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EDITORIAL 

Foi um ano intenso, desde que a Unidade Local de Saúde 

(ULS) do Nordeste admitiu, a 12 de março de 2020, o pri-

meiro doente suspeito de COVID-19. De adaptação cons-

tante, de muito cansaço, de dedicação inexcedível por 

parte dos profissionais. Nunca serão demais as palavras e 

os gestos de reconhecimento e agradecimento àqueles 

que, nesta ULS, materializaram a excelente resposta dada 

no terreno a todos os doentes, com COVID mas também 

com outras necessidades de cuidados de saúde. 

Neste momento, em que o número de infeções por SARS-

CoV-2 diminuiu de forma acentuada, o foco mantém-se 

na prevenção e na deteção de novos casos e, é claro, na 

vacinação, aquela que é uma “janela de esperança” para 

a população, tendo já sido administradas pelas equipas 

da ULS do Nordeste cerca de 30 mil vacinas.  

Ao nível hospitalar, com a redução de internamentos 

COVID, os serviços das três Unidades do distrito – Bragan-

ça, Macedo de Cavaleiros e Mirandela - têm sido ajusta-

dos a um contexto mais próximo da anterior normalida-

de, tendo em vista a retoma progressiva da atividade 

assistencial programada, com particular destaque para a 

atividade cirúrgica.  

Em curso estão igualmente diversas melhorias infraestru-

turais, nomeadamente no Hospital de Bragança, disponi-

bilizando assim excelentes condições físicas, modernas, 

seguras e confortáveis para a prestação de cuidados. 

Mais as obras estruturantes a concretizar nas Unidades 

Hospitalares de Bragança, Macedo de Cavaleiros e de Miran-

dela, incluindo a reconversão integral dos sistemas energéti-

cos, no valor de 10 milhões de euros, tendo já sido aberto o 

respetivo concurso público. 

A luta contra a pandemia continua, e não podemos baixar 

a guarda, contudo, além desse esforço, no qual todos 

estamos empenhados, a Unidade Local de Saúde do Nor-

deste mantém-se atenta ao acompanhamento perma-

nente dos seus utentes e à resposta das suas diversas 

necessidades de saúde.  

“Cuidamos do Nordeste. Cuidamos de Si”.  
 

O Presidente do Conselho de Administração  

Dr. Carlos Alberto Vaz 
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Obras avançam a bom ritmo no Hospital de 

Bragança  

As obras de remodelação e ampliação do Bloco Ope-

ratório e do Serviço de Patologia Clínica e de construção 

de uma nova Central de Esterilização e de alargamento 

do Serviço de Medicina Intensiva na Unidade Hospitalar 

de Bragança estão a avançar a bom ritmo. 

O novo edifício, que está a ser construído de raiz para 

acolher a ampliação do Bloco Operatório e do Serviço de 

Patologia Clínica e a nova Central de Esterilização, está a 

ganhar forma com a estrutura a aumentar de dia para 

dia.  

 Este projeto, que representa um investimento global 

superior a 3 milhões de euros, é financiado em cerca 

de 2,5 milhões por fundos comunitários, através do 

Programa Operacional Regional do Norte – Norte 

2020. Contempla a construção, de raiz, de um edifí-

cio com 3 pisos e uma área total de 711 metros qua-

drados, fazendo a interligação entre o edifício princi-

pal do Hospital e o Serviço de Urgência Médico-

Cirúrgica, ao qual dará um apoio fundamental. 

Também a obra de ampliação do Serviço de Medici-

na Intensiva está a avançar a bom ritmo. 

Após esta intervenção, o Serviço de Medicina Inten-

siva irá dispor de mais 8 camas, num total de 16, de 

equipamento adicional - ventiladores, seringas e 

bombas infusoras, suportes rodados, monitores de 

sinais vitais, entre outros – e acréscimo de recursos 

JANEIRO/FEVEREIRO 2021 



4 

 

humanos. 

Este investimento, orçado em 1,2 mi-

lhões de euros, dos quais 980 mil fi-

nanciados no âmbito do reforço do 

investimento público no Serviço Naci-

onal de Saúde, permitirá à ULS do 

Nordeste estar dotada de uma capa-

cidade acrescida ao nível da presta-

ção de cuidados intensivos e intermé-

dios, convergindo assim com os pa-

drões médios europeus. 

Estes investimentos estruturais na 

Unidade Local de Saúde do Nordeste 

irão permitir melhorar a qualidade na 

assistência à população e o acesso 

aos Serviços de Saúde no distrito de 

Bragança. 
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ULS do Nordeste abre concurso para investimento 

de 10 milhões nas Unidades Hospitalares 

A Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste já abriu o 

concurso para a concretização de um investimento glo-

bal no valor de 10 milhões de euros, que contempla 

obras estruturantes nas Unidades Hospitalares de Bra-

gança, Macedo de Cavaleiros e de Mirandela, bem como 

a reconversão integral dos respetivos sistemas energéti-

cos. 

Este projeto - orçado em 3,6 M€ para o Hospital de Bra-

gança, 2,9 M€ para o Hospital de Macedo de Cavalei-

ros e 3,5 M€ o Hospital de Mirandela - tem financia-

mento comunitário aprovado em 95 por cento, no âmbi-

to de uma candidatura apresentada ao PO_SEUR - Pro-

grama Operacional Sustentabilidade e Eficiência no 

Uso de Recursos. Pelo que após a conclusão dos proce-

dimentos inerentes ao respetivo concurso público, será 

dado 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, en-

tre outros. Será também realizada a reconversão dos 

sistemas energéticos, possibilitando a gestão inteli-

gente da energia nos edifícios hospitalares, com 

muito maior eficiência e menor impacto ambiental. 

Prevê-se assim uma redução de consumo de energia 

primária de cerca de 30 por cento. 

A beneficiação vai 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, isola-

mento de fachadas, novos envidraçados, troca de 

equipamento de produção e distribuição térmica e 

produção de eletricidade 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 condi-

ções assistenciais. 
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Cerca de 30 mil vacinas contra a COVID-19  

administradas no distrito de Bragança 

As equipas da Unidade Local de Saúde (ULS) do Nor-

deste administraram, até ao dia 19 de março, 29.386 

vacinas contra a COVID-19 no distrito de Bragança, 

contabilizando-se, até esta data, 8.492 pessoas vaci-

nadas com a primeira dose e 10.447 com a vacina-

ção completa (com as duas doses da vacina).  

A campanha de vacinação, iniciada a 27 de dezembro 

de 2020, está a decorrer de acordo com o Plano Nacio-

nal de Vacinação contra a COVID-19 e abrangeu já pro-

fissionais de saúde, colaboradores e utentes das Estru-

turas Residenciais para Pessoas Idosas e outros lares 

residenciais, utentes que integram o primeiro grupo 

prioritário e profissionais essenciais como os agentes 

de segurança da PSP e da GNR e os bombeiros. 

O processo de vacinação contra a COVID-19 em cur-

so no distrito de Bragança é assegurado por equipas 

multidisciplinares, mediante o estrito cumprimento 

de todos os procedimentos de qualidade e seguran-

ça, desde a preparação, à administração e à vigilân-

cia pós-vacinação. 

A ULS do Nordeste deixa uma mensagem de tranqui-

lidade à população do distrito de Bragança, assegu-

rando que todas as pessoas irão ser convocadas pa-

ra efetuar a vacina, de acordo com a priorização de-

terminada no Plano Nacional de Vacinação contra a 

COVID-19 e no estrito cumprimento de todas as nor-

mas e orientações das entidades competentes nesta 

matéria. 
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A vacinação na área de abrangência da ULS do Nor-

deste vai continuar até à inoculação de todas as pes-

soas que fazem parte do primeiro grupo prioritário, 

de acordo com o referido Plano, estendendo-se pos-

teriormente, na população, para a segunda e a ter-

ceira fases, conforme estipulado pelas instâncias su-

periores. 
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ULS do Nordeste reduz internamentos COVID e 

retoma cirurgias programadas 

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

retomar, de forma gradual, a realização de cirurgias 

programadas, após a diminuição nos internamentos 

de doentes com Covid-19. 

Um ano depois do início da pandemia - tendo o pri-

meiro caso sido admitido como suspeito para a CO-

VID-19 na ULS do Nordeste a 12 de março, com 

1.137 doentes acompanhados até agora pelos cuida-

dos hospitalares da ULS Nordeste, 171 dos quais pe-

lo Serviço de Medicina Intensiva, e tendo o pico sido 

atingido nesta ULS a 27 de janeiro com 104 doentes 

internados em enfermaria, e em cuidados intensi-

vos, no dia 29 de janeiro, com 19 doentes - o cenário 

é agora completamente diferente. 

Neste momento, encontram-se internados na ULS 

do Nordeste, com COVID-19, 10 doentes em enfer-

maria e 0 em cuidados intensivos. Pelo que, face a 

uma redução de cerca de 90 por cento entre o pico 

da pandemia e o momento atual, a capacidade ins-

talada a nível hospitalar foi reajustada, passando de 

um máximo de 149 camas, das quais 128 enfermaria 

e 21 de cuidados intensivos, para 51 

camas, sendo 47 de enfermaria e 4 

de cuidados intensivos. 

Face a esta realidade, a ULS do Nor-

deste - que manteve, durante a 

pandemia, a realização de consultas 

externas de especialidade, assim 

como de cirurgias urgentes, priori-

tárias (nomeadamente oncológicas) e de ambulató-

rio (nos hospitais de Macedo de Cavaleiros e de Mi-

randela), está agora a agendar o reforço da ativida-

de assistencial programada, a retomar em pleno já 

este mês. 

Entre 01 de março de 2020 e 01 de março de 2021 

foram realizadas na ULS do Nordeste um total de 

4.446 cirurgias programadas. Agora, a realização da 

atividade suspensa por força da pandemia e a reto-

ma da atividade assistencial não Covid-19 irá assegu-

rar o cumprimento rigoroso das normas e orienta-

ções da Direção-Geral da Saúde (DGS) em termos de 

segurança para utentes e profissionais de saúde, de-

signadamente no que toca a equipamentos de pro-

teção individual, circuitos de doentes, testes de di-

agnóstico e boas práticas clínicas, nas diferentes 

áreas assistenciais. 

Além do cumprimento escrupuloso de regras de saú-

de pública, está igualmente salvaguardada a manu-

tenção da prontidão de resposta necessária a um 

eventual aumento da incidência da COVID-19. 
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Apesar dos condicionamentos à normal atividade 

assistencial programada decorrentes da pandemia 

de Covid-19, a Unidade Local de Saúde (ULS) do Nor-

deste manteve, durante o segundo semestre de 

2020, a realização de um elevado número de consul-

tas externas e de cirurgias agendadas nos seus Cuida-

dos Hospitalares, dando assim resposta às necessida-

des dos doentes. 

No segundo semestre do ano passado foram realiza-

das 46.874 consultas hospitalares - sendo que ape-

nas 9,58 por cento se realizaram em regime não pre-

sencial - das quais 17.173 foram primeiras consultas 

e 29.081 foram consultas subsequentes.  

Comparativamente ao segundo semestre de 2019 é 

possível verificar que a redução, na ordem dos 3 por 

cento relativamente ao total, afetou principalmente 

as consultas subsequentes, uma vez que o número 

de primeiras consultas realizadas foi até superior, no 

segundo semestre de 2020, em 9,3 por cento relati-

vamente ao mesmo período do ano anterior. 

Já no que respeita às cirurgias efetuadas na ULS do 

Nordeste, no mesmo período de 2020, houve tam-

bém um aumento, de 3,3 por cento face ao período 

homólogo, sendo o total de intervenções cirúrgicas 

de 3.564, incluindo em ambulatório e com interna-

mento. De referir que a cirurgia de ambulatório reali-

zada representou, no segundo semestre de 2020, um 

acréscimo de 18,2 por cento, também face ao mes-

mo período de 2019. 

Embora neste momento, precisamente por força da 

pandemia, seja a atividade cirúrgica programada 

aquela que é alvo de maiores constrangimentos, os 

ULS do Nordeste realiza atividade assistencial 

programada nos cuidados hospitalares   
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Cuidados Hospitalares da ULS do Nordeste continu-

am a prestar assistência especializada aos doentes, 

de acordo com a sua prioridade clínica, continuando 

a realizar-se quer consultas de especialidade, quer 

intervenções cirúrgicas previamente agendadas.  

De acordo com a atual situação epidemiológica, as 

cirurgias programadas realizam-se nos hospitais de 

Macedo de Cavaleiros e de Mirandela, centrando-se 

a cirurgia de urgência no Hospital de Bragança. Esta 

articulação possibilita a continuidade de cuidados, 

garantindo o melhor acesso aos serviços de saúde, 

mas também que seja feito com a necessária segu-

rança dos utentes e dos profissionais, de acordo com 

as orientações da Direção Geral da Saúde para a con-

tenção da Covid-19. 

Desde o início da existência de casos de infeção por 

Sars-Cov-2 que, em conformidade com o Plano de 

Contingência para a Covid-19 da ULS do Nordeste, 

foram adotadas boas práticas na assistência clínica, 

nomeadamente uso de equipamentos de proteção 

individual, reformulação de espaços, circuitos dife-

renciados de doentes, realização de testes de diag-

nóstico, cumprimento de medidas rigorosas de higie-

nização e de distanciamento, entre outras. 

De salientar ainda que a atividade programada desta 

Unidade Local de Saúde decorre não só na salvaguar-

da do cumprimento escrupuloso das regras de saúde 

pública, como da manutenção da prontidão de res-

posta necessária tendo em conta a incidência de CO-

VID-19 na sua área de abrangência. 
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Face ao contexto de pandemia, na sequência da infe-

ção por Sars-CoV-2, o Departamento de Psiquiatria e 

Saúde Mental da Unidade Local de Saúde (ULS) do 

Nordeste adotou, desde logo, um vasto conjunto de 

medidas, em consonância com as diretrizes da Dire-

ção Geral da Saúde (DGS), com vista a dar resposta 

às necessidades surgidas, quer dos doentes, quer dos 

próprios profissionais de saúde.  

Nesse sentido, a atividade assistencial foi ajustada da 

seguinte forma:  

ATIVIDADE EM AMBULATÓRIO 

As consultas de Psiquiatra, Psiquiatria da Infância e 

da Adolescência e de Psicologia não foram desmarca-

das, foram antes realizadas por telefone e videocon-

ferência, durante o período em que a DGS determi-

nou o cancelamento das consultas presenciais. Pos-

teriormente, foram retomadas as consultas presenci-

ais, mantendo por via telefónica as consultas das 

pessoas residentes em instituições, aquelas em que 

os utentes ou familiares o solicitavam (destinadas 

sobretudo a pessoas com mais idade) e as das pesso-

as em confinamento. Essa prática mantém-se até hoje. 

As receitas dos psicofármacos passaram a ser envia-

das por email, SMS ou pelo correio, assegurando 

também os médicos de família, quando necessário, a 

prescrição. 

Para a administração de terapêutica injetável mante-

ve-se a consulta de enfermagem presencial, tanto na 

Consulta Externa de Psiquiatria da Unidade Hospita-

lar de Bragança, como nos Centros de Saúde e nos 

Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental  

manteve atividade pré-pandemia 
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domicílios. Esta resposta foi assegurada pelas Equi-

pas de Cuidados na Comunidade dos Cuidados de 

Saúde Primários, com quem o Departamento de Psi-

quiatria e Saúde Mental já tinha um protocolo de 

articulação estabelecido há vários anos e o qual, no 

último ano, se revelou uma importante mais valia. 

Esta articulação facilitou a monitorização das situa-

ções clínicas e a administração de terapêutica às pes-

soas com doença mental grave, as quais puderam 

assim manter o seu tratamento em ambulatório. 

Em março de 2020 foram criadas e divulgadas duas 

linhas telefónicas de apoio e de intervenção psicoló-

gica, uma destinada aos utentes e outra dirigida aos 

profissionais da ULS do Nordeste. A linha de atendi-

mento telefónico e o contacto de e-mail criados pela 

ULS do Nordeste para apoio à comunidade facilitou o 

acesso dos utentes ao serviço e assegurou o atendi-

mento em tempo útil. 

Também em março do ano passado foi criado um 

protocolo com a Unidade de Saúde Pública no âmbi-

to de intervenção em crise junto de doentes com CO-

VID-19 e suspeitos, com o objetivo de prestar apoio 

psicológico às pessoas em confinamento. 

De salientar igualmente a realização de consultas de 

Psiquiatria presenciais descentralizadas nas Unidades 

Hospitalares de Macedo de Cavaleiros e de Mirande-

la e nos Centros de Saúde de Torre de Moncorvo e 

de Carrazeda de Ansiães, as quais foram retomadas 

logo que possível. 

INTERNAMENTO 

A Direção Geral de Saúde determinou regras especí-

ficas a cumprir aquando do internamento em Servi-

ços de Psiquiatria, as quais passavam por teste PCR 

antes do internamento, isolamento durante 7 dias e 

teste PCR ao 7º dia – sendo negativo, os doentes 

passariam ao Internamento Geral de Psiquiatria. 

Graças ao esforço dos profissionais deste Departa-

mento, que tiveram de aumentar o número de horas 

de trabalho, foram criados 2 serviços de internamen-
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to: um deles onde se cumpria o isolamento durante 

7 dias e com quartos reservados a doentes COVID 

positivas, e o outro para o internamento geral. 

Quando pessoas internadas testaram positivo para a 

COVID, tendo o Serviço estruturado, facilmente se 

fez a reorganização necessária para o cumprimento 

das regras de isolamento, mantendo o Internamento 

funcional para continuar a receber doentes. 

SERVIÇO DE URGÊNCIA 

O apoio de Psiquiatria ao Serviço de Urgência mante-

ve-se diariamente, 24 horas por dia. E o Serviço de 

Internamento continuou a funcionar e com capacida-

de para receber os doentes propostos para interna-

mento. Nunca foi necessário transferir doentes para 

outros hospitais. 

No contexto pandémico aumentaram os pedidos de 

consultas ao Departamento de Psiquiatria e Saúde 

Mental da ULS do Nordeste, sobretudo por sintoma-

tologia ansiosa e depressiva, reativa a fatores de or-

dem pessoal, diretamente relacionada com a infeção 

por COVID-19, mas também com contextos sociais 

precários que foram emergindo durante este último 

ano. 

Por períodos, a afluência ao Serviço de Urgência di-

minui globalmente, o que também se traduziu num 

menor número de urgências de Psiquiatria. 

A implementação e o cumprimento das medidas pre-

conizadas pela DGS no âmbito da pandemia possibili-

taram que o Serviço de Psiquiatria, a Unidade de Psi-

quiatria da Infância e da Adolescência e a Unidade de 

Psicologia, integradas no Departamento de Psiquia-

tria e Saúde Mental da ULS do Nordeste, conseguis-

sem manter de forma continuada a atividade assis-

tencial  no internamento, consultas e urgência, à se-

melhança do que era a prática pré-pandemia. 

De referir que, por proposta deste Departamento, as 

pessoas residentes na Unidade de Doentes de Evolu-

ção Prolongada e os seus profissionais foram equipa-

rados, no âmbito do Plano Nacional de Vacinação 

contra a COVID-19, às outras instituições residenci-

ais, tendo assim recebido já a respetiva vacina.  

Segundo a diretora do Departamento de Psiquiatria e 

Saúde Mental da ULS do Nordeste, Dra. Conceição 

Cardoso, “os profissionais deste Departamento fo-

ram confrontados, durante o último ano, com desafi-

os inéditos, difíceis de concretizar, colocaram à prova 

todos os seus recursos internos de resiliência, deram 

de si mais do que sabiam conseguir dar.” “Foi o seu 

profissionalismo, competência e espírito de equipa 

que possibilitaram que continuasse a ser cumprido o 

seu objetivo comum, cuidar das pessoas com Doença 

Psiquiátrica e da Saúde Mental da nossa população”, 

conclui a diretora. 
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Implementação de projeto de visitas online para 

doentes internados 

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

mentou um projeto de visitas online, nos hospitais 

que a integram – Bragança, Macedo de Cavaleiros e 

Mirandela - com o objetivo de a favorecer a comuni-

cação entre os doentes internados e as suas famílias 

ou pessoas de referência, atenuando os efeitos ne-

gativos da distância física e humanizando assim, si-

multaneamente, a prestação de cuidados. 

Este projeto, denominado “Em Linha Consigo”, pos-

sibilita a realização de videochamadas - através da 

aplicação WhatsApp, instalada em tablets com liga-

ção à Internet disponibilizados aos serviços - mas 

também o envio de uma mensagem gravada, por 

parte dos familiares, que depois será lida e/ou mos-

trada ao doente. 

Abrangendo principalmente os doentes que não pos-

suam autonomia para contactar com os seus entes 

queridos, este contacto é sempre estabelecido em 

função do estado clínico do doente, da disponibilida-

de dos profissionais dos 

serviços de internamento 

que apoiam a ligação e me-

diante pré-agendamento 

por parte dos familiares. 

O pedido de realização da 

chamada ou do estabeleci-

mento de outra forma de 

comunicação com o doente 

deve ser feita enviando um 

e-mail à ULS do Nordeste para o endereço eletrónico 

emlinhaconsigo@ulsne.min-saude.pt ou ligando pa-

ra os números de telemóvel 937 592 403 ou 924 231 

514 (atendimento de segunda a sexta-feira, das 10h 

às 12h e das 15h às 17h). Nesse contacto deverá ser 

fornecido o nome e o grau de parentesco, bem co-

mo a identificação do doente e o serviço em que es-

te se encontra internado. 

Sendo uma altura particularmente difícil, em que, 

por força da pandemia, e no cumprimento das nor-

mas de segurança para a prevenção e contenção da 

COVID-19, as visitas hospitalares se encontram sus-

pensas, a ULS do Nordeste promove desta forma um 

estreitamento dos laços entre os doentes internados 

e aqueles que lhe são mais próximos. Uma iniciativa 

que, privilegiando a rede de afetos, se reflete na 

amenização dos sentimentos de ansiedade e de tris-

teza vividos, tanto pelos doentes como pelos seus 

familiares, durante o período de internamento. 

JANEIRO/FEVEREIRO 2021 
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Unidade Hospitalar de Bragança 

Eu, Maria do Carmo Gonçalves Santos, residente em Mirandela, venho por este meio agradecer o profissionalis-

mo, empenho, dedicação e esmerada assistência de que fui alvo aquando do meu internamento na Unidade Hos-

pitalar de Bragança, devido a infeção de COVID 19, em particular à Dr.ª Elisa Tomé, especialista em Medicina In-

terna desta Unidade Hospitalar, dado ter sido a médica que me acompanhou durante o referido internamento, e 

que sempre fez o melhor, não só para me tratar como para minimizar o meu sofrimento. 

Não posso deixar de agradecer, também, à Diretora Clínica dos Cuidados de Saúde Hospitalares da Unidade Local 

de Saúde do Nordeste, Dr.ª Eugénia Madureira, pela competência demonstrada na gestão e organização dos cui-

dados de saúde, nesta fase tão complexa de pandemia, incluindo também a garantia de assistência aos doentes 

não-COVID. 

Agradeço, de igual forma, à enfermeira Isabel Esteves, a exercer funções no Serviço de Urgência da Unidade Hos-

pitalar de Bragança, e à Dr.ª Cristiana Machado, farmacêutica na mesma Unidade, por todo o apoio que deram à 

minha irmã durante este período difícil.  

Solicito, deste modo, que seja dado conhecimento do teor desta missiva, designadamente do meu reconhecido 

agradecimento, às profissionais acima mencionadas. 

O meu muito obrigado por tudo. 

Mirandela, 15 de fevereiro de 2021 

Utentes elogiam assistência por parte 

dos profissionais da ULS do Nordeste  
O profissionalismo, a dedicação e a qua-

lidade dos cuidados  prestados na Uni-

dade Local de Saúde do Nordeste são 

reconhecidos por aqueles  que passam 

pelos diferentes serviços de saúde.  

Os elogios chegam aos serviços através 

de palavras de agradecimento e de-

monstrações de carinho, mas também 

sob a forma de mensagens escritas, co-

mo as que a seguir se transcrevem, que 

em tempo de pandemia assumem um 

papel relevante ao nível da motivação 

das equipas de saúde. 
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Unidade Hospitalar de Bragança 

 

Eu, Águeda Marisa Gonçalves Vaz, residente em Macedo de Cavaleiros, venho pelo presente, na qualidade de 

filha de Augusto Lopes Vaz e Maria de Fátima Gonçalves Vaz, agradecer sentidamente o imenso profissionalismo, 

empenho, dedicação e esmerada assistência evidenciados por todos os profissionais de saúde, em diversos Servi-

ços Clínicos, envolvidos, direta ou indiretamente, no acompanhamento dos meus pais, aquando do seu interna-

mento na Unidade Hospitalar de Bragança, devido a infeção de COVID 19. 

Endereço, desde logo, um enorme agradecimento à Diretora Clínica dos Cuidados de Saúde Hospitalares da Uni-

dade Local de Saúde do Nordeste, Dr.ª Eugenia Madureira, pela competência demonstrada na gestão desta pan-

demia, patente nos excelentes cuidados prestados aos meus pais, nomeadamente nos Serviços de Medicina In-

tensiva e de Medicina Interna (COVID Mulheres e Não-COVID Homens). 

Ao longo do internamento dos meus pais foi para mim muito gratificante e tranquilizador poder contar com a 

simpatia, a amabilidade e o profissionalismo com que os diversos profissionais destes serviços sempre me ouvi-

ram e sempre me informaram da sua situação clínica. Saliento que não foi fácil para mim, como filha, passar por 

esta situação, quer pela gravidade do seu estado, quer pela constante incerteza da evolução do mesmo, quer 

ainda pelo facto de estarem ambos internados ao mesmo tempo. 

Solicito, deste modo, que seja dado conhecimento do teor desta missiva, designadamente do meu reconhecido 

agradecimento, aos diretores, bem como aos enfermeiros-chefes e demais colaboradores dos serviços clínicos 

acima mencionados. 

Mais informo que, não podendo deixar de manifestar publicamente a minha eterna gratidão, pois sem a dedica-

ção e o apoio destes profissionais os meus pais não teriam sobrevivido, este agradecimento constará em edição 

próxima do jornal Mensageiro de Bragança. 

 

Macedo de Cavaleiros, 19 de fevereiro de 2021. 
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O ambiente profissional na Unidade Local de Saúde 

(ULS) do Nordeste é marcado por uma cultura de 

não violência. Esta é a principal conclusão da aplica-

ção de um questionário, em formato eletrónico, jun-

to dos colaboradores da instituição, no âmbito da 

implementação do Plano de Ação para a Prevenção 

da Violência no Setor da Saúde. 

Trata-se de um plano concebido pelo Ministério da 

Saúde com vista à promoção, neste setor, de ambi-

entes de trabalho seguros e saudáveis, promotores 

de confiança, que se traduzem em benefícios para a 

prestação de cuidados, mas, acima de tudo, para a 

qualidade de vida de todos. 

Este questionário de diagnóstico foi o primeiro passo 

ao nível da definição de linhas de ação futuras, que 

passam pelo reforço da formação nesta área para os 

colaboradores da 

instituição, bem 

como pela promo-

ção de ações de 

sensibilização ao 

nível do reporte 

deste tipo de situa-

ções. 

Neste questionário 

online, disponível 

na Intranet entre 

22 de outubro e 31 

de dezembro de 

2020, participaram 262 colaboradores dos Centros 

de Saúde e das Unidades Hospitalares (de um uni-

verso de 1 985 colaboradores do quadro de pessoal 

da ULS do Nordeste). Em relação à categoria profis-

sional dos participantes, 29,4% corresponde a pesso-

al de enfermagem, 17,9% a assistentes técnicos e 

17,6% a pessoal médico. 

O Conselho de Administração da Unidade Local de 

Saúde do Nordeste agradece a participação de todos 

os colaboradores neste questionário, que represen-

tou certamente um esforço acrescido de todos aten-

dendo aos constrangimentos inerentes ao atual con-

texto de pandemia. Esta participação foi fundamen-

tal para efetuar o diagnóstico da situação no seio da 

instituição e para delinear ações promotoras de um 

ambiente laboral mais saudável. 

JANEIRO/FEVEREIRO 2021 

Profissionais da ULS do Nordeste reportam  

ambiente de não violência no seio da instituição 
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A Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste dá as 

boas vindas a 59 médicos internos, 45 de Formação 

Geral e 14 de Formação Específica nas áreas de Cui-

dados de Saúde Hospitalares (sete), de Cuidados de 

Saúde Primários (seis) e de Saúde Pública (um), que, 

durante este ano, vão aprofundar a sua formação 

clínica na Instituição. 

Os jovens médicos tiveram hoje, dia 04 de janeiro, o 

primeiro contacto com a ULS do Nordeste, no senti-

do de conhecerem melhor a sua organização e dinâ-

mica. Na Unidade Hospitalar de Bragança, a Diretora 

do Internato Médico Hospitalar, Dr.ª Elisabete Pine-

lo, enalteceu a capacidade de acolhimento e de for-

mação da instituição, assim como reconheceu o im-

portante contributo destes médicos para a melhoria 

da qualidade assistencial. 

Numa ótica de incentivo e de disponibilidade para o 

desenvolvimento profissional e pessoal dos recém-

chegados, através do Serviço Nacional de Saúde, e 

da ULS do Nordeste em particular, a responsável de-

sejou a todos um excelente período formativo ao 

longo de 2021.  

Os internos de Formação Geral irão de-

senvolver a sua formação prática no In-

ternato Médico das especialidades de 

Medicina Interna, Pediatria, Cirurgia, Cui-

dados de Saúde Primários e em mais uma 

área clínica à sua escolha. 

Por sua vez, os internos de Formação Es-

pecífica dedicarão o ano de 2021 a apro-

fundar, nesta instituição, a sua experiência nas espe-

cialidades de Medicina Interna (quatro), Cirurgia Ge-

ral (um), Psiquiatria (um), Ortopedia (um), Medicina 

Geral e Familiar (seis) e Saúde Pública (um). 

A responsável pelo Internato Médico dos Cuidados 

de Saúde Primários da ULS do Nordeste, Dra. Raquel 

Diz, encara também com otimismo a chegada destes 

seis médicos, que irão reforçar os centros de saúde 

de Bragança (Sé e Santa Maria), Mirandela, Macedo 

de Cavaleiros, Torre de Moncorvo e ainda, pela pri-

meira vez, Mogadouro.  

Com igual satisfação também a coordenadora da 

Unidade de Saúde Pública da ULS do Nordeste rece-

be mais um elemento para reforçar esta equipa du-

rante o ano que agora começa.  

O Conselho de Administração congratula-se, pois, 

com este reforço de jovens médicos na assistência 

clínica às populações da área de abrangência da ULS 

do Nordeste, salientando que os desafios no proces-

so formativo são acrescidos, por força da pandemia, 

mas também serão, seguramente, mais enriquece-

dores. 

ULS Nordeste acolhe 59 médicos internos em 2021 

JANEIRO/FEVEREIRO 2021 
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Equipa de Apoio Psicossocial da ULS do Nordeste 

reforça assistência aos doentes 

Integrada no Departamento de Cuidados Paliativos, 

a Equipa de Apoio Psicossocial (EAPS) da Unidade 

Local de Saúde (ULS) do Nordeste - constituída por 

duas psicólogas, uma assistente social e uma educa-

dora social,  e criada em novembro de 2019 no âm-

bito do Programa HUMANIZA, da Fundação La Caixa 

– tem vindo a alargar a sua área de intervenção na 

assistência aos doentes internados na Unidade Hos-

pitalar de Macedo de Cavaleiros e àqueles que são 

seguidos na Unidade de Convalescença. 

Esta equipa está a desenvolver um plano específico 

que contempla diversas medidas de atuação em 

contexto pandémico, desde o levantamento de ne-

cessidades à elaboração de diagnósticos sociais e à 

definição de estratégias de intervenção junto de do-

entes e familiares com COVID-19 no período pós-

alta.  

Essas estratégias pas-

sam pela prestação de 

apoio psicossocial e es-

piritual direto, pela dis-

ponibilização de infor-

mação útil sobre os vá-

rios recursos disponíveis 

na sua área de residên-

cia (entidades de âmbi-

to social e também par-

ticulares) e ainda pelo 

uso de tablets para promover o contacto entre do-

entes hospitalizados e os seus familiares. 

Desde outubro que a equipa funciona também em 

regime de prevenção, estando disponível todos os 

fins-de-semana e feriados, no horário das 08h às 

20h, integrando em simultâneo, por escala, um pro-

fissional da área social e outro da área da psicologia.  

Este apoio especializado incide na Unidade de Inter-

namento de Cuidados Paliativos da ULS do Nordeste 

(localizada em Macedo de Cavaleiros), ao nível do-

miciliário, nos concelhos de Vinhais, de Macedo de 

Cavaleiros e de Bragança. 

É dada pela EAPS especial atenção aos grupos mais 

vulneráveis da comunidade, procurando a melhor res-

posta para situações de maior complexidade psicológi-

ca e social, nomeadamente doentes com ausência de 

JANEIRO/FEVEREIRO 2021 



20 

 
JANEIRO/FEVEREIRO 2021 

suporte/retaguarda ou em situação de final de vida.  

A mais recente intervenção de proximidade por par-

te da EAPS da ULS do Nordeste, adaptada àquela 

que é uma nova e desafiante realidade, reflete-se, 

desta forma, num apoio ajustado às necessidades 

específicas dos doentes e das suas famílias, bem co-

mo na prevenção e minimização dos efeitos negati-

vos da pandemia, entre os quais o de isolamento e 

de exclusão social. 

Regendo-se por valores de humanização dos cuida-

dos, dignidade, privacidade e confidencialidade, éti-

ca, rigor, transparência e solidariedade social, a ati-

vidade da Equipa de Apoio Psicossocial da ULS do 

Nordeste tornou-se possível graças ao Programa HU-

MANIZA, da Fundação La Caixa. 

A Fundação La Caixa define-se, neste contexto, como 

promotora e coordenadora da sustentabilidade da 

EAPS, sendo a ULS do Nordeste a entidade responsável 

pela sua implementação. Desta parceria resulta um 

apoio integral, integrado e diferenciado, com maior 

humanização dos cuidados prestados e a melhoria da 

qualidade de vida dos doentes e das suas famílias. 

“É ALI QUE ELE ESTÁ!” 

Todos nós sabemos, porque em algum momento da nossa vida já experi-

enciámos, o que é a perda. Também sabemos que com ela vem um mar de 

emoções desoladoras.  

Com a Dona Maria não foi diferente. A Dona Maria acompanhou sem-

pre o seu pai ao longo do internamento na Unidade. Todos os dias, vá-

rias vezes ao dia, vinha visitá-lo. Preocupava-a o facto de ele comer 

pouco, estar sempre a dormir, mas acima de tudo, “Sinto-o a escapar-

me entre os dedos das minhas mãos e não consigo segurá-lo”.  

A cumplicidade entre os dois era notória. Os dias passavam e o pai da Dona Maria ia ficando cada vez mais sono-

lento, “Dra. não entendo, eu estou aqui, falo para ele e ele só dorme”.  

Poucos dias passaram e o pai da Dona Maria morreu. No dia da morte do pai, a Dona Maria procurou-me, pedin-

do-me ajuda: “Perdi o pilar da minha vida”. Tendo em conta as fragilidades já existentes na Dona Maria, esta pas-

sou a ser acompanhada em consulta de luto. Devido à situação epidemiológica atual, as consultas presenciais fo-

ram suspensas e foram realizadas 4 teleconsultas. Assim que foram permitidas as consultas presenciais, a Dona 

Maria veio à consulta e a primeira coisa que disse, parada em frente à porta do gabinete, a olhar para mim com 

os olhos cheios de água, “Vejo em cada um de vocês um pedacinho do meu pai (…) Todas as noites olho pela ja-

nela do meu quarto e vejo o hospital e sinto paz no meu peito, pois sei que é ali que ele está.” 

É gratificante para nós, enquanto equipa, sabermos que o nosso trabalho foi importante num processo ou mo-

mento de vida tão único para cada família.  

Daniela Artilheiro | Psicóloga | Equipa Apoio Psicossocial do Nordeste 
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“ESTES NOVOS TEMPOS” 

São tempos difíceis estes, tempos de medo, de angústia, de incerteza... 

tempos de mudança!  

Ao longo destes últimos meses, enquanto profissionais de saúde em con-

texto domiciliário, vemos diariamente estes doentes e as suas famílias 

perante situações que se revelam uma profunda agressão às suas vidas, 

uma situação global, que não controlamos, que altera tudo na vida, e sem 

dúvida que as pessoas mais vulneráveis apresentam um risco acrescido.  

Estamos a viver tempos onde o conceito de resiliência se apresenta sobre todas as suas dimensões possíveis, exi-

ge destes doentes/famílias uma constante capacidade de mudança, adaptação às circunstâncias que vão surgin-

do. Situações onde recorrem aos conceitos culturais, espirituais e emocionais que consigo transportam, mas mui-

tas vezes se revelam insuficientes ou ineficazes. 

A pandemia levou estes doentes e suas famílias a um olhar focado na doença já vivida e à ansiedade da vivência 

de uma nova doença e do trauma destes “novos tempos”.  

Ao longo deste caminho, ficam os beijos que não foram dados, os abraços que não foram sentidos, as palavras 

que não foram ditas num olhar direto! Pelo caminho ficaram os pedidos de desculpa, os “obrigada”, os “gosto 

muito de ti”. Pelo caminho ficaram inúmeras despedidas que nunca aconteceram pela impossibilidade de se estar 

presente.  

Tempos de Covid-19, têm sido tempos com um impacto profundo nestas famílias, na iminência da sua perda, no 

longo caminho da sua dor, foram forçadas a procurar novos sistemas de comunicação, novas dinâmicas familia-

res, novas formas de socializar. Importa agora, mais que nunca, construir vínculos seguros, fortes, com valor e 

significado positivo.  

O impacto da pandemia, do isolamento social nestas famílias, nestes doentes? Não sabemos se é possí-

vel quantificar, descrever por palavras. Mas sabemos que trabalhamos arduamente, dia após dia, para 

diminuir este impacto, reinventamo-nos dia após dia. Essa é a nossa atual missão.   

Tempos de Covid-19 ensinam-nos que sabemos muito pouco, temos de continuar a aprender e a mudar. 

 

Sandra Machado | Assistente Social | Equipa Apoio Psicossocial do Nordeste 
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Oferta de 17 camas elétricas à ULS do Nordeste 

pela iniciativa Aconchegar  

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

beu 17 camas de articulação e elevação elétrica, 

acompanhadas de 17 colchões anti escaras e 34 

guardas metálicas, uma oferta da Iniciativa Aconche-

gar que possibilitou a melhoria das condições assis-

tenciais no Hospital de Bragança.  

O Conselho de Administração da ULS do Nordeste 

não pode, pois, deixar de manifestar o seu enorme 

agradecimento à Iniciativa Aconchegar por esta tão 

importante oferta solidária, bem como a todos 

quantos estiveram envolvidos na sua rápida entrega 

e instalação, em prol dos cuidados de excelência 

prestados aos doentes. 

O projeto Aconchegar, que nasceu como resposta à 

necessidade de levar conforto a quem mais precisa, 

é coordenado pela Fundação São João de Deus e pe-

lo Chapter Português da International Association of 

Microsoft Channel Partners (associação de parceiros 

Microsoft em Portugal), contando com o apoio de 

um número alargado de em-

baixadores do setor empresa-

rial e da sociedade civil que, 

sem interesses empresariais, 

políticos ou religiosos, contri-

buem para o sucesso da inici-

ativa. O objetivo do projeto é 

ajudar a equipar Estruturas 

de Apoio de Retaguarda 

(EAR) e hospitais, através da 

aquisição e doação de equipamentos necessários ao 

reforço da capacidade de internamento destas es-

truturas, nomeadamente com a aquisição de camas 

articuladas manuais e elétricas, guardas metálicas e 

colchões anti escaras.  

JANEIRO/FEVEREIRO 2021 
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Comissão de Ética da ULS do Nordeste com novo 

espaço no site institucional 

A Comissão de Ética da Unidade Local de Saúde 

(ULS) do Nordeste disponibiliza um novo espaço on-

line, integrado no site institucional, que compila in-

formação sobre o seu funcionamento e sobre os 

procedimentos para submissão de projetos de inves-

tigação, o que irá contribuir para facilitar e agilizar 

todo o processo. 

Este órgão consultivo passa assim a ter uma área 

integrada na informação direcionada para o cidadão, 

no site da ULS do Nordeste, disponível em http://

www.ulsne.min-saude.pt/category/cidadao/

comissao-de-etica/ , através da qual é disponibiliza-

da informação sobre a sua constituição, a calendari-

zação das reuniões, o fluxograma e formulários para 

submissão de projetos de investigação e as formas 

de contacto deste órgão consultivo. 

A Comissão de Ética da ULS do Nordeste passa assim 

a funcionar com uma no-

va dinâmica, numa ótica 

de proximidade com a 

comunidade.    

No âmbito do seu funcio-

namento, este órgão ele-

geu ainda um novo presi-

dente e vice-presidente, 

cargos que passam assim 

a ser desempenhados pe-

la jurista Dra. Maria de 

Jesus Lopes e pela médica 

Dra. Liseta Gonçalves, respetivamente. 

Esta eleição surge após a nomeação, pelo Conselho 

de Administração da ULS do Nordeste, dos elemen-

tos que integram este órgão consultivo, que integra 

profissionais da instituição e, pela primeira vez, re-

presentantes da comunidade, de acordo com a legis-

lação em vigor. 

De realçar que a Comissão de Ética da ULS do Nor-

deste tem por missão contribuir para a observância 

de princípios da ética e da bioética na atividade da 

instituição, quer ao nível da prestação de cuidados 

de saúde, quer ao nível da realização de investigação 

clínica, salvaguardando o princípio da dignidade da 

pessoa humana, como garante do exercício dos seus 

direitos fundamentais, bem como a integridade, 

confiança e segurança dos procedimentos em vigor 

na instituição. 

JANEIRO/FEVEREIRO 2021 
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 ULS do Nordeste integra projeto nacional de  

salvaguarda e valorização da Dieta Mediterrânica 

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

através do Serviço de Nutrição e Alimentação, o gru-

po promotor da implementação, a nível nacional, de 

uma Estratégia para a Promoção e Salvaguarda da 

Dieta Mediterrânica como instrumento de promo-

ção do território, através do contributo desta forma 

de alimentação como determinante de vida saudá-

vel e modelo de sociedade sustentável. 

Trata-se de um projeto da Direção Geral de Agricul-

tura e Desenvolvimento Rural (DGADR), com financi-

amento comunitário, que visa reforçar a estratégia 

nacional para a salvaguarda e a valorização da dieta 

mediterrânica, desenvolvendo uma intervenção 

alargada a todo o território nacional, mas com inci-

dência e adequação a cada região do país e envol-

vendo os diversos agentes com ligação à dieta medi-

terrânica, nomeadamente agricultura, alimentação, 

saúde, turismo, autarquias, investigação, comunida-

de escolar, associações de desenvolvimento local e 

agentes económicos. 

Nesse sentido, foram criados quatro grupos focais - 

Norte (integrado pela ULS do Nordeste), Centro, Lis-

boa e Vale do Tejo e Alentejo – responsáveis por 

identificar as características e produtos-base dife-

renciadores da dieta mediterrânica em cada uma 

das regiões.  

Neste momento, e segundo a diretora do Serviço de 

Nutrição e Alimentação da ULS do Nordeste, Rosária 

Rodrigues, foram realizadas duas reuniões, coorde-

nadas pela Universidade do Algarve. A primeira con-

sistiu num FOCUS GROUP, no qual foi feito um le-

vantamento da perceção dos vários intervenientes 

relativamente ao conceito da Dieta Mediterrânica e 

a identificação dos produtos alimentares/técnicas 

gastronómicas da região Norte no âmbito da dieta 

mediterrânica.  

A segunda sessão de trabalho, realizada no passado 

dia 05 de fevereiro, teve como objetivo precisamen-

te delinear a estratégia para a valorização e salva-

guarda da dieta mediterrânica. No final foi constituí-

do o Grupo Promotor de Implementação / Platafor-

ma Regional de Salvaguarda da Dieta Mediterrânica, 

do qual os responsáveis / promotores são a Direção 

Regional de Agricultura e Pescas, a Direção Regional 

de Cultura do Norte e a ULS do Nordeste, com o 

apoio da Rede das Instituições de Ensino Superior 

para a Salvaguarda da Dieta Mediterrânica 

(RIESDM), onde se inclui, entre outras instituições de 

ensino superior do país, o Instituto Politécnico de 

JANEIRO/FEVEREIRO 2021 
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Bragança. Os encontros irão ter continuidade de for-

ma periódica.  

Estão previstas, no âmbito da implementação da re-

ferida Estratégia de Promoção e Salvaguarda da Die-

ta Mediterrânica, iniciativas diversas sobre a temáti-

ca, como a publicação de artigos, a edição de vídeos, 

a realização de sessões de promoção desta forma de 

alimentação – incluindo uma Rota da Dieta Mediter-

rânica – e ainda a publicação de folhetos e outro 

material de divulgação.  

Rosária Rodrigues salienta a importância quer da 

implementação deste projeto, em particular para a 

região do Nordeste Transmontano, promovendo os 

hábitos alimentares e produtos regionais, quer para 

a ULS do Nordeste, tendo em conta as mais-valias da 

dieta mediterrânica como estilo de vida privilegiado, 

e consequentemente de saúde e bem-estar, para a 

população transmontana. 
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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 Prolongada (UDEP) da ULS do Nordeste. 

Esta ação formativa foi ministrada pela Dra. Margari-

da Sofia Portugal Faria da Mota - Psicóloga Clínica do 

Centro de Apoio Psicológico e Intervenção em Crise 

(CAPIC) do Instituto Nacional de Emergência Médica 

de Lisboa.  

JANEIRO/FEVEREIRO 2021 
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Formação à distância “Família, luto e espiritu-

alidade” reuniu 31 profissionais da ULS do 

Nordeste 

A Unidade Local de Saúde do Nordeste, através do 

Serviço de Formação e Desenvolvimento, promoveu, 

no passado dia 28 de janeiro, a formação “Família, 

Luto e Espiritualidade”, que contou com a participa-

ção de 31 profissionais da instituição. 

Esta formação reuniu médicos, enfermeiros, psicólo-

gos e técnicos de Serviço Social das áreas Hospitalar 

e dos Cuidados de Saúde Primários, designadamente 

dos Centros de Saúde de Bragança (Sé e Santa Ma-

ria), de Carrazeda de Ansiães, de Miranda do Douro, 

de Mirandela I, de Mogadouro e de Torre de Mon-

corvo, e das Unidades Hospitalares de Macedo de 

Cavaleiros e de Bragança. 

Esta ação de formação, com a duração de 7 horas, 

decorreu através do Microsoft Teams e foi ministra-

da pelo Professor Doutor Eduardo Manuel Neves 

Oliveira Carqueja, Diretor do Serviço de Psicologia 

do Centro Hospitalar Universitário de S. João (Porto) 

e docente na Universidade Católica Portuguesa e na 

Faculdade de Medicina do Porto. 

Esta ação formativa contribuiu assim para a aquisi-

ção de novos conhecimentos, fundamentais no âm-

bito do desempenho da atividade profissional dos 

participantes, e, ao mesmo tempo, permitiu a parti-

lha de experiências entre colaboradores de diferen-

tes categorias profissionais. 

JANEIRO/FEVEREIRO 2021 



28 

 

 

JANEIRO/FEVEREIRO 2021 

Risco nutricional na admissão, tempo de antibio-
terapia, permanência hospitalar e mortalidade 

INTRODUÇÃO 
 

A prevalência de desnutrição, na admissão hospitalar, é 

elevada e pode ser agravada durante o internamento. Os 

estudos publicados na literatura descrevem uma preva-

lência de desnutrição em doentes internados nos hospi-

tais entre 20% a 50%, dependendo dos critérios de avalia-

ção e definição, e da população em estudo (1,2).  

A desnutrição adquirida durante o internamento, é, tam-

bém, associada a um aumento da duração do tempo de 

internamento. Além disso, os doentes em risco de desnu-

trição e cujo internamento é mais prolongado, a menos 

que as necessidades nutricionais sejam satisfeitas, prefe-

rencialmente por via oral, através de uma dieta específica 

para a sua condição clínica, tornam-se desnutridos au-

mentando as complicações, a duração do internamento, o 

tempo de recuperação e os custos associados (2).  

A desnutrição hospitalar está ainda associada a um au-

mento do risco de infeções e de outras complicações, e a 

uma necessidade acrescida de tratamentos hospitalares e 

a um aumento da morbilidade e mortalidade. 

Assim, o rastreamento dos doentes em risco nutricional de-

verá ser parte integrante do plano de cuidados, de forma a 

diagnosticar e tratar precocemente a desnutrição (3,4).  

O objetivo deste estudo foi determinar a frequência de 

doentes em risco nutricional, na admissão hospitalar, ve-

rificando as possíveis influências relacionadas ao tempo 

de antibioterapia, tempo de permanência hospitalar, tem-

po de pós-operatório, reinternamento em 30 dias e à 

mortalidade. 

 

METODOLOGIA 

 

Estudo analítico, observacional, transversal e retrospeti-

vo. Foram selecionados 107 doentes nos serviços de me-

dicina (38,3%), ortopedia (32,7%) e cirurgia (29%) da ULS 

do Nordeste, E.P.E. Foi avaliado o risco nutricional, atra-

vés da aplicação do Nutritional Risk Screening (NRS 2002), 

nas primeiras 24 horas de admissão hospitalar (2). Passa-

dos 6 meses, foram recolhidos retrospetivamente os da-

dos relativos a: número de dias (de internamento, a fazer 

antibioterapia e em pós-operatório), readmissão a 30 dias 

na unidade hospitalar (em dias) e óbito (nº e tempo até 

ao óbito).  

Fez-se a análise estatística dos dados no programa SPSS v 

24. O estudo foi aprovado pela Direção Clínica da ULS do 

Nordeste, E.P.E. e todos os participantes assinaram o con-

sentimento informado. 

 

RESULTADOS 

 

De acordo com NRS (2002), 30,8 % dos doentes apresen-

tavam risco nutricional (NRS≥3 pontos). A permanência 

hospitalar foi de 18±16,7 dias (mediana=13 dias); o tem-

po de pós-operatório foi de 4,3±12,4 e o número de dias 

de antibioterapia foi de 8,0±12 dias (mediana=5 dias).  
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Quando comparamos os doentes em risco nutricional 

(G1) com os doentes sem risco (G2), verificámos que os 

doentes em risco nutricional apresentavam mais tempo 

de permanência hospitalar, mais tempo de antibioterapia 

e tempo em pós-operatório. Constatámos que existe uma 

maior percentagem de doentes em risco nutricional a fazer 

antibioterapia e a serem readmitidos no internamento 

em 30 dias.  

De acordo com a análise de Mantel-Haenszel, o risco nu-

tricional foi considerado um preditor de antibioterapia. 

Verificou-se uma maior % de óbitos no G1 (21,2% vs 

8,1%), no entanto nesta amostra o risco nutricional não 

foi considerado um preditor de mortalidade.  

DISCUSSÃO E CONCLUSÃO 

De acordo com os resultados do estudo os doentes em 

risco nutricional têm mais tempo de permanência hospi-

talar, de dias de internamento em pós-operatório e maior 

necessidade de antibioterapia. O risco nutricional foi um 

preditor de antibioterapia. Starke e col. (2011)(8), num 

estudo com 132 doentes internados, verificaram que os 

doentes em risco nutricional apresentavam maior neces-

sidade de antibioterapia (1/66 vs. 8/66, p = 0.033), con-

cluindo qua a melhoria do estado nutricional com suporte 

nutricional reduz a necessidade de antibióticos, melhora a 

qualidade de vida e diminui o reinternamento hospitalar. 

Em 2017(9), um estudo com 234 doentes admitidos no 

internamento, observou uma prevalência de risco nutrici-

onal de 48,7% e que os doentes em risco nutricional tive-

ram mais tempo de permanência hospitalar ( p = .004), 

mais complicações ( p = .005), e maior utilização de antibi-

óticos ( p = .024). 

Para dar resposta à Resolution ResAP (2003) 3(5) foi publi-

cado o Despacho nº 6634/201(4) onde se legisla que todos 

os hospitais do SNS devem adotar estratégias no sentido 

de combater a desnutrição hospitalar e promover a recu-

peração dos doentes e a sua qualidade de vida, através de  
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uma melhor assistência nutricional. Devem ser aplicadas 

ferramentas de identificação do risco nutricional, por uma 

equipa multidisciplinar, aos doentes internados nos esta-

belecimentos hospitalares do SNS por um período superi-

or a 24 horas (no caso do adulto a ferramenta é o NRS-

2002 e no caso da criança é o STRONGkids). As ferramen-

tas de avaliação de risco nutricional encontram-se dispo-

níveis nos perfis médico e de enfermagem do programa 

informático SClinic. Após identificação do doente em risco 

nutricional este deve ser sinalizado para o serviço de nu-

trição do estabelecimento hospitalar, o qual deve proce-

der à avaliação do estado nutricional, estabelecendo um 

diagnóstico nutricional, definindo a sua intervenção nutri-

cional e respetiva monitorização, em articulação com a 

equipa multidisciplinar responsável pelo internamento do 

doente.  

Um dos objetivos do Grupo de Suporte Nutricional da ULS 

do Nordeste, E.P,E. é a implementação da avaliação de 

risco nutricional nos doentes internados e a melhoria dos 

cuidados nutricionais de forma a contribuir para a diminu-

ição do risco de infeção hospitalar e as suas complicações. 

É necessário garantir os cuidados nutricionais a todos os 

doentes internados, incluindo os doentes com COVID-19

(6,7), e todos os que se encontrem em estado grave e na 

medicina intensiva (doentes com elevado risco de desnu-

trição), estabelecendo como parte do seu plano de cuida-

dos, a avaliação nutricional e o estabelecimento de supor-

te nutricional adequado, determinante para a melhoria 

do seu prognóstico e reabilitação. 

Palavras-Chave: risco nutricional; desnutrição; antibiote-

rapia; tempo de internamento; mortalidade. 
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Conhecimento da população sobre a utilização 

de antibióticos 

INTRODUÇÃO 

A antibioterapia constituiu uma das maiores evoluções da 

história moderna em termos de saúde. Desde a descober-

ta da penicilina tornou-se possível e com maior sucesso o 

tratamento e cura de infeções bacterianas, contribuindo 

em grande medida para o aumento da esperança e quali-

dade de vida da população. A utilização excessiva dos an-

tibióticos, muitas vezes inadequada ou em situações em 

que não estão indicados, constitui um dos principais fato-

res para o aparecimento de estirpes resistentes, sendo 

que as estas tem vindo a tornar-se um grave problema de 

saúde pública, comprometendo a capacidade de tratar 

eficazmente as infeções. Num estudo recentemente pu-

blicado pela OCDE, Portugal apresenta um dos valores 

mais elevados de mortalidade por resistências aos antibi-

óticos, estimando-se que morram anualmente mais de 

1100 portugueses e esse número possa vir a ultrapassar 

os 40000 em 2050. 

A automedicação constitui também um grave problema 

de saúde pública em Portugal. Em Portugal foram encon-

trados três estudos que avaliam os conhecimentos da po-

pulação sobre antibióticos e prevalência de automedica-

ção: um realizado no concelho de Vizela, onde se obteve 

uma prevalência de 4%, outro no Algarve, onde foi encon-

trada uma prevalência de 18,9%, e finalmente outro reali-

zado na região de Lisboa, onde foi obtida uma prevalência 

de 17,1%. 

Este estudo tem como principal objetivo caracterizar o co-

nhecimento dos utentes sobre a utilização de antibióticos. 

Pretende-se também verificar a existência de relação en-

tre o grau de conhecimento sobre antibióticos e sexo, 

idade, nível de escolaridade, situação profissional e local 

de residência. 

METODOLOGIA 

Foi realizado um estudo observacional, transversal e ana-

lítico, cujos dados foram recolhidos durante um período 

de três meses (de Agosto a Outubro de 2018). 

A população em estudo consistiu nos utentes abrangidos 

pela ULSNE com 18 ou mais anos de idade. Resultou nu-

ma amostra de conveniência final de 284 indivíduos 

(utentes que se encontravam nas salas de espera das 

UCSP nos dias da aplicação do questionário e aceitaram 

responder ao questionário). Foram excluídos os utentes 

com idade inferior a 18 anos e aqueles que apresentavam 

incapacidade de compreensão da língua portuguesa escrita. 

As variáveis em estudo foram: sexo, idade, situação pro-

fissional, residência num concelho urbano ou rural (foi 

considerado concelho urbano as áreas limítrofes dos mu-

nicípios cuja população ultrapassa as 10 000 pessoas e 

rural as restantes), conhecimento sobre antibióticos, to-

ma sem prescrição médica e conhecimento sobre resis-

tências aos antibióticos  

Como instrumentos de medida e recolha de informação, 

foi utilizado um questionário anónimo, de autopreenchi-

mento em formato de papel, elaborado pelos autores. O 

questionário foi submetido a um estudo piloto a um gru-

po correspondente a cerca de 10% da dimensão amostral  
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(28 indivíduos). No final foram inquiridos os participantes 

acerca de dúvidas ou dificuldades no preenchimento, o 

que permitiu avaliar os vários aspetos metodológicos, 

bem como aplicar correções na área gramatical. De forma 

a minimizar o viés do entrevistador, foi elaborado um tex-

to padrão, colocado na primeira página do questionário.  

A aplicação do questionário realizou-se durante os meses 

de agosto, setembro e outubro de 2018. Este era entre-

gue pelos secretários clínicos aquando da confirmação da 

consulta.  

Os dados foram armazenados e tratados com recurso ao 

software Microsoft Excel® e SPSS Statistics® (versão 22.0). 

RESULTADOS 

Obtiveram-se 284 questionários preenchidos, dos quais 

foram excluídos seis por não cumprirem a idade mínima 

(18 anos) e um por preenchimento incorreto, perfazendo 

um total de 277 questionários válidos. Destes, 189 

(68,2%) eram do sexo feminino. A média de idades foi de 

49,4 anos +/- 16,1, com um mínimo de 18 e um máximo 

de 90 anos. 48,3% tinha ensino secundário, seguido de 

26,2% com ensino básico. 

Questionados sobre a função a que se destinam os antibi-

óticos, constatou-se que mais de metade dos utentes não 

conhece a finalidade correta, sendo que apenas 41,9% 

(n=116) respondeu que são medicamentos utilizados para 

tratar infeções bacterianas. Os restantes 47,3% (n=131) 

pensa que são utilizados tanto em infeções víricas como 

bacterianas e 10,8% (n=30) admite desconhecer a sua 

função. Do total dos inquiridos, 39,7% afirmou conhecer e 

nomeou corretamente alguns antibióticos. Dos restantes 

60,3%, destaque para duas pessoas que apesar de afirma-

rem conhecer antibióticos, nomearam os mesmos incor-

retamente (ibuprofeno e clonixina). 

Relativamente à possível utilidade dos antibióticos na tos-

se, gripe ou constipação: 30% (n=80) dos inquiridos refe-

riu que os antibióticos são úteis na tosse, gripe e constipa-

ção, enquanto 18% não sabe ou optou por não responder 

(figura 1). 

 

 

Cerca de 23,1% (64) afirmou também que a toma de anti-

biótico evita o agravamento da febre e da dor de gargan-

ta, 63,9% (177) respondeu que não e 13,0% (36) afirmou 

desconhecer a resposta. 

Relativamente às duas questões anteriores, utilidade dos 

antibióticos na tosse, gripe e constipação e evicção do 

agravamento da febre e dor de garganta, verificou-se a 

existência de uma associação estatisticamente significati-

va entre estas variáveis com idade mais avançada 

(p=0,004), menor escolaridade (p=0,000) e residência 

num concelho rural (p=0,023). 

No que diz respeito à automedicação, 19,9% dos utentes 

admitiu já ter tomado antibiótico sem prescrição médica 

(Figura 2). 

Figura 1: Utilidade de antibióticos na tosse, gripe ou constipação 

Figura 2: Toma sem prescrição médica 
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Quanto aos motivos apontados para a automedicação, 

encontram-se descritos no quadro 1. 

Relativamente à última toma de antibiótico, a maioria dos 

utentes referiu ter tomado no último ano ou há mais de 

um ano (figura 3), sendo que a toma do último antibiótico 

está significativamente associada ao local da consulta: 

utentes consultados no meio urbano, respondeu na maio-

ria “última toma há vários anos” e os utentes no meio 

rural “toma no último ano”(p = 0,047). 

No que diz respeito à temática da resistência aos antimi-

crobianos, 46,9% (n=130) respondeu que a toma desne-

cessária de antibióticos pode aumentar a resistência das 

bactérias, sendo que 30,7% que dizem que não e 22,4% 

que não sabe. A possibilidade de a toma desnecessária de 

antibiótico aumentar a resistência às bactérias associou-

se de forma significativa ao sexo, idade, habilitações lite-

rárias e situação profissional do utente inquirido. Verifi-

cou-se que o sexo feminino (p=0,049), idade mais avança-

da (p=0,000), menores habilitações literárias (p=0,000) e 

reformados (p=0,000) são quem mais defende que a utili-

zação desnecessária de antibióticos não aumenta a resis-

tência aos antibióticos. 

Relativamente à opinião sobre a resistência dos antibióti-

cos expressa pelos utentes, 44% ou não sabe ou simples-

mente desvaloriza o aparecimento de resistências (figura 4). 

A noção de que a resistência aos antibióticos não é um 

problema grave de saúde pública está associada de forma 

estatisticamente significativa a utentes do sexo masculino 

(p=0,001), menores habilitações literárias (p=0,000) e re-

formados (p=0,000). 

 

DISCUSSÃO  

Este estudo permitiu avaliar os conhecimentos dos uten-

tes da área geográfica da ULSNE acerca do uso de antibió-

ticos. Mais de metade dos utentes (58,2%) desconhecia a 

função do antibiótico, sendo este um valor bastante supe-

rior ao descrito no estudo das USF da região de Lisboa 

(36,58%).6 Esta diferença, poderá estar associada às ca-

racterísticas sociodemográficas da população, já que é um 

facto que a população em estudo insere-se num meio 

predominantemente rural, com uma população mais en-

velhecida e um nível de escolaridade inferior. 

Quanto à prevalência de automedicação encontrada 

(19,9%), foi ligeiramente superior à encontrada na litera-

tura (17,1% no estudo de Lisboa e 18,9% no do Algarve) 5, 

o que pode ser explicado pelo maior isolamento geográfi-

co, que por um lado pode condicionar o acesso a cuida-

dos médicos e nessa sequência, talvez favorecer a dispen-

sa nas farmácias sem a devida prescrição. 

Quadro 1: Motivos da toma sem prescrição médica 

Figura 3: Última toma de antibiótico. 

Figura 4: Opinião sobre a resistência aos antibióticos 

Motivo % N 

Dificuldade em obter consulta 

médica 

23,6 13 

Sintomas iguais a ocasiões anteriores  43,6 24 

Fácil comprar sem receita 5,5 3 

Tinha em casa 27,3 15 
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No que respeita ao número de utentes que associou o uso 

indevido de antibióticos com infeções resistentes está de 

acordo com o descrito na literatura, mas o destaque nes-

te ponto vai para a percentagem significativa da popula-

ção que ainda menospreza o aparecimento de resistên-

cias (seja por desconhecimento ou simples desvalorização 

do problema).  

Este estudo evidencia ainda a existência de uma relação 

entre a escolaridade e os conhecimentos demonstrados 

pelos utentes, tal como verificado na literatura.  

Quanto às principais limitações, o grupo de trabalho des-

taca o tipo de amostragem (amostra de conveniência e 

não aleatória); a percentagem de utentes de UCSPs rurais 

da amostra ser superior à da população (segundo dados 

do INE/PORDATA, das 124 571 pessoas da área de influ-

ência da ULSNE, 69 944 residem no meio urbano), poden-

do não ser uma amostra representativa da população; o 

facto de se ter utilizado um questionário não validado 

(apesar de submetido a um teste piloto); a baixa adesão 

por parte dos utentes e de alguns centros de saúde; e al-

gumas respostas podem ter sido induzidas por aquilo que 

pensam ser o correto. 

Tendo em conta os resultados obtidos (particularmente 

sobre conhecimentos dos utentes), torna-se fundamental 

o desenvolvimento de estratégias de intervenção, de for-

ma a aumentar a literacia em saúde. 

Seria importante a realização de ações de formação e 

sensibilização junto das populações, bem como a realiza-

ção de campanhas publicitárias nos meios de comunica-

ção social. 
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Importância da Fisioterapia perante a COVID-19 

 

 

 

 

 

 

A Covid-19 é uma doença causada pelo novo coronavírus 

SARS-CoV-2, que representa um quadro clínico que varia 

de infeções assintomáticas a quadros respiratórios graves. 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), cerca 

de 80% dos pacientes podem ser assintomáticos e aproxi-

madamente 20% dos casos pode necessitar de atendi-

mento hospitalar por apresentarem problemas respirató-

rios e nesses casos, de acordo com o Ministério da Saúde, 

5% podem necessitar de suporte de tratamento de insufi-

ciência respiratória (suporte ventilatório). 

Os sintomas mais comuns do coronavírus são: tosse, fe-

bre, coriza (doença catarral aguda da mucosa nasal, 

acompanhada de abundante corrimento mucoso ou mu-

copurulento), dor de garganta, perda de olfacto e paladar 

e uma dificuldade muito grande ao respirar, oriunda de 

uma inflamação nos pulmões, e que pode levar muito 

rapidamente as pessoas a entrar em falência respiratória.  

 

Perante este quadro a fisioterapia possui um papel fun-

damental tanto no início do tratamento como durante a 

recuperação de um paciente que contraiu a COVID-19. 

Caso se trate de um paciente que fique internado, uma 

intervenção multidisciplinar é de extrema importância e 

onde a atuação do fisioterapeuta é imprescindível. O fisio-

terapeuta, nestes casos, atua com o intuito de prevenir e/

ou tratar complicações pulmonares por meio de mano-

bras e técnicas específicas - cinesioterapia respiratória 

(um conjunto de técnicas que podem ser preventivas ou 

curativas, e que têm como objetivo mobilizar secreções, 

melhorar a oxigenação do sangue, promover a reexpan-

são pulmonar, diminuir o trabalho respiratório, reeducar 

a função respiratória e prevenir complicações) e realiza a 

reabilitação motora com o intuito de reduzir incidências 

de agravamentos relacionados com a permanência nas 

Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), uma vez que cerca 

de 30% a 60% dos pacientes internados nestas Unidades 

desenvolvem fraqueza muscular generalizada devido ao 

prolongado estado de imobilidade. Assim, a fisioterapia 

na reabilitação motora tem como objetivo otimizar as 

funções motoras do paciente, evitando contraturas, de-

formidades, atrofias musculares, maximizando a força 

muscular e a independência para as atividades da vida 

diária. Após a alta hospitalar, o fisioterapeuta orienta os 

pacientes e familiares em relação à continuidade do trata-

mento, sobre hábitos de vida saudáveis e manutenção 

dos exercícios físicos regulares.  

 

Mas será que a intervenção da fisioterapia se deverá limi-

tar apenas ao paciente com COVID-19 que está internado?  

Como se tem verificado, os idosos têm sofrido brutalmen-

te com o impacto da pandemia da COVID-19, não só pela 

sua maior suscetibilidade às complicações causadas pelo 

vírus, mas também pelo maior número de comorbilidades 

que apresentam, e défices funcionais (p.e. funcionamen-

tos dos órgãos e sistemas e reservas), fatores estes que 

têm um grande impacto no desenvolvimento e recupera-
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ção da doença. 

Entre as principais áreas de atuação na saúde do idoso en-

contra-se a atividade física. O exercício físico adequado e 

regular é particularmente importante neste grupo etário, 

uma vez que é um antagonista do envelhecimento e contri-

bui para a manutenção da função locomotora no idoso. 

No doente idoso em recuperação da COVID-19, podem 

desenvolver-se diferentes complicações decorrentes da 

doença e do internamento prolongado - cansaço, incapa-

cidade física, perda de peso, de massa muscular e desen-

volvimento de úlceras por pressão. 

A intervenção da fisioterapia no idoso, quer tenha sido 

infetado ou não com COVID-19, torna-se crucial, no seu 

domicílio ou nos lares. O fisioterapeuta deverá incluir es-

tratégias em consonância com uma equipa multidiscipli-

nar focadas no recondicionamento físico e respiratório, 

no tratamento da imobilidade e na sarcopenia (perda de 

massa muscular).  

Torna-se imperativo criar na atual conjuntura progra-

mas/projetos de fisioterapia na comunidade idosa, mes-

mo que seja em formato de voluntariado.  

Fica a sugestão!  
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