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EDITORIAL 

O ano de 2020 trouxe-nos, de forma individual e coletiva, o maior 

desafio dos últimos tempos: a Covid-19, uma doença para a qual 

ainda não existe uma terapêutica eficaz de cura e para a qual só 

muito recentemente foi descoberta uma vacina, vivendo-se um 

período marcado por adaptações, privações e grandes esforços, a 

todos os níveis. 

Tem sido um longo e duro combate. Nos três hospitais e nos 14 

centros de saúde que integram a Unidade Local de Saúde (ULS) 

do Nordeste, os profissionais, nas mais diversas categorias e 

funções, são inexcedíveis, dando o melhor de si, na prevenção, 

deteção e tratamento da Covid-19. Devemos-lhe, por isso, um 

enorme voto de reconhecimento e de agradecimento. 

Simultaneamente, procuramos levar a cabo o acompanhamento 

regular dos doentes não COVID e desenvolver a atividade progra-

mada, que inclui a realização de consultas, cirurgias e meios com-

plementares de diagnóstico e terapêutica, não deixando ninguém 

para trás. 

2020 não terminou sem nos deixar uma enorme vaga de esperan-

ça, depositada na primeira vacina aprovada contra a Covid-19. 

Foi, pois, com enorme satisfação, que a vimos ser administrada 

inicialmente aos profissionais de saúde na linha da frente, seguin-

do-se as estruturas residenciais para pessoas idosas, ou seja, 

onde se encontram as pessoas mais vulneráveis. 

A vacinação será um processo longo e até estar concluído com 

sucesso, abrangendo toda a população, não podemos baixar a 

guarda, sendo necessário manter as já habituais medidas de pro-

teção: uso de máscara, higienização das mãos, etiqueta respirató-

ria e distanciamento físico.  

Estamos todos – comunidade em geral e profissionais de saúde 

em particular - empenhados, com todas as forças, na luta contra 

a infeção pelo novo coronavírus.  

O Conselho de Administração da ULS do Nordeste deseja, assim, 

que o novo ano seja o reflexo desta esperança, traduzindo-se em 

saúde, serenidade e energia para continuarmos, em conjunto, a 

ultrapassar este e outros desafios que se nos apresentam. A to-

dos, um Bom Ano!   

O Presidente do Conselho de Administração  

Dr. Carlos Alberto Vaz 



3 

 DEZEMBRO DE 2020 

ULS do Nordeste inicia campanha de vacinação 

contra a COVID-19 

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

dia 29 de dezembro, a campanha de vacinação contra a 

COVID-19. 

Nesta etapa inicial irão ser abrangidos todos os profissio-

nais que estão na linha da frente no tratamento a doen-

tes COVID-19, garantindo-lhe uma maior proteção no de-

sempenho da sua importante missão no combate à pan-

demia. 

A primeira vacina foi administrada na Unidade Hospitalar 

de Bragança, tendo o processo de vacinação continuado, 

no dia 30 de dezembro, nas Unidades Hospitalares de 

Macedo de Cavaleiros e de Mirandela. 

A vacinação está a decorrer dentro de elevados padrões 

de segurança em todo o processo, desde a preparação, à 

administração e à vigilância pós-vacinação, envolvendo 

equipas multidisciplinares que asseguram o cumprimento 

de todos os procedimentos e garantem o acompanha-

mento dos profissionais no período após a administração 

da vacina.       

A ULS do Nordeste recebeu 495 doses de vacinas contra a 

COVID-19 para administrar no arranque da campanha de 

vacinação, que, de acordo com o Plano Nacional de Vaci-

nação contra a COVID-19, irá abranger os profissionais de 

saúde que desenvolvem a sua atividade na linha da frente 

no combate à pandemia. 

A chegada da vacina contra a COVID-19 ao distrito de Bra-

gança é encarada com esperança pelos profissionais de 

saúde e pelo Conselho de Administração da ULS do Nor-

deste, que se congratula com a elevada adesão à campa-

nha de vacinação nesta etapa inicial. 

A campanha nacional de vacinação contra a COVID-19 irá 

desenvolver-se em três fases, de acordo com os grupos 

prioritários previamente definidos, sendo a vacina univer-

sal, gratuita e facultativa. 
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A Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste, através das 

equipas do Departamento de Cuidados de Saúde Primá-

rios, iniciou a campanha de vacinação contra a COVID-19 

nas Estruturas Residenciais para Idosos. 

No distrito de Bragança, foram, nesta etapa, abrangidos 

três concelhos, de acordo com o risco epidemiológico 

previamente definido (risco extremamente elevado de 

contágio para a COVID-19), nomeadamente Alfândega da 

Fé, Macedo de Cavaleiros e Vimioso, num total de cerca 

de 730 utentes e profissionais de 18 instituições. 

As equipas da ULS do Nordeste, 

compostas por profissionais 

médicos e de enfermagem, 

deslocam-se às Estruturas Resi-

denciais para Idosos para admi-

nistrar a vacina, numa ótica de 

proximidade, cumprindo, es-

crupulosamente, todos os pro-

cedimentos de qualidade e de 

segurança inerentes ao proces-

so de vacinação, desde a prepa-

ração, à administração e à vigi-

lância pós-vacinação. 

O arranque da vacinação nas 

instituições para idosos é um 

passo fundamental no combate 

à pandemia, na medida em que 

se inicia a imunização de pesso-

as de idade avançada e mais 

vulneráveis, a maioria delas 

com várias patologias associa-

das, e dos seus cuidadores, ga-

rantindo-lhe, após a administração da segunda dose da 

vacina, uma maior proteção. 

Esta ação é assim encarada com alento e esperança pelos 

idosos e profissionais destas instituições, cientes de que, 

para já, é necessário manter todas as medidas de prote-

ção, nomeadamente o distanciamento físico, o uso cor-

reto de máscara e a higienização frequente das mãos. 

A par das Estruturas Residenciais para Idosos, a ULS do 

Nordeste também está a dar continuidade ao processo de 

Início da campanha de vacinação contra a COVID-19 

nas Estruturas Residenciais para Idosos 
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vacinação dos profissionais que estão na linha da frente 

no atendimento a doentes COVID-19, garantindo-lhe uma 

maior proteção no desempenho da sua importante mis-

são no combate à pandemia. 

A campanha nacional de vacinação contra a COVID-19 irá 

desenvolver-se em três fases, de acordo com os grupos 

prioritários previamente definidos, sendo a vacina univer-

sal, gratuita e facultativa. 
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Continuação da vacinação dos profissionais 

de saúde na ULS do Nordeste 
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A Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste iniciou as 

obras de ampliação do Serviço de Medicina Intensiva, 

que vai passar a dispor, a curto prazo, de mais 8 ca-

mas, num total de 16, de equipamento adicional - ven-

tiladores, seringas e bombas infusoras, suportes roda-

dos, monitores de sinais vitais, entre outros – e  acrés-

cimo de recursos humanos – em 4 médicos, 21 enfer-

meiros e 18 assistentes operacionais. 

Este investimento, orçado em um milhão e 200 mil eu-

ros, dos quais 980 mil financiados no âmbito do refor-

ço do investimento público no Serviço Nacional de Sa-

úde, permitirá à ULS do Nordeste estar preparada para 

uma melhor resposta à situação da COVID-19, mas não 

só, e estar dotada de uma capacidade acrescida ao ní-

vel da prestação de cuidados intensivos e intermé-

dios, convergindo assim com os padrões médios euro-

peus. 

Localizado na Unidade Hospitalar de Bragança, o Servi-

ço de Medicina Intensiva da ULS do Nordeste - em fun-

cionamento desde 2016, prestando anualmente assis-

tência a cerca de 350 pessoas – é um dos 16 do SNS 

alvo do apoio do Ministério da Saúde para a realiza-

ção, em 2020, de investimentos infraestruturais, com o 

objetivo de reforço da resposta da Medicina Intensiva.  

Esta Unidade Local de Saúde congratula-se, assim, com 

mais um passo fundamental na prestação de cuidados 

de qualidade, em condições de segurança e conforto, 

aos doentes na sua área de abrangência. 

DEZEMBRO DE 2020 

Início das obras de ampliação do Serviço de  

Medicina Intensiva 
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As obras de remodelação e ampliação do Bloco Operatório 

e do Serviço de Patologia Clínica e a construção de uma nova 

Central de Esterilização na Unidade Hospitalar de Bragança 

estão a decorrer a bom ritmo. 

Os trabalhos arrancaram logo após a assinatura do auto de 

consignação da empreitada, que decorreu no passado dia 16 

de junho. 

Trata-se de um investimento global superior a 3 milhões 

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

comunitários, através do Programa Operacional Regional 

do Norte – Norte 2020. 

O projeto contempla a construção de raiz de um edifício 

com 3 pisos e uma área total de 711m2, fazendo a interli-

gação entre o edifício principal do Hospital e o Serviço de 

Urgência Médico-Cirúrgica, ao qual dará um apoio funda-

mental. 

Este é um investimento estrutural na Unidade Local de 

Saúde do Nordeste, que irá permitir melhorar a qualidade 

na assistência à população e o acesso aos Serviços de Saú-

de no distrito de Bragança. 

DEZEMBRO DE 2020 

Obras no Hospital de Bragança decorrem a bom 

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

de dois novos equipamentos de TAC - Tomografia 

Axial Computadorizada, instalados nas Unidades Hos-

pitalares de Bragança (a 21 de setembro) e de Miran-

dela (a 04 de setembro). 

A substituição veio assim dotar o Serviço de Imagiolo-

gia desta entidade de equipamentos de diagnóstico 

inovadores e com características de maior precisão e 

segurança na realização daquele exame.  

Entre outras vantagens, os novos apare-

lhos de TAC permitem um diagnóstico 

mais rápido e com maior qualidade, ex-

pondo os utentes a menos radiação, e 

permitindo ainda uma poupança de con-

sumíveis e de energia. 

De salientar que, no âmbito deste investi-

mento, a sala que acolheu o novo TAC na 

Unidade Hospitalar de Bragança foi previ-

amente alvo de trabalhos de beneficiação, melhoran-

do de forma significativa as condições infra-

estruturais e de conforto para utentes e profissionais.  

Trata-se, pois, de um avanço tecnológico significati-

vo, reforçando a oferta diferenciada de meios técni-

cos de diagnóstico de que a ULS do Nordeste já dis-

põe, no sentido de facultar a melhor assistência aos 

utentes da sua área de abrangência.  

DEZEMBRO DE 2020 

Novos aparelhos de TAC nos Hospitais de  

Bragança e de Mirandela 
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O Serviço de Patologia Clínica da Unidade Local de Saúde 

(ULS) do Nordeste foi reforçado com novo equipamento 

na área da Biologia Molecular, permitindo assim uma res-

posta com maior rapidez e eficiência no despiste de infe-

ção por SARS-CoV-2. 

Com este equipamento, a funcionar na Unidade Hospita-

lar de Bragança desde 11 de novembro, é possível au-

mentar a capacidade de resposta, tendo já sido realizados 

rastreios a uma média de 376 testes à Covid-19 por dia.  

Trata-se de uma importante mais-valia, em particular no 

atendimento a situações hospitalares urgentes, tais como 

o internamento de doentes em enfermaria (adultos e cri-

anças), cuidados intensivos, grávidas e a necessidade de 

cirurgia urgente ou procedimentos invasivos. Esta respos-

ta promove a deteção precoce de casos positivos e evita 

esperas prolongadas nas zonas de suspeitos.  

Tendo sido realizada uma reorganização do espaço físico 

destinada especificamente à Biologia Molecular, foi defi-

nido um circuito próprio, com áreas dedicadas para rece-

ção, verificação, integração e posterior análise efetiva das 

referidas amostras. Assim, além da maior eficiência e or-

ganização do seu trabalho, os profissionais desta valência 

desenvolvem a sua atividade com as melhores condições 

de segurança.  

Além da realização do teste que é feito a todos os doen-

tes aquando da entrada nos serviços hospitalares para 

ULS do Nordeste reforça capacidade de testagem 

à COVID-19 com novo equipamento de Biologia 

Molecular 
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internamento ou realização de exames invasivos, a ULS do 

Nordeste passa igualmente a realizar um novo teste de 

despistagem da Covid-19 ao quinto dia de internamento, 

impulsionando desta forma o rastreio precoce da doença.  

O teste RT-PCR é o que apresenta alta sensibilidade e espe-

cificidade para a deteção simultânea de vários genes do vírus. 

Sendo a amostra obtida por zaragatoa da nasofaringe, permite 

identificar portadores do vírus, estejam doentes ou não. É, pela 

segurança do seu resultado, o teste de eleição no processo de 

diagnóstico.  

Além do novo equipamento que recentemente começou 

a funcionar, a ULS Nor-

deste espera ainda ver 

esta resposta aumenta-

da com a instalação de 

equipamento adicional 

de capacidade intermé-

dia. 

Os três hospitais da ULS 

do Nordeste dispõem 

também, atualmente, 

de testes de antigénio 

(TRAG), os quais permi-

tem identificar a presença 

de proteínas específicas do 

vírus SARS-CoV-2. Embora 

menos sensível do que o 

teste PCR, o teste de anti-

génio apresenta resultados 

em cerca de 20 a 30 minu-

tos, o que significa que as 

pessoas infetadas podem 

muito mais rapidamente 

ser identificadas e isoladas.  

O Serviço de Patologia Clí-

nica efetua a análise dos 

testes de antigénio solicitados quer a nível hospitalar, nas Unida-

des de Bragança, de Macedo de Cavaleiros e de Mirandela, quer 

pela Unidade de Saúde Pública.  

Responsável pelo processamento, estudo e disponibiliza-

ção dos resultados analíticos e dos dados epidemiológicos 

essenciais para o despiste de infeção por SARS-CoV-2, o 

Serviço de Patologia Clínica da ULS Nordeste efetua tam-

bém o processamento de todas as outras amostras para 

assistência aos doentes não-Covid da área da abrangência 

da ULS do Nordeste, durante 24 horas por dia, 7 dias por 

semana.  

DEZEMBRO DE 2020 
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Novas áreas dedicadas a infeções respiratórias 

apoiam Serviços de Urgência da ULS do Nordeste   

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

três renovadas Áreas Dedicadas para Avaliação e Trata-

mento de Pessoas com Infeção Respiratória (ADR) de 

apoio específico aos Serviços de Urgência (SU) dos Cuida-

dos Hospitalares – em Bragança, Macedo de Cavaleiros e 

Mirandela. 

Destinadas ao tratamento de doentes com quadros respi-

ratórios agudos de provável origem infeciosa, como por 

exemplo a Covid-19, a gripe, entre outras, as ADR-SU da 

ULS Nordeste estão dotadas das melhores condições de 

organização, segurança e conforto, para doentes e profis-

sionais. 

A nova ADR-SU de Mirandela, localizada junto à entrada 

do Serviço de Urgência, tem capacidade de 9 boxes (8 de 

adultos e 1 pediátrica), uma sala de emergência para do-

entes Covid, áreas específicas de apoio à equipa, farmácia 

e uma zona de resíduos. De salientar ainda quer a instala-

ção de um sistema de extração de ar, quer a disponibiliza-

ção de um equipamento de RX portátil, garantindo assim 

as melhores condições assistenciais. 

No mesmo sentido, a equipa médica de triagem do Servi-

ço de Urgência da Unidade Hospitalar de Mirandela foi 

reforçada com mais um elemento, no período diurno, das 

08h às 20h, passando agora a estar três clínicos nessa 

função.  

Igual investimento foi feito na Unidade Hospitalar de Ma-

cedo de Cavaleiros, com a instalação, junto do Serviço de 

Urgência, de uma nova ADR-SU. Esta área dedicada às 

infeções respiratórias dispõe de 6 boxes individuais para 

doentes suspeitos, assim como espaços de apoio à equi-

pa, farmácia e zona de resíduos, a par de sistema de ex-

tração de ar.  

Por sua vez, a ADR-SU da Unidade Hospitalar de Bragan-

ça, onde anteriormente funcionou a ADC-Área Dedicada à 

DEZEMBRO DE 2020 
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Covid, foi alvo de diversas melhorias, desde a climatiza-

ção (atendendo às temperaturas rigorosas do período 

outono-inverno) à acessibilidade (agora mais fácil e intui-

tiva) e à instalação de sistema de extração de ar.  

Relativamente à capacidade, a ADR-SU de Bragança tem 

21 boxes individuais de atendimento (17 de adultos e 4 

pediátricas), a que se juntam áreas específicas de apoio à 

equipa, farmácia e uma zona de resíduos.  

Tal como a ADR-SU de Mirandela, também a de Bragança 

tem disponível um equipamento de RX portátil, possibili-

tando uma melhor assistência aos doentes.  

As Áreas Dedicadas para Avaliação e Tratamento de Pes-

soas com Infeção Respiratória (ADR) de apoio específico 

aos Serviços de Urgência dos Cuidados Hospitalares da 

ULS Nordeste estão assim 

perfeitamente adaptadas 

para dar resposta a um con-

texto particular de pande-

mia, em que coexistem do-

enças respiratórias, Covid e 

não Covid.  

Garante-se, desta forma, o 

melhor e o mais adequado 

acesso aos serviços de saú-

de, a par da necessária segu-

rança dos utentes e dos pro-

fissionais. São cumpridas as 

boas práticas no que respei-

ta à assistência clínica, ao 

uso de equipamentos de 

proteção individual, aos cir-

cuitos de doentes e à realiza-

ção de testes de diagnóstico. 

Aos utentes solicita-se a co-

laboração no cumprimento 

das normas de proteção emanadas pela Direção Geral da 

Saúde, nomeadamente de higiene das mãos, uso de más-

cara e distanciamento físico, como forma de contenção 

das infeções respiratórias, em particular a pandemia de 

COVID-19.  

DEZEMBRO DE 2020 
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ULS do Nordeste disponibiliza áreas de  

atendimento para doentes com sintomas  

respiratórios nos Centros de Saúde 

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

Departamento de Cuidados de Saúde Primários, disponi-

biliza áreas de atendimento específicas para doentes com 

sintomas de doença respiratória, denominadas ADR-

Comunidade, nos 14 Centros de Saúde do distrito de Bragança. 

Estes espaços destinam-se à avaliação clínica dos doentes 

com suspeita de infeção respiratória aguda, que pela gra-

vidade dos sintomas necessitem de avaliação médica pre-

sencial, sendo o encaminhamento para estas áreas efetu-

ado mediante avaliação prévia da Linha SNS 24 ou do 

Centro de Saúde. 

As ADR-Comunidade, criadas no âmbito do Plano da Saú-

de para o Outono-Inverno do Departamento de Cuidados 

de Saúde Primários da ULS do Nordeste, são mais uma 

medida para dar resposta ao previsível aumento de aflu-

ência de utentes com queixas do foro respiratório, salva-

guardando todas as condições de segurança para utentes 

e profissionais. 

Trata-se de estruturas de atendimento organizadas, que 

permitem dar resposta às necessidades da população do 

distrito de Bragança, numa ótica de proximidade e em 

segurança. 

As ADR-Comunidade funcionam em estreita articulação 

com os serviços de colheita para a deteção da infeção por 

SARS-CoV-2, o vírus que provoca a COVID-19, disponíveis, 

igualmente, em todos os concelhos do distrito de Bragança.  

O Departamento de Cuidados de Saúde Primários da ULS 

do Nordeste reforça assim os cuidados de saúde presta-

dos à população do distrito de Bragança, através dos Cen-

tros de Saúde, garantindo o acompanhamento dos uten-

tes, de acordo com as suas necessidades, o mais próximo 

possível da sua área de residência. 

Atendendo à atual situação epidemiológica, foram imple-

mentadas boas práticas no acesso aos Serviços de Saúde 

com base nas orientações da Direção-Geral da Saúde, que 

incluem a correta  utilização de equipamentos de prote-

ção individual, a definição de circuitos e o cumprimento 

de regras de higiene e segurança, designadamente ao 

nível da higienização das mãos, de espaços, do material 

clínico utilizado e das superfícies de apoio, bem como do 

distanciamento físico e da etiqueta respiratória. 

A ULS do Nordeste pauta assim a sua atuação pelo estrito 

cumprimento das regras de Saúde Pública, prestando cui-

dados de saúde de qualidade e em segurança, no âmbito 

daquela que é a sua missão, à população do distrito de 

Bragança. 

DEZEMBRO DE 2020 
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A Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste está a efe-

tuar as colheitas para deteção da infeção por SARS-CoV-2, 

o vírus que provoca a COVID-19, em todos os concelhos 

do distrito de Bragança.  

Tendo em conta a dispersão geográfica e prevendo-se um 

aumento significativo de testes durante a época outono/

inverno, foram implementadas áreas de colheita em to-

dos os municípios do Nordeste Transmontano, com equi-

pas especializadas, numa ótica de proximidade com a po-

pulação. 

A estes espaços, que salvaguardam todas as condições de 

segurança para a execução dos procedimentos, podem 

deslocar-se os utentes previamente referenciados para a 

realização de teste de despiste à COVID-19. 

As novas áreas de colheita descentralizadas funcionam 

em complemento aos “Covidrives” instalados pela ULS 

Nordeste, com o apoio das respetivas Câmaras Munici-

pais, em Macedo de Cavaleiros (recinto da Feira de S. Pe-

dro), em Mirandela (instalações da Reginorde) e em Bra-

gança (na Av. Dom Sancho I, junto ao Pavilhão Municipal 

Arnaldo Pereira), para dar resposta às necessidades de 

realização de colheitas no distrito de Bragança. 

O Departamento de Cuidados de Saúde Primários da ULS 

do Nordeste reforça assim os serviços de proximidade na 

comunidade, de modo a evitar a deslocação de utentes 

que necessitem de efetuar o teste de despiste da nova 

doença.  

Esta é uma das medidas que integra o Plano para o Outo-

no/Inverno do Departamento de Cuidados de Saúde Pri-

mários da ULS do Nordeste, o qual, dando cumprimento 

às orientações do Ministério da Saúde e da Direção-Geral 

da Saúde, tem vindo a aumentar o número de consultas 

nos Centros de Saúde do distrito de Bragança. 

Neste sentido, as equipas dos Cuidados de Saúde Primá-

rios articulam o atendimento presencial com o atendi-

mento não presencial e com as visitas ao domicílio, dando 

resposta às necessidades dos utentes e garantindo o seu 

acompanhamento, através da prestação de cuidados de 

ULS do Nordeste está a realizar colheitas para  

diagnóstico da COVID-19 em todos os concelhos  
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saúde de proximidade e em segurança. 

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 defini-

ção de circuitos e do cumprimento de regras de higiene e 

segurança (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 adi-

cional de seguran-

ça, os utentes, 

aquando da sua 

deslocação a qual-

quer uma das Uni-

dades de Saúde da 

ULS do Nordeste, 

deverão respeitar 

algumas medidas, 

nomeadamente 

alertar os serviços 

em caso de even-

tual presença de 

sinais e/ou sinto-

mas da COVID-19, 

entrar nas instala-

ções apenas 10 

minutos antes da 

hora agendada, 

circular no interior 

das instalações 

com máscara cirúr-

gica, desinfetar as 

mãos com  a solu-

ção alcoólica dis-

ponibilizada nos 

diferentes espaços e manter o distanciamento entre pes-

soas. 

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.  

DEZEMBRO DE 2020 
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Serviços de Saúde da ULS do Nordeste apoiaram 

Santa Casa da Misericórdia de Bragança 

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

bilizou, através do Departamento de Cuidados de Saú-

de Primários, apoio clínico direto à Santa Casa da Mi-

sericórdia de Bragança, na sequência do surto de CO-

VID-19 registado nesta entidade. 

Assim, além do intenso trabalho desenvolvido pela 

Unidade de Saúde Pública, e da total disponibilidade 

dos Cuidados Hospitalares – em particular o Serviço de 

Medicina Interna, o PPCIRA (Programa Nacional de 

Prevenção e Controlo de Infeções e das Resistências 

aos Antimicrobianos) e a Unidade de Hospitalização 

Domiciliária – deslocou-se regularmente às Estruturas 

Residenciais Para Idosos da Santa Casa da Misericórdia 

de Bragança uma equipa constituída por médicos e 

enfermeiros dos Cuidados de Saúde Primários da ULS 

do Nordeste, nomeadamente do Centro de Saúde de 

Santa Maria / Bragança. 

Esta equipa efetuou a avaliação clínica dos utentes 

com COVID-19 institucionalizados na SCMB, dando 

continuidade ao acompanhamento local dos mesmos 

e articulando com os Cuidados Hospitalares sempre 

que considerada adequada essa complementaridade.  

A ULS do Nordeste, num contexto de proximidade e 

de parceria, está empenhada em contribuir ativamen-

te, através de todos os seus serviços de saúde, para a 

melhor assistência a todos os utentes. 

O Conselho de Administração da Unidade Local de Sa-

úde do Nordeste expressa ainda o seu reconhecido 

agradecimento aos profissionais de saúde desta insti-

tuição pela disponibilidade e solidariedade demons-

tradas com o apoio facultado no âmbito desta situa-

ção, o que constitui um incentivo extraordinário e um 

motivo de alento naquela que é a missão de cuidar, 

com afinco, cada vez mais, e principalmente, melhor.  
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A Assembleia de Freguesia de Mirandela atribuiu um vo-

to de louvor a profissionais da Unidade Local de Saúde 

(ULS) do Nordeste pelo trabalho que têm vindo a desen-

volver no combate à COVID-19. 

Este voto de louvor, aprovado por unanimida-

de pelos membros daquela Assembleia Muni-

cipal, no passado dia 26 de junho, é uma for-

ma de reconhecimento e gratidão a todos os 

“heróis”, em particular aos “heróis de Miran-

dela”, entre os quais os colaboradores da Unidade 

Hospitalar e dos Centros de Saúde I e II. 

Este reconhecimento visa assim enaltecer o 

esforço e dedicação de todos os profissio-

nais que, desde o início da pandemia de 

COVID-19, têm demonstrado uma atitude 

proativa na procura de soluções perante 

esta nova realidade e na resposta atempa-

da às solicitações por parte da população. 

O Conselho de Administração da ULS do Nor-

deste congratula-se com este voto de louvor 

atribuído aos profissionais que integram esta instituição, 

que, perante o atual contexto epidemiológico, têm pau-

tado a sua atuação com rigor e espírito de missão em 

prol da segurança e bem-estar dos utentes. 

Voto de louvor atribuído a profissionais  

da ULS do Nordeste pela sua prestação  

no combate à COVID-19 

DEZEMBRO DE 2020 
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Renovada parceria para prestação de Cuidados 

Paliativos Domiciliários no Planalto Mirandês 

Foi renovada a parceria da Unidade Local de Saúde 

(ULS) do Nordeste com as Câmaras Municipais de Mi-

randa do Douro, Mogadouro e Vimioso, e as Santas 

Casas da Misericórdia também destes três concelhos, 

para a continuidade da Unidade Domiciliária de Cuida-

dos Paliativos do Planalto Mirandês (UDCP-PM). A 

UDCP-PM, a funcionar desde 2010 – inicialmente com 

apoio e financiamento da Fundação Calouste Gulben-

kian, a que se juntaram então as entidades parceiras 

acima referidas - tem por missão prestar cuidados pa-

liativos gratuitos no domicílio a doentes portadores de 

doença crónica progressiva e incurável, assim como 

apoio aos seus familiares/cuidadores, nos municípios 

de Miranda do Douro, Mogadouro e Vimioso.  

Os profissionais da UDCP-PM têm assim, desde essa 

data, procurado dar resposta às necessidades físicas, 

psicológicas, sociais e espirituais dos doentes e das 

suas famílias durante todo o processo de doença, pro-

longando-se inclusivamente durante o luto. Disponível 

em permanência, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 

a equipa da UDCP-PM possibilita, desta forma, que o 

doente permaneça no seu domicílio, com maior con-

forto e qualidade de vida, cuidando de forma holística 

e humanizada.  

É, pois, com grande satisfação, que se dá continuidade 

a esta parceria, de enorme importância para as popu-

lações de Miranda do Douro, Mogadouro e Vimioso. 

De referir que, além da UDCP-PM, o Departamento de 

Cuidados Paliativos da ULS Nordeste integra também 

outras duas Unidades Domiciliárias: a da Terra Fria 

(Bragança, Macedo de Cavaleiros e Vinhais) e a de Al-

fândega da Fé.  
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ULS do Nordeste inicia Plano de Prevenção  

da Violência na Saúde com questionário de  

diagnóstico junto dos colaboradores 

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

questionário eletrónico junto dos seus colaboradores 

para fazer o diagnóstico dos conhecimentos e experiên-

cias dos mesmos em matéria de violência no trabalho.  

Este é o primeiro passo para a implementação do Plano 

de Ação para a Prevenção da Violência no Setor da Saúde 

(PAPVSS), concebido pelo Ministério da Saúde com vista 

à promoção, neste setor, de ambientes de trabalho segu-

ros e saudáveis, promotores de confiança, que se tradu-

zem em benefícios para a prestação de cuidados, mas, 

acima de tudo, para a qualidade de vida de todos. 

Trata-se de um plano nacional, integrado e estratégico, 

dirigido à prevenção, à proteção e ao robustecimento do 

sistema de saúde no que respeita a esta problemática, 

estando integrado no Programa Nacional de Prevenção 

da Violência no Ciclo de Vida (Despacho nº 9494/2019 de 

21 de outubro). 

A implementação do PAPVSS na ULS Nordeste contará 

com o contributo de todos os Colaboradores, para o esta-

belecimento, na ULS do Nordeste, de práticas e espaços 

promotores da não violência no contexto assistencial em 

Saúde. 
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Vacinação contra a gripe nas aldeias do distrito 

de Bragança 

As equipas de enfermagem dos Cuidados de Saúde Pri-

mários da Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste le-

varam a cabo a campanha de vacinação contra a gripe 

sazonal junto da população do distrito de Bragança, des-

locando-se a todas as aldeias para administrar a vacina 

numa ótica de proximidade, evitando assim a deslocação 

dos utentes aos Centros de Saúde. 

Para operacionalizar a campanha de vacinação contra a 

gripe sazonal deste ano, foi elaborado um plano de atua-

ção para cada Centro de Saúde, numa ótica de proximi-

dade com os utentes, de acordo com as duas fases de 

vacinação gratuita definidas pela Direção-Geral da Saúde. 

Assim, na primeira fase, que teve início a 28 de setem-

bro, foram abrangidos os utentes, residentes e profissio-

nais de estabelecimentos de respostas sociais, doentes e 

profissionais da rede de cuidados continuados integra-

dos, que tiveram acesso à vacina nas instituições. E as 

grávidas, que se deslocaram ao seu Centro de Saúde, 

após contacto/agendamento prévio efetuado pelas equi-

pas de saúde que efetuam o acompanhamento na área 

do apoio à parentalidade.  

Na segunda fase, que teve início a 19 de outubro, foram 

abrangidos os restantes grupos com direito à vacina gra-

tuita, entre as quais as pessoas com 65 ou mais anos. 

Este ano, nas aldeias, a campanha de vacinação foi articu-

lada com todas as Juntas de Freguesia do distrito de Bra-
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gança, salvaguardando todas 

as medidas de segurança, 

quer para os utentes, quer 

para os profissionais de saúde. 

E, nas sedes de concelho, a 

população deslocou-se aos 

Centros de Saúde, mediante 

marcação prévia, estando 

assegurados circuitos inde-

pendentes para a vacina da 

gripe sazonal, de modo a 

garantir que não há cruza-

mento com outros utentes. 

O objetivo é garantir todas 

as medidas de segurança, de 

modo a minimizar os contac-

tos dentro do Centro de Saú-

de, numa ótica de prevenção 

da propagação do vírus que 

provoca a infeção COVID-19. 

Perante a situação epidemi-

ológica e tendo em conta 

que os sintomas da gripe 

sazonal são semelhantes aos 

sintomas da COVID-19, o 

Departamento de Cuidados 

de Saúde Primários e a Uni-

dade de Saúde Pública da 

ULS do Nordeste apelaram à 

população, em particular aos 

grupos de risco, para se vaci-

nar contra a gripe sazonal, 

até ao final do ano, no senti-

do de facilitar o diagnóstico 

diferencial entre as duas 

doenças. 
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Campanha de vacinação contra a gripe para 

os colaboradores da ULS do Nordeste 

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

lizou a vacina contra a gripe sazonal a todos os colabo-

radores nos Centros de Saúde e nas Unidades Hospi-

talares.  

Trata-se de uma medida que tem como objetivo pro-

mover a proteção dos profissionais e contribuir tam-

bém para a segurança dos utentes, evitando a propa-

gação da doença.  

A vacinação é segura. Por isso, vacine-se e proteja-se 

a si e aos outros!  
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Uma centena de profissionais fizeram formação 

de Suporte Básico de Vida com DAE 

Uma centena de profissionais de medicina e de enferma-

gem da Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste rece-

beram formação em Suporte Básico de Vida (SBV) com 

Desfibrilhador Automático Externo (DAE). A iniciativa, 

promovida pelo Serviço de Formação e Desenvolvimento, 

no âmbito do plano de formação delineado por esta enti-

dade para 2020 – e que é apoiado por fundos comunitá-

rios através do Programa Operacional Inclusão Social e 

Emprego (POISE) – decorreu, em sessões diversas (com 

grupos e sub-grupos), entre os dias 21 e 24 de setembro, 

nos Centros de Saúde de Alfândega da Fé e de Mirandela I. 

Esta ação, que teve como objetivo reforçar as competên-

cias que permitem aos profissio-

nais realizar manobras de suporte 

básico de vida com utilização de 

um DAE numa vítima em paragem 

cardiorrespiratória (PCR), foi minis-

trada por formadores do Centro de 

Formação do Porto do Instituto 

Nacional de Emergência Médica 

(INEM), e teve uma componente 

maioritariamente prática. 

É fundamental a intervenção rápi-

da de quem presencia uma para-

gem cardiorrespiratória, com base 

em procedimentos específicos e 

devidamente enquadrados pela 

designada Cadeia de Sobrevivên-

cia. A Cadeia de Sobrevivência in-

terliga os diferentes elos, que se 

assumem como vitais para o suces-

so da reanimação: Ligar 112, Reani-

mar, Desfibrilhar e Estabilizar.  

Os procedimentos preconizados, quando devidamente 

executados, permitem diminuir de forma significativa os 

índices de morbilidade e mortalidade associados à PCR e 

aumentar, de forma significativa, a probabilidade de so-

brevivência da vítima. Pelo que esta formação - realizada 

no âmbito do Programa Nacional de Desfibrilhação Auto-

mática Externa, de acordo com o estipulado no Decreto-

Lei n.º 188/2009, de 12 de agosto, alterado pelo Decreto-

Lei n.º 184/2012 de 8 de agosto - foi da maior importân-

cia para os profissionais de saúde da ULS do Nordeste 

que a frequentaram. 
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Realizada formação à distância sobre “Alimentação 

na gravidez e nos primeiros anos de vida” 

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

Serviço de Formação e Desenvolvimento, promoveu uma 

formação à distância sobre “Alimentação na gravidez e 

nos primeiros anos de vida”. Realizada em sessões síncro-

nas, no dia 06 de outubro de 2020, a ação, destinada a 

médicos, enfermeiros e nutricionistas, reuniu 26 forman-

dos, em salas localizadas nos hospitais de Bragança e de 

Macedo de Cavaleiros e nos centros de saúde de Freixo 

de Espada à Cinta, Torre de Moncorvo, Mogadouro, Mi-

randa do Douro, Mirandela II, Bragança (Sé e Santa Ma-

ria), Vila Flor e Vinhais. 

Entre as temáticas abordadas estiveram, relativamente à 

gravidez, as necessidades nutricionais e recomendações 

alimentares; Avaliação antropométrica, ganho ponderal, 

e avaliação clínica; Diabetes gestacional, obesidade, pica, 

gravidez na adolescência, gravidez na mulher vegetaria-

na, mitos e segurança alimentar. Foram também debati-

das, no âmbito da lactação, as necessidades nutricionais 

e as recomendações alimentares, bem como o aleita-

mento materno artificial ou misto, as necessidades nutri-

cionais e recomendações alimentares no primeiro e se-

gundo anos de vida e ainda a suple-

mentação.  

Esta formação foi ministrada pela 

Professora Doutora Inês Tomada, 

nutricionista no Hospital CUF Porto e 

professora na Universidade Católica 

do Porto. É doutorada em Metabolis-

mo, pela Faculdade de Medicina da 

Universidade do Porto, mestre em 

Nutrição Clínica, pela Faculdade de 

Ciências da Nutrição e Alimentação 

da Universidade do Porto, pós-graduada em Nutrição 

Clínica, pela Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimen-

tação da Universidade do Porto e em Doenças do Com-

portamento Alimentar, pela Faculdade de Ciências da 

Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto, e li-

cenciada em Ciências da Nutrição, pela Faculdade de Ci-

ências da Nutrição e Alimentação da Universidade do 

Porto. É ainda uma das autoras do e-book “Alimentação 

nos primeiros 1000 dias de vida: um presente para o fu-

turo”, publicado em 2019, pela Associação Portuguesa de 

Nutrição. 

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

retomar de forma gradual o plano de formação delineado 

para 2020, apoiado por fundos comunitários através do 

Programa Operacional Inclusão Social e Emprego (POISE), 

e que esteve temporariamente suspenso devido à pande-

mia de COVID-19.   

A retoma das ações de formação tem sido feita gradual-

mente e sempre tendo em conta o cumprimento das nor-

mas de segurança, de acordo com as orientações da Dire-

ção Geral da Saúde. 



30 

 DEZEMBRO DE 2020 

ULS do Nordeste promoveu formação sobre a 

assistência a migrantes no SNS 

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

Serviço de Formação e Desenvolvimento, promoveu a 

formação à distância “Os migrantes no SNS, direitos e 

deveres, atendimento e acolhimento”. 

Esta formação, direcionada para médicos, enfermeiros, 

assistentes técnicos e técnicos superiores, reuniu 53 for-

mandos, repartidos pela Unidade Hospitalar de Mirande-

la e pelos Centros de Saúde de Alfândega da Fé, Carraze-

da de Ansiães, Bragança I e II, Freixo de Espada à Cinta, 

Macedo de Cavaleiros, Mirandela I e II, Mogadouro, Tor-

re de Moncorvo, Vila Flor, Vimioso e Vinhais.  

Ministrada pelo Dr. Rui Sérgio dos Santos Almeida, advo-

gado e formador nas áreas jurídicas, com enfoque no 

Direito da Saúde, a formação decorreu nos dias 03 e 04 

de dezembro.  

Entre os temas abordados estiveram as políticas de mi-

grantes, restrições em situações não urgentes, acordos 

europeus e faturação.  
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Formação à distância sobre Saúde Mental na 

ULS do Nordeste 

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

vés do Serviço de Formação e Desenvolvimento, 

promoveu a formação à distância “Saúde Mental: 

Prevenção do suicídio”. 

Esta formação, direcionada para médicos, psicólogos 

e enfermeiros, contou com 17 participantes, que 

assistiram à sessão nos Centros de Saúde de Alfân-

dega da Fé, de Bragança (Sé e Santa Maria), de Mi-

randa do Douro, de 

Mogadouro, de Vila 

Flor e de Vinhais, e 

nas instalações da 

Unidade de Doentes 

de Evolução Prolon-

gada (UDEP) da ULS 

do Nordeste. 

Ministrada pela Dra. 

Margarida Sofia Por-

tugal Faria da Mota - 

Psicóloga Clínica do Centro de Apoio Psicológico e 

Intervenção em Crise (CAPIC) do Instituto Nacional 

de Emergência Médica de Lisboa, a formação decor-

reu no dia 17 de dezembro.  

Entre os temas abordados estiveram os fatores de 

risco e fatores protetores, o suicídio e depressão, os 

sinais de alarme, prevenção e intervenção, relações 

humanas, atitudes e suicídio.  
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Centro de Saúde de Mogadouro sensibiliza  
para a prevenção do cancro da mama  

Os profissionais do Centro de Saúde de Mogadouro uni-

ram-se para assinalar a efeméride “Outubro Rosa” atra-

vés da elaboração e afixação, no exterior do edifício, de 

um laço gigante.  

Este laço rosa, que esteve em exposição durante o mês 

de outubro, sensibilizou assim a população do município 

para a importância da prevenção e do diagnóstico preco-

ce do cancro da mama. 

Assinalou-se este mês de outubro a "Onda Rosa" de incenti-

vo à prevenção e diagnóstico precoce do cancro da mama. 

Esta efeméride nasceu nos Estados Unidos, na década 

de 1990, e desde então é assinalado anualmente com 

o objetivo de promover a consciencialização sobre a 

doença e partilhar informações sobre o cancro de ma-

ma, através de ações de sensibilização junto da popu-

lação. 

Este mês estiveram em destaque duas datas importantes 

relacionadas com esta temática: o Dia da Saúde da Ma-

ma, a 15 de outubro, e o Dia Nacional de Prevenção do 

Cancro da Mama, a 30 de outubro. 
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Natal assinalado na Unidade de Doentes de 

Evolução Prolongada da ULS do Nordeste 

A quadra natalícia foi assinalada de forma singela, mas 

muito expressiva, na Unidade de Doentes de Evolução 

Prolongada (UDEP) da Unidade Local de Saúde (ULS) do 

Nordeste. A iniciativa, levada a cabo no dia 18 de dezem-

bro, pelo Departamento de Saúde Mental, procurou levar 

o espírito da época junto dos doentes, humanizando e 

amenizando o seu internamento, e simultaneamente ga-

rantindo o cumprimento de todas as normas de seguran-

ça em tempos de pandemia. 

A celebração teve início com a realização de um almoço, 

no refeitório da UDEP, gentilmente oferecido pelo Chef 

Luís Portugal, e que reuniu os doentes e alguns profissio-

nais do Departamento de Saúde Mental, num grupo res-

trito que já se relaciona no dia-a-dia da Unidade. As so-

bremesas, típicas da quadra, foram também 

oferecidas, num gesto de generosidade das 

pastelarias Canelão e Torrão. 

Após a refeição teve lugar a distribuição de 

presentes aos doentes, com destaque para a 

oferta de roupa e calçado cedidos igualmente, 

de forma altruísta, pela Delegação de Bragan-

ça da Cruz Vermelha Portuguesa.  

Na sequência de um desafio lançado pelo De-

partamento de Saúde Mental, três empresas 

da indústria têxtil do Norte Litoral - Camorsil, 

Impetus e Fontoli – efetuaram uma doação 

importante de vestuário, nomeadamente ca-

misas, camisolas, vestuário técnico para a prá-

tica de desporto e roupa interior, que vieram 

acrescentar conforto emocional e físico aos 

doentes da UDEP nesta quadra natalícia. 

Por sua vez, e como reconhecimento por todo o carinho, 

dedicação e profissionalismo que diariamente recebem, 

os doentes da UDEP entregaram a cada um dos Colabora-

dores uma lembrança simbólica alusiva ao Natal, com os 

votos de Boas Festas.  

De referir a presença, em representação do Conselho de 

Administração da ULS Nordeste, da Vogal Executiva Dra. 

Elisa Dias, bem como da Diretora do Departamento de 

Psiquiatria e Saúde Mental, Dra. Conceição Cardoso.  

A ULS Nordeste agradece assim sentidamente a todas as 

entidades que tornaram possível a realização desta cele-

bração, que tanto contentamento trouxe aos doentes, 

proporcionando-lhes momentos de verdadeira felicidade. 
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