150 

países, com o intuito de alertar e consciencia-

lizar a opinião pública para questões globais 

relacionadas com a alimentação e nutrição. 

Os objetivos primordiais da celebração do Dia 

Mundial da Alimentação são: 

- Aumentar a sensibilidade geral para o pro-

blema da fome no mundo; 

- Chamar a atenção para a produção agrícola 

de alimentos e estimular os esforços nacio-

nais, bilaterais, multilaterais e não-

governamentais para este fim; 

- Promover a transferência de novas 

tecnologias para os países em desen-

volvimento; 

- Fortalecer a solidariedade internacio-

nal e nacional na luta contra a fome, 

subnutrição e pobreza e dedicar espe-

cial atenção ao progresso nas áreas da alimentação e agri-

cultura; 

- Encorajar a participação da população rural, particular-

mente das mulheres e das camadas sociais mais desfavo-

recidas, nas decisões e atividades que influenciam as suas 

condições de vida; 

- Encorajar a cooperação técnica e económica no seio dos 

países em desenvolvimento. 



60 

 

 

DEZEMBRO 2019 

Ação de sensibilização para a alimentação   

saudável em Carrazeda de Ansiães 

A Unidade de Cuidados na Comunidade de Vila Flor/

Carrazeda de Ansiães promoveu uma ação de sensibiliza-

ção sobre a importância da alimentação saudável na saú-

de e bem-estar direcionada para a população alvo do pro-

jeto “Comunidade mais Saudável em Movimento”, em 

Carrazeda de Ansiães. 

Participaram nesta atividade 106 pesso-

as, que tiveram oportunidade de passar 

um dia lúdico a aprender mais sobre as 

características nutricionais dos alimentos 

e as formas de confeção mais saudáveis. 

Esta ação contou com a colaboração da 

nutricionista da Unidade Local de Saúde 

do Nordeste Eliana Bartolo, que sensibili-

zou os participantes para os benefícios 

da dieta mediterrânica e exemplificou 

formas de confeção de alimentos mais 

saudáveis. 

No final, os participantes tiveram oportu-

nidade de saborear os alimentos confeci-

onados e as águas aromatizadas que fo-

ram preparadas durante a atividade e 

revelaram-se muito satisfeitos 

com os resultados e com o facto 

de terem aprendido a confecio-

nar de forma mais saudável al-

guns alimentos. 

No âmbito desta iniciativa foi 

promovida ainda uma aula de 

ginástica, que contou com a cola-

boração da professora da Câma-

ra Municipal de Carrazeda de 

Ansiães. 

Esta iniciativa insere-se no trabalho que tem vindo a ser 

desenvolvido pela ULS do Nordeste ao nível da promoção 

da saúde e do aumento da literacia em saúde da popula-

ção nas diferentes faixas etárias. 
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Exposição itinerante sobre a Dieta Mediterrânica 

nas escolas de Bragança 

A Unidade de Cuidados na Comunidade de Bragança pro-

moveu, durante o mês de setembro, uma exposição itine-

rante dedicada à Dieta Mediterrânica nos Agrupamentos 

de Escolas de Bragança, direcionada para toda a comuni-

dade educativa. 

A par da exposição, as enfermeiras e a nutricionista que 

integram a equipa de Saúde Escolar, efetuaram uma visita 

guiada com os alunos e explicaram-lhes os 10 princípios 

da ieta Mediterrânica em Portugal, que são os seguintes: 

- Cozinha simples que tem na sua base preparados que 

protegem os nutrientes, como as sopas, os cozidos, os 

ensopados e as caldeiradas. Utiliza alimentos nas quanti-

dades necessárias, para quem os irá consumir. Pratos 

simples, coloridos e saborosos 

- Consumo de produtos frescos, produzidos localmente e 

da época. Elevado consumo de produtos vegetais em 

detrimento do consumo de alimentos de origem animal. 

Preferir produtos hortícolas, fruta, pão de qualidade e 

cereais pouco refinados, leguminosas secas e frescas. 

- Azeitonas, frutos secos e gordos e sementes. Fornecem 

gordura saudável, para além de proteínas, vitaminas, mine-

rais e fibra. São assim considerados um snack interessante 

para complementar uma merenda da manhã ou da tarde.  

- Consumo de azeite como principal fonte de 

gordura. 

- Consumo frequente de pescado e baixo de car-

nes vermelhas. 

- Consumo moderado de lacticínios. Forne-

cem proteínas de elevada qualidade e vitami-

nas e minerais fundamentais para o organis-

mo, como o caso do cálcio e do fósforo, es-

senciais para a saúde óssea. Deve ser dada preferência 

aos produtos lácteos de baixo teor de gordura.  

- Utilização de ervas aromáticas para temperar em detri-

mento do sal. 

- A água deve ser a bebida de eleição! A hidratação é fundamental 

para a manutenção do equilíbrio do organismo. Diariamente de-

vem ser consumidos 1,5 a 2l de água (cerca de 8 copos). 

- Convivialidade à volta da mesa. Fazer as refeições em fa-

mília ou entre amigos, promovendo a partilha de saberes. 

- Prática de atividade física diária 

A Dieta Mediterrânea é composta por um conjunto de 

competências, conhecimentos, práticas e tradições relaci-

onadas com a alimentação humana, que vão da terra à 

mesa, abarcando as culturas, as colheitas e a pesca, assim 

como a conservação, transformação e preparação dos 

alimentos e, em particular, o seu consumo. 
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II Rastreio da Visão Infantil nos Centros de Saúde 

da ULS do Nordeste 

Está em curso na Unidade Local de Saúde (ULS) do Nor-

deste, através dos Cuidados de Saúde Primários, o Ras-

treio da Saúde da Visão Infantil (RSVI), com vista à dete-

ção de eventuais problemas de ambliopia, ou seja, disfun-

ções visuais, nas crianças que completam neste semestre 

2 anos de idade.  

O primeiro rastreio, realizado no passado ano de 2018, 

possibilitou a avaliação, nos Cuidados de Saúde Primários 

da ULS Nordeste, de 589 crianças. E após a fase do 1.º 

semestre de 2019, repetiu-se o rastreio relativo às crian-

ças nascidas no segundo semestre de 2017.  

Esta importante medida de intervenção precoce reiniciou 

no dia 01 de outubro no Centro de Saúde de Mirandela 1 

e estendeu-se a todos os Centros de 

Saúde da ULS Nordeste, tendo termi-

nado no dia 14 de novembro em Frei-

xo de Espada-à-Cinta.  

O exame, realizado por um enfermei-

ro, consiste num procedimento muito 

simples e rápido, de foto-rastreio, que 

usa um estímulo luminoso, associado 

a um estímulo sonoro (música), capaz 

de captar a atenção da criança, e pos-

sibilita assim determinar simultanea-

mente se há erro refrativo, nos dois olhos, e o alinhamen-

to ocular. 

Em caso de necessidade de observação mais especializa-

da, a criança é encaminhada para consulta hospitalar de 

Oftalmologia.  

Integrado no Programa Nacional de Saúde Infantil e Juvenil, 

este rastreio oftalmológico é acompanhado pela Direção 

Geral da Saúde, bem como monitorizado e avaliado através 

da Administração Regional de Saúde (ARS) do Norte.  

Esta é mais uma importante iniciativa de melhoria dos cuida-

dos de saúde prestados pela ULS Nordeste, nomeadamente 

ao nível da prevenção e da intervenção precoce, traduzindo-

se em relevantes ganhos de saúde para a população. 
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ULS do Nordeste promove Segurança no Trabalho 

A Unidade Local de Saúde do Nordeste participou, através 

da Unidade de Saúde Pública, no Seminário de Avaliação 

de Riscos nos Locais de Trabalho, uma iniciativa da Autori-

dade para as Condições do Trabalho (ACT), enquanto Pon-

to Focal Nacional da Agência Europeia para a Segurança e 

Saúde no Trabalho (EU-OSHA) e Centro Local do Nordeste 

Transmontano, em parceria com a NERBA - Associação 

Empresarial do Distrito de Bragança. 

“O papel da Saúde Pública no âmbito da Saúde Ocupacio-

nal” foi o tema da apresentação do médico da USP da ULS 

Nordeste, Dr. Rui Capucho Ferreira, neste seminário, rea-

lizado em Bragança no dia 22 de outubro. 

Apresentando a constituição e as competências da Equipa 

Local de Saúde Ocupacional, e abordando a metodologia 

de trabalho, o especialista exemplificou algumas áreas 

relevantes de atuação na avaliação de ris-

cos, como a saúde ambiental no meio es-

colar e a segurança contra incêndios em 

instalações prestadoras de cuidados de 

saúde.  

Neste campo, Rui Capucho realçou a im-

portância da adoção de medidas de auto-

proteção, lembrando que a ULS Nordeste 

tem em curso um projeto integrado com 

vista ao cumprimento desse objetivo até ao final de 2020. 

Data em que todas as Unidades de Saúde da região deve-

rão dispor de um plano de prevenção e respetivos proce-

dimentos, plano de emergência e respetivos procedimen-

tos e registos de segurança. 

Uma missão crucial, tendo em conta que a correta avalia-

ção e gestão de riscos é indispensável para a existência de 

locais de trabalho saudáveis. 
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ULS do Nordeste avalia literacia e comportamentos 

dos estudantes do distrito 

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

equipa de Saúde Escolar, realizou, pelo quarto ano conse-

cutivo, um estudo para avaliar a literacia em saúde, os 

comportamentos e as rotinas dos alunos do distrito de 

Bragança com impacto na sua saúde e bem-estar. 

Para tal têm vindo a ser aplicados questionários aos estu-

dantes do 2.º e 3.º Ciclos e Secundário, abrangendo o 5.º, 

7.º, 10.º e 12.º anos, tendo em vista aferir os seus conhe-

cimentos e comportamentos em diversas temáticas, co-

mo a higiene (oral e corporal), a alimentação, o exercício 

físico, os hábitos de sono, os transportes, bem como os 

consumos nocivos, sexualidade e educação postural 

(tema introduzido apenas no ano letivo 2016/2017). 

Este diagnóstico aplicado em 14 agrupamentos de escola 

do Distrito, pretende identificar as lacunas existentes en-

tre o nível de literacia em saúde dos alunos e os compor-

tamentos por eles exercidos, no sentido de implementar 

um projeto de intervenção mais direcionado à realidade 

de cada estabelecimen-

to de ensino. 

Através das respostas 

dadas pelos alunos, o 

último estudo permitiu 

concluir que, ao nível 

da literacia em saúde, 

os jovens têm um bom 

nível de conhecimen-

tos sobre grande parte 

dos temas abordados 

nos questionários. Por 

sua vez, do ponto de 

vista comportamental, os alunos demonstraram ter al-

guns hábitos corretos, no entanto, em algumas áreas, é 

necessário conceber projetos mais direcionados em temá-

ticas como a alimentação saudável (aumentar o consumo 

de fruta e de legumes), saúde oral (aumentar a prática da 

escovagem nos estabelecimentos de ensino), prevenção 

do consumo de álcool e hábitos de sono. 

De realçar que este estudo foi implementado no ano leti-

vo 2015/2016, tendo vindo a ser realizado anualmente 

pela equipa de Saúde Escolar nos estabelecimentos de 

ensino do Nordeste Transmontano. Foram aplicados, no 

total, 5.720 questionários, tendo-se verificado uma evolu-

ção positiva ao longo dos anos, tanto ao nível da literacia 

em saúde, como dos comportamentos dos jovens.  

A equipa de Saúde Escolar pretende, ainda, aumentar a 

amostra do estudo, tendo em vista a obtenção de resulta-

dos mais consistentes e transversais nestas faixas etárias. 
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“Pestaninha” da ULS do Nordeste promove a 

sesta das crianças no jardim-de-infância 

A Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste está a pro-

mover, através das equipas de Saúde Escolar, a realização 

da sesta no ensino pré-escolar, em crianças com 3 anos 

de idade, avaliando posteriormente os ganhos em saúde 

obtidos com esta iniciativa.  

Trata-se do projeto “Pestaninha”, implementado em fase 

“piloto” no ano letivo de 2018/2019 no Polo 1 de Macedo 

de Cavaleiros, contando com a participação de 17 crianças e 

o envolvimento dos respetivos encarregados de educação. 

A concretização desta iniciativa só foi possível com a rece-

tividade do estabelecimento de ensino, a adesão dos pais 

e encarregados de educação e o apoio da ULS do Nordes-

te. Criada a logística necessária, em termos de recursos 

humanos e materiais, foi realizado um diagnóstico inicial 

da situação relativamente aos hábitos de sono dos mais 

pequenos, sendo então depois introduzida a sesta de cer-

ca de 90 minutos no início da tarde e, finalmente, proce-

deu-se à avaliação dos resultados da medida.  

A avaliação dos benefícios alcançados com a sesta - apli-

cada pelas educadoras, após formação pela equipa de 

saúde, numa grelha própria para 

o efeito - teve em conta indicado-

res como as funções motora 

(ocorrência de lesões e quedas) e 

neuro-cognitiva (eventual dificul-

dade em concluir tarefas), com-

portamento (sonolência, agressi-

vidade, impulsividade e hiperati-

vidade) e ainda a modulação do 

humor e dos afetos (birras). 

Após a realização de uma avalia-

ção mensal a cada criança, concluiu-se que, de uma forma 

global, após a introdução da sesta, os mais pequenos me-

lhoraram não só o humor e a sua regulação, como apren-

deram a gerir melhor os seus estados emocionais. A pos-

sibilidade de descansar trouxe uma diminuição quer da 

sonolência, quer de comportamentos externalizantes 

(aumento da impulsividade, agitação motora e agressivi-

dade, bem como distração e incapacidade para concluir 

tarefas). 

Existe uma clara evidência científica de que dormir com 

qualidade e no número de horas recomendado, numa 

base regular, está associado a melhores resultados na 

saúde, nomeadamente a nível da atenção, comportamen-

to, aprendizagem, memória, regulação emocional, quali-

dade de vida e saúde mental e física. Por isso, a ULS do 

Nordeste pretende dar continuidade a este projeto, atra-

vés das suas equipas de Saúde Escolar, levando o 

“Pestaninha”, no próximo ano letivo, a estabelecimentos 

de ensino pré-escolar de outros concelhos da sua área de 

abrangência. 
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Promoção da Saúde nas diferentes faixas  

etárias em Torre de Moncorvo 

A equipa da Comunidade do Centro de Saúde de Torre de 

Moncorvo dedicou o mês de outubro à realização de um 

vasto conjunto de atividades de promoção da saúde, des-

tinadas a vários públicos.  

Durante este mês, a Unidade de Cuidados na Comunidade 

promoveu a ação de formação “Atuação docente na apli-

cação do Programa PRESSE”. A iniciativa, com a duração 

de 25 horas, envolveu 24 docentes, no Agrupamento de 

Escolas Dr. Ramiro Salgado.  

No dia 15 de outubro realizou-se o rastreio da visão aos 

alunos do 1º ano do 1º ciclo do Centro Escolar Visconde 

Vila Maior, uma medida inserida no eixo 3. “Condições de 

saúde: Saúde das crianças e jovens”.  

"Bullying e dependências" foi o tema da exposição itine-

rante patente na bibiloteca da escola Dr. Ramiro Salgado, 

nos dias 14 e 15 de outubro, com a colaboração da UCC. E 

nos dias 17 e 18 foi a vez de a biblioteca do Centro Escolar 

Visconde Vila Maior receber a exposição itinerante "Dieta 

Mediterrânica". 

No âmbito das comemorações do Dia Mundial da Alimen-

tação, realizaram-se, nos dias 17 e 28 de outubro, ações 

de sensibilização/ formação para encarregados de educa-

ção dos alunos do pré-escolar e 1º ciclo do Centro Escolar 

Visconde Vila Maior e do Centro Paroquial de Assistência, 

sobre alimentação saudável / lanches saudáveis. E foram 

distribuídos folhetos sobre as "5 regras para o pequeno-

almoço", com exemplos de pequenos almoços e merendas 

saudáveis, a todos os alunos do ensino pré-escolar e 1º ciclo. 

Iniciou-se no dia 24 o programa PASSE, no Jardim de Infância 

do Centro Paroquial de Assistência de Torre de Moncorvo.  

E no dia 30 de outubro, foram distribuídos laços rosa pelos 

colaboradores do Centro de Saúde, no âmbito da comemo-

ração do Dia Nacional de Luta contra o Cancro da Mama.  

Foi, pois, um mês recheado de iniciativas, envolvendo 

profissionais de saúde, a comunidade educativa e a popu-

lação em geral, com vista a mais, e principalmente melhor 

saúde, em Torre de Moncorvo. 
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ULS do Nordeste participou em exercício de 

sensibilização para o risco sísmico 

A Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste associou-se, 

hoje, à realização do exercício público “A Terra Treme”, 

uma iniciativa da Autoridade Nacional de Emergência e 

Proteção Civil (ANEPC), que teve como principal objetivo 

sensibilizar os cidadãos para o risco sísmico.  

Pretendeu-se assim chamar a atenção para a importância 

de comportamentos simples que devem ser adotados em 

caso de sismo e que podem salvar vidas.  

Durante este exercício, com a duração de apenas 1 minu-

to, os participantes executaram os três gestos que sal-

vam: Baixar, Proteger e Aguardar. 

UCC de Vila Flor/Carrazeda assinalou Dia do 

Não Fumador 

No âmbito da comemoração do Dia Mundial do Não Fu-

mador, que se assinala a 17 de novembro, a equipa da 

UCC de Vila Flor/Carrazeda de Ansiães desenvolveu um 

“peddy paper” com o objetivo de sensibilizar os estudan-

tes para os malefícios do tabaco.  

Esta iniciativa foi direcionada para os alunos do 7.º ano 

dos Agrupamentos de Escolas de Vila Flor e de Carrazeda 

de Ansiães, tendo abrangido um total de 80 estudantes. 
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UCC de Vila Flor/Carrazeda promove a Saúde 

junto das diferentes faixas etárias 

A Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) de Vila 

Flor/Carrazeda de Ansiães desenvolveu, durante o mês de 

novembro, um conjunto de ações de sensibilização tendo 

em vista o aumento da literacia em saúde nas diferentes 

faixas etárias. 

Neste sentido, durante este mês, a equipa da UCC reali-

zou ações de sensibilização sobre a importância da higie-

ne oral junto de todas as crianças do pré-escolar, público 

e privado, dos concelhos de Vila Flor e de Carrazeda de 

Ansiães, abrangendo um total de 202 crianças. 

Esta atividade foi realizada com recurso a um teatro de 

fantoches, com o objetivo de sensibilizar as crianças para 

a importância de lavarem os dentes. 

Durante a sessão, a equipa da UCC verificou que a maioria 

das crianças esteve atenta e participativa. 

UCC de Bragança promoveu a Saúde no regresso 

à escola  

A Unidade de Cuidados na Comunidade de Bragança, 

através das equipas de Saúde Escolar, apresentou aos 

encarregados de educação, no início do ano letivo, os pro-

gramas de saúde escolar a desenvolver com os alunos dos 

diferentes níveis de ensino.  

Neste sentido, as enfermeiras, em conjunto com os res-

tantes elementos que integram as equipas de Saúde Esco-

lar, reuniram com os encarregados de educação para efe-

tuarem a apresentação das temáticas a abordar e das ati-

vidades previstas no âmbito do programa de saúde esco-

lar. Este momento foi ainda aproveitado pelas profissio-

nais de saúde para deixar recomendações importantes, 

tanto para adultos como para as crianças, tendo em vista 

a adoção um estilo de vida saudável. 



69 

 

 

DEZEMBRO 2019 

Fundador do Serviço de Otorrinolaringologia em 

Bragança foi distinguido pela Ordem dos Médicos 

O médico especialista Fernando Pires de Carvalho, consi-

derado pelo seu trabalho pioneiro o “pai” da Otorrinola-

ringologia no distrito de Bragança, foi um dos 18 profis-

sionais distinguidos com a medalha de mérito da Ordem 

dos Médicos, no âmbito do Congresso Nacional que se 

realizou no final de setembro, no Porto. 

Fernando Pires de Carvalho é especialista de Otorrinolarin-

gologia e foi o fundador do Serviço desta especialidade no 

Hospital de Bragança, em 1968, onde foi diretor do Serviço 

de Otorrinolaringologia até à sua reforma, em 1994. 

Foi durante muito tempo o único médico de 

Otorrinolaringologia no distrito, assegurando o 

Serviço de Urgência e deslocando-se, sempre que 

necessário, ao hospital num espírito de missão e 

de ajuda ao próximo. 

Após a criação do Serviço Nacional de Saúde e na 

sequência da reorganização das carreiras médi-

cas, a par da atividade assistencial também for-

mou vários médicos internos. 

Fernando Pires de Carvalho nasceu em setembro 

de 1933, no Peso da Régua, apesar dos seus pais 

serem naturais do Porto, cidade onde efetuou o 

curso de Medicina. Seguiu para Lisboa para efe-

tuar a especialidade e, perto do final desta for-

mação, foi incorporado nas fileiras do exército e 

destacado para a então província de Angola, on-

de cumpriu o serviço militar prestando assistên-

cia médica a militares e civis. 

Ao fim de dois anos regressou ao Hospital de 

Santa Maria, em Lisboa, e, poucos meses depois, 

rumou ao Hospital de São João, no Porto, onde 

concluiu a especialidade. 

Após a conclusão da especialidade em Otorrinolaringolo-

gia, o médico Fernando Pires de Carvalho veio para Bra-

gança, onde realizou um trabalho notável na sua área clí-

nica, e onde ainda reside. 

De realçar que a medalha de mérito da Ordem dos Médi-

cos distingue profissionais que pelos seus percursos exce-

cionais engrandecem a Medicina e a Ciência, servindo de 

exemplo para a próximas gerações. 
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Sensibilização sobre doenças oncológicas na 

comunidade 

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

de de Cuidados na Comunidade de Bragança, associou-se 

à iniciativa “Um Dia pela Vida”, da Liga Portuguesa Contra 

o Cancro (LPCC), para sensibilizar a comunidade para a 

prevenção das doenças oncológicas. 

No âmbito desta iniciativa, foram desenvolvidas diversas 

ações de sensibilização sobre esta temática, que abrange-

ram diferentes tipos de público de várias faixas etárias.  

Os profissionais de saúde realizaram ações em nove aldei-

as do concelho, nomeadamente em Pinela, Quintela de 

Lampaças, Formil, Paçó de Rio Frio, S. Julião, Gimonde, 

Parada, Coelhoso e Grijó de Parada, tendo abrangido 124 

pessoas.  

Foi ainda realizada uma ação de sensibilização dirigida a 

beneficiários do Rendimento Social de Inserção, abrangi-

dos pelo projeto da UCC de Bragança “Educação e Cidada-

nia para a Saúde Familiar – 2019”, dedicada ao tema “Um 

Dia pela Vida – Vamos falar de cancro…”, que contou com 

10 participantes. 

Decorreu ainda uma ação de formação de curta duração, 

dirigida aos docentes dos vários ciclos de ensino dos 

agrupamentos de escolas do concelho, sobre o tema 

“Um Dia Pela Vida - Prevenção das Doenças Oncológi-

cas”, que decorreu no Auditório da Escola Secundária 

Emídio Garcia. Esta iniciativa contou com a participação 

de 200 pessoas, 184 das quais professores e educadores 

de infância. 

Foi, igualmente, promovida uma ação de Educação para 

a Saúde, em colaboração com a Equipa – Unidade Rosa, 

da Santa Casa da Misericórdia de Bragança, dirigida aos 

colaboradores da UCCI – Unidade de Cuidados Continua-

dos Integrados, na qual participaram cerca de 30 profis-

sionais. 

Durante estas ações, os profissionais de saúde sensibiliza-

ram os participantes para a prevenção e tratamento dos 

diversos tipos de cancro e alertaram para os fatores de 

risco, sinais e sintomas da doença. Enalteceram também a 

importância da realização dos Rastreios de Diagnóstico 

Precoce das doenças oncológicas. E divulgaram ainda a 

missão, objetivos, serviços e programas da LPCC, bem co-

mo os serviços da Delegação de Bragança da LPCC e as 

atividades que realiza em cooperação com a ULS do Nor-

deste. 

Estas ações de promoção da saúde e de prevenção das 

doenças oncológicas abrangeram mais de 350 pessoas e 

envolveram 30 profissionais do Centro de Saúde de Santa 

Maria- Bragança. 
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Crianças mostram “Desenhos da Minha Dor” 

“Desenhos da minha dor” é o nome da exposição que es-

teve patente no corredor da Consulta Externa da Unidade 

Hospitalar de Bragança durante o mês de setembro e que 

apresentou uma visão da dor em Pediatria sob o ponto de 

vista de crianças internadas.  

A Unidade Local do Nordeste juntou-se assim à Associa-

ção Portuguesa para o Estudo da Dor (APED), responsável 

pela iniciativa, acolhendo uma mostra itinerante que está 

a percorrer hospitais de norte a sul do país.  

São 21 painéis de cariz pedagógico onde se aborda o que 

é a dor e os seus diversos tipos, os direitos das crianças ao 

tratamento da dor, a evolução da abordagem da dor em 

pediatria, as respostas comportamentais das crianças à 

dor, a avaliação da dor em pediatria, as estratégias de 

tratamento quer farmacológicas que não farmacológico 

da dor (desde a sentida durante procedimentos médicos 

e cirúrgicos, à dor em situações mais comuns), a dor no 

recém-nascido, a dor na vacinação, a dor crónica em pedi-

atria e ainda diversos mitos e factos sobre a dor nos mais 

novos.  

A acompanhar esta informação - destinada tanto a pais e 

cuidadores como aos profissionais de saúde, no sentido 

de avaliar as queixas manifestadas pelas crianças e tratar 

adequadamente os seus sintomas de dor - estão os dese-

nhos feitos por meninos e meninas de várias idades inter-

nados(as) em diversas unidades hospitalares do país.  

De referir ainda que decorreu, neste âmbito, o concurso 

“Dor na Criança”, o qual visa, desde 2011, precisamente dis-

tinguir trabalhos efetuados por crianças hospitalizadas e que 

traduzam as suas perspetivas pessoais da dor.  

Os trabalhos serão divididos em três escalões etários: in-

ferior a 6 anos, 6 a 9 anos e 9 a 12 anos.  
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Profissionais da ULS do Nordeste distinguidos no 

âmbito da promoção da higiene das mãos 

A Unidade Local de Saúde do Nordeste, através do Grupo 

de Coordenação Local do Programa de Prevenção e Con-

trolo de Infeções e de Resistência aos Antimicrobianos 

(PPCIRA), atribuiu louvores às melhores iniciativas realiza-

das pelos profissionais de saúde nos diferentes Serviços, 

nas áreas dos Cuidados de Saúde Hospitalares e dos Cui-

dados de Saúde Primários, no âmbito da promo-

ção da higiene das mãos. 

O desafio foi lançado pelo GCL-PPCIRA da ULS do 

Nordeste a todos os profissionais de saúde para 

desenvolverem nos serviços uma atividade relaci-

onada com a temática do Dia Mundial da Higiene 

das Mãos, este ano sob o mote “Cuidados Segu-

ros para TODOS – Está nas Tuas MÃOS”, tendo 

em vista a sensibilização para o cumprimento das 

precauções básicas do controlo da infeção, como 

é o caso da higiene das mãos. 

Foram vários os Serviços Hospitalares e os Cen-

tros de Saúde que se associaram a esta iniciativa 

com o objetivo de sensibilizar os profissionais de 

saúde e os cidadãos para a importância da higie-

ne das mãos, uma medida fundamental para a 

prevenção e controlo de infeções, com impacto 

comprovado na qualidade do atendimento e na 

segurança do doente em todos os níveis do siste-

ma de saúde. 

Após a apreciação das iniciativas apresentadas 

neste âmbito, o GCL-PPCIRA agradeceu a partici-

pação de todos e atribuiu os seguintes louvores: 

- Melhor iniciativa "Envolvimento dos Profissio-

nais": Vídeo do Serviço de Medicina Física e Rea-

bilitação da Unidade Hospitalar de Macedo de Cavaleiros. 

- Melhor iniciativa "Empoderamento do Doente": Uni-

dade de Cuidados Intensivos da Unidade Hospitalar de 

Bragança 

- Melhor iniciativa "Originalidade": Centro de Saúde de 

Freixo de Espada à Cinta 
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Dr.ª Fátima Monteiro, Médica Interna em Medicina Geral e 

Familiar na UCSP de Torre de Moncorvo 
 

A hipertensão arterial (HTA), patologia de início silencioso, é 

uma condição multissistémica na qual ocorrem transforma-

ções estruturais das artérias e do miocárdio, estando associ-

adas a disfunção endotelial, rigidez arterial e desregulação 

dos barorrecetores. A HTA é caracterizada pela elevação da 

pressão arterial sobre a parede das artérias para valores aci-

ma dos considerados normais, ou seja, pressão arterial sistó-

lica superior ou igual a 140 mmHg e/ou pressão arterial dias-

tólica superior ou igual a 90 mmHg. A HTA classifica-se em 

três graus, correspondendo o grau 1 a HTA ligeira, o grau 2 a 

HTA moderada e o grau 3 a HTA grave. De realçar que a 

pressão arterial ótima se verifica na presença de valores de 

pressão arterial sistólica inferior a 120 mmHg e pressão arte-

rial diastólica inferior a 80 mmHg. 

A prevalência da HTA em Portugal, na população adulta, 

atinge os 42,2%, valor que acresce para 74,9% quando consi-

derada uma idade igual ou superior a 65 anos. A forma mais 

comum de HTA nesta faixa etária é a hipertensão sistólica 

isolada, que ocorre quando a pressão arterial sistólica é su-

perior ou igual a 140 mmHg e a pressão arterial diastólica 

inferior a 90 mmHg. A HTA é uma doença mais prevalente 

no sexo masculino até aos 65 anos, invertendo-se esta ten-

dência a partir desta idade, tornando-se mais prevalente no 

sexo feminino, pois afeta 78% das mulheres e 64% dos ho-

mens. Assim, verifica-se um aumento da prevalência da HTA 

nos idosos, fumadores, obesos e classes sociais desfavoreci-

das, prevendo-se a existência, em 2025, de 1,6 bilião de hi-

pertensos no mundo. 

As doenças cardiovasculares representam, desde há várias 

décadas, um importante peso na saúde das populações dos 

países ocidentais onde, de entre os quais, se verifica que em 

Portugal constituem a principal causa de mortalidade. Diver-

sos são os fatores de risco para as doenças cardiovasculares, 

porém a HTA é claramente o mais prevalente no nosso país, 

sendo considerado um significativo fator de risco modificá-

vel cardiocerebrovascular, pois encontra-se associado a um 

aumento da mortalidade cardiovascular, de eventos cardio-

vasculares e de acidentes vasculares cerebrais, tornando-se, 

assim, num fator etiopatogénico responsável por elevada 

morbilidade e mortalidade. A sua relevância epidemiológica 

e as suas especificidades clínicas e terapêuticas tornam esta 

doença crónica numa das mais complicadas de controlar no 

que concerne ao risco de vida e aos efeitos negativos na 

qualidade de vida dos indivíduos.  

A esperança média de vida nos países desenvolvidos tem 

aumentado significativamente, que a par de outras condicio-

nantes sociais têm permitido um envelhecimento acentuado 

desta população, com uma tendência de inversão das pirâ-

mides etárias. Neste contexto, Portugal possui atualmente 

uma população mais idosa do que jovem, prevendo-se que 

nos próximos 50 anos 35,72% dos indivíduos tenham idade 

igual ou superior a 65 anos. Desta forma, em simultâneo 

com o envelhecimento, o aumento da prevalência de HTA e, 

consequentemente, de doenças cardiovasculares, tem cons-

tituído uma preocupação das sociedades contemporâneas.  

As doenças crónicas, de que é exemplo a HTA, são conside-

radas o principal problema de saúde na maior parte dos paí-

ses. Assim, pelo simples facto de serem doenças de longa 

duração requerem uma intervenção contínua, sendo que o 

Médico de Família desempenha um papel fundamental para 

o seu controlo. Estas doenças são complexas, evoluem conti-

nuamente no tempo, não têm cura, apenas têm tratamento, 

e provocam um grande impacto na qualidade de vida dos 

idosos, que varia com a idade, sendo catastrófico quando 

esta é avançada.  

A HTA é encarada como uma doença “assassina silenciosa” 

porque embora surja associada a poucos ou nenhuns sinto-
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mas é um fator de risco cardiovascular responsável pelo de-

senvolvimento de diversas patologias, por vezes irreversí-

veis. É considerada erradamente pela população geriátrica 

como sendo inevitável no processo de envelhecimento. Con-

tudo, não é barorrecetores. A HTA é caracterizada pela ele-

vação da pressão arterial sobre a parede das artérias para 

valores acima dos considerados normais, ou seja, pressão 

arterial sistólica superior ou igual a 140 mmHg e/ou pressão 

arterial diastólica superior ou igual a 90 mmHg. A HTA classi-

fica-se em três graus, correspondendo o grau 1 a HTA ligeira, 

o grau 2 a HTA moderada e o grau 3 a HTA grave. De realçar 

que a pressão arterial ótima se verifica na presença de valo-

res de pressão arterial sistólica inferior a 120 mmHg e pres-

são arterial diastólica inferior a 80 mmHg. 

A prevalência da HTA em Portugal, na população adulta, 

atinge os 42,2%, valor que acresce para 74,9% quando consi-

derada uma idade igual ou superior a 65 anos. A forma mais 

comum de HTA nesta faixa etária é a hipertensão sistólica 

isolada, que ocorre quando a pressão arterial sistólica é su-

perior ou igual a 140 mmHg e a pressão arterial diastólica 

inferior a 90 mmHg. A HTA é uma doença mais prevalente 

no sexo masculino até aos 65 anos, invertendo-se esta ten-

dência a partir desta idade, tornando-se mais prevalente no 

sexo feminino, pois afeta 78% das mulheres e 64% dos ho-

mens. Assim, verifica-se um aumento da prevalência da HTA 

nos idosos, fumadores, obesos e classes sociais desfavoreci-

das, prevendo-se a existência, em 2025, de 1,6 bilião de hi-

pertensos no mundo. 

As doenças cardiovasculares representam, desde há várias 

décadas, um importante peso na saúde das populações dos 

países ocidentais onde, de entre os quais, se verifica que em 

Portugal constituem a principal causa de mortalidade. Diver-

sos são os fatores de risco para as doenças cardiovasculares, 

porém a HTA é claramente o mais prevalente no nosso país, 

sendo considerado um significativo fator de risco modificá-

vel cardiocerebrovascular, pois encontra-se associado a um 

aumento da mortalidade cardiovascular, de eventos cardio-

vasculares e de acidentes vasculares cerebrais, tornando-se, 

assim, num fator etiopatogénico responsável por elevada 

morbilidade e mortalidade. A sua relevância epidemiológica 

e as suas especificidades clínicas e terapêuticas tornam esta 

doença crónica numa das mais complicadas de controlar no 

que concerne ao risco de vida e aos efeitos negativos na 

qualidade de vida dos indivíduos.  

A esperança média de vida nos países desenvolvidos tem 

aumentado significativamente, que a par de outras condicio-

nantes sociais têm permitido um envelhecimento acentuado 

desta população, com uma tendência de inversão das pirâ-

mides etárias. Neste contexto, Portugal possui atualmente 

uma população mais idosa do que jovem, prevendo-se que 

nos próximos 50 anos 35,72% dos indivíduos tenham idade 

igual ou superior a 65 anos. Desta forma, em simultâneo 

com o envelhecimento, o aumento da prevalência de HTA e, 

consequentemente, de doenças cardiovasculares, tem cons-

tituído uma preocupação das sociedades contemporâneas.  

As doenças crónicas, de que é exemplo a HTA, são conside-

radas o principal problema de saúde na maior parte dos paí-

ses. Assim, pelo simples facto de serem doenças de longa 

duração requerem uma intervenção contínua, sendo que o 

Médico de Família desempenha um papel fundamental para 

o seu controlo. Estas doenças são complexas, evoluem conti-

nuamente no tempo, não têm cura, apenas têm tratamento, 

e provocam um grande impacto na qualidade de vida dos 

idosos, que varia com a idade, sendo catastrófico quando 

esta é avançada.  

A HTA é encarada como uma doença “assassina silenciosa” 

porque embora surja associada a poucos ou nenhuns sinto-

mas é um fator de risco cardiovascular responsável pelo de-

senvolvimento de diversas patologias, por vezes irreversí-

veis. É considerada erradamente pela população geriátrica 

como sendo inevitável no processo de envelhecimento. Con-

tudo, não é uma situação normal, não deve ser descurada 

por ser entendida como uma condição resultante do enve-

lhecimento, pois traduz um estado de doença crónica. Com 

o envelhecimento ocorrem, por si só, modificações na ana-

tomia e fisiologia cardiovascular, mesmo na ausência de do-
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ença, que condicionam o aumento da prevalência de hiper-

tensão arterial. Estas alterações suscetibilizam o apareci-

mento e aumento da incidência de doença coronária, doen-

ças cerebrovasculares, doenças vasculares periféricas e do-

enças renais. Desta forma, torna-se complexa a diferencia-

ção entre as alterações relacionadas com o processo de en-

velhecimento cardiovascular e as modificações subjacentes 

às patologias que a ele estão associadas. Neste contexto, é 

muito importante destrinçar envelhecimento primário como 

sendo um processo natural de senescência, do envelheci-

mento secundário que é agravado por um processo patológi-

co de senilidade. 

Com o processo de envelhecimento a HTA torna-se cada vez 

mais uma patologia relevante, que exige diversos cuidados, 

uma vez que se encontra intimamente relacionada com o 

surgimento de outras doenças graves. Desta forma, é neces-

sário melhorar e otimizar os meios de diagnóstico, preven-

ção e tratamento da HTA no idoso com o intuito de reduzir a 

morbimortalidade associada a estas doenças cardiovascula-

res e proporcionar uma melhor qualidade de vida aos doen-

tes. A literatura tem demonstrado que é fundamental o con-

trolo da pressão arterial, nos doentes hipertensos, de forma 

a obviar o risco de insuficiência cardíaca, falência renal, de-

mência vascular e cegueira. 

A prevenção primária é considerada uma arma essencial no 

combate ao aparecimento da HTA no idoso. Neste sentido, 

uma avaliação periódica da pressão arterial é fundamental 

pois possibilita o reconhecimento atempado de acções pre-

judiciais, como um estilo de vida pouco saudável, que cola-

boram no desenvolvimento de HTA. A prevenção primária 

facilita, ainda, a promoção da educação do doente no que 

concerne às causas e consequências desta doença. Assim, a 

modificação de estilos de vida constitui um importante fator 

na prevenção de DCV. Por norma, as doenças crónicas ad-

vém de um estilo de vida incorrecto (fatores ambientais mo-

dificáveis), no entanto, é sempre indispensável ter em conta 

fatores genéticos de caráter hereditário (história familiar 

não modificável). Assim, é crucial a promoção da saúde e 

prevenção de complicações das doenças crónicas que já se 

encontram estabelecidas. As recomendações gerais para a 

prevenção da HTA ou tratamento não farmacológico desta 

patologia baseiam-se na adoção de hábitos de vida saudá-

veis que possibilitem uma redução dos valores de pressão 

arterial, considerando-se essencial uma dieta alimentar vari-

ada e equilibrada com reduzido teor de sal e gorduras satu-

radas, prática regular de atividade física, controlo do peso e 

ausência de hábitos tabágicos e etílicos. Apesar de várias 

vezes descurada como forma de tratamento da HTA na po-

pulação idosa, a terapêutica não farmacológica têm-se reve-

lado, em diversos estudos, benéfica para todos os idosos 

hipertensos. 

A implementação de tratamento farmacológico na HTA do 

idoso é necessária nos estadios mais graves da doença ou 

com presença de fatores de risco, nos quais as medidas não 

farmacológicas se revelam insuficientes no controlo da pres-

são arterial. Nestes casos, a terapêutica farmacológica será 

imprescindível e definida consoante o grau de HTA e a coe-

xistência de outros fatores de risco ou doença cardiovascu-

lar. O principal objetivo da terapêutica anti-hipertensora é a 

redução da morbimortalidade associada à persistência da 

HTA nos sistemas cardiocerebrovascular e renal, diminuindo 

a prevalência de enfarte agudo do miocárdio, insuficiência 

cardíaca, acidente vascular cerebral, doença renal crónica e 

demência.  

A seleção do fármaco ou do esquema de tratamento a im-

plementar deve ser feita com base no risco cardiovascular 

global do doente, sendo que este risco se encontra intima-

mente relacionado com a presença de lesões nos órgãos-

alvo. Assim, pretende-se uma redução e manutenção da 

pressão arterial em valores inferiores a 140/90 mmHg para a 

maioria dos hipertensos, porém quanto maior for o risco 

cardiovascular menor será o valor-alvo da pressão arterial. 

Nestas situações, quando estão presentes comorbilidades, 

tais como diabetes mellitus, doença renal crónica, coexistên-

cia de doenças cardiovasculares ou lesões de órgãos-alvo, a 

finalidade é a redução da pressão arterial para valores inferi-
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ores a 130/80 mmHg. Em situações especiais, como é o caso 

dos idosos, devido às suas modificações fisiológicas os valo-

res-alvo a atingir devem ser valores inferiores a 150/90 

mmHg. Neste grupo etário opta-se por um alvo terapêutico 

mais elevado de forma a não prejudicar a perfusão orgânica. 

O tratamento farmacológico da HTA inclui atualmente um 

conjunto de fármacos anti-hipertensores, distribuídos por 

várias classes terapêuticas (Diuréticos, Bloqueadores β Adre-

nérgicos, Bloqueadores dos Canais de Cálcio - BCC, Inibido-

res da Enzima de Conversão da Angiotensina - IECA, Antago-

nistas dos Recetores da Angiotensina - ARA, Inibidores Dire-

tos da Renina, Bloqueadores α Adrenérgicos, Simpaticolíti-

cos de Ação Central e Vasodilatadores Não-específicos), en-

tre as quais variam as aplicações clínicas, mecanismos de 

ação e efeitos secundários. Assim, o médico possui à sua 

disposição uma grande panóplia de fármacos, o que permite 

uma escolha diversificada do tratamento, devendo este ser 

estabelecido de forma personalizada. Os fármacos de pri-

meira linha no tratamento da HTA dos idosos são os Diuréti-

cos, BCC, IECA e ARA. Desta forma, deve iniciar-se por uma 

destas classes farmacológicas em monoterapia ou em associ-

ação. As demais classes são consideradas de segunda linha 

nesta faixa etária devido à maior incidência de efeitos adver-

sos e contra-indicações, sendo apenas prescritas quando as 

de primeira linha se declaram insatisfatórias. No tratamento 

da hipertensão sistólica isolada, forma comum de HTA nos 

idosos, os fármacos eleitos são os diuréticos tiazídicos e os 

BCC. 

A dose inicial do fármaco anti-hipertensor deve ser baixa, 

sendo titulada paulatinamente até se atingir o controlo da 

pressão arterial. A monoterapia está indicada apenas se HTA 

grau 1 de baixo risco, doentes frágeis ou com idade superior 

a 80 anos. Simultaneamente é necessária por parte do Médi-

co de Família uma vigilância clínica e analítica contínua da 

função renal, dos electrólitos e de fenómenos hipotensivos. 

Caso se verifique que a monoterapia, mesmo em doses má-

ximas, é insuficiente está indicada a associação de outro fár-

maco de uma classe farmacológica diferente. Após esta com-

binação, se não for alcançado o controlo da pressão arterial 

é fundamental a elevação gradual da dose do segundo fár-

maco instituído. Se mesmo na presença da sua dose máxima 

não se tiver alcançado o valor de pressão arterial pretendido 

poder-se-à associar um terceiro fármaco de uma classe far-

macológica distinta das duas anteriores. Assim, na presença 

do não controlo da pressão arterial pode seguir-se uma de 

duas opções: pode adicionar-se um novo fármaco, como 

referido, ou pode substituir-se por outro fármaco de uma 

classe farmacológica diferente se houver reações adversas 

importantes que obriguem à sua substituição. As Guidelines 

mais recentes da Sociedade Europeia de Cardiologia (2018) 

indicam que o tratamento farmacológico da HTA deve ser 

iniciado, na maioria das vezes, com associação dupla de fár-

macos, em apenas um comprimido. Caso não tenha sido 

alcançado o controlo da pressão arterial inicia-se uma asso-

ciação tripla e se a HTA for resistente adiciona-se Espironola-

ctona ou outro fármaco à associação tripla. A combinação de 

fármacos anti-hipertensores no tratamento da HTA no idoso 

apresenta inúmeras vantagens, tais como uma melhor ade-

são ao tratamento, maior eficácia anti-hipertensiva e maior 

proteção de órgãos-alvo.  

É essencial uma atitude pró-ativa e de alerta por parte do 

Médico de Família, uma vez que são frequentes os fatores 

impeditivos do efeito terapêutico dos fármacos prescritos. 

São exemplo a não adesão do doente, as interações medica-

mentosas, as causas secundárias de HTA e a resistência aos 

fármacos anti-hipertensores. A adesão ao tratamento anti-

hipertensor é essencial para a saúde dos idosos hipertensos, 

na medida em que a reduzida adesão vai conduzir ao insu-

cesso da terapêutica e a graves complicações. A posologia 

também é um fator a ter em consideração, uma vez que 

quanto maior for o número de doses diárias dos fármacos, 

menor é a taxa de adesão ao tratamento. Outros motivos 

que condicionam a baixa adesão à terapêutica são a polime-

dicação, as comorbilidades, o elevado custo de certos fárma-

cos e a má relação médico-doente. 
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Após a implementação do tratamento anti-hipertensor é 

fundamental o seguimento do idoso hipertenso pelo Médico 

de Família de forma a verificar a existência ou não de eficá-

cia anti-hipertensiva e de adesão à terapêutica, assim como 

a possível presença de reações adversas medicamentosas. 

Portanto, são recomendadas reavaliações a cada 2 a 4 sema-

nas para fazer acertos no tratamento, caso seja necessário, 

até se obter o valor-alvo terapêutico. Seguidamente são 

aconselhadas consultas médicas de rotina com 3 a 6 meses 

de intervalo. As medidas não farmacológicas devem ser insti-

tuídas a par do tratamento farmacológico, pois são conside-

radas um verdadeiro aliado na terapêutica do idoso hiper-

tenso.  

Há evidência científica dos benefícios da terapêutica da hi-

pertensão arterial em idosos, com redução significativa dos 

eventos cardiovasculares e melhoria da qualidade de vida. A 

combinação do tratamento não farmacológico com o farma-

cológico deve ser sempre considerada, atendendo às condi-

ções do idoso. A modificação do estilo de vida tem-se revela-

do crucial na melhoria dos níveis de pressão arterial e a tera-

pêutica farmacológica combinada não só melhora a adesão 

dos idosos e a eficácia anti-hipertensiva, como também di-

minui os efeitos secundários da mesma. O tratamento eleito 

pelo Médico de Família deve ser estabelecido com base no 

bom senso e de forma individualizada, tendo em conta as 

comorbilidades do idoso, as suas expetativas e as reações 

adversas do agente farmacológico. 

Apesar de todos os conhecimentos incontestáveis 

acerca desta temática, permanece ainda diminuída a 

taxa de controlo da HTA nos idosos. Este facto alerta 

para a necessidade de uma atuação urgente quer na 

implementação de medidas preventivas da doença e 

de incentivo à adesão ao tratamento, caso seja ne-

cessário, quer no planeamento de estratégias para 

uma investigação etiofisiopatológica mais aprofun-

dada da HTA no caso particular dos idosos. Desta 

forma, é extremamente importante os Médicos de 

Família estarem consciencializados para este facto, 

devendo realçar, sempre que possível, perante os seus do-

entes nestas condições, a importância da redução dos valo-

res de pressão arterial, tentando promover a educação dos 

doentes neste sentido, verificando continuamente a adesão 

correta ao plano terapêutico e estabelecendo alterações no 

estilo de vida. 
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