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EDITORIAL 

Neste que é o primeiro boletim informativo da Uni-

dade Local de Saúde (ULS) do Nordeste em 2020 tor-

na-se inevitável não mencionar a infeção pelo vírus 

SARS-CoV-2, ou seja, a COVID-19. Porque, sem dúvi-

da, foi esta nova e súbita ameaça que tomou conta 

da realidade de todo o planeta, a transformou e veio 

desafiar os serviços de saúde, como não se tinha me-

mória. 

Assim, a parte mais substancial desta publicação é 

dedicada ao combate à pandemia na área de abran-

gência da ULS do Nordeste, e ao grandioso trabalho 

levado a cabo por todos aqueles que, nos diversos 

níveis de cuidados e nas mais variadas funções, a in-

tegram. Reconhecimento e gratidão que se esten-

dem à sociedade civil, a qual contribuiu das mais di-

versas formas para que estes profissionais desempe-

nhassem com sucesso a sua difícil missão.  

No entanto, o vírus ainda se mantém ativo, pelo que 

continuamos empenhados nesta luta, seja durante o 

período de Verão, onde se regista habitualmente 

uma maior movimentação de pessoas, seja na época 

de Inverno, marcada pela gripe sazonal. Apelamos, 

pois, a toda a população que colabore com a ULS do 

Nordeste, seguindo as medidas de prevenção reco-

mendadas pela Direção Geral da Saúde, nomeada-

mente a higiene frequente das mãos, o distancia-

mento físico e o uso correto de máscara.  Para que 

juntos consigamos vencer o vírus. 

A par desta luta contra a COVID-19, a ULS do Nordes-

te está também empenhada na retoma da atividade 

assistencial programada - que entretanto tinha sido 

suspensa por determinação do Ministério da Saúde, 

devido à pandemia - e é com satisfação que vemos 

também esse objetivo ser cumprido, quer nos cuida-

dos primários, quer nos cuidados hospitalares, como 

aqui se dá conta. 

Outro motivo de enorme satisfação é o arranque das 

ambicionadas obras de beneficiação da Unidade Hos-

pitalar de Bragança, um investimento global superior 

a 3 milhões de euros que contempla a remodelação e 

a ampliação do Bloco Operatório, do Serviço de Pato-

logia Clínica e ainda a construção de uma nova Cen-

tral de Esterilização.  

Os desafios continuam a ser muitos e, para os alcan-

çar, contamos com o envolvimento de toda a comu-

nidade no cumprimento deste objetivo comum: mais 

e melhor saúde no Nordeste!  

 

 

 

 

 

O Presidente do Conselho de Administração  

Dr. Carlos Alberto Vaz 
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ULS do Nordeste dá início a investimento de  

3 milhões de euros no Hospital de Bragança 

A Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste deu início 

ao investimento na Unidade Hospitalar de Bragança, que 

contempla a remodelação e a ampliação do Bloco Opera-

tório e do Serviço de Patologia Clínica e a construção de 

uma nova Central de Esterilização.  

O auto de consignação da obra foi assinado no dia 16 de 

junho, no átrio principal da Unidade Hospitalar de Bra-

gança, tendo avançado as obras de imediato. 

No local foi montado o estaleiro e estão já a decorrer 

trabalhos, que levaram à alteração de alguns circuitos, 

nomeadamente no acesso 

à Consulta Externa e ao 

Hospital de Dia, salvaguar-

dando as situações de mo-

bilidade reduzida, o trans-

porte de cadáveres para a 

morgue e o depósito de 

lixos classificados e con-

tentores.  

Trata-se de um investi-

mento global superior a 3 

milhões de euros, financi-

ado em cerca de 2,5 mi-

lhões por fundos comuni-

tários, através do Progra-

ma Operacional Regional 

do Norte – Norte 2020. 

Será construído de raiz um 

edifício com 3 pisos e uma 

área total de 711m2, fa-

zendo a interligação entre 

o edifício principal do Hospital e o Serviço de Urgência 

Médico-Cirúrgica, ao qual dará um apoio fundamental. 

 

Bloco Operatório duplica área  

 

O novo Bloco Operatório beneficiará da remodelação do 

atual, passando a dispor de 3 salas de operações (duas 

destinadas a cirurgia programada e uma para cirurgias 

urgentes), 2 salas de indução (anestesia), zona de reco-

bro com 6 camas e diversos espaços de apoio. A área do 

EVENTOS PÓS-PANDEMIA COVID-19 
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Bloco mais do que 

duplicará relativa-

mente ao que neste 

momento funciona, 

possibilitando uma 

maior capacidade 

de resposta, organi-

zação, conforto e 

segurança na pres-

tação de cuidados 

ao doente cirúrgico. 

 

Moderno Laboratório de Análises 

 

A nova Central de Esterilização será dotada de circuitos 

totalmente independentes de transporte de materiais, 

assim como de circulação de pessoas, garantindo toda a 

segurança imprescindível nos procedimentos desta área. 

O Laboratório de Análises irá integrar um moderno posto 

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

espera, com 60m2.  E contará ainda com laboratórios de 

microbiologia, bioquímica, imunologia, hematologia e 

imunohemoterapia, onde serão operacionalizados todos 

os exames de Patologia Clínica. 

EVENTOS PÓS-PANDEMIA COVID-19 
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Cuidados Hospitalares da ULS do Nordeste com 

maior atividade assistencial programada 

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

entre o início de maio e o final de junho, ou seja, após a 

retoma da atividade assistencial programada nos cuida-

dos hospitalares (suspensa temporariamente devido à 

COVID-19), 12.735 consultas, 531 cirurgias, 229.431 exa-

mes de diagnóstico e terapêutica e 1.697 sessões de hos-

pital de dia.  

As consultas hospitalares realizadas neste período, tendo 

em conta o critério de prioridade clínica, e incluindo con-

tactos não presenciais, correspondem a 4.103 primeiras 

consultas e 8.340 consultas subsequentes.  

Relativamente aos meios complementares de diagnóstico 

e terapêutica, destaque para 185.727 atos realizados pelo 

Serviço de Patologia Clínica e 15.671 pelo Serviço de Ima-

giologia. 

Já no que respeita a cirurgias, foram efetuadas na ULS do 

Nordeste 328 em ambulatório e 203 em regime convenci-

onal.  

Após um período em que a atividade clínica foi apenas a 

de caráter urgente, conforme orientação do Ministério da 

Saúde no contexto da COVID-19, a atividade assistencial 

programada está assim a ser gradualmente reagendada e 

efetuada, nos hospitais de Bragança, Mirandela e Mace-

do de Cavaleiros, com vista ao melhor acompanhamento 

dos utentes da ULS Nordeste.    

 

Mais de metade da atividade suspensa foi reagendada  

 

Desde a retoma assistencial programada nos cuidados 

hospitalares, já foram reagendadas 3.910 consultas, cor-

respondentes a 51% das 7.687 canceladas devido à CO-

VID-19, e 312 cirurgias, representando 53% das 584 adia-

das pelo mesmo motivo. 

De salientar que este processo de retoma teve em conta 

a reformulação dos espaços físicos das salas de espera, a 

marcação por hora e o aconselhamento prévio aos doen-

tes para não se fazerem acompanhar por outras pessoas 

a não ser em casos excecionais, procurando desta forma 

assegurar o correto distanciamento social.    

O alargamento dos horários dos profissionais e a aplica-

ção de um breve inquérito a todos os doentes antes do 

início da consulta, a par da medição da temperatura cor-

poral dos mesmos, são igualmente medidas adotadas 

com vista à segurança de todos. 

Foram ainda estipuladas boas práticas a observar no que 

respeita não só à assistência clínica como também ao uso 

de equipamentos de proteção individual, aos circuitos de 

doentes e à realização de testes de diagnóstico.  

O plano de retoma da atividade assistencial na ULS Nor-

deste garante, desta forma, o melhor acesso aos serviços 

de saúde, mas também que este seja feito com a neces-

sária segurança dos utentes e dos profissionais, de acor-

do com as orientações da Direção Geral da Saúde. 
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ULS do Nordeste aumenta consultas presenciais 

nos Centros de Saúde 

A Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste tem vindo a 

aumentar o número de consultas presenciais nos Centros 

de Saúde do distrito de Bragança, na sequência da reto-

ma gradual da atividade clínica programada nos Cuidados 

de Saúde Primários. 

Dando cumprimento às orientações do Ministério da Saú-

de e da Direção-Geral da Saúde (DGS), o Departamento 

de Cuidados de Saúde Primários da ULS do Nordeste está 

a programar, de forma progressiva, o atendimento pre-

sencial, dando assim resposta às necessidades dos uten-

tes, através da prestação de cuidados de saúde de proxi-

midade e em segurança. 

Durante os meses de maio e junho, na sequência da reto-

ma da atividade assistencial programada, registou-se um 

aumento do número de consultas presenciais nos Centros 

de Saúde da área de abrangência da ULS do Nordeste, 

dando prioridade aos utentes que fazem parte de grupos 

de risco. Foram, neste âmbito, realizadas cerca de 5.500 

consultas médicas presenciais no mês de maio, mais cer-

ca de 1.500 consultas face ao mês anterior, e cerca de 

11.500 consultas no mês de junho, o que se traduz num 

aumento de cerca de 7.500 consultas nos Centros de Saú-

de do distrito de Bragança em relação ao período em que 

a atividade clínica presencial foi reduzida na sequência da 

situação epidemiológica da COVID-19. Também o número 

de consultas no domicílio tem vindo a registar uma ten-
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dência crescente, tendo-se registado um aumento, no 

mês de junho, na ordem dos 86 por cento. 

A par das consultas presenciais, as equipas dos Centros 

de Saúde mantêm o contacto telefónico e digital com os 

utentes, tendo-se registado mais de 18 mil consultas não 

presenciais no mês de maio e cerca de 17 mil consultas 

no mês de junho. 

De realçar que as equipas dos Cuidados de Saúde Primá-

rios da ULS do Nordeste têm vindo a garantir o acompa-

nhamento dos utentes, apesar das condicionantes ine-

rentes à pandemia da COVID-19, tendo privilegiado, sem-

pre que possível, a realização de consultas médicas e 

de enfermagem não presenciais, e salvaguardando o 

atendimento de situações agudas e de grupos conside-

rados prioritários. Neste âmbito, foram realizadas cer-

ca de 72 mil consultas médicas não presenciais e 78 

mil contactos de enfermagem, entre os meses de mar-

ço e junho. 

A retoma da atividade assistencial presencial nos Cuida-

dos de Saúde Primários da ULS do Nordeste está a decor-

rer no estrito cumprimento das normas da DGS, garantin-

do o melhor acesso aos serviços, mediante agendamento 

prévio, com a necessária segurança dos utentes e dos 

profissionais. 

Foram, neste âmbito, estipuladas boas práticas ao nível 

da assistência clínica em si, bem como ao nível da utiliza-

ção de equipamentos de proteção individual, da definição 

de circuitos e do cumprimento de regras de higiene e se-

gurança (nomeadamente ao nível da higienização das 

mãos, de espaços, do material clínico utilizado e das su-

perfícies de apoio, bem como da etiqueta respiratória e 

do distanciamento físico). 

Como garantia adicional de segurança, os utentes, aquan-

do da sua deslocação a qualquer uma das Unidades de 

Saúde da ULS do Nordeste, deverão respeitar algumas 

medidas, nomeadamente alertar os serviços em caso de 

eventual presença de sinais e/ou sintomas da COVID-19, 

entrar nas instalações apenas 10 minutos antes da hora 

agendada, circular no interior das instalações com másca-

ra cirúrgica, desinfetar as mãos com  a solução alcoólica 

disponibilizada nos diferentes espaços e manter o distan-

ciamento entre pessoas. 

De salientar ainda que a realização de atividade assisten-

cial na ULS do Nordeste em geral, e nos Cuidados de Saú-

de Primários em particular, está a decorrer de modo a 

salvaguardar, por um lado, o estrito cumprimento das 

regras de Saúde Pública, e, por outro lado, a manutenção 

da prontidão de resposta necessária perante um eventual 

aumento de casos de COVID-19 na área de abrangência 

desta entidade.  
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Crianças da área de abrangência da ULS do  

Nordeste com elevadas taxas de vacinação 

A Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste apresenta 

excelentes taxas de cobertura vacinal infantil na sua área 

de abrangência. No final do mês de maio, 99 por cento 

das 784 crianças do distrito de Bragança até aos dois anos 

de idade tinham o Plano Nacional de Vacinação (PNV) 

completo. Uma taxa que é de 96,4 por cento no caso das 

759 crianças até aos sete anos de idade e de 97,8 por 

cento entre os 951 jovens até aos 14 anos. 

Dados com os quais a ULS do Nordeste se congratula, 

tendo em conta que a vacinação previne o aparecimento 

de doenças, torna possível a sua erradicação, eliminação 

ou controle e protege as pessoas de sofrimento e de mor-

te. 

As vacinas permitiram salvar mais vidas e prevenir mais 

casos de doença do que qualquer tratamento médico, 

melhoram o bem-estar das populações, contribuem para 

a eficiência e sustentabilidade dos serviços de saúde e 

são um fator de desenvolvimento. 

O Plano Nacional de Vacinação foi criado em 1965 e des-

de essa data está em permanente revisão e melhoria, 

visando vacinar o maior número de pessoas com as vaci-

nas mais adequadas, o mais precocemente possível, de 

forma duradoura, promovendo a proteção individual e 

com uma mais-valia para a Saúde Pública. 

As vacinas para integrar o PNV são selecionadas com base 

na epidemiologia das doenças, na evidência científica do 

seu impacte, na sua relação custo-efetividade e na sua 

disponibilidade no mercado. 

A vacinação deve ser entendida como um direito e um 

dever dos cidadãos, participando ativamente na decisão 

de se vacinarem com a consciência que estão a defender 

a sua saúde, a Saúde Pública e a praticar um ato de cida-

dania. 

Nesse sentido, a ULS Nordeste apela aos progenitores 

para que continuem a vacinar os seus filhos, proporcio-

nando-lhes mais e melhor saúde e qualidade de vida. 

EVENTOS PÓS-PANDEMIA COVID-19 
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ULSNE integra estudo sobre alternativa às  

transfusões de sangue em doentes cirúrgicos 

A Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste integra um 

estudo a nível nacional que procura avaliar o impacto da 

gestão do sangue do próprio doente como alternativa às 

transfusões sanguíneas em doentes cirúrgicos. 

Esta investigação é promovida pela Escola Nacional de 

Saúde Pública, da Universidade Nova de Lisboa, e integra 

um conjunto de Unidades Hospitalares de todo o país. 

A ULS do Nordeste participa nesta investigação através 

dos Serviços de Imunohemoterapia, Ortopedia e Cirurgia 

Geral com enfoque nos doentes submetidos a artroplas-

tia da anca e do joelho e neoplasia do cólon. 

Este projeto de investigação, intitulado “O impacto do 

uso da carboximaltose férrica na otimização da hemoglo-

bina/habilitação hematológica pré-operatória no Patient 

Blood Management (PBM) em hospitais portugueses”, 

pretende avaliar os benefícios clínicos para os doentes 

cirúrgicos na sequência da implementação de um progra-

ma que tem como principal objetivo minimizar a necessi-

dade de transfusões sanguíneas no peri-operatório, intra-

operatório e pós-operatório.  

O programa PBM baseia-se numa estratégia de otimiza-

ção de cuidados ao doente que pode necessitar de trans-

fusão, potenciando a reserva de sangue do doente e mi-

nimizando a perda sanguínea, de forma a assegurar o 

melhor tratamento evitando o uso inapropriado do san-

gue e seus componentes. 

Pretende-se assim implementar práticas com reconheci-

dos ganhos em saúde, na medida em que estudos anteri-

ores demonstram uma melhor recuperação cirúrgica dos 

doentes em que não foi necessário o recurso a transfusão 

de sangue. 

A participação da ULS do Nordeste nesta investigação 

está em linha com o trabalho que tem vindo a ser desen-

volvido ao nível da melhoria contínua dos cuidados de 

saúde prestados aos doentes, numa ótica de proximidade 

e de qualidade dos Serviços.  

EVENTOS PÓS-PANDEMIA COVID-19 
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Centro de Saúde de Alfândega da Fé com  

medidas  de autoproteção aprovadas 

O Centro de Saúde de Alfândega da Fé dispõe a partir de 

agora de Medidas de Autoproteção aprovadas pela Auto-

ridade Nacional da Proteção Civil (ANPC).  

Trata-se de mais um passo no sentido de cumprir o obje-

tivo de dotar todas as instalações da Unidade Local de 

Saúde (ULS) do Nordeste destas importantes medidas, 

que consistem em procedimentos 

de organização e gestão da segu-

rança, com vista à garantia quer da 

manutenção das condições de se-

gurança definidas no projeto, quer 

de uma estrutura mínima de res-

posta a emergências. 

Estas medidas pretendem também 

salvaguardar que os equipamentos 

e sistemas de segurança contra 

incêndios estão em condições de ser operados perma-

nentemente e que, em caso de emergência, os ocupantes 

abandonam o edifício em segurança. 

A ULS Nordeste congratula-se, pois, com esta mais recente 

aprovação e dá continuidade ao processo de aprovação 

referente às suas restantes Unidades.  

EVENTOS PÓS-PANDEMIA COVID-19 
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ULS do Nordeste responde com prontidão e  

eficiência à COVID-19 no distrito de Bragança 

Decretada a 30 de janeiro de 2020 pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS) como Emergência de Saúde Pú-

blica, a COVID-19, ou infeção pelo novo coronavírus SARS

-CoV-2, impeliu as instituições do Serviço Nacional de Sa-

úde (SNS), entre as quais a Unidade Local de Saúde (ULS) 

do Nordeste, a conceber e agilizar uma resposta pronta e 

eficiente para detetar, acolher e tratar no distrito de Bra-

gança esta nova doença de escala global.  

Testes de rastreio e deteção 

A ULS do Nordeste deu início à deteção da infeção pelo 

novo coronavírus com a realização de testes à população 

nas três Unidades Hospitalares que a integram – Bragan-

ça, Macedo de Cavaleiros e Mirandela – a que se juntou, 

no dia 20 de março, uma Unidade Móvel de Colheitas, ou 

Covidrive, em Macedo de Cavaleiros. Estendeu-se poste-

riormente esta deteção às equipas dos Centros de Saúde 

desta ULS.   

Todas as amostras colhidas para realização de teste à CO-

VID 19, começaram por ser enviadas para o Centro Hospi-

talar Universitário de São João (Porto), contudo, fruto do 

trabalho desenvolvido pelo Serviço de Patologia Clínica 

da ULS Nordeste, passaram 

mais tarde também a ser reali-

zados localmente, e de forma 

mais rápida, nos Hospitais de 

Bragança e de Mirandela, in-

cluindo testes de diagnóstico 

pela técnica de PCR-RT com 

equipamento GeneXpert. 

No final de março, foi operaci-

onalizada a realização de tes-

tes de rastreio à COVID-19 aos 

colaboradores e utentes das instituições sociais da área 

de abrangência da ULS do Nordeste. Cinco Unidades Mó-

veis de Rastreio, sediadas em Bragança, Macedo de Cava-

leiros, Vila Flor, Mirandela e Mogadouro, deslocavam-se 

aos restantes sete municípios, possibilitando assim a co-

bertura total desta resposta no distrito. A 13 de abril, 

com a criação de equipas especializadas para a colheita 

de amostras em todos os concelhos (12), aumentou signi-

ficativamente o número e a rapidez de pessoas rastrea-

das. 

Tendo em vista a deteção precoce da doença e a minimi-

zação da transmissão do vírus junto da população mais 

vulnerável, as equipas da ULS do Nordeste efetuaram a 

realização de testes nas Estruturas Residenciais para Ido-

sos, tendo abrangido todos os seus colaboradores e uten-

tes. Na área social, o rastreio à COVID-19 abrangeu ainda 

os utentes e colaboradores dos Serviços de Apoio Domici-

liário (SAD´s), das Unidades de Cuidados Continuados 

(UCC) e das Estruturas Residenciais para Pessoas com 

Necessidades Especiais do distrito (ver texto pág. 23).    

Na iminência da reabertura dos estabelecimentos de en-
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sino, a ULS Nordeste iniciou então o rastreio à COVID-19 

aos colaboradores das creches do distrito de Bragança. 

Este trabalho foi desenvolvido nos 12 concelhos do Nor-

deste Transmontano por 15 equipas constituídas por en-

fermeiros, com o apoio dos médicos de Medicina Geral e 

Familiar e do Serviço de Patologia Clínica, numa estrita 

articulação entre os Cuidados de Saúde Primários, Cuida-

dos Hospitalares e a Unidade de Saúde Pública da ULS do 

Nordeste (ver texto pág. 24). 

Os resultados dos testes efetuados nas res-

postas sociais, a partir de 17 de abril, foram 

elaborados no Instituto Politécnico de Bra-

gança, após protocolo assinado com o Minis-

tério do Trabalho, Solidariedade e Segurança 

Social. As colheitas dos testes continuaram a 

ser executadas pelas equipas da ULS do Nor-

deste.  

A realização de testes de deteção precoce da 

COVID-19 na comunidade revelou-se funda-

mental ao nível da contenção da propagação 

da doença no distrito de Bragança, contribuindo para a 

prevenção de surtos em instituições com um elevado 

número de pessoas, a maioria pertencentes a grupos de 

risco. 

Resposta Hospitalar 

Foram implementadas na ULS do Nordeste quatro Áreas 

Dedicadas para Avaliação e Tratamento de Doentes CO-

VID-19 (ADC): três de internamento/ enfermaria - em 

Bragança, Macedo de Cavaleiros e Mirandela - e uma de 

Cuidados Intensivos, na Unidade Hospitalar de Bragança. 

No conjunto das três Unidades Hospitalares, a ULS do 

Nordeste dispôs de um total de 93 camas, sendo 17 de 

Cuidados Intensivos. No entanto, se necessário, a capaci-

dade de internamento poderia ser alargada até às 182 

camas, das quais 24 de Cuidados Intensivos.  

Nos quatro Serviços de Urgência – dois de Urgência Mé-

dico-Cirúrgica (Bragança e Mirandela) e dois de Urgência 

Básica (Macedo de Cavaleiros e Mogadouro) a planifica-

ção prévia traduziu-se no facto de haver sempre, desde o 

início do combate à pandemia, instalações próprias para 

doentes com suspeita de COVID-19, assim como comple-

ta separação de circuitos de doentes (COVID e NÃO CO-

VID). Na Unidade Hospitalar (UH) de Bragança a área des-
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tinada à Triagem COVID dispõe de 21 boxes individuais 

para casos suspeitos, na UH de Macedo Cavaleiros 4 e na 

UH de Mirandela também 4. 

Relativamente à cirurgia de doentes COVID, esta foi cen-

tralizada na Unidade Hospitalar de Bragança, sendo de 

realçar a existência de uma enfermaria destinada especi-

ficamente ao pós-operatório destes doentes. 

Todas as ADC (Triagem, Salas de Emergência, Enfermari-

as, UCI) possuem sistema de extração de ar recomendada 

e/ ou pressão negativa. 

No Bloco Operatório da UH de Bragança, por ser a única 

Unidade onde se realiza toda a cirurgia de urgência do dis-

trito, as salas também foram sujeitas a algumas alterações, 

de modo a poderem receber doentes com COVID-19 . 

Em relação à Pediatria, foi também delinea-

do um circuito COVID, com zona de Triagem 

e área para casos suspeitos. Na UH de Bra-

gança existe uma  ADC / Enfermaria Pediá-

trica.    

Equipamentos 

No que respeita a meios técnicos, é de sali-

entar que não houve, nesta Unidade Local 

de Saúde, registo de falta significativa dos 

mesmos, tendo a disponibilidade corres-

pondido às necessidades sentidas. Inclusiva-

mente, no que respeita a ventiladores, hou-

ve reforço deste tipo de equipamento, sen-

do que a ULS do Nordeste tem possibilidade 

de ter até 24 doentes a fazer ventilação in-

vasiva. 

Dispõe também de equipamento para venti-

lação não invasiva e oxigénio de alto fluxo. 

Houve reforço do equipamento do Serviço 

de Imagiologia, assim como de outro tipo e 

material, entre os quais monitores, estetoscópios, entre  

outros.     

Embora se tivesse registado no período relativo aos pri-

meiros dez dias de combate à pandemia, tal como na ge-

neralidade do país, alguma carência de equipamentos de 

proteção individual (EPI´s), frisa-se que nunca, em qual-

quer situação, nem mesmo nessa fase inicial, estiveram 

em causa na ULS do Nordeste, quer a prestação dos cui-

dados necessários, quer a segurança dos seus profissio-

nais e doentes.  

Taxa de sucesso 

Desde o início da pandemia registaram-se apenas dois 

óbitos no Serviço de Medicina Intensiva, tratando-se de 

um caso de um doente com mais de 80 anos, várias co-
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morbilidades e parcialmente dependente, e de um outro 

caso de doente com cerca de 60 anos, imunodeprimido e 

com comorbilidades diversas.  

A grande maioria dos óbitos registados na área de abran-

gência da ULS do Nordeste, correspondem a doentes com 

mais de 80 anos de idade, portadores de doença crónica e 

com várias comorbilidades, muitos deles já em situação 

de dependência total . 

Há a registar, contudo, casos de sucesso em idade avan-

çada, como o de um doente de 97 anos que se encontra 

recuperado e bem, no seu domicílio. 

Os serviços de internamento COVID da ULS do Nordeste, 

mesmo no seu período mais ativo, não enfrentaram situa-

ção de rutura, com uma taxa de ocupação de cerca de  80 

por cento.  

No combate à doença, os casos 

mais graves foram posterior-

mente acompanhados em con-

sultas de seguimento por mé-

dicos dos Cuidados Hospitala-

res, sendo os restantes doen-

tes acompanhados por médi-

cos dos Cuidados de Saúde 

Primários. De referir que al-

guns doentes foram interna-

dos na Unidade de Hospitaliza-

ção Domiciliária (UH de Bragança), e à data da alta tam-

bém foram alvo de acompanhamento clínico de continui-

dade, através de consultas de seguimento pós-alta (ver 

texto pág. Xx).  

Quanto aos profissionais de saúde em particular, verificou

-se que os primeiros casos de infeção pelo novo coronaví-

rus ocorreram por transmissão comunitária e não por 

contágio em contexto assistencial. Do total de profissio-

nais infetados, a grande maioria encontra-se recuperada 

e já reiniciou funções, estando um pequeno número a ser 

seguido em consulta. 

Retoma da atividade assistencial  

Após a suspensão da atividade assistencial programada 

determinada pelo Ministério da Saúde, a 16 de março, 

com vista a responder aos doentes COVID-19, a ULS do 

Nordeste está a proceder, de forma gra-

dual, à sua retoma.  Assim, estão já a ser 

reagendadas e realizadas, de acordo 

com critérios de prioridade clínica, con-

sultas (presenciais ou, sempre que pos-

sível, continuidade em teleconsulta), 

cirurgias (convencionais e de ambulató-

rio), atividades de hospital de dia e exa-

mes complementares de diagnóstico e 

terapêutica (ver textos págs. 6 e 7). 
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O rastreio à infeção por Covid-19 em Estruturas Residen-

ciais para Pessoas Idosas (ERPI´s) e nos Serviços de Apoio 

Domiciliários (SAD´s) do distrito de Bragança é uma priori-

dade para a Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste, 

que, em parceria com o Instituto Politécnico de Bragança 

(IPB), o Centro Distrital de Solidariedade e Segurança So-

cial e a Comunidade Intermunicipal (CIM) Terras de Trás-

os-Montes têm em curso um programa conjunto de dete-

ção nesse âmbito. 

Este programa específico 

de rastreios, envolvendo 

utentes e colaboradores 

de todas as ERPI´s e 

SAD´s dos 12 concelhos 

do distrito de Bragança, 

num total de 6.030 pes-

soas, é levado a cabo 

por, respetivamente, 12 

equipas de colheita de 

amostras da ULS 

do Nordeste. 

Os resultados são 

comunicados à 

Direção Técnica 

de cada ERPI ou 

SAD, assim como 

aos(às) Presiden-

tes das Câmaras 

Municipais e ao 

Centro Distrital de 

Solidariedade e 

Segurança Social, 

de modo a que eventuais medidas a serem tomadas se-

jam ajustadas a cada situação e às necessidades de cada 

instituição. 

Trata-se de uma medida fundamental no combate à infe-

ção pelo novo coronavírus, com vista à proteção dos cida-

dãos da região, em particular aqueles que se encontram 

em situação de maior vulnerabilidade, possibilitando as-

sim uma atuação conjunta e atempada face à doença. 

Realizados testes de rastreio à COVID-19 em  

Estruturas de Apoio a Idosos 
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A Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste deu início ao 

rastreio à COVID-19 aos colaboradores das creches do 

distrito de Bragança, após ter concluído os testes em to-

dos os lares do Nordeste Transmontano. 

Tendo em vista a deteção precoce da doença e a minimi-

zação da transmissão do vírus junto da população mais 

vulnerável, as equipas da ULS do Nordeste realizaram tes-

tes a todos os colaboradores e utentes das Estruturas Re-

sidenciais para Idosos. 

Na área social, o rastreio à COVID-19 abrangeu ainda os 

utentes e colaboradores dos Serviços de Apoio Domiciliá-

rio (SAD`s), das Unidades de Cuidados Continuados (UCC) 

e das Estruturas Residenciais para Pessoas com Necessi-

dades Especiais do distrito de Bragança.    

A ULS do Nordeste efetuou, até meados de maio, mais de 

6 mil testes nas diferentes respostas sociais do distrito de 

Bragança.  

Este trabalho foi desenvolvido nos 12 concelhos do Nor-

deste Transmontano por 15 equipas constituídas por en-

fermeiros, que contam com o apoio dos médicos de Me-

dicina Geral e Familiar e do Serviço 

de Patologia Clínica, numa estrita 

articulação entre o Departamento 

de Cuidados de Saúde Primários e 

a Unidade de Saúde Pública da 

ULS do Nordeste. 

A realização de testes de rastreio à 

COVID-19 aos colaboradores e 

utentes das instituições sociais da 

área de abrangência da ULS do 

Nordeste teve início, no final de 

março, com cinco Unidades Móveis de Rastreio, sediadas 

em Bragança, Macedo de Cavaleiros, Vila Flor, Mirandela 

e Mogadouro, que se deslocavam aos restantes sete con-

celhos. Esta resposta foi alargada a 13 de abril, com a cri-

ação de equipas especializadas para a colheita de amos-

tras em todos os concelhos, o que permitiu um aumento 

significativo do número de pessoas rastreadas. 

A realização de testes de deteção precoce da COVID-19 

na comunidade tem-se revelado fundamental ao nível da 

contenção da propagação da doença no distrito de Bra-

gança, contribuindo para a prevenção de surtos em insti-

tuições com um elevado número de pessoas, a sua maio-

ria pertencentes a grupos de risco. 

Unidade móvel de colheitas - Covidrive  

em Macedo de Cavaleiros 

Neste contexto de pandemia e em resposta à necessidade 

manifestada pela Saúde Pública está também a funcionar 

uma Unidade Móvel de Colheitas – Covidrive, em Macedo 

de Cavaleiros, desde o dia 20 de março, que dá resposta 

às necessidades do distrito de Bragança ao nível da reali-

zação de colheitas para despiste da doença.  

ULS do Nordeste realizou testes à COVID-19 nas 

creches do distrito de Bragança 
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Miranda do Douro 

Torre de Moncorvo Freixo de Espada à Cinta 

Esta Unidade conta com os seguintes recursos humanos: 

2 equipas, de enfermeira e assistente operacional, 

que recolhem as amostras, em horário espelho. 

 1 assistente técnico e/ou 1 assistente operacional, 

que identifica os utentes. 

2 Médicas, que validam os pedidos que são referen-

ciados, agendam as colheitas e informam os utentes 

sobre o que é o exame e o que devem fazer para a 

realização de uma colheita correta.  

A referenciação dos utentes para este Centro de Recolha 

é efetuada pela equipa de Saúde Pública, pelo Serviço de 

Saúde e Risco Ocupacional (no caso de profissionais da 

ULS do Nordeste) ou pelas 

equipas das Áreas Dedica-

das à COVID-19 dos Cen-

tros de Saúde e também 

pela linha SNS24.  

Esta Unidade, instalada no 

Parque de estacionamen-

to do Quartel dos Bombei-

ros de Macedo de Cavalei-

ros, está a funcionar sob a 

responsabilidade do De-

partamento de Cuidados 

de Saúde Primários da 

ULS do Nordeste, que 

agradece o apoio de enti-

dades locais, nomeada-

mente dos Bombeiros 

Voluntários, da Santa Casa 

da Misericórdia e da Câ-

mara Municipal de Mace-

do de Cavaleiros. 

O resultado dos testes 

efetuados é obtido após a 

análise das amostras, que pode ser efetuada no Serviço 

de Patologia Clínica da ULS do Nordeste (testes de diag-

nóstico pela técnica de PCR-RT com equipamento GeneX-

pert) ou em Unidades Hospitalares da região Norte com 

as quais a ULS do Nordeste tem acordos.  

Os resultados dos testes efetuados nas respostas soci-

ais, a partir de 17 de abril, são elaborados no Instituto 

Politécnico de Bragança, após protocolo assinado com 

o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança 

Social. 

As colheitas dos testes continuam a ser executadas pela 

ULS do Nordeste. 
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Resposta à COVID-19 na comunidade 
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A Unidade Local de Saúde do Nordeste tem em curso uma 

consulta específica para doentes de COVID-19 que têm 

alta. Esta consulta, realizada por via telefónica, possibilita 

aos doentes contagiados pelo novo coronavírus SARS-CoV

-2 terem acompanhamento clínico especializado, após 

terem saído dos serviços por se considerarem estar recu-

perados da infeção. 

São os médicos responsáveis pela consulta a contactar 

regularmente os doentes, para efetuarem a monitoriza-

ção do seu estado, no entanto, os doentes podem tam-

bém entrar em contacto direto com os clínicos, sempre 

que uma se verifique uma alteração da situação e necessi-

tem de apoio. 

Além de um constituir um suporte na melhor recuperação 

dos doentes, a consulta “Contingência COVID” representa 

ainda, quer para a população quer para os profissionais de 

saúde da ULS Nordeste, um alento na luta contra a doença 

que tantas pessoas têm afetado em todo o mundo.  

Para travar a pandemia é fundamental que se cumpram, 

com a colaboração de todos, as medidas preconizadas 

pelas autoridades de saúde, nomeadamente de afasta-

mento social e de etiqueta respiratória. 

ULS do Nordeste disponibiliza consulta para  

doentes com COVID-19 que tiveram alta 
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A Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste dispõe de 5 

novos ventiladores para fazer face à COVID-19 na região. 

Este equipamento, essencial no tratamento de doentes 

em estado crítico por infeção pelo novo coronavírus, foi 

atribuído pelo Ministério da Saúde, tendo ontem, Dia 

Mundial da Saúde, sido entregue à ULS do Nordeste pela 

Administração Regional de Saúde (ARS) do Norte.  

Congratulando-se com a disponibilização destes ventila-

dores pela Tutela, a ULS do Nordeste vê assim reforçada a 

sua capacidade em termos de recursos técnicos avança-

dos, nomeadamente através de equipamentos fundamen-

tais, que possibili-

tam o suporte da 

função pulmonar 

quando esta está 

comprometida. 

Em tempos de 

pandemia, os 

ventiladores têm 

uma importância 

vital, por-

que fornecem 

oxigénio aos do-

entes que já não 

conseguem respirar sozinhos. Daí que o reforço da ULS do 

Nordeste com estes cinco novos equipamentos seja fun-

damental na prestação de mais e melhores cuidados à po-

pulação da sua área de abrangência. 

ULS do Nordeste reforça combate à COVID-19  

com 5 novos ventiladores 
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ULS do Nordeste dispõe de novos equipamentos 

de Imagiologia 

A Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste dispõe de 

um novo Raio-X portátil e de um Sistema de Aquisição 

Digital de Imagem Direta, que permite reforçar o Serviço 

de Imagiologia e melhorar a resposta nesta área aos 

utentes do distrito de Bragança. 

Este equipamento, instalado no dia 20 de abril, na Uni-

dade Hospitalar de Bragança, foi doado pelas Juntas de 

Freguesia do concelho de Bragança, no âmbito da pande-

mia de COVID-19, tendo em vista o aumento da capaci-

dade de resposta das Unidades de Saúde face às necessi-

dades adicionais da população associadas à atual situa-

ção epidemiológica. 

O Raio-X portátil dispõe de um 

sistema moderno, de utilização 

fácil e com capacidade extra de 

flexibilidade. Por sua vez, o Sis-

tema de Aquisição Digital de 

Imagem Direta, sem fios, é uma 

tecnologia inovadora, que per-

mite produzir imagens com ele-

vada definição e enviá-las dire-

tamente para o processo clínico 

do doente. Este sistema adapta-

se a qualquer sistema de Raio-X 

convencional, funcionando com 

qualquer tipo de aparelho, quer 

seja fixo ou portátil. E conta ain-

da com uma consola portátil, 

com o mesmo software e fun-

ções de uma estação fixa, que 

pode ser acoplada ao aparelho 

de Raio-X portátil. 

Estes equipamentos, que representam um investimento 

na ordem dos 50 mil euros, são essenciais no tratamento 

de doentes que necessitam de realizar exames radiológi-

cos, entre os quais doentes com infeções respiratórias 

graves, pelo que têm uma importância vital perante a 

atual pandemia de COVID-19. 

O Conselho de Administração da ULS do Nordeste congra-

tula-se com a doação destes novos equipamentos, que são 

de grande importância ao nível da prestação de mais e me-

lhores cuidados à população do distrito de Bragança. 
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A Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste reorganizou 

e reforçou os seus serviços para o combate à infeção pelo 

novo coronavírus na região, não só em termos de espa-

ços, de circuitos e de equipamentos, mas também de 

equipas de recursos humanos, as quais foram fortalecidas 

com a contratação de 54 novos profissionais. 

A capacidade de resposta da ULS do Nordeste à COVID-19 

foi assim aumentada com a entrada em funções, nesta 

entidade, de 41 assistentes operacionais, 12 enfermeiros 

e um técnico superior do ramo de farmácia, que se junta-

ram às equipas então no terreno. 

Recorde-se que foram adotadas pelo Governo medidas de 

contratação de caráter excecional, com o objetivo de ga-

rantir o pleno funcionamento das entidades do Serviço 

Nacional de Saúde, de acordo com as necessidades acres-

cidas durante a pandemia.  

Ultrapassado o 

pico de infeção 

pelo novo coro-

navírus, sempre 

com total capaci-

dade de resposta 

pela ULS do Nor-

deste, está agora 

em curso a reto-

ma da atividade 

assistencial pro-

gramada, nome-

adamente o rea-

gendamento e a 

realização de 

consultas, cirurgias e meios complementares de diagnós-

tico e terapêutica.  

De referir que este plano de retoma da atividade - sus-

pensa em março pela tutela, com vista a responder pron-

tamente aos doentes COVID-19 – está a decorrer na sal-

vaguarda quer do cumprimento escrupuloso das regras 

de saúde pública, quer da manutenção da prontidão de 

resposta necessária a um eventual aumento da incidência 

da infeção na área de abrangência da ULS do Nordeste. 

O Conselho de Administração agradece o contributo fun-

damental de todos os profissionais, das diversas categori-

as, a exercer funções nos diferentes serviços desta Unida-

de Local de Saúde, no combate à infeção pelo novo coro-

navírus. É graças à sua enorme dedicação, pronta disponi-

bilidade e valioso trabalho que a luta contra a COVID-19 

tem vindo a ser travada e o “regresso à normalidade” es-

tá, de forma progressiva, a ser possível.   

ULS do Nordeste reforçou combate à COVID-19 

com a contratação de 54 novos profissionais 
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Serviço de Medicina Física e Reabilitação  

acompanha doentes através de teleterapia  

A partir do momento em que Portugal entrou na fase de 

mitigação da pandemia provocada pela COVID-19, a ati-

vidade do Serviço de Medicina Física e Reabilitação da 

Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste teve que ser 

reprogramada.  

O apoio aos doentes internados continuou nos mesmos 

moldes, mas o atendimento presencial aos doentes de 

ambulatório foi suspenso. No entanto, manteve-se o 

acompanhamento dos doentes externos mais urgentes 

em regime de teleterapia, de acordo com o Colégio de 

Especialidade de Medicina Física e Reabilitação da Or-

dem dos Médicos, do dia 20 março de 2020, que aconse-

lha o ensino de exercícios terapêuticos através de siste-

mas de monitorização telefónica e acompanhamento por 

videochamada (sistemas e-health). 

A teleterapia consiste em interações com o doente à dis-

tância com intuitos terapêuticos. Estas interações podem 

ser assíncronas, por transmissão de dados de aconselha-

mento (vídeos, fotos, e-mails), ou síncronas, através de 

videoconferência (interações em tempo real, utilizando 

as plataformas Zoom, WhatsApp ou Skype). 

A teleterapia está a ser feita em regime de teletrabalho a 

partir do domicílio ou nas instalações 

da ULS do Nordeste. Esta modalidade 

de tratamento visa a avaliação, inter-

venção, monitorização, supervisão e 

consultoria dos doentes mais urgentes 

e destina-se a evitar perdas das com-

petências adquiridas, assim como ob-

ter ganhos funcionais. 

Nas sessões de aconselhamento, faz-se o 

contacto telefónico com o doente para 

discutir o plano de sessão, orientam-se as atividades tera-

pêuticas (explicando as atividades e os seus objetivos), pe-

de-se ao doente que envie vídeos ou fotografias e que colo-

que as dúvidas pertinentes. Após análise, o terapeuta con-

tacta o doente para discussão e esclarecimento.  

As sessões por videoconferência permitem ainda um 

envolvimento mais abrangente e sensorialmente mais 

estimulante, aspetos particularmente úteis na teletera-

pia com crianças. 

Quer numa modalidade, quer noutra, tenta-se envolver 

os cuidadores para a realização da atividade (sobretudo 

no caso das crianças) e estimula-se a participação, a co-

municação e o feedback verbal. 

As sessões têm um horário definido de início e fim e são 

realizadas num ambiente com privacidade e dedicado 

exclusivamente a este fim.  E cada terapeuta efetua um 

registo escrito semanal dos procedimentos realizados. 

Em altura de pandemia e de consequente readaptação 

dos serviços de saúde, esta é mais uma forma de acom-

panhamento dos doentes, dando resposta às suas neces-

sidades mesmo a partir do domicílio.  
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A Equipa de Apoio Psicossocial (EAPS), que reforça o De-

partamento de Cuidados Paliativos da Unidade Local de 

Saúde (ULS) do Nordeste, efetuou, no ano de 2019, 3.723 

acompanhamentos a doentes, familiares e casos de luto 

na região. 

A missão desta equipa - constituída por duas psicólogas, 

uma assistente social e uma educadora social - é prestar 

apoio psicossocial e espiritual a doentes com doença 

avançada e progressiva, bem como às respetivas famílias, 

pretendendo ainda alargar a sua ação com um programa 

de apoio ao voluntariado. 

Recorde-se que a EAPS da ULS Nordeste iniciou a sua ati-

vidade em dezembro de 2018, no âmbito do Programa 

HUMANIZA - Programa de Apoio Integral a Pessoas com 

Doenças Avançadas, da Fundação La Caixa. Coordenada 

pela diretora do Departamento de Cuidados Paliativos da 

ULS Nordeste, Dra. Liseta Gonçalves, a equipa atua em 

articulação com a Uni-

dade Domiciliária de 

Cuidados Paliativos da 

Terra Fria (que abran-

ge os concelhos de 

Bragança, Macedo de 

Cavaleiros e Vinhais) e 

com a Unidade de Cui-

dados Paliativos da 

Unidade Hospitalar de 

Macedo de Cavaleiros.  

Humanização de 

cuidados 

No âmbito da atuação 

da EAPS da ULS Nordeste foram registados 505 novos do-

entes e 1.495 seguimentos, a que se juntam 525 novos 

familiares e 1.052 seguimentos, mais 91 casos novos de 

luto e 55 seguimentos, totalizando assim 3.723 ações de 

acompanhamento efetuadas pela equipa ao longo do pas-

sado ano. 

Paralelamente foram também desenvolvidas, de forma 

periódica, diversas atividades, num contexto de humani-

zação de cuidados, envolvendo música, teatro, poesia, 

contos, culinária e até estética. Estas iniciativas, envolven-

do a colaboração de parceiros da comunidade, têm possi-

bilitado aos doentes internados na Unidade de Cuidados 

Paliativos em Macedo de Cavaleiros uma melhor qualida-

de de vida, diminuindo sentimentos de ansiedade, triste-

za, mal-estar e falta de sentido da vida, impulsionando 

simultaneamente o bem-estar psicológico e emocional 

dos seus familiares.   

Equipa de Apoio Psicossocial continua a reforçar 

Cuidados Paliativos da ULS do Nordeste  
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Nesse contexto, e também fruto da parceria entre a ULS 

Nordeste e a Fundação La Caixa, foram recentemente 

atribuídos por esta última às equipas de cuidados paliati-

vos dois tablets, com o objetivo de facilitar a comunica-

ção entre doentes internados com restrição de visitas 

pela contingência COVID-19 e as suas famílias. Esta é, 

assim, mais uma iniciativa de humanização dos cuidados 

que promove a aproximação entre aqueles que numa 

altura extremamente delicada estão sujeitos a um dis-

tanciamento físico forçado.  

Proximidade 

Os doentes e as suas famílias beneficiam, com esta equi-

pa, de auxílio indispensável à adaptação a uma situação 

de grande impacto emocional. E durante o processo de 

luto, os familiares recebem também o apoio necessário 

para lidar da melhor forma possível com a perda do seu 

ente querido.  

Através de um apoio integral, integrado e diferenciado, a 

EAPS complementa, desta forma, a resposta dada pelo De-

partamento de Cuidados Paliativos da ULS Nordeste aos 

doentes com necessidades paliativas e seus familiares.  

Trata-se de um projeto inclusivo e integrador, o qual a 

ULS Nordeste se congratula por acolher na sua área de 

abrangência, graças à Fundação La Caixa – uma organiza-

ção espanhola sem fins lucrativos que atua desde 1904 

no sentido de promover uma sociedade mais justa e 

igualitária, agora também em Portugal e, em particular, 

no distrito de Bragança.  
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A Unidade Local de Saúde do Nordeste, através do Serviço 

de Medicina Física e Reabilitação (MFR), confecionou al-

guns Equipamentos de Proteção Individual (EPI) para se-

rem utilizados pelos profissionais que se encontram em 

áreas dedicadas à avaliação e tratamento de doentes sus-

peitos de COVID-19. 

Os profissionais do Serviço de MFR utilizaram o tempo 

que têm disponível para aumentar a oferta de equipa-

mento de proteção individual na instituição, contribuindo 

assim para ajudar colegas que estão na linha da frente no 

combate à COVID-19. 

Neste sentido, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e 

terapeutas da fala desenvolveram moldes e começaram a 

costurar cogulas e cobre botas em TNT para serem utiliza-

dos por profissionais da ULS do Nordeste. 

Os profissionais do Serviço de MFR continuaram a desen-

volver o seu trabalho no atendimento aos utentes, adap-

tado no âmbito da pandemia de COVID-19, pelo que a 

produção de EPI foi uma tarefa adicional implementada 

pelos profissionais deste Serviço para ajudar no combate 

a esta doença. 

O Grupo Coordenador Local do PPCIRA – Programa de 

Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistência aos 

Antimicrobianos da ULS do Nordeste agradece aos cole-

gas do Serviço de MFR o “excelente trabalho levado a ca-

bo para proteger os profissionais que estão a trabalhar 

nas áreas dedicadas à COVID-19”. 

Produção de equipamento de proteção na ULS 

do Nordeste 
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Na Unidade Hospitalar de Macedo de Cavaleiros, a cola-

boradora Fátima Vinhas, do Serviço de Apoio Geral, tam-

bém confecionou alguns Equipamentos de Proteção Indi-

vidual para serem utilizados pelos profissionais da linha 

da frente no combate à COVID-19. 

Fátima Vinhas tem uma vasta experiência na área da cos-

tura e dedicou o seu tempo a fazer cogulas e cobre botas 

em TNT para serem utilizados por profissionais de saúde 

da ULS do Nordeste. 

O Grupo Coordenador Local do PPCIRA – Programa de 

Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistência aos 

Antimicrobianos da ULS do Nordeste “agradece a todos 

aqueles que dedicaram parte do seu tempo a confecionar 

equipamento para proteger os profissionais que estão a 

trabalhar nas áreas dedicadas à COVID-19”.  

Produção de equipamento de proteção na  

Unidade Hospitalar de Macedo de Cavaleiros 
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A Polícia de Segurança Pública, a Guarda Nacional Repu-

blicana, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, e os Cor-

pos de Bombeiros de Bragança e de Mirandela uniram-

se, no dia 17 de abril, numa ação pública de agradeci-

mento e de homenagem aos profissionais de saúde, 

“pelo trabalho abnegado que têm executado em prol 

dos concidadãos, correndo os riscos inerentes a quem 

está na frente da batalha”, no combate à Covid-19.  

Esta iniciativa das forças e serviços de segurança e de 

socorro realizou-se junto aos hospitais de Bragança e de 

Mirandela, onde foi ouvido o hino nacional e depois uma 

longa salva de palmas, bem como as sirenes das viaturas 

presentes. 

Os profissionais dos diversos serviços de saúde também 

aplaudiram, agradecendo este gesto de reconhecimento, 

e retribuindo de igual forma o seu agradecimento aos 

promotores da iniciativa, por também eles se encontra-

rem no exercício das suas funções a contribuir para com-
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da ULS do Nordeste que combatem a COVID-19 
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bater a pandemia. Este agradecimento foi expresso tanto 

nas palmas e vozes dos colaboradores da ULS Nordeste, 

como através dos elementos do Conselho de Administra-

ção, a Diretora Clínica dos Cuidados Hospitalares, Dra. 

Eugénia Madureira, em Bragança, como da Vogal Executi-

va, Dra. Aida Palas, em Mirandela. 

Neste esforço conjunto, a ULS do Nordeste agradece a 

todos (muitos) os que, a título individual ou coletivo, têm 

apoiado das mais diversas formas o trabalho dos profis-

sionais desta instituição de saúde em toda a região. Esse 

apoio tem sido fundamental para ganhar terreno na luta 

diária contra o novo coronavírus.  

Neste período tão peculiar, a solidariedade demonstrada 

constitui um incentivo extraordinário e um motivo de 

alento na missão de cuidar, com afinco, cada vez mais, e 

principalmente, melhor. Bem-hajam!   

EVENTOS PÓS-PANDEMIA COVID-19 

Homenagem aos profissionais no Dia  

Internacional do Enfermeiro 

O Jardim-de-Infância da Estação, em Bragança, através 

das crianças, educadores e pais, presta homenagem a to-

dos os enfermeiros, no Dia Internacional de-

dicado a estes profissionais de saúde, através 

de um vídeo que reúne mensagens de agra-

decimento pela dedicação e profissionalismo 

com que cuidam dos outros.  

Nesta data comemorativa, a Unidade Local 

de Saúde do Nordeste também deixou um 

agradecimento a todos os profissionais pelo 

empenho, esforço e dedicação no desempe-

nho da sua missão, e deixou ainda um obri-

gado a todos aqueles que se envolveram nesta justa ho-

menagem. 
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A COVID-19, surgida de forma repentina e avassaladora, tomou conta do mundo em geral e de cada ser humano em 

particular, revelando-se como o maior desafio dos últimos cem anos. Face à total impossibilidade de manter a rotina 

de até então, cada um de nós se viu forçado a adaptar a vida em todas as suas dimensões, como nunca se havia pen-

sado, a não ser em relatos de ficção científica. 

Representando um repto difícil para a população e os hábitos instituídos, a infeção pelo novo coronavírus foi, para 

as instituições do Serviço Nacional de Saúde e os profissionais que nelas desempenham funções, um combate colos-

sal. Também a Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste teve de se ajustar a uma inesperada e difícil realidade, no 

sentido de garantir a melhor resposta face à pandemia, tendo em conta, simultaneamente, as necessidades dos do-

entes e a segurança dos profissionais. Isto, de forma dinâmica, acompanhando em permanência a evolução epidemi-

ológica da doença, o que se traduziu numa verdadeira revolução e reinvenção do cuidar.  

Algo que só foi possível graças ao profissionalismo, dedicação e resiliência - extremos e constantes - de todos no de-

sempenho das suas funções, e por vezes até para além delas. Cuidados de Saúde Primários, Hospitalares e de Saúde 

Pública foram exemplares na forma como se adaptaram, articularam e lutaram no terreno contra a COVID-19. 

Aliada a esta capacidade extraordinária dos profissionais da ULS Nordeste esteve o apoio da sociedade civil, o qual, 

tanto de forma coletiva como a título individual, muito contribuiu para se enfrentar melhor a ameaça do vírus SARS-

CoV-2. 

A todos, o Conselho de Administração expressa o seu maior reconhecimento e agradecimento. Bem hajam! 

Agora, em fase de desconfinamento da população, e na tentativa de regresso a uma vida o mais próximo possível da 

anterior normalidade do quotidiano, mas em que ainda não existe uma cura ou vacina para a COVID-19, deixa-se 

também um pedido fundamental: que sejam cumpridas, sem exceção, as medidas de proteção e de segurança reco-

mendadas pela Direção Geral da Saúde. Uso de máscara, regras de higiene e de etiqueta respiratória e distancia-

mento físico. Porque só juntos vamos conseguir travar este coronavírus!  

 

 

O Presidente do Conselho de Administração 

Dr. Carlos Alberto Vaz 
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Mensagem do Presidente do Conselho de  

Administração da ULS do Nordeste 
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Apoio psicológico: para que não sofra sozinho(a)  

A atual pandemia da COVID-19 motivou alterações pro-

fundas na vida das pessoas, no quotidiano familiar e do 

trabalho. A necessidade de adaptação à mudança, com 

o isolamento e o afastamento social, colocou todos os 

cidadãos sobre uma pressão psicológica por vezes difícil 

de controlar. 

Falar com pessoas em quem confie, nomeadamente fami-

liares e/ou amigos, pode ajudar no domínio de emoções 

negativas. No entanto, se sentir que não é suficiente, tem 

disponível um serviço de aconselhamento psicológico por 

via telefónica. 

Esta ajuda pode ser prestada em proximidade, através da 

Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste ou de forma 

central pelo Serviço Nacional de Saúde (SNS). 

 

Próximo de si 

 

Se se sentir muito angustiado(a) ou perturbado(a), a ULS 

do Nordeste tem em funcionamento uma Linha de Apoio 

Psicológico à Comunidade, que pode contactar pelo nú-

mero 273 302 850, de segunda a sexta-feira, entre as 09h 

e as 17h30m. Nesse caso será acompanhado por profis-

sionais do Departamento de Saúde 

Mental desta entidade, que estão pron-

tos para o(a) ouvir, aconselhar e apoiar. 

Outra alternativa é o Serviço de Acon-

selhamento Psicológico do SNS, inte-

grado na linha telefónica do SNS 24, e 

que pode consultar através do núme-

ro 808 24 24 24. Este serviço funciona 

24h/dia, 7 dias por semana, e está dis-

ponível tanto para utentes como para 

profissionais que se encontrem a pres-

tar cuidados de saúde. 

Ambas as linhas, do SNS e da ULS Nordestes, têm os se-

guintes objetivos:  

• Gerir emoções (stresse, ansiedade, angústia, medo) 

em situação de crise; 

• Promover a resiliência psicológica; 

• Diminuir a probabilidade de desenvolver problemas 

de saúde mental na sequência da crise pandemia 

por COVID-19; 

• Promover o aumento do sentimento de segurança da 

população e dos profissionais de saúde; 

• Orientar para outras respostas específicas, em caso 

de necessidade identificada. 

As chamadas são atendidas por psicólogos(as) clínicos(as), 

que desenvolvem uma abordagem focada na intervenção 

psicológica no contexto de crise. Mantendo total sigilo, é 

obtido o consentimento informado do utente no início de 

cada chamada, mas nenhuma das chamadas telefónicas 

neste âmbito é gravada.  

Não tem de ficar sozinho(a) com as suas preocupações!  
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Ministra da saúde visitou serviços da uls do 

nordeste antes da pandemia da covid-19 p.3 
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- ULS do Nordeste acolhe 63 médicos internos em 2020  p.13 
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Mirandela p.14 
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ÍNDICE* 

* Eventos e atividades realizados nos meses de janeiro e fevereiro (antes da pandemia COVID-19) 
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Ministra da Saúde visitou a Unidade Local de  

Saúde do Nordeste 

A Ministra da Saúde, Marta Temido, fazendo-se acom-

panhar por dirigentes do Ministério da Saúde, nomea-

damente da ARS Norte e do Conselho de Administração 

da Unidade Local de Saúde do Nordeste, visitou, no dia 

26 de fevereiro, as Unidades Hospitalares de Bragança 

e de Macedo de Cavaleiros e o Centro de Saúde de Mi-

randela I. 

Na Unidade Hospitalar de Bragança visitou a nova ala de 

Medicina Interna, em construção e que estará pronta 

brevemente, que apresenta características inovadoras 

nesta área e irá disponibilizar cuidados de nível intermédio. 

Este novo Serviço, que repre-

senta um investimento na 

ordem dos 398 mil euros, irá 

disponibilizar 19 camas 

(enfermarias de duas camas 

com instalações sanitárias 

dedicadas), um quarto de 

isolamento com pressão ne-

gativa, devidamente equipa-

do para receber situações 

clínicas com infeções graves, 

garantindo a segurança e 

bem-estar dos doentes e dos 

profissionais, bem como vá-

rias salas/gabinetes de traba-

lho, entre eles um espaço 

dedicado exclusivamente à 

monitorização dos doentes. 

No Serviço de Pneumologia, 

que presta assistência pneu-

mológica diferenciada e hu-

manizada aos doentes na 

área das doenças respiratórias numa ótica de articulação 

entre os Cuidados de Saúde Hospitalares e os Cuidados 

de Saúde Primários, destaque para a aquisição pela ULS 

do Nordeste de um novo pletismógrafo, que representa 

um investimento na ordem dos 57 mil euros. 

Trata-se de um equipamento moderno, adaptado para 

doentes com mobilidade reduzida, que permite a realiza-

ção de provas funcionais respiratórias, entre as quais ple-

tismografias corporais, espirometrias, estudos da difusão 

pulmonar, estudos das pressões respiratórias, provas de 

broncodilatação, entre outras. 
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Obras de modernização das instalações hospitalares 
 

A Ministra da Saúde passou ainda pelo local onde irá ser 

construído o novo edifício com Bloco Operatório, Central 

de Esterilização e Laboratório de Patologia Clínica. 

Trata-se de um Investimento global de mais de 3 milhões 

de euros, financiado em cerca de 2,5 milhões por fundos 

comunitários, através do Programa Operacional Regional 

do Norte – Norte 2020. 

Será construído de raiz um edifício com 3 pisos e uma 

área total de 711m2, fazendo a interligação entre o edifí-

cio principal do Hospital e o Serviço de Urgência Médico-

Cirúrgica, ao qual dará um apoio fundamental. 

O Bloco Operatório contará com 3 salas de operações 

(duas destinadas a cirurgia programada e uma para cirur-

gias urgentes), 2 salas de indução (anestesia), zona de 

recobro com 6 camas e diversos espaços de apoio. 

A Central de Esterilização terá circuitos totalmente inde-

pendentes de transporte de materiais, assim como de 

circulação de pessoas, garantindo toda a segurança im-

prescindível nos procedimentos deste foro. 

O Laboratório de Análises será consti-

tuído por um moderno posto de co-

lheita para análises com 4 salas de 

recolha e uma ampla sala de espera, 

com 60m2. Terá ainda Laboratórios de 

microbiologia, bioquímica, imunologia, 

hematologia e imunohemoterapia. 

A ULS do Nordeste vai efetuar ainda 

um investimento global no valor de 10 

milhões de euros, que contempla 

obras estruturantes nas Unidades 

Hospitalares de Bragança, Macedo de 

Cavaleiros e de Mirandela, bem como 

a reconversão integral dos respetivos 

sistemas energéticos.  

Este projeto - orçado em 3,6 M€ para 

o Hospital de Bragança, 2,9 M€ para o 

Hospital de Macedo de Cavaleiros e 

3,5 M€ o Hospital de Mirandela - tem 

já financiamento comunitário aprova-

do em 95 por cento, no âmbito de uma candidatura apre-

sentada ao PO_SEUR - Programa Operacional Sustentabi-

lidade e Eficiência no Uso de Recursos. Pelo que está em 

curso a preparação do respetivo concurso, de modo a dar 

início aos trabalhos previstos.  

Nesse âmbito, irão ser realizados trabalhos diversos de 

construção civil e de engenharia, como substituição de 

caixilharias de alumínio com corte térmico, pintura, entre 

outros. Será também realizada a reconversão dos siste-

mas energéticos, possibilitando a gestão inteligente da 

energia nos edifícios hospitalares, com muito maior efici-

ência e menor impacto ambiental. Prevê-se uma redução 
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de consumo de energia primária de cerca de 30 por cento.  

A beneficiação vai rer ser realizada através da utilização 

de LED em toda a iluminação, de aquecimento de água 

quente por painéis solares térmicos, instalação de um 

sistema de gestão técnica centralizado, isolamento de 

fachadas, novos envidraçados, troca de equipamento de 

produção e distribuição térmica e produção de eletricida-

de por painéis fotovoltaicos, para autoconsumo.  

Trata-se, pois, de um dos maiores e mais relevantes in-

vestimentos da Unidade Local de Saúde do Nordeste, 

com reflexos assinaláveis na melhoria das suas condições 

assistenciais. 
 

Serviço de Imagiologia de Bragança requalificado 
  

A visita à Unidade Hospitalar de Bragança incluiu ainda o 

Serviço de Imagiologia, que foi recentemente alvo de 

obras de beneficiação do espaço físico e de investimen-

tos ao nível da instalação de equipamentos. Destaque 

para a aquisição de um novo equipamento de Raio-X, um 

investimento na ordem dos 65 mil euros, que permite 

realizar exames com qualidade e segurança para os doentes. 

Neste Serviço foram ainda realizados trabalhos de cons-

trução civil em duas salas de exame, dotando-as de con-

dições físicas mais agradáveis e confortáveis para a reali-

zação de meios de diagnóstico. 
 

Reforço da investigação na área da Saúde e do Ensino 
  

Na Unidade Hospitalar de Bragança, foi ainda formaliza-

do um protocolo entre a Unidade Local de Saúde do Nor-

deste e o Instituto Politécnico de Bragança, tendo em 

vista a criação do CleanTech Health Center (CHC), um 

Centro para o Desenvolvimento da Medicina de Reabilita-

ção e Tecnologias Hospitalares Limpas. 

Este projeto, que será desenvolvido 

em conjunto pelas duas institui-

ções, contempla a criação de uma 

estrutura de investigação e de for-

mação avançada na área da promo-

ção da eficiência e da sustentabili-

dade nos Cuidados de Saúde, com 

base na utilização de tecnologias 

digitais e Ciência de Dados. 

Na sua intervenção, a Ministra da 

Saúde, Marta Temido, enalteceu o 

trabalho de qualidade que tem vin-

do a ser desenvolvido pela ULS do 

Nordeste ao nível da assistência aos 

doentes e deixou a garantia de que 

serão contratados mais médicos de 

Medicina Geral e Familiar e das es-

pecialidades hospitalares mais ca-

renciadas para fazer face às neces-

sidades existentes na região. 
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Visita ao Hospital de Macedo de Cavaleiros 

Na Unidade Hospitalar de Macedo de Cavaleiros, a Mi-

nistra da Saúde visitou o Departamento de Cuidados 

Continuados e Paliativos, que é constituído por: 

- Unidade de Paliativos com 12 camas; 

- Unidade de Convalescença com 15 camas; 

- 3 Equipas Comunitárias de Suporte em Cuidados Paliativos: 

- Terra Fria (com equipas nos concelhos de Bra-

gança, Macedo de Cavaleiros e 

Vinhais) - Planalto Mirandês 

(com equipas nos concelhos de 

Miranda do Douro, Mogadouro 

e Vimioso) 

- Alfândega da Fé 

- Equipa Intra Hospitalar de Suporte em 

Cuidados Paliativos 

- Consulta Externa de Cuidados Paliativos  

- Hospital de Dia. 

 

Centro de Saúde de Mirandela I  

  

Na passagem pela ULS do Nordeste, a Mi-

nistra da Saúde visitou ainda o Centro de 

Saúde de Mirandela I, que se destaca pelos 

bons resultados, a nível nacional, em rela-

ção ao desempenho assistencial. 

Segundo os dados disponibilizados no por-

tal do SNS BI-CSP (Bilhete de Identidade 

dos Cuidados de Saúde Primários), que re-

portam a julho de 2019, a Unidade de Cui-

dados de Saúde Personalizados (UCSP) de 

Mirandela I liderava a tabela nacional das 

UCSPs, com um Índice de Desempenho Glo-

bal (IDG) de 93,7. No mesmo período, a Unidade de 

Cuidados na Comunidade (UCC) de Mirandela ocupava 

o 7.º lugar ao nível da região Norte com um IDG de 

88,9. 

Esta visita enquadra-se no trabalho de proximidade às 

pessoas desenvolvido pelo Ministério da Saúde, com o 

objetivo de conhecer de perto a realidade nas diferen-

tes regiões e de direcionar medidas que possam colma-

tar as necessidades existentes. 
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Unidade de Hospitalização Domiciliária apresentada 

em sessão do SNS dedicada a esta temática 

A Unidade de Hospitalização Domiciliária da Unidade Lo-

cal de Saúde (ULS) do Nordeste foi apresentada pela Dire-

tora Clínica para os Cuidados de Saúde Hospitalares, Dr.ª 

Eugénia Madureira, na sessão dedicada ao tema 

“Hospitalização Domiciliária – Balanço e Desafios 2020”, 

promovida pelo Ministério da Saúde, que decorreu no dia 

21 de janeiro, em Beja. 

Nesta sessão, que contou com a presença da Ministra da 

Saúde, Prof.ª Dr.ª Marta Temido, esteve também presen-

te o Presidente do Conselho de Administração da ULS do 

Nordeste, Dr. Carlos Vaz. 

A Diretora Clínica para os Cuidados de Saúde Hospitalares 

da ULS do Nordeste integrou o painel subordinado ao 

tema “Acreditação e indica-

dores de qualidade”, tendo 

apresentado o trabalho de-

senvolvido pela Unidade de 

Hospitalização Domiciliária 

da ULS Nordeste do ponto 

de vista dos indicadores de 

qualidade.  

A funcionar desde o início de 

julho do ano passado, esta 

valência de internamento no 

domicílio disponibiliza cinco 

camas e conta com uma 

equipa de 12 médicos, 12 

enfermeiros, com apoio das 

áreas de Farmácia, Assistên-

cia Social e Nutrição. 

De realçar que a hospitaliza-

ção domiciliária é uma alter-

nativa ao internamento hospitalar convencional, obedece 

a critérios clínicos e sociais, e o acompanhamento dos 

doentes em casa é garantido por uma equipa multidisci-

plinar através de visitas domiciliárias ao longo do dia e 

noite e com apoio durante 24 horas. 

Na sessão “Hospitalização Domiciliária – Balanço e Desafi-

os 2020” foram abordadas diversas áreas relacionadas 

com esta temática, desde a contratualização à certifica-

ção, passando pela estratégia de integração de doentes, 

pelas diferentes áreas de resposta da hospitalização do-

miciliária, desempenho das equipas, fatores críticos e de 

sucesso e pelos indicadores de qualidade. 
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ULS do Nordeste com resultados de excelência 

em avaliação da Entidade Reguladora da Saúde 

A Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste obteve re-

sultados de excelência na segunda avaliação anual de 

2019 levada a cabo pela Entidade Reguladora da Saúde 

(ERS), no âmbito do Sistema Nacional de Avaliação em 

Saúde (SINAS) – módulo SINAS@Hospitais, cumprindo 

todos os critérios para a prestação de cuidados de saúde 

de qualidade. 

A ULS Nordeste obteve a classificação máxima (de nível 

III), na dimensão Excelência Clínica, na área dos Cuidados 

Intensivos, na Unidade Hospitalar de Bragança, na área 

de Ortopedia (artroplastias da anca e do joelho), na Uni-

dade Hospitalar de Macedo de Cavaleiros, e na área de 

Cuidados Transversais (tromboembolismo venoso no in-

ternamento), na Unidade Hospitalar de Mirandela. 

As áreas de Cardiologia (Enfarte Agudo do Miocárdio), 

nas Unidades Hospitalares de Macedo de Cavaleiros e de 

Mirandela, Cirurgia de Ambulatório, na Unidade Hospita-

lar de Mirandela, Ginecologia (histerectomias), Cirurgia 

Geral (cirurgia do cólon), Ginecologia / Obstetrícia (partos 

e cuidados pré-natais), Pediatria (cuidados neonatais) e 

Cuidados Transversais (tromboembolismo venoso no in-

ternamento), na Unidade Hospitalar de Bragança, e Neu-

rologia (Acidente Vascular Cerebral), na Unidade Hospita-

lar de Macedo de Cavaleiros, obtiveram classificação de 

excelência de nível II.  

Também as áreas de Neurologia (Acidente Vascular Cere-

bral), nas Unidade Hospitalar de Bragança e de Mirande-

la, Cardiologia (Enfarte Agudo do Miocárdio), na Unidade 

Hospitalar de Bragança, e Cirurgia de Ambulatório e Cui-

dados Transversais (tromboembolismo venoso no inter-

namento), na Unidade Hospitalar de Macedo de Cavalei-

ros, obtiveram classificação de excelência de nível I. 

Nesta avaliação da ERS, a ULS Nordeste obteve ainda 

classificação máxima, de nível III, nas dimensões Seguran-

ça do Doente, Focalização no Utente e Adequação e Con-

forto das Instalações nas três Unidades Hospitalares.  

Na sequência destes resultados de excelência, a ULS do 

Nordeste enaltece o empenho e dedicação de todos os 

seus colaboradores na melhoria contínua da qualidade da 

assistência prestada pelos diferentes Serviços de Saúde à 

população do distrito de Bragança. 
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Cuidados Primários desenvolvem projeto de 

literacia sobre utilização correta dos Serviços   

“Aprender a usar para ter quando precisar”. É o novo 

projeto promovido pelo Departamento de Cuidados Pri-

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

com o objetivo de capacitar os cidadãos da área de 

abrangência desta entidade para a utilização adequada 

do Sistema de Saúde - conforme preconizado pelo Plano 

de Ação para a Literacia em Saúde 2019 – 2021 da Dire-

ção Geral da Saúde (DGS). 

Este projeto, adequado à diversidade de cada território 

ou público-alvo de cada Centro de Saúde da região, será 

posto em prática através de valências como as Unidades 

de Cuidados na Comunidade e as Unidades Móveis de 

Saúde, mas envolvendo também os diversos parceiros 

locais que a ele se desejem associar. 

Pretende-se assim dotar a população de conhecimentos 

diversos no âmbito da utilização correta do sistema de 

saúde, nomeadamente: direitos e deveres dos utentes, o 

Serviço Nacional de Saúde (SNS) ao longo da vida, 

“navegar” no SNS (SNS 24, Área do Cidadão, Portal do 

SNS, Biblioteca Literacia em Saúde), emergência em saú-

de (doença súbita grave ou acidente e Número Europeu 

de Emergência 112),  recursos para outras necessidades 

(linhas de emergência como por exemplo em casos de 

violência doméstica) e primeiros socorros. 

Serão utilizados recursos didáticos diversos, uns já dispo-

nibilizados pelas entidades do Ministério da Saúde e ou-

tros adaptados pela ULS do Nordeste. 

Este projeto é tanto mais importante quando está com-

provado que uma baixa literacia em saúde pode dar ori-

gem, por exemplo, a um maior número de internamentos 

e a uma utilização mais frequente de serviços de urgência 

e, também, a uma menor prevalência de atitudes indivi-

duais e familiares preventivas no campo da saúde. Ou 

seja, a uma menor qualidade de vida.  

Para atestar o sucesso do projeto que agora se inicia es-

tão já definidos indicadores de avaliação, entre os quais a 

taxa de adesão das Unidades de Cuidados na Comunida-

de da ULS do Nordeste, o número de utentes abrangidos 

e o número de atividades realizadas. 
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Espera-se assim contribuir para a formação de cidadãos 

mais capacitados e conscientes da importância da toma-

da de decisões promotoras de uma melhor saúde, bem-

estar e qualidade de vida. 

O projeto “Aprender a usar para ter quando precisar” foi 

apresentado pela enfermeira Anabela Martins durante a 

primeira reunião de 2020 do Departamento de Cuidados 

de Saúde Primários da ULS do Nordeste, que se realizou 

no dia 04 de fevereiro em Macedo de Cavaleiros. 

Além desta iniciativa foram abordados no encontro ou-

tras temáticas como a consulta a tempo e horas, pela 

Dra. Joana Vicente; auditoria clínica sobre a DPOC – Do-

ença Pulmonar Obstrutiva Crónica, pelo Dr. Filipe Vaz; 

testes rápidos para deteção de strptococcus, pela Dra. 

Filipa Ladeiro, Governação Clínica e de Saúde, pelo Dr. 

Lino Olmo e ainda o desempenho das Unidades, pela Dra. 

Sofia Rodrigues, em articulação com a Direção do Depar-

tamento de Cuidados de Saúde Primários.   
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A Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste tem em fun-

cionamento uma central telefónica de atendimento inte-

grado e focado no utente.  Sob a responsabilidade do 

Serviço de Apoio Geral, a nova equipa é constituída por 

12 pessoas, que, após um processo de seleção e forma-

ção especializada, deram agora início a este projeto.  

Está assim garantido um atendimento de excelência a 

todas as ligações telefónicas, entre as 08h00H e as 

22h00H, de segunda a domingo. 

Este é o primeiro passo de um projeto mais abrangente 

desta Unidade Local de Saúde, com total focalização no 

utente, o qual contempla também a implementação de 

um call center para futuro apoio telefónico na vertente 

administrativa, incluindo a gestão de marcações de atos 

clínicos.  

Correspondendo a um investimento global no valor de 

735 mil euros - comparticipado em 85 por cento por fun-

dos comunitários no âmbito de uma candidatura apre-

sentada ao programa Portugal 2020 - o projeto está a ser 

concretizado com o apoio do Serviço de Informática e 

Comunicações da ULS do Nordeste, em conjunto com os 

Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS). 

Este projeto integrado de atendimento ao utente consti-

tui uma mais-valia decisiva para a excelência que se pre-

tende como marca assistencial desta Unidade Local de 

Saúde. 

Nova central telefónica com atendimento de 

excelência integrado e focado no utente 
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A Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste acolhe 63 

médicos internos, 46 de Formação Geral e 17 de Forma-

ção Específica nas áreas de Cuidados de Saúde Hospitala-

res, de Cuidados de Saúde Primários e de Saúde Pública, 

que, durante este ano, vão aprofundar a sua formação 

nos Serviços de Saúde da Instituição.  

Os jovens médicos foram recebidos na instituição, no dia 

02 de janeiro, numa sessão de boas-vindas que contou 

com a presença do presidente do Conselho de Adminis-

tração da ULS do Nordeste, Dr. Carlos Vaz, da Diretora 

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

génia Madureira, do Enfermeiro Diretor, Enf.º Urbano 

Rodrigues, da Diretora do Internato Médico Hospitalar, 

Dr.ª Elisabete Pinelo, e da representante da Comissão de 

Internos, Dr.ª Filipa Rodrigues.  

Nas palavras de boas-vindas dirigidas aos médicos que 

vão iniciar a sua formação na ULS do Nordeste, o presi-

dente do Conselho de Administração enalteceu a capaci-

dade de acolhimento da instituição e da cidade de Bra-

gança, o que permitirá a estes jovens conciliar as áreas 

profissional e social. E reconheceu ainda o importante 

contributo dos clínicos em formação para a melhoria da 

qualidade da assistência prestada aos utentes.  

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

Hospitalares deixou palavras de incentivo e de motivação 

aos jovens médicos, salientou a disponibilidade da insti-

tuição para que possam desenvolver o seu trabalho neste 

período formativo e apelou à importância da humaniza-

ção dos cuidados de saúde. “Durante o vosso percurso 

irão curar algumas vezes, aliviar quase sempre e confor-

tar sempre”, realçou a Dr.ª Eugénia Madureira, acrescen-

tando que o Serviço Nacional de Saúde tem uma elevada 

capacidade formativa, que permite aos médicos aprofun-

dar os seus conhecimentos e valorizar as suas competên-

cias a nível profissional.  

Os internos de Formação Geral irão desenvolver a sua 

formação prática, ao longo deste ano, no Internato Médi-

co das seguintes especialidades: Medicina Interna, Pedia-

tria, Cirurgia, Cuidados de Saúde Primários e mais uma 

área clínica à sua escolha.  

Por sua vez, os internos de Formação Específica dedica-

rão o ano de 2020, na ULS do Nordeste, a aprofundar a 

sua experiência nas especialidades de Medicina Interna 

(três internos), Cirurgia Geral (um interno), Psiquiatria 

(um interno), Ortopedia (um interno), Patologia Clínica 

(um interno), Medicina Geral e Familiar (oito internos) e 

Saúde Pública (dois internos). 

ULS do Nordeste acolhe 63 médicos internos em 

2020 
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Cuidados ao doente em diálise reuniram 300 

pessoas em Mirandela 

Cerca de 300 pessoas marcaram presença no seminário: 

Cuidar do Doente em Diálise – Uma abordagem integral, 

entre profissionais de saúde, doentes, cuidadores e ou-

tros participantes com interesse no tema.  

A iniciativa, que decorreu no dia 20 de fevereiro, no Audi-

tório Municipal de Mirandela, surge de uma parceria en-

tre a Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste e a 

Tecsam – Tecnologia e Serviços Médicos, no âmbito do 

Plano Local de Saúde (PLS) daquela ULS, com o apoio da 

Câmara Municipal de Mirandela. 

Destinado a profissionais de saúde – médicos, enfermei-

ros, psicólogos, assistentes sociais, nutricionistas, farma-

cêuticos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas – mas 

também a doentes renais e a cuidadores dos mesmos 

(formais e informais), este seminário apresentou-se como 

uma oportunidade fundamental de partilha de saberes e 

de experiências sobre as necessidades, expetativas e difi-

culdades inerentes ao acompanhamento do doente em 

diálise. 

Em debate estiveram 

temas como o início 

do processo de diáli-

se, a reabilitação do 

doente renal, a ade-

são e reconciliação 

terapêutica, os cuida-

dos com o acesso vas-

cular, a sobrecarga 

emocional do cuida-

dor, cuidados nutrici-

onais, pé diabético e 

suas complicações e 

ainda a articulação entre médico de família, cuidador e clí-

nica de hemodiálise. 

http://intranet.ulsne.min-saude.pt/apoio/comunicacao/Paginas/Cuidados%20ao%20doente%20em%20diálise%20reuniram%20300%20pessoas%20em%20Mirandela.pdf
http://intranet.ulsne.min-saude.pt/apoio/comunicacao/Paginas/Cuidados%20ao%20doente%20em%20diálise%20reuniram%20300%20pessoas%20em%20Mirandela.pdf
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ULS do Nordeste promove estágios para  

estudantes 

A Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste promove 

estágios para estudantes, que têm a oportunidade de de-

senvolver a sua formação em contexto laboral nos Servi-

ços da instituição. 

Neste âmbito, a ULS do Nordeste acolheu recentemente 

um grupo de seis finalistas do curso de Gestão da Escola 

Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico 

de Bragança (IPB), que estão a desenvolver a sua forma-

ção no Serviço de Recursos Humanos, no Serviço de Con-

tabilidade e Gestão 

Financeira, no Serviço 

de Compras e Logísti-

ca, no Gabinete de 

Planeamento e Con-

trolo e na Auditoria 

Interna. 

Na chegada à institui-

ção, os jovens foram 

recebidos pelo diretor 

do Serviço de Recur-

sos Humanos, Dr. José 

Teixeira, que efetuou 

uma apresentação da 

ULS do Nordeste ao 

nível da sua organiza-

ção, área de abran-

gência e áreas de in-

tervenção. 

Durante esta forma-

ção, os estudantes 

têm oportunidade de 

conhecer de perto a dinâmica dos Serviços em que estão 

integrados, desenvolvendo assim experiência prática em 

contexto de trabalho, que é fundamental ao nível do seu 

enriquecimento pessoal e profissional. 

A ULS do Nordeste tem vindo a promover formação em 

contexto de trabalho em diferentes áreas, com destaque 

para os estágios nas áreas da Saúde, através da coopera-

ção com instituições de ensino superior, entre as quais o 

IPB, que reconhecem a idoneidade formativa da instituição.  
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A equipa de Saúde Escolar de Alfândega da Fé promoveu, 

nos dias 10 e 11 de fevereiro, sessões de formação sobre 

Suporte Básico de Vida Pediátrico para os profissionais 

das escolas do concelho. 

Esta formação decorreu no Jardim-de-Infância da Miseri-

córdia e no Agrupamento de Escolas de Alfândega da Fé e 

foi direcionada para educadores, professores e auxiliares. 

Pretendeu-se assim capacitar estes profis-

sionais, que lidam diariamente com as cri-

anças, com conhecimentos na área dos pri-

meiros socorros, para que possam intervir 

de forma adequada sempre que necessário. 

Esta formação, que contou com a participa-

ção ativa de alunos do 4.º ano de Enferma-

gem do Instituto Politécnico de Bragança, 

reveste-se da maior importância, tendo em 

conta que as crianças estão particularmente 

sujeitas a situações de obstrução da via aé-

rea. 

A principal causa de paragem cardiorrespi-

ratória na idade pediátrica é a hipoxia 

(baixa concentração de oxigénio nos tecidos 

orgânicos), como resultado de um processo 

de deterioração progressiva da função res-

piratória e, posteriormente, circulatória. 

Por isso, a prioridade na reanimação pediátri-

ca é a permeabilização da via aérea e a oxigena-

ção. 

Os procedimentos a adotar no Suporte de 

Vida Pediátrico são idênticos aos dos adul-

tos, mas, tendo em conta que as estruturas 

anatómicas das crianças são mais frágeis, 

todas as manobras têm que ser feitas com maior suavida-

de, para não causar traumatismos. 

Em situação de paragem cardiorrespiratória a intervenção 

inicial pode mesmo salvar vidas, pelo que esta formação é 

fundamental para os profissionais que trabalham direta-

mente com crianças. 

Formação em Suporte Básico de Vida Pediátrico 

promovida em Alfândega da Fé 

EVENTOS PRÉ-PANDEMIA COVID-19 



60 

 

ULS do Nordeste comemorou Dia Mundial do 

Doente 

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

no dia 11 de fevereiro, o Dia Mundial do Doente. 

Na Unidade Hospitalar de Bragança, o programa teve iní-

cio pelas 10 horas com a celebração da eucaristia, pelo 

capelão padre Estevinho Pires, seguindo-se a visita aos 

doentes internados e, à tarde, um sarau musical, no átrio 

do Hospital, por alunos da Escola Superior de Educação 

do Instituto Politécnico de Bragança, sob a orientação da 

professora Isabel Castro. 

Na Unidade Hospitalar de Mirandela, as comemorações 

tiveram início pelas 14:30 horas, com a celebração da eu-

caristia, pelo capelão padre António 

Cruz, seguindo-se igualmente a visita 

aos doentes internados acompanhada 

por alunos da Esproarte – Escola Profis-

sional de Arte de Mirandela, que entoa-

ram melodias pelos Serviços.  

Na Unidade Hospitalar de Macedo de 

Cavaleiros, a celebração da eucaristia 

decorreu pelas 14:30 horas, pelo cape-

lão padre João Rodrigues, seguindo-se a 

visita aos doentes internados.  

Nas três Unidades Hospitalares foi ainda 

distribuída uma lembrança alusiva à efe-

méride a todos os doentes e colaborado-

res. 

Esta iniciativa insere-se no trabalho de-

senvolvido pela ULS do Nordeste, no 

âmbito daquela que é a sua missão, ao 

nível da humanização dos Cuidados de 

Saúde, promovendo o bem-estar dos 

doentes. 
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Dia Mundial de Luta Contra o Cancro assinalado 

com palestra em Macedo de Cavaleiros 

A Equipa de Saúde Escolar de Macedo de Cavaleiros pro-

moveu, no dia 04 de fevereiro, a palestra intitulada 

“Cancro, igualdade de género e um pouco mais”, direcio-

nada para os alunos das turmas do 11.º ano do Agrupa-

mento de Escolas local. 

Esta palestra, proferida pela Dr.ª Joana Pimenta, por indi-

cação/orientação da Dr.ª Teresa Sarmento, médicas onco-

logistas do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto 

Douro a prestar também serviço na Unidade Local de Saú-

de do Nordeste, inseriu-se nas comemorações do Dia 

Mundial de Luta Contra o Cancro e teve como principal 

objetivo dar resposta às necessidades manifestadas pelos 

estudantes. 

Esta ação teve como principal 

objetivo desmistificar algumas 

ideias pré-concebidas sobre o 

cancro, informar sobre os factos 

reais da doença e sensibilizar/

mobilizar os alunos na luta con-

tra o cancro. Foram assim desta-

cadas as medidas que cabe a ca-

da um adotar ao nível da preven-

ção da doença. Dessas medidas 

salienta-se a campanha mundial 

“Eu sou… e Eu vou…”, que chama 

à atenção para ações individuais, 

em que cada um pode ter o po-

der de reduzir o impacto do can-

cro no próprio indivíduo e nas 

pessoas que lhe são queridas. 

Neste âmbito, destaque para 

a alimentação saudável, exercício 

físico, evitar o consumo de álcool, a cessação tabágica, a 

vacinação e evitar comportamentos de risco. Também foi 

solicitado aos alunos, como agentes promotores de saú-

de, que incentivassem a discussão sobre esta temática no 

seio familiar, lembrando a importância do cumprimento 

dos rastreios preconizados nos Cuidados de Saúde Primá-

rios, tais como rastreios do cancro colon retal, do cancro 

da próstata, do cancro da mama e do cancro do colo do 

útero.  

Participaram nesta palestra um total de 105 alunos, que 

participaram ativamente, colocando várias questões à 

preletora e tornando assim a sessão mais enriquecedora. 

EVENTOS PRÉ-PANDEMIA COVID-19 
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Enfermeira da ULS do Nordeste distinguida com 

prémio de mérito do IPB 

A enfermeira da Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordes-

te Laura Vazquez foi distinguida com o prémio de mérito 

atribuído aos melhores alunos do Instituto Politécnico de 

Bragança. 

A responsável de Enfermagem no Centro de Saúde de 

Torre de Moncorvo foi premiada como melhor aluna da 

Escola Superior de Saúde e como melhor aluna do mes-

trado em Enfermagem Comunitária, no ano letivo 2018-

2019. 

No âmbito do mestrado em Enfermagem Comunitária, 

desenvolveu um trabalho de projeto intitulado 

“Capacitação de leigos em Suporte Básico de Vida (SBV)", 

com o objetivo de planear, implementar e avaliar um pro-

grama de formação em SBV na comunidade. 

Este estudo, que envolveu 130 participantes de diferentes 

faixas etárias, a trabalhar e/ou residir no concelho de Tor-

re de Moncorvo, permitiu avaliar os conhecimentos antes 

e após a formação 

em SBV. 

No âmbito deste 

trabalho, verificou-

se que, de forma 

geral, a população 

leiga tem poucos 

conhecimentos em 

SBV. Por isso, é 

fundamental pro-

mover a sua for-

mação, com o 

objetivo de os ca-

pacitar para agir 

corretamente perante situações em que podem contri-

buir para a redução das taxas de morbilidade e de morta-

lidade de vítimas em paragem cardiorrespiratória, em 

contexto extra-hospitalar. 

Importa ainda realçar que a formação em SBV na comuni-

dade é uma ferramenta primordial para uma intervenção 

inicial em situação de emergência, até à chegada de ajuda 

diferenciada, podendo mesmo salvar vidas. Neste senti-

do, a promoção de formação estruturada é fundamental, 

contribuindo, por um lado, para o aumento dos níveis de 

literacia nesta área, e, por outro lado, para a sensibiliza-

ção da população para o papel que cada um desempenha 

na cadeia de sobrevivência. 

Os prémios de mérito foram entregues, no passado dia 28 

de janeiro, na cerimónia do 37.º aniversário daquela insti-

tuição, que decorreu no Auditório Dionísio Gonçalves, na 

Escola Superior Agrária, em Bragança. 

EVENTOS PRÉ-PANDEMIA COVID-19 
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Utentes da UDEP participaram nos primeiros 

jogos de inverno em Bragança 

EVENTOS PRÉ-PANDEMIA COVID-19 

Os utentes da UDEP – Unidade do Doente de Evolução 

Prolongada da Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste 

participaram nos primeiros jogos de inverno, que decorre-

ram no dia 31 de janeiro e no dia 01 de fevereiro, em Bra-

gança, promovidos pela Associação Nacional de Desporto 

para Desenvolvimento Intelectual (ANDDI) - Portugal. 

Estes jogos, que decorreram em diversos espaços físi-

cos da cidade de Bragança, reuniram cerca de 300 atletas, 

que representaram 

25 instituições e clubes, na 

prática de diversas modalida-

des, como parahóquei, poly-

bat, escalada, boccia Di, cami-

nhada, trail adaptado, basque-

tebol e ténis de mesa. 

Os utentes da UDEP participa-

ram nos jogos de parahóquei, 

no dia 31 de janeiro, e na ca-

minhada, no dia 01 de fevereiro. 

Esta iniciativa, cujo patrono foi o jogador transmontano 

do Benfica Pizzi, teve como principal objetivo a promoção 

da prática desportiva inclusiva. 

Os primeiros jogos de inverno foram organizados pela 

ANDDI-Portugal, em parceria com a Câmara Municipal de 

Bragança e o Centro Social e Paroquial dos Santos Mártires. 
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A Unidade Coordenadora Funcional (UCF) da Diabetes da 

Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste apresentou, 

no dia 06 de fevereiro, a proposta de Plano de Atividades 

para o triénio 2020-2022 ao Conselho de Administração. 

O referido plano está estruturado em cinco grandes áreas 

de atuação, nomeadamente a formação, a intervenção na 

comunidade, a intervenção junto dos profissionais, a arti-

culação com os coordenadores concelhios e as direções 

dos Centros de Saúde e a interação entre Cuidados de 

Saúde Primários e Cuidados de Saúde Hospitalares. 

Entre as atividades propostas pela UCF da Diabetes, des-

taque para a realização das Jornadas da Diabetes do Nor-

deste Transmontano, um importante evento científico, 

que tem vindo a ganhar dimensão ano após ano, que reú-

ne oradores de renome a nível nacional e profissionais de 

várias áreas da saúde.  

Ao nível do trabalho na comunidade, a UCF da Diabetes 

pretende desenvolver um projeto ao nível da prevenção 

da doença direcio-

nado para utentes 

com risco elevado 

e muito elevado 

de desenvolver 

diabetes, bem co-

mo ter um papel 

ativo ao nível da 

promoção de 

ações junto da 

comunidade esco-

lar, em estreita 

colaboração com 

as equipas de Saúde Escolar. 

Este plano contempla ainda a abertura da consulta do Pé 

Diabético de nível II na Unidade Hospitalar de Macedo de 

Cavaleiros, envolvendo uma equipa multidisciplinar, com-

posta por profissionais das áreas de Medicina Interna, 

Cirurgia Geral, Ortopedia, Enfermagem e Podologia. 

Na área da integração de cuidados, a UCF da Diabetes da 

ULS do Nordeste pretende ainda desenvolver esforços no 

sentido de ser ainda criada uma via verde para a consulta 

de retinopatia diabética hospitalar, numa ótica que privi-

legie o tratamento integral do doente. 

O plano de atividades da UCF da Diabetes foi desenvolvi-

do tendo em vista o reforço do trabalho desenvolvido 

pela ULS do Nordeste ao nível da intervenção na área da 

diabetes, no âmbito daquela que é a sua missão, numa 

ótica de melhoria contínua dos cuidados de saúde presta-

dos à população e das ações desenvolvidas ao nível da 

promoção da saúde junto da comunidade. 

Unidade Coordenadora Funcional da Diabetes 

apresenta plano de atividades 

EVENTOS PRÉ-PANDEMIA COVID-19 
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A Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste está a refor-

çar a intervenção na área da diabetes, ao nível da preven-

ção e do tratamento da doença, em parceria com outras 

entidades que promovem o bem-estar e a Saúde das po-

pulações.  

Nesse sentido, formalizou um protocolo de cooperação 

com a Associação dos Diabéticos do Distrito de Bragança 

(ADDB), tendo em vista o desenvolvimento de projetos e 

de atividades na área da diabetes, que contribuam para a 

melhoria da qualidade de vida dos doentes com esta pa-

tologia, em particular, e da população, em geral. Pretende

-se assim, por um lado, reforçar a promoção de ações de 

sensibilização ao nível da prevenção da doença e, por ou-

tro lado, promover o esclarecimento dos doentes sobre o 

seu tratamento. 

A ULS do Nordeste irá assim disponibilizar profissionais 

capacitados nesta área de atuação para a realização de 

formações sobre a diabetes na comunidade, tendo em 

vista o aumento da literacia em saúde da população nas 

diferentes faixas etárias. 

Por sua vez, a ADDB irá colaborar com a ULS do Nordeste 

na realização de atividades desenvolvidas na área da dia-

betes, bem como divulgar, junto dos seus associados e da 

população em geral, as normas e as boas práticas emana-

das pela Direção-Geral da Saúde e pela ULS do Nordeste, 

no âmbito das suas áreas de atuação. 

Esta parceria irá contribuir para reforçar o trabalho 

desenvolvido pela ULS do Nordeste, no âmbito daque-

la que é a sua missão, ao nível da promoção da saúde e 

da prevenção da doença junto da comunidade, contri-

buindo assim para o aumento da literacia em saúde da 

população. 

ULS do Nordeste reforça intervenção na área da 

Diabetes 

EVENTOS PRÉ-PANDEMIA COVID-19 
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Miranda do Douro 

Torre de Moncorvo Freixo de Espada à Cinta 

EVENTOS PRÉ-PANDEMIA COVID-19 

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

Grupo Coordenador Local do PPCIRA – Programa de Pre-

venção e Controlo de Infeções e das Resistências aos Anti-

microbianos, promoveu sessões de esclarecimento sobre 

o novo coronavírus Covid-19 para os profissionais dos Cui-

dados de Saúde Hospitalares e dos Cuidados de Saúde 

Primários da instituição. 

Durante estas ações, dinamizadas por elementos do Gru-

po Coordenador Local do PPCIRA, com a colaboração de 

elementos da Unidade de Saúde Pública, é apresentada a 

situação epidemiológica, são explanados os procedimen-

tos que devem ser seguidos para identificação e encami-

nhamento de casos suspeitos e é efetuada uma simulação 

de atuação perante um caso suspeito. 

No âmbito desta formação, a coordenadora do Grupo 

Coordenador Local do PPCIRA da ULS do Nordeste, Dr.ª 

Cristina Nunes, apresenta as formas de transmissão deste 

vírus, que se pode adquirir por contacto direto e gotícula 

com secreções do trato respiratório, por contacto indireto 

com superfícies ou equipamento contaminados por secre-

ções respiratórias e através da via aérea nos procedimen-

tos geradores de aerossóis 

(como por exemplo aspiração 

de secreções, intubação, bron-

coscopia, ressuscitação cardi-

opulmonar, entre outros). 

Ao nível da atuação, são apre-

sentados os procedimentos 

que devem ser adotados pelos 

profissionais que contactam 

com o doente, sendo que o 

primeiro contacto é com o as-

sistente técnico ou segurança, que, após a identificação 

da suspeita e da tomada de todas as medidas de seguran-

ça e de contenção,  entra em contacto com o médico indi-

cado para estas situações, que irá avaliar o doente e efe-

tuar todos os procedimentos recomendados em caso de 

suspeita de infeção por Covid-19. Este processo envolve 

ainda os assistentes operacionais, que serão responsáveis 

pelo controlo ambiental das áreas de isolamento. 

É ainda realçado que o número de profissionais a contac-

tar com o doente suspeito de infeção deve ser o mínimo 

possível, garantindo-se, por um lado, todos os procedi-

mentos de segurança e, por outro lado, o bem-estar e o 

conforto do doente.  

No âmbito desta formação, são ainda especificados os 

equipamentos de proteção individual que devem ser utili-

zados por cada um dos profissionais e a Enf.ª Irene Tor-

res, do Grupo Coordenador Local do PPCIRA da ULS do 

Nordeste, explica a forma mais correta de os colocar, que 

é, posteriormente, exemplificada na simulação da atua-

ção perante um caso suspeito. 

ULS do Nordeste esclareceu profissionais sobre o 

novo coronavírus  
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Durante as sessões, os profissionais são ainda sensibiliza-

dos para a importância de efetuarem a correta higieniza-

ção das mãos, cumprindo os cinco momentos preconiza-

dos pela Organização Mundial da Saúde, e ainda para re-

forçarem a sensibilização sobre a importância da etiqueta 

respiratória junto dos doentes.  

No final, a Dr.ª Cristina Nunes reforça a ideia de que é 

fundamental todos os profissionais estarem preparados 

para lidar com um caso suspeito de infeção por Covid-19, 

ressalvando que se todos os procedimentos forem devi-

damente cumpridos não há motivos para alarme. 

Estas ações tiveram início no dia 11 de fevereiro na Uni-

dade Hospitalar de Macedo de Cavaleiros, seguiu-se no 

dia 12 de fevereiro na Unidade Hospitalar de Bragança, no 

dia 13 de fevereiro no Centro de Saúde de Mogadouro e 

no dia 14 de fevereiro na Unidade Hospitalar de Mirandela. 

EVENTOS PRÉ-PANDEMIA COVID-19 

Consultas gratuitas de diagnóstico do cancro oral 
em Miranda do Douro 

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

dia 15 de fevereiro, no Centro de Saúde de Miranda do 

Douro, consultas gratuitas de Diagnóstico Precoce do 

Cancro Oral. 

Estas consultas são promovidas pela Delegação de Bra-

gança da Liga Portuguesa 

Contra o Cancro (LPCC) – 

Núcleo Regional do Nor-

te, em parceria com a 

Unidade Móvel de Esto-

matologia e Medicina 

Dentária da Liga Contra o 

Cancro e a Associação 

Portuguesa de Medicina 

Dentária Hospitalar. 

Além do apoio da ULS do 

Nordeste, a iniciativa conta também com o apoio da Câ-

mara Municipal de Miranda do Douro. 

Esta iniciativa tem como objetivo detetar lesões da cavi-

dade oral numa fase inicial, prevenindo assim, através de 

um simples rastreio, situações mais graves. 
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Profissionais do Centro de Saúde de Freixo de Espada à 

Cinta realizaram, no dia 28 de fevereiro, ações de sensibi-

lização junto da comunidade escolar. 

A prevenção de infeções respiratórias de origem vírica, 

como é o caso da infeção pelo novo coronavírus – Covid-

19, foi um dos temas abordados, tendo sido reforçada a 

importância de adotar medidas de etiqueta respiratória e 

de lavar frequentemente as mãos. Foram ainda explica-

das as orientações da Direção-Geral da Saúde e da Orga-

nização Mundial da Saúde sobre esta temática. 

A alimentação saudável foi outro dos temas abordados 

pelos profissionais de saúde, no sentido de sensibilizar a 

comunidade escolar para a importância de fazer escolhas 

mais saudáveis, evitando o consumo de produtos ricos 

em açúcares e gorduras saturadas. 

Estas ações inserem-se no trabalho desenvolvido pelas 

equipas da Unidade Local de Saúde do Nordeste junto da 

comunidade, tendo em vista o aumento da literacia em 

saúde nas diferentes faixas etárias. 

Ação de sensibilização junto da comunidade  

escolar em Freixo de Espada à Cinta  

EVENTOS PRÉ-PANDEMIA COVID-19 

Mirandela acolheu palestra sobre fibromialgia 

“Fibromialgia e seus preconceitos” foi o tema da palestra, 

que decorreu no dia 22 de fevereiro, no Auditório Munici-

pal de Mirandela, na qual participou, na qualidade de ora-

dora, a médica neurologista da Unidade Local de Saúde 

(ULS) do Nordeste, Dr.ª Ilda Matos. 

Esta iniciativa, de cariz informativo e formativo, contou 

ainda com intervenções do Dr. Nuno Machado, fisiotera-

peuta, e do Dr. Jorge Mandim, Presidente da FIBRO – As-

sociação de Fibromialgia. 

Perante um auditório com um grande número de partici-

pantes, os palestrantes das diferentes áreas profissionais 

apresentaram a doença sobre diferentes perspetivas. 

A Fibromialgia caracteriza-se por dores em todo o corpo, 

mesmo sem existir uma lesão física nos músculos ou arti-

culações. As dores são tão intensas ao ponto de causar 

um grande impacto no bem-estar e na qualidade de vida 

familiar, pessoal, social e profissional do doente. 

É considerada uma condição neurológica, devido a várias 

anormalidades no sistema nervoso central. 

A palestra “Fibromialgia e seus preconceitos” foi organiza-

da pela FIBRO – Associação de Fibromialgia e Fibromialgia 

Portugal, com o apoio da ULS do Nordeste e do Município 

de Mirandela. 
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A Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) de Vila Flor 

e de Carrazeda de Ansiães promoveu uma ação de sensi-

bilização sobre “Identidade e Género” no âmbito de uma 

caminhada realizada, no dia 08 de março, em Linhares, no 

concelho de Carrazeda de Ansiães. 

Esta ação, levada a cabo no Dia Internacional da Mulher, 

consistiu em promover a reflexão junto dos cerca de 100 

participantes sobre a igualdade de oportunidades e a par-

tilha de tarefas entre ambos os sexos. 

Esta é mais uma ação de promoção da literacia em saúde 

levada a cabo pela ULS do Nordeste, através das equipas 

que desenvolvem o seu trabalho na comunidade. 

Caminhada sob o mote “identidade de género” 

em Carrazeda de Ansiães 

EVENTOS PRÉ-PANDEMIA COVID-19 

Centro de Saúde de Mogadouro canta os Reis  

Os profissionais do Centro de Saúde de Mogadouro cum-

priram novamente, no dia 12 de janeiro, a tradição de 

cantar os reis. Juntando-se a outras entidades do conce-

lho, o Centro de Saúde de Mogadouro fez-se ouvir, na 

Casa da Cultura, naquela que é já a 12.ª edição desta inici-

ativa. 

Além da voz, foi transmitida, através de cestas de oferen-

das colocadas no palco, 

uma mensagem de paz, 

saúde, união, alegria, 

amizade, amor e com-

preensão, votos dos co-

laboradores do Centro 

de Saúde de Mogadouro 

para todos, neste ano de 

2020. 

O espetáculo ficou marcado pela enorme confraterniza-

ção entre os participantes em palco e os que encheram o 

auditório, antevendo que esta tradição se venha a manter 

por muito tempo. 

Recorde-se que o Dia de Reis marca o momento em que 

Jesus Cristo, recém-nascido, recebe a visita dos magos do 

Oriente. 
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Ministra da Saúde visita “Natal em Belém” com 

polvo elaborado pelo Serviço de Pediatria 

A Ministra da Saúde visitou, no dia 02 de janeiro, no Pa-

lácio das Necessidades, em Lisboa, a mesa de Natal 

“Natal em Belém”, onde a Unidade Local de Saúde do 

Nordeste esteve representada através do prato de polvo 

transmontano elaborado pelo Serviço de Pediatria da 

Unidade Hospitalar de Bragança.  

O projeto “Natal em Belém” foi concebido sob a coorde-

nação do Centro Hospitalar de São João, do Porto, que 

contou com a colaboração dos Serviços de Pediatria do 

Serviço Nacional de Saúde. 

EVENTOS PRÉ-PANDEMIA COVID-19 


