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EDITORIAL 

Na base da criação de Unidades Locais de Saúde, 

como a do Nordeste, está o princípio da melhor 

articulação entre os diversos níveis de cuidados, 

sendo que os Cuidados de Saúde Primários são a 

“porta de entrada” dos utentes no Serviço Nacio-

nal de Saúde (SNS) e, por isso, fundamentais no 

funcionamento adequado do SNS.  

O Conselho de Administração da ULS Nordeste 

tem, nesse sentido, procurado que a articulação 

entre os 14 Centros de Saúde e os 3 Hospitais que 

a integram seja cada vez maior, respondendo ao 

permanente desafio de prestar mais e melhores 

cuidados à população.  

Muito tem sido feito e muito há ainda a fazer no 

cumprimento dessa missão, cujo sucesso depende 

de todos. Sendo fundamental que os Centros de 

Saúde continuem a desempenhar um trabalho 

fantástico, de proximidade, como até aqui, e que 

os Hospitais mantenham, de igual modo, os eleva-

dos e tão reconhecidos padrões de diferenciação e 

qualidade assistencial.  

Em conjunto, essa articulação será uma realidade 

cada vez mais consolidada, com inegáveis benefí-

cios, quer para os utentes, em primeiro lugar, quer 

para os próprios profissionais, no desenvolvimen-

to das suas tarefas. Estamos  - e continuemos - no 

bom caminho!  

 

O Presidente do Conselho de Administração  

Dr. Carlos Alberto Vaz 

ABRIL 2018 



3 

 
 
ABRIL 2018 

Intervenção dos Cuidados de Saúde  

Primários da ULS Nordeste em análise 

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

no dia 21 de março, em Vila Flor, uma reunião de acom-

panhamento dos Cuidados de Saúde Primários (CSP), que 

englobam 14 centros de saúde organizados em Unidades 

de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP) e em Unida-

des de Cuidados na Comunidade (UCC). 

A reunião de trabalho foi precedida de uma sessão de 

boas-vindas, que contou com as intervenções do presi-

dente do Município de Vila For, Eng.º Fernando Barros, e 

do Presidente do Conselho de Administração da ULS Nor-

deste, Dr. Carlos Vaz. 

Na sua intervenção, o presidente da autarquia realçou a 

importância da colaboração entre o Município e a ULS 

Nordeste, no sentido de proporcionar cuidados de saúde 

de qualidade à população de todo o concelho, enaltecen-

do o trabalho de proximidade desenvolvido pelas equipas 

do Centro de Saúde da vila. Fernando Barros salientou 

ainda a disponibilidade para continuar a colaborar com a 

ULS Nordeste, tendo em vista a melhoria contínua dos 

serviços de saúde no concelho.  

Por sua vez, o responsável máximo da ULS Nordeste enal-

teceu a importância do trabalho desenvolvido nos CSP ao 

nível da promoção da saúde e da prevenção da doença 

num contacto de proximidade com as populações, indo 

de encontro às suas necessidades e contribuindo para o 

aumento da sua saúde e bem-estar, realçando o trabalho 

de excelência desenvolvido pelos Centros de Saúde que 

integram a ULS Nordeste. 

Seguiram-se as intervenções da Diretora Clínica para os 
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CSP, Dr.ª Manuela Santos, e da Assessora da Direção de 

Enfermagem para os CSP, Enf.ª Adelaide Baptista, que 

apresentaram o Índice de Desempenho Global (IDG) das 

Unidades que integram os CSP da ULS Nordeste, desta-

cando a melhoria dos resultados em 2017 face ao ano de 

2016. Neste contexto, foram apresentados os dados rela-

tivos ao nível do acesso, da gestão da saúde, da gestão da 

doença, da qualificação da prescrição e da intervenção 

comunitária. 

Os trabalhos prosseguiram com a intervenção do respon-

sável do Gabinete de Planeamento e Controlo da ULS 

Nordeste, Dr. Lino Olmo, que explicou o processo de con-

tratualização externa e abordou as diferentes fases da 

contratualização interna, enaltecendo a importância do 

planeamento das atividades através da elaboração de pla-

nos de ação acompanhados dos respetivos cronogramas.  

No âmbito da implementação dos planos de ação foi ain-

da apresentado o cronograma de monitorização da sua 

operacionalização nas Unidades de Saúde, de modo a ser 

possível avaliar a taxa de sucesso alcançada e a fazer os 

ajustamentos necessários, tendo em vista a prestação de 

cuidados de saúde com qualidade e próximos da popula-

ção. 

Durante esta reunião, o Presidente do Conselho de Admi-

nistração da ULS Nordeste deixou ainda um desafio aos 

profissionais presentes no sentido de unirem esforços 

tendo em vista a criação de Unidades de Saúde Familiar 

(USF) no distrito de Bragança, indo de encontro às preten-

sões do Ministério da Saúde em termos de organização 

dos CSP. 

Esta mensagem foi reforçada pela Diretora Clínica para os 

CSP da ULS Nordeste, que relançou para a plateia o desa-
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fio que foi lançado à ULS Nordeste para encontrar um 

modelo organizativo que melhor responda aos centros de 

saúde rurais, como é o caso do distrito de Bragança. 

A reunião de trabalho terminou com um período de de-

bate em que os participantes puderam esclarecer dúvidas 

e deixar sugestões ao nível do funcionamento e da con-

tratualização nos CSP. 

No final dos trabalhos, os participantes foram brindados 

com um almoço oferecido pela Câmara Municipal de Vila 

Flor, que também cedeu o Auditório do Centro Cultural 

para a realização deste evento. De realçar ainda a exce-

lente relação entre o Município de Vila Flor e a ULS Nordes-

te, tendo em vista a prestação de cuidados de saúde de ex-

celência e o aumento da literacia em saúde da comunidade. 
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Serviço de Nefrologia foi alvo de  

trabalhos de beneficiação 

O Serviço de Nefrologia da Unidade Local de Saúde 

(ULS) do Nordeste, a funcionar na Unidade Hospitalar 

de Bragança, foi alvo de significativos trabalhos de be-

neficiação, os quais resultaram numa melhoria eviden-

te do conforto, da segurança e da qualidade dos cuida-

dos prestados aos doentes. 

Esta intervenção, orçada em cerca de 25 mil euros, 

consistiu na renovação de equipamentos diversos e de 

mobiliário, mas também na reorganização de espaços, 

dotando assim o serviço de instalações mais funcio-

nais, modernas e acolhedoras para quem ali realiza 

regularmente sessões de diálise. 

O Serviço de Nefrologia da ULS Nordeste dispõe atual-

mente da colaboração de 3 médicos nefrologistas e 

apoio permanente de médico no período de funciona-

mento da Unidade de Hospital de Dia (das 8 às 24h), 

13 enfermeiros e 6 assistentes operacionais, assegu-

rando-se assistência nas valências de consulta externa, 

hospital de dia (16 postos de hemodiálise) e urgência. 

No ano de 2017 foram realizadas 1.820 consultas de 

Nefrologia, 106 consultas de esclarecimento e acom-

panhados 64 doentes em Hospital de Dia, com a reali-

zação de 10.687 sessões de hemodiálise.  

A recente beneficiação das instalações, aplaudida quer 

pelos profissionais quer pelos doentes, vem no sentido 

de a ULS Nordeste garantir a melhor assistência na 

prestação de cuidados aos doentes da sua área de 

abrangência. 



7 

 ABRIL 2018 

VMER socorre emergências no distrito de 

Bragança há 12 anos 

A Viatura Médica de Emergência e Reanimação 

(VMER) de Bragança, inaugurada em março de 2006, 

completa assim 12 anos ao serviço das populações do 

distrito.  

Este importante meio de emergência médica pré-

hospitalar está disponível todos os dias da semana, 24 

horas por dia, com uma taxa de operacionalidade de 

100 por cento. 

Em 2017, a VMER de Bragança foi chamada a intervir 

em 663 situações de emergência, sendo os principais 

motivos de ativação a alteração de estado de consci-

ência (24,9%), paragem cardiorrespiratória (16,9%), 

dispneia (11,2%) e dor torácica (10,1%). 

Relativamente à área de intervenção, a qual se esten-

de aos 12 municípios do distrito, com cerca de 7.000 

km2, a VMER efetuou maioritariamente socorro no 

concelho de Bragança (60,2%), seguindo-se Vinhais 

(18,4%) e Vimioso (9,8%). 

As VMER são veículos de intervenção pré-hospitalar 

destinados ao transporte rápido de uma equipa médi-

ca ao local onde se encontra o doente. O seu principal 

objetivo consiste na estabilização pré-hospitalar e no 

acompanhamento médico durante o transporte de 

vítimas de acidente ou doença súbita em situações de 

emergência, assumindo um papel preponderante no 

apoio às populações.  

Com uma equipa constituída por um médico e um en-

fermeiro, e estando dotada de equipamento de Supor-

te Avançado de Vida, a VMER atua na dependência 

direta do Centro de Orientação de Doentes Urgentes 

do INEM – Instituto Nacional de Emergência Médica, 

tendo base hospitalar - neste caso na Unidade Hospi-

talar de Bragança da Unidade Local de Saúde (ULS) do 

Nordeste. 
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Simulacro de catástrofe testou Urgência 

Médico-cirúrgica de Mirandela  

A capacidade de resposta do Serviço de Urgência Médico

-Cirúrgica (SUMC) da Unidade Hospitalar (UH) de Miran-

dela foi testada, no passado sábado, dia 24 de março, 

com a realização de um simulacro de catástrofe que en-

volveu 25 vítimas. 

A Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste foi uma das 

entidades parceiras do exercício realizado pela Autorida-

de Nacional de Proteção Civil – Comando Distrital de 

Operações de Socorro (CDOS) de Bragança, com o objeti-

vo de testar o Plano Prévio de Intervenção da Autoestra-

da Transmontana (A4). 

Foi criado um cenário fictí-

cio com dois acidentes: um 

no sentido Vila Real – Bra-

gança, que envolveu um 

camião cisterna que se in-

cendiou e um despiste de 

um veículo ligeiro, do qual 

resultaram dois feridos gra-

ves um deles com queima-

duras de 2.º e 3.º grau; e 

outro acidente em cadeia 

envolvendo três veículos, 

entre eles um autocarro, no sentido Mirandela – Vila 

Real, do qual resultaram 23 vítimas, das quais 11 graves 

e 12 leves. 

Os feridos foram transportados para a UH de Mirandela, 

onde foi ativado o Plano de Emergência Externo dado o 

elevado número de vítimas.   

Para dar resposta à situação de catástrofe foram defini-

dos dois circuitos no Serviço de Urgência Médico-

Cirúrgica de Mirandela, um para os utentes reais e outro 

para as vítimas da catástrofe simulada. Também foram 
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Miranda do Douro 

Torre de Moncorvo Freixo de Espada à Cinta 

criadas duas equipas de profissionais distintas, de modo a 

assegurar a resposta aos doentes normais e a atender as 

vítimas do simulacro. 

Este modelo de organização permitiu assegurar o normal 

funcionamento do Serviço de Urgência durante a realiza-

ção deste exercício. 

De realçar que no simulacro de catástrofe estiveram en-

volvidos 30 profissionais da ULS Nordeste, dos quais seis 

médicos, dez enfermeiros, sete assistentes operacionais, 

dois assistentes técnicos, um assistente social, um farma-

cêutico, um técnico de laboratório, um técnico de RX e 

um colaborador do Serviço de Instalações e Equipamen-

tos. 

A equipa de atendimento às vítimas do simulacro foi co-

ordenada pelo médico de Medicina Interna Dr. Rui Mar-

ques até à chegada do Responsável do Departamento de 

Urgência, Emergência e Cuidados Intensivos, Dr. Domin-

gos Fernandes. A função de Coordenador de Recursos 

Humanos foi da responsabilidade do Enfermeiro Chefe do 

SUMC de Mirandela, Enf.º Alfredo Barros. 

Marcaram ainda presença nas operações dois elementos 

do Conselho de Administração da ULS Nordeste, nomea-

damente a Diretora Clínica para os Cuidados de Saúde 

Hospitalares, Dr.ª Eugénia Madureira, e a Vogal Executi-

va, Dr.ª Aida Palas. Esteve ainda presente, em substitui-

ção do Diretor de Enfermagem, a Enfermeira Adjunta da 

UH de Mirandela, Enf.ª Laurinda Martins.  

Este simulacro permitiu avaliar a capacidade de resposta 

do Serviço de Urgência Médico-Cirúrgica de Mirandela 

numa situação de catástrofe, tendo-se verificado uma 

resposta adequada e devidamente coordenada neste 

exercício. De realçar a excelente articulação entre a ULS 

Nordeste, o CDOS de Bragança, as corporações de bom-

beiros e a PSP, no sentido de garantir o correto encami-

nhamento de todas as vítimas e de facilitar o controlo dos 

acessos à UH de Mirandela. 
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Estiveram envolvidos em articulação neste simulacro vá-

rios agentes, entre eles o CDOS de Bragança, o CDOS de 

Vila Real, os Agentes de Proteção Civil, Entidades Coope-

rantes, a ULS do Nordeste e o Serviço Municipal de Prote-

ção Civil de Mirandela. 

O Conselho de Administração da ULS Nordeste congratu-

la-se com o sucesso obtido neste exercício, para o qual 

muito contribuiu a disponibilidade e o empenho de todos 

os profissionais envolvidos. 
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ULS Nordeste aposta na autoproteção 

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

nhada em cumprir o objetivo de dotar todas as suas insta-

lações de Medidas de Autoproteção, aprovadas pela 

ANPC-Autoridade Nacional da Proteção Civil. 

Assim, depois do Centro de Saúde de Torre de Moncorvo, 

foram também agora aprovadas pela ANPC as Medidas 

de Autoproteção da Unidade Hospitalar de Mirandela 

(novo processo) e do Centro de Saúde de Bragança – Sé.  

As Medidas de Autoproteção consistem em procedimen-

tos de organização e gestão da segurança e têm duas fi-

nalidades principais: A garantia da manutenção das con-

dições de segurança definidas no projeto e a garantia de 

uma estrutura mínima de resposta a emergências. 

Estas medidas pretendem também salvaguardar que os 

equipamentos e sistemas de segurança contra incêndios 

estão em condições de ser operados permanentemente e 

que, em caso de emergência, os ocupantes abandonam o 

edifício em segurança. 

Dada a importância das Medidas de Autoproteção, a ULS 

Nordeste congratula-se com esta aprovação e dá conti-

nuidade ao processo de aprovação referente às suas res-

tantes Unidades.   

Dia Internacional da Mulher na ULS Nordeste 

No Dia Internacional da Mulher, que se comemora no dia 

08 de março, colaboradoras e utentes da Unidade Local 

de Saúde do Nordeste foram brindadas com uma flor. 

A iniciativa partiu da União de Sindicatos de Bragança, tendo 

sido prontamente acolhida pela ULS Nordeste, com o objetivo 

de homenagear de forma simbólica todas as mulheres. 
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A Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste, através do 

Grupo Coordenador Local do Programa Nacional de Pre-

venção e Controlo de Infeções e de Resistência a Antimi-

crobianos (PPCIRA) e do Serviço de Saúde e Risco Ocupa-

cional, e a Autoridade de Saúde Pública promoveu ses-

sões de esclarecimento sobre o sarampo para os profis-

sionais de Saúde. 

Neste sentido, foram realizadas ações de formação nas 

Unidades Hospitalares de Bragança (dia 22 de março), de 

Mirandela (26 de março) e de Macedo de Cavaleiros (dia 

27 de março). 

No âmbito destas sessões, foi divulgado o boletim epide-

miológico com o ponto da situação em relação ao surto 

de sarampo, foi destacada a importância da vacinação, foi 

abordada a norma "SARAMPO: Procedimentos em unida-

des de saúde - Programa Nacional Eliminação Sarampo" e 

a recomendação da DGS para profissionais de saúde, bem 

como a estratégia da ULS Nordeste para a vacinação dos 

profissionais. 

Tendo em vista dar cumprimento ao esquema vacinal reco-

mendado, de acordo com o Programa Nacional de Elimina-

ção do Sarampo, está a decorrer uma campanha de vacina-

ção para todos os profissionais da ULS Nordeste. 

Assim, solicita-se a todos os colaboradores que se dirijam 

ao Centro de Saúde onde estão inscritos, entre as 08 e as 

20 horas, ou ao Serviço de Consulta Externa das Unidades 

Hospitalares (Sala de Tratamento na Unidade Hospitalar 

de Bragança e Gabinete de Enfermagem nas Unidades 

Hospitalares de Macedo de Cavaleiros e de Mirandela), 

entre as 09 e as 17 horas. 

Agradece-se a colaboração de todos, tendo em vista a 

proteção da saúde individual e coletiva. 

Profissionais de saúde da ULS Nordeste sen-

sibilizados para a prevenção do sarampo 
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Promoção de hábitos saudáveis nas  
aldeias de Bragança 

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

Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) de Bragança, 

está a promover hábitos de vida saudáveis junto da po-

pulação do concelho, tendo em vista a promoção da saú-

de e a prevenção de doenças não transmissíveis e evitá-

veis. 

Através do projeto “Aldeias mais saudáveis” pretende-se 

contribuir para a redução dos fatores de risco para o de-

senvolvimento de doenças cérebro-cardiovasculares, co-

mo é o caso do sedentarismo e dos maus hábitos alimen-

tares. 

Neste sentido, as ações desenvolvidas têm como objeti-

vos promover a consciencialização da população para a 

influência da alimentação e da atividade física na promo-

ção da saúde, aumentar a literacia da população em ali-

mentação saudável, sensibilizar para a segurança e sus-

tentabilidade alimentar e capacitar para escolhas promo-

toras de saúde. 

Para isso, as enfermeiras da UCC avaliam, numa primeira 

fase, o estado de saúde e os conhecimentos da popula-

ção, através da aplicação de um questionário e da realiza-

ção de rastreios aos fatores de risco cardiovasculares, e, 

numa segunda fase, realizam ações de sensibilização so-

bre alimentação saudável e capacitação para compra, 

confeção e armazenamento de alimentos. 

O projeto teve início este mês de março e abrange, nesta 

fase, a União de Freguesias de Parada e Faílde e as fre-

guesias de Gimonde e de Quintela de Lampaças. Preten-
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Miranda do Douro 

de-se, posteriormente, alargar estas ações a outras fre-

guesias do concelho, tendo em vista o aumento da litera-

cia em saúde na comunidade. 

Desenvolvido pelas enfermeiras da ULS Nordeste Ana 

Patrícia Vieira, Ana Sofia Coelho, Madalena Barreira e 

Sara Regente, este projeto enquadra-se nas prioridades 

estabelecidas no Plano Nacional de Saúde. 

Esta iniciativa é desenvolvida em parceria com o projeto 

“Desporto Sénior em Meio Rural”, da Câmara Municipal 

de Bragança, pretendendo-se assim aliar a promoção de 

uma alimentação equilibrada à prática regular de exercí-

cio físico, sensibilizando a população para a importância 

de adotar estilos de vida saudáveis para ter mais saúde e 

bem-estar. 
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Profissionais de saúde da Unidade Local de Saúde (ULS) 

do Nordeste promovem a saúde junto dos jovens no Ga-

binete de Apoio à Sexualidade Juvenil, a funcionar nas 

instalações do Instituto Português de Desporto e Juven-

tude (IPDJ), em Bragança. 

Este espaço de atendimento e aconselhamento é confi-

dencial, anónimo e gratuito, sendo assegurado por uma 

equipa multidisciplinar, que integra uma médica, enfer-

meiras e uma nutricionista. 

Os jovens podem recorrer a este Gabinete, sem marca-

ção prévia, para esclarecer dúvidas ou para 

obter aconselhamento ao nível dos méto-

dos de contraceção, sexualidade e saúde, 

prevenção de doenças sexualmente trans-

missíveis e obter informação sobre o plane-

amento familiar. 

Sempre que necessário os profissionais de saú-

de efetuam o encaminhamento para os servi-

ços da Unidade Local de Saúde do Nordeste. 

A consulta médica, realizada 

pela Dr.ª Isilda Moreira, está 

disponível todas as quintas-

feiras, entre as 14:30 e as 15:30 

horas.  

Por sua vez, as consultas de en-

fermagem decorrem também às 

quintas-feiras, entre as 14:30 e 

as 17 horas, sendo asseguradas 

pelas enfermeiras da Unidade 

de Cuidados na Comunidade de 

Bragança, nomeadamente Enf.ª 

Ana Sofia Coelho, Enf.ª Olívia Maria e Enf.ª Patrícia Viei-

ra. 

Os jovens podem ainda obter aconselhamento na área 

da Nutrição, deslocando-se a este espaço, uma vez por 

mês, uma nutricionista da ULS Nordeste. 

Desta forma, pretende-se dar apoio e aconselhamento 

na área do Planeamento Familiar a todos os jovens, au-

mentando assim a literacia em saúde desta faixa etária e 

contribuindo para que tomem decisões responsáveis e 

saudáveis. 

Profissionais da ULS Nordeste promovem a 

Saúde no Gabinete de Apoio à Sexualidade  
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Macedo de Cavaleiros 

ULS Nordeste comemorou Dia Mundial do Rim 

Os Serviços de Nutrição e Alimentação, de Nefrologia e de 

Consulta Externa da Unidade Local de Saúde do Nordeste 

uniram-se para assinalar o Dia Mundial do Rim, que se 

comemora no dia 8 de março. E sendo também este o Dia 

Mundial da Mulher, a data é dedicada precisamente à 

saúde no feminino. 

Além da publicação, nos jornais Nordeste e Mensageiro 

de Bragança, de um artigo sobre o tema da saúde renal 

na mulher, a comemoração deste Dia Mundial do Rim 

inclui a realização de uma ação de sensibilização aos 

utentes, na Unidade Hospitalar de Bragança. 

Assim, durante a manhã decorreram na Consulta Externa 

rastreios gratuitos dos fatores de risco de doença renal, 

como peso, índice de massa corpo-

ral, glicemia, tensão arterial e perí-

metro da cintura. Foram também 

distribuídos folhetos informativos e 

prestados esclarecimentos sobre o 

tema pelos profissionais de saúde. 

No Hospital de Dia de Nefrologia o 

lanche dos doentes hemodialisados 

foi acompanhado de uma fatia de 

bolo caseiro. E serão igualmente 

distribuídos postais alusivos à data. 

A ULS Nordeste associa-se desta 

forma ao Dia Mundial do Rim, promovendo a saúde renal 

junto da população e, especialmente, apelando à adoção 

de um estilo de vida saudável, promotor de um bom fun-

cionamento do organismo em geral e deste órgão em 

particular. 
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Macedo de Cavaleiros 

ULS Nordeste promove formação em  

Primeiros Socorros na comunidade... 
A Unidade Local de Saúde (ULS) do 

Nordeste, através da Unidade de 

Cuidados na Comunidade (UCC) de 

Bragança, promoveu, no dia 22 de 

março, um workshop subordinado ao 

tema “Primeiros Socorros e Atuações 

em Situações de Emergência”, no 

âmbito da “VI Semana Aberta” do 

Centro Social e Paroquial de Santo 

Condestável, em Bragança. 

Esta formação, ministrada pela en-

fermeira Ana Sofia Coelho, foi direcionada para os colabo-

radores da instituição e para a comunidade em geral, no 

sentido de aumentar a literacia sobre esta temática. 

No âmbito desta ação, os cerca de 35 participantes tive-

ram oportunidade de adquirir e aprofundar conhecimen-

tos sobre Primeiros Socorros, o Sistema Integrado de 

Emergência Médica, a Cadeia de Sobrevivência, os Princí-

pios Gerais do Socorrismo (Prevenir, Alertar, Socorrer), 

bem como sobre a atuação em situações de acidente e de 

doença súbita frequentes com crianças. 

Foi ainda abordado, com uma componente teórica e ou-

tra prática, o algoritmo do Suporte Básico de Vida e o Su-

porte Básico de Vida Pediátrico e ainda o algoritmo de 

desobstrução da via aérea. 

Esta formação é fundamental ao nível da capacitação das 

pessoas para agir em situações em que a vida de terceiros 

está em risco, adquirindo conhecimentos, teóricos e prá-

ticos, para intervir em situações de emergência até à che-

gada de ajuda diferenciada. Esta primeira intervenção 

pode mesmo salvar vidas. 
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Macedo de Cavaleiros 

… E em Suporte Básico de Vida para estudantes  

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

Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) de Bragança, 

está a promover formação em “Suporte Básico de Vida” 

para os alunos do Agrupamento de Escolas Miguel Torga. 

Esta iniciativa, desenvolvida pela Equipa de Saúde Escolar, 

nomeadamente pela enfermeira da ULS Nordeste Ana 

Sofia Coelho, irá abranger todas as turmas do 5.º ao 12.º 

ano, num total de 431 alunos. 

As ações de formação, que tiveram início no dia 20 de 

março, englobam uma componente teórica e uma de-

monstração prática do algoritmo do Suporte Básico de 

Vida (SBV). 

No âmbito destas sessões é abordado o SBV, a sua impor-

tância na cadeia de sobrevivência de uma vítima em para-

gem cardio-respiratória e são explanadas as diferentes 

etapas que fazem parte do algoritmo do SBV. 

Esta formação tem como principal objetivo capacitar os 

jovens, que são importantes agentes de mudança, para 

saberem o que fazer perante situações em que a vida das 

pessoas está em risco, e, ao mesmo tempo, sensibilizá-los 

para a importância de transmitirem a cultura de preven-

ção à família e restante comunidade. 
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Macedo de Cavaleiros 

Ação de sensibilização sobre sexualidade 

em Bragança 

A Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) de Bragan-

ça promoveu, no dia 08 de março, uma ação de sensibili-

zação sobre Sexualidade direcionada para jovens, nas ins-

talações do Instituto Português de Desporto e Juventude 

(IPDJ), em Bragança. 

Esta ação, levada a cabo pelas enfermeiras Ana Sofia Coe-

lho e Olívia Maria, com o apoio de alunos estagiários do 

curso de Enfermagem do Instituto Politécnico de Bragan-

ça, teve como principal objetivo esclarecer os jovens so-

bre os conceitos relacionados com a sexualidade e sensi-

bilizá-los para a importância de uma sexualidade respon-

sável e saudável  e de  relações sexuais seguras  (utilizar 

sempre preservativo), tendo em vista a prevenção de in-

feções sexualmente transmissíveis e da gravidez não pla-

neada. Neste sentido, foram abordados os diferentes mé-

todos de contraceção, com especial enfoque na utilização 

correta do preservativo feminino e preservativo masculi-

no e nas indicações específicas da utilização da contrace-

ção de emergência. 

Durante a ação, os jovens foram ainda alertados para as situa-

ções de violência no namoro e 

sensibilizados a dizer “não” a 

qualquer tipo de violência, op-

tando por relações interpessoais 

saudáveis baseadas no respeito e 

na confiança. 

A informação transmitida du-

rante esta sessão foi comple-

mentada com vídeos interati-

vos sobre as temáticas aborda-

das, de forma a cativar os jo-

vens e a reforçar a mensagem 

sobre as diversas questões relacionadas com a sexualidade. 

No final da sessão foram disponibilizados os contactos 

das instituições onde os jovens podem recorrer para es-

clarecer dúvidas sobre a sua Saúde e na área do planea-

mento familiar, nomeadamente os Centros de Saúde e o 

Gabinete de Apoio à Sexualidade a funcionar nas instala-

ções do IPDJ, e foi distribuído material informativo e de 

proteção, tendo em vista a promoção da saúde e a pre-

venção da doença. 
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Sessão de Educação Sexual na Escola  

Abade de Baçal 

A Unidade de Cuidados na Comunidade de Bragança, 

através da equipa de Saúde Escolar, promoveu uma 

ação de sensibilização sobre sexualidade para os 

estudantes do Agrupamento de Escolas Abade de 

Baçal. 

Esta sessão contou com a participação dos próprios 

alunos, que dinamizaram um teatro que abordou te-

mas como o planeamento familiar e os métodos con-

tracetivos. 

Seguiu-se uma sessão de esclarecimento de dúvidas so-

bre a temática da sexualidade levada a cabo por profissio-

nais de saúde da Unidade Local de Saúde do Nordeste, 

nomeadamente pela enfermeira Ana Patrícia Vieira e pela 

médica Catarina Pires. 

Crianças aprendem a importância do sono 

para a Saúde 

A Unidade de Cuidados na Comunidade de Bragança, 

através da equipa de saúde escolar, em parceria com a 

Rede de Bibliotecas do Agrupamento de Escolas Abade 

Baçal, promoveu uma ação de sensibilização sobre a im-

portância do sono para a saúde. 

Esta iniciativa, desenvolvida no âmbito 

da Semana da Leitura, abrangeu todos 

os alunos do pré-escolar e do 1.º Ciclo 

Agrupamento de Escolas e contou com 

a presença do escritor José Maria Pi-

mentel, autor do livro infantil “Vitinho”. 

A par da sessão de sensibilização e de 

informação levada a cabo pela enfer-

meira Patrícia Vieira, que incentivou os mais pequenos a 

dormir bem para se sentirem melhor, também o escritor 

José Maria Pimentel dinamizou uma sessão sobre a im-

portância do sono com recurso a vídeos alusivos ao tema. 
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ULS Nordeste alerta para a importância do 
sono para a Saúde 

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

de de Cuidados na Comunidade (UCC) de Bragança, de-

senvolveu um conjunto de ações de sensibilização sobre a 

importância do sono para a saúde. 

No dia 19 de março, no Centro Escolar de Santa Maria, 

em Bragança, tiveram início as sessões para as crianças 

do 1.º Ciclo, desenvolvidas pela enfermeira da ULS Nor-

deste que integra a Equipa de Saúde Escolar, Enf.ª Ana 

Sofia Coelho. 

Para os alunos mais pequenos, de 1.º ano do 1.º ciclo, a 

importância do sono é explicada através da história inte-

rativa “Princesa Sofia: A importância do sono”. 

Já para os alunos mais velhos é efetuada uma ação de 

sensibilização sobre a importância de criarem rotinas sau-

dáveis de modo a terem uma noite de sono tranquila. 

Durante as sessões é explicada a importância de dormir o 

número mínimo de horas para ser saudável e ter dias 

mais agradáveis, divertidos e produtivos na escola. Neste 

sentido, é enaltecida a importância de estabelecer rotinas 

diárias antes de dormir, é abordado o funcionamento do 

relógio biológico, a interferência negativa dos aparelhos 

tecnológicos no sono, bem como os efeitos negativos pa-

ra a saúde de dormir mal ou de dormir menos do que o 

número de horas recomendadas para cada idade. 

Manter um estilo de vida saudável é também essencial 

para ter um bom sono, nomeadamente praticar exercício 

físico (até 2 horas antes de dormir) e ter uma alimentação 

equilibrada (evitar bebidas com cafeína e alimentos açu-

carados à noite). 

A par das sessões sobre a importância do sono direciona-
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das para as crianças, a UCC de Bragança desenvolveu, no 

dia 20 de março, uma formação para encarregados de 

educação e famílias, subordinada ao tema “Um bom sono 

é um sonho possível!”, no âmbito do projeto Escola de 

Pais, no Centro Escolar de Santa Maria (Agrupamento de 

Escolas Miguel Torga). Este tema foi ainda abordado no 

âmbito da VI Semana Aberta do Centro Social Paroquial 

de Santo Condestável, com uma sessão, que decorreu no 

dia 21 de março, direcionada para as famílias, técnicos, 

estudantes, utentes e comunidade agregada a este Cen-

tro Social. 

A UCC de Vila Flor/Carrazeda de Ansiães realizou também 

atividades no âmbito do Dia Mundial do Sono, com ses-

sões de sensibilização/informação para os estudantes de 

Carrazeda de Ansiães.  

Promoção de relações interpessoais  

saudáveis na escola 

A Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) de Bragan-

ça, através da equipa de Saúde Escolar, está a promover 

sessões de sensibilização no âmbito do PRESSE - Progra-

ma Regional de Educação Sexual em Saúde Escolar dirigi-

das aos alunos no Agrupamento de Escolas Emídio Garcia.   

No dia 13 de março, a enfermeira da ULS Nordeste que 

integra a equipa de saúde escolar, Enf.ª Olívia Maria, rea-

lizou uma ação dirigida aos alunos do 3.º e 4.º anos do 1.º 

Ciclo, no Centro Escolar da Sé. 

Nesta sessão foram dinamizadas diversas atividades, co-

mo jogos e pequenas dramatizações, visando a aborda-

gem à temática das “Relações Interpessoais”.  

Os conteúdos focados englobaram a noção de família e de 

amizade, destacando-se ainda a valorização dos afetos e da 

expressão de sentimentos, a proteção do corpo e noção dos 

limites, dizendo não às aproximações abusivas sem descurar 

também o desenvolvimento de competências sociais, de 

integração e relacionamento positivo com os outros.  
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Promoção de hábitos saudáveis para crianças 

A Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) de Bragan-

ça, através da equipa de Saúde Escolar, promoveu, no dia 

13 de março, uma ação de educação para a saúde para os 

pais das crianças que frequentam o Jardim de Infância da 

Estação, integrado no Agrupamento de Escolas Abade de 

Baçal, em Bragança. 

Esta sessão, que contou com a participação da enfermei-

ra da Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste que inte-

gra a equipa de Saúde Escolar Ana Patrícia Vieira, teve 

como principal objetivo esclarecer, por um lado, os pais 

sobre questões importantes para o desenvolvimento 

emocional das crianças e, por outro lado, sensibilizá-los 

para a importância da alimentação saudável aliada ao 

exercício físico, através da apresentação dos resultados 

da avaliação dos lanches efetuada no âmbito do projeto 

“Pé Ativo”. 

Este projeto é desenvolvido pelo Instituto Politécnico de 

Bragança, através da Escola Superior de Educação, e en-

volve vários parceiros, entre eles a ULS Nordeste, o Muni-

cípio e os Agrupamentos de Escolas, e tem como principal 

objetivo promover a Saúde junto das crianças do pré-

escolar. Os resultados têm sido positivos e prova disso 

são os resultados obtidos ao nível dos lanches das crian-

ças, sendo que, no Jardim de Infância da Estação, por 

exemplo, mais de metade das crianças obteve classifica-

ção verde (saudável). 

No âmbito do projeto Escola de Pais desenvolvido no 

Agrupamento de Escolas Abade de Baçal foi ainda realiza-

da uma sessão de esclarecimento sobre o tema “Regras e 

limites para o bem-estar”, levada a cabo pela psicóloga 

do Agrupamento. 

Esta intervenção teve como principal objetivo sensibilizar 

os pais para a importância de ajudarem os filhos a desen-

volver competências fundamentais para lidarem com as 

diferentes situações com que se deparam no dia-a-dia. 

“Saber dizer não” é uma das regras que muitas vezes é 

difícil para os pais, mas que, segundo a psicóloga, é im-

portante para o desenvolvimento emocional saudável das 

crianças. 
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Sensibilização para a importância das  

relações interpessoais saudáveis na escola 

A Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) de Bragan-

ça promoveu, no dia 14 de março, sessões de educação 

para a saúde sobre relações interpessoais saudáveis para 

os alunos do ensino secundário do Agrupamento de Esco-

las Miguel Torga. 

Esta atividade, foi realizada pela enfermeira da Unidade 

Local de Saúde (ULS) do Nordeste Ana Sofia Coelho, que 

integra a Equipa de Saúde Escolar, no âmbito do projeto 

“Eu e tu: aprender a SER”, implementado há três anos em 

todos os ciclos de ensino deste Agrupamento, com o 

objetivo de promover competências socio emocionais 

nos jovens. 

Durante esta atividade sobre a temática “Eu e tu: apren-

der a SER - Relações interpessoais”, que abrangeu os alu-

nos do 10.º, foi abordado o conceito e contexto das rela-

ções interpessoais, as normas comportamentais integran-

tes da relação interpessoal, os princípios e valores que 

devem reger as relações interpessoais (com Brainstor-

ming), a comunicação e assertividade e ainda a preven-

ção de relações interpessoais abusivas e de violência.  

Foi ainda realizada uma dinâmica de grupo denominada 

“dominó”, que visou a promoção do sentido de pertença 

individual e social, bem como o desenvolvimento de téc-

nicas de comunicação assertiva e de gestão de conflitos. 

Nesta atividade os alunos foram convidados, numa pri-

meira fase, a refletir sobre uma dificuldade e uma com-

petência, escrevendo-as em folhas. E, de seguida, foi lan-

çado um desafio para que todos circulassem e observas-

sem as qualidades e as dificuldades dos colegas, colocan-

do-se em fila na medida em que considerassem que o seu 

aspeto positivo poderia solucionar o aspeto negativo de 

algum colega. A ativida-de terminou quando todos se 

encaixaram, tendo o grupo considerado a tarefa concluí-

da. 

Esta iniciativa permitiu promover a reflexão sobre as 

questões relacionadas com as relações interpessoais.  
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Sensibilização para jovens sobre os  

cuidados a ter com a Internet  

“Cuidados a ter com a Internet” foi o tema da sessão pro-

movida pela Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) 

de Bragança, através da equipa de Saúde Escolar, dirigida 

a alunos de Currículo Específico Individualizado da EB3/ S 

Emídio Garcia. 

Esta sessão, promovida em colaboração com a coordena-

ção do grupo de docentes da área de Educação Especial, 

foi dinamizada por alunos do 4.º ano do curso de Enfer-

magem do Instituto Politécnico de Bragança, sob orienta-

ção da enfermeira da ULS Nordeste Olívia Maria. 

Sendo a internet um espaço virtual que tem vindo a ad-

quirir uma importância cada vez maior a nível cultural e 

educativo nas crianças, adolescentes e jovens, nesta ses-

são, os alunos foram desafiados a refletir sobre as inúme-

ras vantagens associadas à Internet e à sua utilização não 

apenas como veículo de entretenimento, mas também 

como portal de acesso à literacia nas mais variadas áreas. 

E ainda sobre as desvantagens da sua utilização indevida, 

a possível adição ao seu uso, o isolamento, a superficiali-

dade e os riscos inerentes a determinados conteúdos.  

Os alunos foram convidados a debater a temática do 

cyberbullying, sendo este uma forma de bullying, cometi-

da através da internet, das redes sociais e das novas tec-

nologias.  

A sessão terminou com a referência por parte da equipa 

a regras, dicas e sugestões para a correta utilização da 

internet em segurança.  

Crianças plantaram árvores no recinto da 

Extensão de Saúde de Sendim 

A Unidade de Cuidados na Comunidade de Miranda do 

Douro, através da Equipa de Saúde Escolar, participou 

nas comemorações do Dia Mundial da Árvore, que se 

assinala a 21 de março, do Município. 

Os mais pequenos plantaram árvores em alguns pontos 

do concelho, entre eles no recinto da Extensão de Saúde 

de Sendim e no Parque Natural do Rio Fresno. 
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Comemoração do Dia Mundial da Saúde 

Oral em Mogadouro e em Freixo  

As equipas de Saúde Escolar de Mogadouro e de Freixo 

de Espada à Cinta comemoraram, no dia 20 de março, o 

Dia Mundial da Saúde Oral, com atividades de Educação 

para a Saúde direcionadas para as crianças do pré-escolar 

e do 1.º Ciclo. 

Neste âmbito foram reunidos numa exposição os traba-

lhos elaborados pelos mais pequenos sobre esta temática 

e foi ainda promovida a leitura da história “Kiko, o denti-

nho de leite” e distribuídos marcadores de livros alusivos ao 

Dia Mundial da Saúde Oral. 

Esta iniciativa inseriu-se no trabalho desenvolvido pela 

Unidade Local de Saúde do Nordeste ao nível da promo-

ção da Saúde Oral, tendo em vista o aumento da literacia 

sobre esta temática na comunidade. 

Rastreio de Saúde Oral em Vila Flor 

A Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) de Vila 

Flor/Carrazeda de Ansiães realizou um rastreio de Saúde 

Oral aos alunos de três jardins-de-infância do Agrupa-

mento de Escolas de Vila Flor, no âmbito do Dia Mundial 

da Saúde Oral, que se assinalou no dia 20 de março. 

O rastreio, desenvolvido por uma médica dentista e uma 

enfermeira, engloba a avaliação dos dentes/boca das cri-

anças e a realização de uma ação de sensibilização sobre 

a importância de uma correta higiene oral para a Saúde. 

Nesta fase foram abrangidas um total de 59 crianças, dos 

3 aos 6 anos de idade, mas vai ser alargado aos restantes 

alunos do pré-escolar do Agrupamento de Escolas de Vila 

Flor. 
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Ação de sensibilização sobre os benefícios 

da leitura para a Saúde 

A Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) de Bragan-

ça, através da equipa de Saúde Escolar, promoveu uma 

intervenção de sensibilização, no Agrupamento de Escolas 

Emídio Garcia, alusiva aos benefícios da leitura para a saúde, 

dirigida aos alunos do 3.º ano do Centro Escolar da Sé.  

A intervenção foi desenvolvida pela Enf.ª Olívia Costa Ma-

ria, que reforçou junto dos alunos as inúmeras vantagens 

deste hábito saudável e a sua importância para a nossa 

saúde física e mental, devendo, por isso, ser adquirido o 

mais cedo possível. 

Seguiu-se uma dinamização teatral do conto “Sopa de 

pedra”, levada a cabo por utentes da APADI, que, com 

a sua magnífica representação, também frisaram a 

importância da leitura para a saúde, visto que esta 

permite ao leitor que viaje na sua imaginação, presen-

teando-o com diferentes experiências e perspetivas, 

contribuindo para a diminuição do stress e melhoran-

do o nosso humor. 

Sessões de sensibilização sobre o  

consumo de substâncias psicoativas 
A Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) de Bragan-

ça, através da equipa de Saúde Escolar, está a promover 

sessões de sensibilização no âmbito da Prevenção do 

Consumo de Substâncias Psicoativas para os alunos do 

12.º ano do Agrupamento de Escolas Emídio Garcia.   

Estas intervenções estão a ser desenvolvidas pela enfer-

meira da ULS Nordeste Olívia Costa Maria, em colabora-

ção com técnicos do Centro de Respostas Integradas de 

Bragança. 

A sessão realizada no dia 12 de março contou com a parti-

cipação da Dr.ª Conceição Barreira, técnica do CRI, e a 

temática selecionada incidiu na prevenção do consumo 

de Cannabis-Haxixe. 

À semelhança de anos anteriores, esta parceria enquadra

-se no contexto da intervenção da saúde escolar na área 

prioritária da prevenção de consumos nocivos e de com-

portamentos de risco, onde se inclui o consumo de subs-

tâncias lícitas, como o tabaco, o álcool e a utilização inde-

vida de medicamentos, bem como o consumo de subs-

tâncias ilícitas. 
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Alunos sensibilizados para dizer não ao 

bullying 

UCC de Mirandela promoveu comportamentos 

saudáveis junto dos jovens 

A Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) de Miran-

dela promoveu sessões de educação para a saúde sobre 

comportamentos saudáveis para os alunos finalistas do 

ensino secundário. 

Estas ações, que decorreram nos dias 7, 8 e 9 de março, foram 

dinamizadas no âmbito do Programa Nacional de Saúde Esco-

lar no Agrupamento de Escolas de Mirandela. 

À semelhança dos anos anteriores, a equipa de saú-

de escolar esclareceu os jovens finalistas sobre 

comportamentos saudáveis e responsáveis a ter no 

âmbito da tão desejada viagem de finalistas.  

Durante as sessões foram abordadas diversas temáti-

cas, desde o consumo de álcool e drogas, a prevenção 

de infeções sexualmente transmissíveis e afogamen-

tos, os cuidados com a exposição solar e a alimenta-

ção e medidas de segurança individual. Foi ainda re-

lembrada a importância do Cartão Europeu de Saúde 

e Doença.  

Através destas ações, a UCC pretende promover hábitos 

saudáveis e prevenir comportamentos de risco junto dos 

jovens. 

A Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) de Vila Flor/

Carrazeda de Ansiães promoveu ações de sensibilização so-

bre comportamento saudáveis dirigida aos alunos do 5.º 

ano do Agrupamento de Escolas de Vila Flor. 

Esta iniciativa inseriu-se no projeto na área da Saúde Mental que 

está a ser desenvolvido pela equipa de Saúde Escolar. 

Foram realizadas três sessões por turma nas quais foram 

abordadas as seguintes temáticas: bullying, tomada de deci-

são e valores. 

Participaram neste projeto um total de 60 alunos, que 

se mostraram motivados e participativos durante as 

sessões. 
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Promoção de atitudes assertivas na  

viagem de finalistas em Bragança… 

A Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) de Macedo 

de Cavaleiros, através da Equipa de Saúde Escolar, pro-

moveu, no dia 21 de março, uma sessão de sensibilização 

sobre comportamentos saudáveis na viagem de finalistas, 

destinada aos alunos do Agrupamento de Escolas de Ma-

cedo de Cavaleiros. 

Esta ação, orientada pela enfermeira Margarida Parra da 

ULS Nordeste, contou com a colaboração dos alunos Her-

mínio Mesquita e Andreia Martins, do 4.º ano de Enfer-

magem, que estão a desenvolver o estágio curricular na 

UCC de Macedo de Cavaleiros. 

A sessão teve início com a visualização de um vídeo alusi-

vo ao tema, através do qual os estudantes puderam iden-

tificar os comportamentos de risco e participar num de-

bate sobre a forma de os prevenir. Os alunos foram aler-

tados para terem atenção ao consumo de bebidas alcoóli-

cas e de outras substâncias nocivas para a saúde, bem 

como para se protegerem nas relações sexuais. 

Neste sentido, foi dado ainda enfoque às medidas de saú-

de e de segurança, de modo a que a viagem tão desejada 

pelos estudantes fique gravada como um marco positivo e 

inesquecível no seu percurso escolar. 

A Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) de Bragan-

ça, através da equipa de Saúde Escolar, promoveu ações 

de sensibilização no Agrupamento de Escolas Emídio Gar-

cia, direcionadas para os alunos que efetuaram a tão 

aguardada viagem de finalistas. 

Durante estas ações os estudantes foram alertados para 

os possíveis riscos que podem encontrar neste tipo de 

viagens. 

Neste sentido, a enfermeira Olívia Maria destacou junto 

destes jovens a promoção de atitudes assertivas neste 

contexto de lazer e convívio e deixou alertas no âmbito 

do consumo de substâncias nocivas para a Saúde e de 

outros comportamentos de risco, como saltar varandas 

ou tomar banho em zonas proibidas. 

… E em Macedo de Cavaleiros 
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Para isso foi também realizada uma dinâmica de grupo 

para que os jovens tenham noção de como efetivamente 

se transmitem as doenças sexualmente transmissíveis, 

uma vez que não conhecendo as pessoas também não se 

conhece o seu estado de saúde. 

Nesta ação de sensibilização participaram 22 estudan-

tes aos quais foi distribuído material de proteção e 

material informativo sobre os cuidados a ter na via-

gem de finalistas. 

Jovens alertados para comportamentos de 

risco através de peça de teatro 

A Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) de Macedo 

de Cavaleiros, através da Equipa de Saúde Escolar, pro-

moveu, no dia 22 de março, a realização de uma peça de 

teatro dirigida aos alunos do Ensino Secundário, com o 

objetivo de os alertar para os comportamentos de risco e 

de promover a saúde e o bem-estar na juventude. 

Sexo, relacionamentos, drogas, aborto, violência domésti-

ca foram algumas das temáticas abordadas nesta peça de 

teatro, que conta as peripécias vividas por seis amigos 

que decidiram passar um fim-de-semana diferente numa 

casa de praia, com o objetivo de comemorar o aniversário 

de um deles. 

A peça “Revela-te”, de David Carronha, permitiu abordar 

a temática da Educação Sexual junto dos jovens, que as-

sistiram à encenação no Centro Cultural de Macedo de 

Cavaleiros. 
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Quadra Pascal assinalada junto dos  

doentes internados na ULS Nordeste 

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

uma vez mais, a quadra pascal junto dos doentes interna-

dos nas três Unidades Hospitalares. 

O objetivo desta iniciativa, levada a cabo pelo Serviço de 

Apoio Social, em conjunto com o Serviço de Assistência 

Espiritual e Religiosa, e com o Voluntariado Hospitalar, é, 

nesse dia em particular, levar junto de todos os utentes, 

especialmente os que se encontram internados, um gesto 

particular de afeto e atenção.  

As atividades decorreram em Bragança, em Mirandela e 

em Macedo de Cavaleiros com eucaristias celebradas pe-

los respetivos capelães e acompanhadas pelos Coros dos 

Voluntários e dos Colaboradores das diferentes Unidades 

e pelo Grupo de Escuteiros em Macedo de Cavaleiros. 

Seguiu-se a visita aos doentes internados, com a distribui-

ção de ramos alusivos à quadra. 

Em Macedo de Cavaleiros, as cerimónias contaram com a 

presenta do Bispo da Diocese de Bragança- Miranda, D. 

José Cordeiro, que, acompanhado pelos elementos do 

Conselho de Administração da ULS Nordeste, levou uma 

palavra de esperança e de conforto aos utentes interna-

dos naquela Unidade Hospitalar.  

Através destas iniciativas, a ULS Nordeste reforça a ver-

tente de humanização dos cuidados de saúde que presta 

aos seus utentes. 
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Rastreio do cancro oral no Centro de  

Saúde de Santa Maria 

O Centro de Saúde de Santa Maria, em Bragança, 

acolheu, no dia 17 de março, um rastreio de Diag-

nóstico Precoce do Cancro Oral.  

Esta iniciativa, que tem vindo a ser realizada em di-

versos municípios do distrito, tem como objetivo dis-

ponibilizar à população, de forma gratuita, consultas 

especializadas, onde é possível diagnosticar precoce-

mente eventuais situações de risco e evitar assim 

maiores riscos e complicações de saúde oral.  

A ação, apoiada como habitualmente pela Unidade 

Local de Saúde (ULS) do Nordeste, é levada a cabo 

pela Delegação de Bragança da Liga Portuguesa Con-

tra o Cancro (LPCC) - Núcleo Regional do Norte, em 

parceria com a Unidade Móvel de Estomatologia e 

Medicina Dentária da Liga Contra o Cancro e a Asso-

ciação Portuguesa de Medicina Dentária Hospitalar. 

Avaliação da Cultura de Segurança do  

Doente nos Hospitais  

Está disponível o questionário para a avaliação da Cultura 

de Segurança do Doente, que deverá ser preenchido por 

todos os profissionais que desempenham funções nos 

Cuidados de Saúde Hospitalares da ULS Nordeste. 

Neste sentido, solicita-se o preenchimento do referido 

questionário acessível através da seguinte hiperligação: 

https://pt.surveymonkey.com/r/2018ULSN 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS) e 

o Conselho da União Europeia, a avaliação da perceção 

dos profissionais de saúde sobre a cultura de segurança 

da instituição onde trabalham é uma condição essencial 

para a introdução de mudanças nos seus comportamen-

tos e para alcançar melhores níveis de segurança e de 

qualidade nos cuidados que prestam aos doentes. 

Nesse âmbito, e considerando o objetivo estratégico 1 do 

Plano Nacional para a Segurança do Doente - “Aumentar 

a Cultura de Segurança do ambiente Interno” - bem como 

a norma nº 05/2018, de 20 de fevereiro, da Direção Geral 

da Saúde, (DGS), foi instituída, em 2018, a terceira avalia-

ção da cultura de segurança do doente nos hospitais do 

Serviço Nacional de Saúde (SNS), neste momento já em 

curso.  

O Conselho de Administração salienta a importância da 

participação dos Colaboradores da ULS Nordeste neste 

processo, a decorrer em todo o SNS até ao dia 30 de abril.  

https://pt.surveymonkey.com/r/2018ULSN
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“Loucura é querer resultados diferentes fazendo tudo exatamente igual!” 

Albert Einstein 

 

Nos últimos anos, o processo de contratualização interna nos 

cuidados de saúde primários tem vindo a ser consolidado e afir-

mar-se como um importante instrumento da gestão. Atualmen-

te, nos cuidados de saúde primários, o processo de contratuali-

zação interna é efetuado através da elaboração de um plano de 

ação (PAUF). Assim, se o processo de contratualização não é 

novo, pois vem sendo praticado há vários anos, a nova metodo-

logia introduzida em 2017, com a implementação dos planos de 

ação veio com certeza apresentar uma nova visão relativamen-

te ao paradigma de contratualização interna nos cuidados de 

saúde primários, focando essencialmente a mesma nas medi-

das a implementar e atividades a realizar para se atingirem os 

objetivos, mais do que negociar metas por vezes de forma des-

contextualizada.  

À luz deste novo paradigma não é demais relembrar alguns 

conceitos fundamentais, para que o plano de ação possa ser 

uma mais-valia.  

Em primeiro lugar, é fundamental que as equipas olhem para o 

plano de ação como instrumento de gestão interna e não como 

uma formalidade a cumprir, ou uma resposta a dar seja ao Con-

selho de Administração seja à ARS, ou à ACSS. O plano deve ser 

encarado como sendo das equipas e deve servir de guia para se 

alcançar os objetivos a que as mesmas se propõem.  

Em segundo lugar, podemos equiparar a contratualização à fase 

de planeamento nas várias fases da gestão estratégica. Assim 

sendo, é importante ter em atenção os vários passos que o pla-

neamento deve seguir para ser bem-sucedido. No caso da ela-

boração dos planos de ação, estes passos podem ser represen-

tados da seguinte forma:  

É fundamental que os passos sejam cumpridos pela ordem 

apresentada mesmo se, por diversas razões e nomeadamente 

por influência metodologia de contratualização anterior à atual, 

pode existir a tentação de serem ultrapassados passos, ou até 

mesmo de começar pelo fim, ou seja pelos o resultado espera-

do.  

Por fim, também não será demais recordar alguns fatores críti-

cos de sucesso na elaboração dos planos de ação. Desde logo, o 

trabalho em equipa, pois citando Michael Bloomberg “O plane-

amento centralizado não funcionou com Estaline ou Mao, e não 

vai funcionar para um empreendedor”, podendo dizer-se o 

mesmo em relação ao Diretor de um centro de saúde. 

Por outro lado, o plano deve conseguir estar equilibrado entre a 

ambição e a exequibilidade, pois um plano pouco ambicioso 

não conduzirá a lado nenhum, mas se for tal que não seja exe-

quível também do pouco servirá.  

Para completar o processo, as fases críticas em relação ao plano 

de ação serão a sua implementação e a sua monitorização, pois 

citando Peter Druker: “Os planos são apenas boas intenções, a 

não ser que degenerem rapidamente em trabalho árduo”. 

“Não deve haver limites para o esforço humano. Somos todos 

diferentes. Por pior que a vida possa parecer, haverá sempre 

algo que podemos fazer para obter sucesso” 

Stephen Hawking 
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