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EDITORIAL 

“Prevenir é o melhor remédio”, diz há muito a sabedo-

ria popular. E subscreve a Unidade Local de Saúde (ULS) 

do Nordeste: tem sido desenvolvida por esta institui-

ção, através dos seus profissionais, uma ampla e inten-

sa estratégia de promoção da saúde e de prevenção da 

doença, levando a toda a comunidade conhecimentos 

simples e práticos, que são decisivos para uma melhor 

qualidade de vida da população. 

Nas escolas, nas instituições particulares de solidarieda-

de social, nos órgãos de comunicação social, nas ruas, 

em espaços sociais, em qualquer lugar onde alguém 

possa ouvir a voz dos profissionais da ULS Nordeste há 

uma mensagem de informação e de sensibilização para 

o bem-estar. Seja sobre alimentação, higiene, primeiros

-socorros, toma correta da medicação, medidas de pre-

caução contra doenças infeto-contagiosas, como evitar 

quedas, vacinação, entre tantos outros. Sempre na cer-

teza de que todos somos responsáveis pela nossa saúde 

e pela dos que nos rodeiam e de que é em conjunto, 

profissionais e utentes, que poderemos “dar vida aos anos”. 

Internamente, é notável o excelente resultado alcança-

do através do projeto “Stop Infeção Hospitalar!”, pro-

movido pela Fundação Calouste Gulbenkian, no âmbito 

do qual a ULS Nordeste foi a melhor, entre as 12 enti-

dades do SNS que participaram, na redução global, em 

apenas 3 anos, de mais de 50% das infeções hospitala-

res. Parabéns a todos os que contribuíram para este 

sucesso, e em particular ao Grupo de Coordenação Lo-

cal do PPCIRA - Programa Nacional de Prevenção e Con-

trolo de Infeções e das Resistências aos Antimicrobianos.  

Continuaremos, dentro e fora de portas, a trabalhar 

pela saúde da população que servimos.  

 

O Presidente do Conselho de Administração  

Dr. Carlos Alberto Vaz 

MAIO 2018 
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ULS Nordeste distinguida no âmbito do  

projeto “Stop Infeção Hospitalar” 

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

12 instituições de saúde a nível nacional distinguidas, dia 

07 de maio, pela Fundação Calouste Gulbenkian, no âmbi-

to do projeto “Stop Infeção Hospitalar!”, que contribuiu 

para a redução global em mais de 50% das infeções hospi-

talares em três anos. 

Os resultados positivos alcançados no âmbito deste pro-

jeto, um desafio lançado pela Fundação Calouste Gulben-

kian em 2015, foram apresentados em Lisboa, num even-

to que reuniu todos os parceiros e que contou com a pre-

sença, na sessão de encerramento, do Presidente da Re-

pública e do Ministro da Saúde. 

A ULS Nordeste esteve representada nesta cerimónia pe-

lo presidente do Conselho de Administração, Dr. Carlos 

Vaz, pela Diretora Clínica para os Cuidados de Saúde Hos-

pitalares, Dr.ª Eugénia Madureira, pela Equipa de Lideran-

ça do projeto “Stop Infeção Hospitalar!”, Dr.ª Cristina Nu-

nes, Enf.ª Irene Barros, Enf.ª Sandra Linhares, e por toda a 

equipa de médicos e enfermeiros que integra o projeto 

na instituição. 

Neste evento foram apresentados os resultados globais 

finais das 12 instituições que integram este projeto, nos 

diversos fluxos de trabalho avaliados ao longo dos três 

anos de implementação do “Stop Infeção Hospitalar!”.  

Neste âmbito, é de realçar os excelentes resultados alcan-

çados pela ULS Nordeste, que registou taxas de redução 

de infeção superiores à média nacional na maioria das 

áreas avaliadas no âmbito deste projeto. Na densidade 
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de incidência por 1000 dias de cateter na infeção da cor-

rente sanguínea relacionada com cateter venoso central, 

a redução global foi de 56%, enquanto na ULS Nordeste 

foi de 90%. Na densidade de incidência por 1000 dias de 

cateter na infeção do trato urinário associada a cateter 

urinário, a redução a nível nacional foi de 51%, ao passo 

que na ULS Nordeste foi de 71%. Na densidade de inci-

dência por 1000 dias de intubação na pneumonia associa-

da à intubação, a redução global foi de 51% e na ULS Nor-

deste foi de 93%. Nas taxas de Infeção do Local Cirúrgico, 

nas cirurgias ortopédicas de prótese da anca e joelho, a 

redução a nível nacional foi de 55%, enquanto na ULS 

Nordeste foi de 74%. Na cirurgia da vesícula, a taxa de 

redução global foi de 52%, tendo a ULS Nordeste regista-

do uma diminuição de 50%. Na cirurgia colo-retal não se 

verificou melhoria no conjunto das 12 instituições, mas a 

ULS Nordeste obteve uma redução de 74%. 

Neste evento foi ainda discutido o futuro do projeto 

“Stop Infeção Hospitalar!” no Serviço Nacional de Saúde, 

pretendendo-se alargar a implementação das boas práti-

cas nesta área a um maior número de unidades de saúde, 

tendo em vista a redução gradual da taxa de infeções nos 

hospitais portugueses. Neste sentido, foram já criadas as 

condições legais para que este projeto seja englobado no 

Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e de Re-

sistência aos Antimicrobianos (PPCIRA) a nível nacional.  

Na ULS Nordeste, este projeto já foi alvo de ampliação 

abrangendo oito serviços de internamento, estando-se 

neste momento a trabalhar para englobar, até ao final de 

2019, todos os serviços ao nível dos Cuidados de Saúde 

Hospitalares e dos Cuidados de Saúde Primários. 

Na sua intervenção no evento de apresentação de resul-

tados da Fundação Calouste Gulbenkian, a coordenadora 

do projeto “Stop Infeção Hospitalar!” na ULS Nordeste, 

Dr.ª Cristina Nunes, enalteceu os excelentes resultados 

alcançados até à data pela instituição e sublinhou a ne-

cessidade de reforçar o envolvimento dos doentes e da 

família em todo o processo. 

De realçar ainda que a ULS Nordeste foi a primeira entre 

as 12 instituições envolvidas no “STOP Infeção Hospita-

lar!” a nível nacional a atingir os 50% na redução da inci-

dência das infeções hospitalares, após um ano e meio da 

implementação do projeto através da utilização do Mode-

lo de Melhoria e Metodologia do Institute for Healthcare 
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Improvement, quando o objetivo inicial era alcançar essa 

redução em três anos. 

No âmbito do sucesso alcançado ao nível da redução da 

taxa de infeções hospitalares, o Conselho de Administra-

ção da ULS Nordeste enaltece o empenho de todos os 

profissionais dos Serviços envolvidos neste projeto, que 

tiveram um papel crucial ao nível da melhoria contínua 

dos cuidados de saúde prestados a todos os doentes in-

ternados. Pretende-se ainda alargar a implementação das 

boas práticas ao nível da redução das infeções a todos os 

Serviços da ULS Nordeste, tendo em vista o reforço da 

segurança e do bem-estar dos doentes nas Unidades Hospi-

talares. 

Conselho de Administração: Carlos Vaz (Presidente); Eugénia Madureira (Diretora Clínica para os Cuidados de Saúde Hospitalares) 

Equipa Gestora: Cristina Nunes; Irene Barros e Sandra Linhares 

Equipa de Cirurgia: Hermínia Júlia M. M. de Oliveira; Ana Conceição Rodrigues; Leonor Luzia Alves Pinelo; Luciano Augusto Peredo 

e Armandina Sousa 

Equipa de Medicina: Cristiana Batouxas; Maria Olinda Pereira Silva; Ana Fernandes Borges; Carlos José Pereira; Ângela Sofia Fernandes 

Equipa de Medicina Intensiva: Luísa Maria Moura Nunes; Filomena Branco; Elisabete Dinis Diz 
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ULS Nordeste participa em projeto de  

melhoria da segurança do doente no Brasil 

A Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste foi selecio-

nada pelo Institute For Healthcare Improvement (IHI), no 

âmbito da colaborativa “STOP Infeção Hospitalar!”, para 

participar no projeto “Melhorando a Segurança do Paci-

ente em Larga Escala no Brasil”, através do Programa de 

Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Serviço Único 

de Saúde -  SUS (PROADI-SUS). 

O projeto faz parte do Programa de Apoio ao Desenvolvi-

mento Institucional do Sistema Único de Saúde (Proadi-

SUS), em parceria com o IHI, e conta com a colaboração 

do Ministério da Saúde/ Proadi-SUS e com o apoio de 

Hospitais de Excelência, nomeadamente o Hospital Ale-

mão Osvaldo Cruz (SP), o Hospital Beneficência Portugue-

sa (SP), o Hospital do Coração (SP), o Hospital Israelita 

Albert Einstein (SP), o Hospital Sírio Libanês (SP) e o Hos-

pital Moinhos de Vento (RS).  

Em três anos, o projeto tem por objetivo reduzir em 50% 

as infeções relacionadas a cuidados de saúde em UCI, 

entre elas a infeção da 

corrente sanguínea asso-

ciada ao uso de Cateter 

Venoso Central (CVC), 

Pneumonia associada à 

ventilação mecânica 

(PAV) e a Infeção do trato 

urinário (ITU). A medida 

prevê também uma redu-

ção significativa de gastos 

com tempo de interna-

mento e com a utilização 

de material de uso clínico.  

A equipa da ULS Nordes-

te, representada pela Dr.ª Cristina Nunes, médica e Coor-

denadora Local do GCL-PPCIRA e líder local do desafio 

Gulbenkian  “STOP Infeção Hospitalar!”, esteve em São 

Paulo, nos dias 23 e 24 de abril, para o segundo encontro 

presencial do projeto Colaborativa Proadi-SUS, tendo par-

ticipado em palestras ministradas pela equipa do IHI, de-

signadamente pelo Dr. Paulo Borem e pelo Dr. Paulo Sou-

sa, sobre Liderança de Alto Impacto, em reconhecimento 

às ações implementadas no âmbito do projeto “STOP In-

feção Hospitalar!”. Foram também apresentados os re-

sultados de redução de infeções associados a cuidados de 

saúde obtidos na ULS Nordeste, a instituição com os re-

sultados mais expressivos no âmbito do projeto: redução 

de infeção da corrente sanguínea relacionada com CVC 

em 82%, infeção urinária associada a cateter vesical em 

83%, pneumonia associada a ventilação mecânica 93%, e 

cirurgias de colo-retal em 82%, de vesicula em 50%, pró-

tese da anca em 66% e do joelho em 88%. 
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Esta segunda reunião técnica, que contou com a pre-

sença dos elementos dos 120 hospitais selecionados, 

teve como objetivo apresentar e avaliar os resultados 

obtidos até ao momento, bem como trocar experiên-

cias sobre as mudanças e soluções desenvolvidas du-

rante o ano na área da segurança do doente.  

O momento possibilitou aos presentes aprimorar o 

uso da ciência da melhoria (trabalho em equipa, 

liderança, PDSA, medição e análise de dados), como 

sustentar os resultados e verificar o momento de 

ampliação do projeto a outros espaços dos hospi-

tais. 



8 

 
 
MAIO 2018 

ULS Nordeste promove literacia em segurança 

dos cuidados de saúde junto dos utentes 

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

nove entidades do Serviço Nacional de Saúde (SNS) inte-

gradas no grupo “piloto” que está a desenvolver, através 

da Comissão de Qualidade e Segurança, o projeto pionei-

ro “Literacia para a Segurança dos Cuidados de Saúde”, 

promovido pelo Ministério da Saúde.  

O projeto, já em curso, e que irá decorrer ao longo de 

todo o ano de 2018 até julho de 2019, tem como princi-

pais objetivos promover a literacia e aumentar a partici-

pação dos doentes, dos seus familiares e/ou cuidadores 

na melhoria da qualidade e segurança da prestação de 

cuidados de saúde, bem como contribuir para a consoli-

dação da cultura de segurança interna dos serviços. 

É ao corpo de Voluntariado das três Unidades Hospitala-

res da ULS Nordeste – Bragança, Macedo de Cavaleiros e 

Mirandela, em articulação com a Comissão de Qualidade 

e Segurança da ULS Nordeste – que cabe a dinamização 

do projeto, através de iniciativas desenvolvidas para e em 

conjunto com os doentes. Nesse sentido, o primeiro pas-

so foi a formação, por profissionais de saúde da ULS Nor-

deste, dos elementos do Voluntariado - cerca de 35 - nas 

áreas de intervenção do projeto, nomeadamente promo-

ção da higiene das mãos, segurança cirúrgica, segurança 

na utilização da medicação, prevenção de quedas, pre-

venção de úlceras de pressão e prevenção de infeções e 

resistência aos antimicrobianos. 

Após a formação, os voluntários deram início às ativida-

des, na semana de 19 a 23 de março, com iniciativas de 

sensibilização sobre a segurança na utilização da me-

dicação.  

Muitas mais serão as intervenções temáticas de pro-

moção da literacia em saúde a realizar na ULS Nordeste 

ao longo do ano, no âmbito deste projeto de promo-

ção da segurança dos cuidados assistenciais, cuja coor-

denação e avaliação cabe à Direção-Geral da Saúde. 
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ULS Nordeste implementa projeto inovador 

de atendimento integrado ao utente  

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

desenvolver um novo projeto de atendimento integra-

do ao utente – abrangendo os cuidados primários, 

hospitalares e continuados – assente na melhoria dos 

seus sistemas de informação e comunicação. 

Este projeto, no valor de 735 mil euros, comparticipa-

dos em 85 por cento por fundos comunitários no âm-

bito de uma candidatura apresentada ao programa 

Portugal 2020, contempla duas vertentes, comple-

mentares entre si:  

- A implementação de um processo clínico eletrónico 

único, gerando uma só base de dados que irá permitir 

aos profissionais de saúde da ULS Nordeste consultar 

o histórico clínico dos seus doentes, independente-

mente do local onde esses dados se encontrem. Ou 

seja, irá possibilitar o mesmo nível de informação clíni-

ca em qualquer nível de cuidados – primários, hospita-

lares ou continuados. 

Esta medida simplificará a assistência clínica ao doente, 

assim como será promotora da eficiência, qua-

lidade, conforto e segurança do atendimento, 

uma vez que elimina deslocações entre unida-

des e duplicações de procedimentos médicos.   

- A criação de uma central de comunicações 

única, de rede fixa e móvel, comum a toda a 

ULS Nordeste, criando um “call center” ou 

“ponto de atendimento telefónico” que facili-

tará o contacto entre o doente e a instituição 

e, consequentemente, o acesso aos cuidados 

de saúde. 

A implementação deste projeto, que deverá 

estar concluído no final de 2018, está a ser efetuada em 

conjunto com os Serviços Partilhados do Ministério da 

Saúde (SPMS).  

No plano dos investimentos desta ULS, também com compar-

ticipação de fundos comunitários, está prevista a beneficiação 

do Hospital de Bragança, com obras no valor de 2,2 M€, que 

contemplam a construção de um novo edifício, onde ficarão 

localizadas as valências de Bloco Operatório, Central de Esteri-

lização e Laboratório de Patologia Clínica.  

Também no âmbito da melhoria da qualidade dos servi-

ços prestados aos utentes, a ULS Nordeste efetuou ainda, 

recentemente, um investimento no Serviço de Nefrolo-

gia, a funcionar na Unidade Hospitalar de Bragança. 

Esta intervenção, que resulta de um investimento de cer-

ca de 25 mil euros, consistiu na renovação de equipa-

mentos diversos e de mobiliário, mas também na reorga-

nização de espaços, dotando assim o serviço de instala-

ções mais funcionais, modernas e acolhedoras para quem 

ali realiza regularmente sessões de diálise. 
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ULS Nordeste promoveu workshop sobre  

prevenção de infeções nos cuidados de saúde 

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

Grupo Coordenador Local (GCL) do Programa de Preven-

ção e Controlo de Infeções e de Resistência aos Antimi-

crobianos (PPCIRA), promoveu, no dia 16 de abril, o 1.º 

Workshop sobre Prevenção de Infeções Associadas a Cui-

dados de Saúde. 

Esta iniciativa, que decorreu no auditório da Escola Se-

cundária Emídio Garcia, em Bragança, reuniu cerca de 

140 colaboradores da ULS Nordeste dinamizadores do 

projeto “STOP Infeção Hospitalar!”, uma iniciativa lança-

da pela Fundação Calouste Gulbenkian em 2015 e acolhi-

da pela ULS Nordeste. 

Na sessão de boas vindas e de introdução ao tema marca-

ram presença a Diretora Clínica para os Cuidados de Saú-

de Hospitalares, Dr.ª Eugénia Madureira, o Diretor de En-

fermagem, Enf.º Urbano Rodrigues, a coordenadora do 

GCL do PPCIRA, Dr.ª Cristina Nunes, e o responsável do 

Gabinete de Planeamento e Controlo, Dr. Lino Olmo. 

Na sua intervenção, a Dr.ª Eugénia Madureira realçou a 

importância deste projeto para reforçar a qualidade dos 

cuidados de saúde prestados nos diferentes serviços da 

ULS Nordeste, tendo em vista a melhoria contínua da as-

sistência prestada aos utentes nos Cuidados de Saúde 

Hospitalares.  

A Diretora Clínica enalteceu ainda o empenho de todos os 

profissionais ao nível do projeto “STOP Infeção Hospita-

lar!”, que tem sido fundamental para o sucesso alcançado 

através do mesmo. 

Por sua vez, o Enf.º Urbano Rodrigues reforçou o contri-

buto deste projeto ao nível da redução efetiva da taxa de 

infeções hospitalares na ULS Nordeste e garantiu que o 

objetivo é alarga-lo a todos os Serviços. 

Por sua vez, a coordenadora do GCL do PPCIRA, Dr.ª Cris-

tina Nunes, enalteceu os excelentes resultados alcança-

dos pelos Serviços da ULS Nordeste que integram este 

projeto, designadamente os Serviços de Medicina nas 

Unidades Hospitalares de Bragança e de Mirandela, o Ser-

viço de Cirurgia na Unidade Hospitalar de Bragança, o 

Serviço de Medicina Intensiva (Bragança) e o Serviço de Or-

topedia na Unidade Hospitalar de Macedo de Cavaleiros. 
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A responsável lembrou ainda que a ULS Nordeste foi a 

primeira entre as 12 instituições envolvidas no “STOP In-

feção Hospitalar!” a nível nacional a atingir os 50% na re-

dução da incidência das infeções hospitalares, após um 

ano e meio da implementação do projeto através da utili-

zação do Modelo de Melhoria e Metodologia do Institute 

for Healthcare Improvement, quando o objetivo inicial era 

alcançar essa redução em três anos. 

Neste sentido, agradeceu o empenho de todos os profis-

sionais e lançou um repto para que continuem todos uni-

dos na redução da taxa de infeções hospitalares na ULS 

Nordeste. 

Por sua vez, o Dr. Lino Olmo apresentou um case study do im-

pacto financeiro da redução da taxa de infeção na instituição.  

O responsável do Gabinete de Planeamento e Controlo 

esclareceu que tendo em conta algumas limitações exis-

tentes nas instituições de saúde em matéria de apura-

mento de custos por ato, fez-se um exercício (que incidiu 

na cirurgia de próteses na anca) de estimativa de poupan-

ça gerada pela redução da taxa de infeção, tendo em con-

ta a diferença entre custos fixos e custos variáveis. 

Neste sentido, foi possível chegar a resultados que de-

monstram uma poupança imediata em custos variáveis de 

cerca de 56 mil euros por ano, com a redução da taxa de 

infeção na intervenção analisada, desde o início do pro-

jeto até ao momento atual, que passou de 11 para 2,8%. 

No âmbito deste workshop, que decorreu durante todo o 

dia, foram ainda realizados exercícios práticos e foram 

efetuadas apresentações sobre temas relevantes ao nível 

da Prevenção de Infeções Associadas a Cuidados de Saúde. 
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Miranda do Douro 

Torre de Moncorvo Freixo de Espada à Cinta 

População de Vimioso sensibilizada pela ULS 

Nordeste para a prevenção do AVC 

Foram muitos os populares que, no dia 06 de abril, 

responderam ao apelo da Unidade Local de Saúde 

(ULS) do Nordeste para fazerem um rastreio aos fato-

res de risco do Acidente Vascular Cerebral (AVC) e as-

sistirem a uma palestra sobre esta doença, na Casa da 

Cultura de Vimioso. 

A iniciativa, que assinalou em simultâneo o Dia Nacional 

do Doente com AVC – 31 de março – e o Dia Mundial da 

Saúde – 07 de abril – partiu da Unidade da AVC da ULS 

Nordeste, sedeada em Macedo de Cavaleiros, e juntou 

uma equipa multidisciplinar de profissionais, nomeada-

mente de medicina, enfermagem, nutrição, serviço social 

e medicina física e reabilitação. 

Foi realizada a avaliação da glicemia capilar, da tensão 
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arterial, do colesterol e do índice de massa corporal, sen-

do os resultados individuais acompanhados de esclareci-

mentos e conselhos diversos. 

Decorreu também uma palestra, a cargo do médico res-

ponsável pela Unidade de AVC, Dr. Jorge Poço, e da esta-

giária de Dietética e Nutrição no Serviço de Nutrição e 

Alimentação da ULS Nordeste Clotilde Nogueira, sobre o 

que é o acidente vascular cerebral e como pode ser pre-

venido, e apelando à importância da adoção de estilos de 

vida saudável, em particular uma alimentação equilibrada 

e a prática regular de exercício físico.  

Esta iniciativa, que contou com o apoio da Câmara Muni-

cipal de Vimioso e da Sociedade Portuguesa do AVC - enti-

dade promotora das comemorações a nível nacional – é 

mais um exemplo do empenho da ULS Nordeste em dotar 

a população de uma maior literacia em saúde, contribuin-

do ativamente para a prevenção da doença e a promoção 

do bem-estar da população.  
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ULS Nordeste comemorou Dia Mundial da 

Saúde no distrito de Bragança 

Conferência sobre hábitos saudáveis em Macedo de Cavaleiros 

Viver mais anos com qualidade de vida. Esta foi a mensa-

gem deixada na conferência “Saúde Para Todos”, que de-

correu no dia 09 de abril, promovida pela Unidade Local 

de Saúde do Nordeste, através da Unidade de Cuidados 

na Comunidade de Macedo de Cavaleiros, no âmbito do 

Dia Mundial da Saúde. 

O evento, que decorreu no Centro Cultural de Macedo de 

Cavaleiros, teve início com a intervenção do diretor do 

Centro de Saúde de Macedo de Cavaleiros, Dr. Raúl Sou-

sa, seguindo-se a comunicação da Coordenadora da Uni-

dade de Saúde Pública da ULS Nordeste, Dr.ª Inácia Rosa, 

sobre “Determinantes em Saúde”. E, por último, o tema 

“Dicas para uma vida saudável” foi abordado pelas enfer-

meiras Cláudia Cardoso, Filomena Costa, Helena 

Gomes e Margarida Parra, da UCC de Macedo de 

Cavaleiros. 

Com o aumento da esperança média de vida, de 

68 para 81 anos, a adoção de hábitos de vida 

saudáveis é fundamental para que os anos sejam 

vividos com saúde e bem-estar. O sedentarismo 

associado a hábitos prejudiciais à saúde, como 

fumar, e a uma alimentação desequilibrada, rica 

em sal, açúcar e gorduras saturadas, contribui 

para o aparecimento de doenças graves e incapa-

citantes. 

Por isso, os profissionais de saúde sensibilizam a 

população para cuidar da sua saúde, aliando uma 

alimentação saudável e equilibrada à prática re-

gular de exercício físico e evitando hábitos preju-

diciais à saúde. 

Nas dicas para uma vida saudável foi ainda dado ên-

fase à promoção da higiene corporal e de hábitos de 

sono e de repouso, à gestão do stress, à prática de 

sexo seguro, a evitar consumos nocivos, nomeada-

mente o álcool e o tabaco, ao cumprimento das re-

gras de segurança e à atualização da vacinação. Foi 

ainda efetuado um apelo à importância do registo na 

área do cidadão do portal do SNS. 

Este espaço de partilha de informação procurou aumen-

tar a literacia em saúde da comunidade, capacitando os 

cidadãos para tomarem decisões assertivas e saudáveis, 

tendo em vista a sua saúde e bem-estar.  
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Semana da Saúde em Mirandela 

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

dade de Cuidados na Comunidade de Mirandela e do 

Serviço de Nutrição e Alimentação, teve um papel ativo 

na Semana da Saúde de Mirandela, organizada pelo Mu-

nicípio em conjunto com os parceiros locais, que decor-

reu de 4 a 6 de abril. 

No dia 4 de abril, a equipa da UCC de Mirandela, através 

do Núcleo de Apoio a Cri-

anças e Jovens em Risco, 

promoveu a atividade 

“Bancas Pedagógicas: O 

Toque bom e o toque 

mau”, direcionada para 

crianças a partir dos 6 anos 

de idade inscritas nas ativi-

dades das Férias da Páscoa 

do Município. 

Já no dia 6 de abril, a UCC 

de Mirandela e o Serviço de 

Nutrição e Alimentação da 

ULS Nordeste promoveram o workshop “Alimentação e 

Desporto”, direcionado para agentes desportivos e atle-

tas. Esta iniciativa, a cargo das nutricionistas da ULS Nor-

deste Dr.ª Teresa Gomes e Dr.ª Lígia Afonso, incluiu uma 

sessão informativa de cariz teórico e uma demonstração 

prática com a combinação de diferentes alimentos para 

cada refeição. 

Dia Mundial da Saúde no Centro de Saúde de Vila Flor 

A unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) de Vila 

Flor/Carrazeda de Ansiães assinalou o Dia Mundial da 

Saúde, que se comemorou a 7 de abril, com a colocação 

de uma árvore construída com vários cartões com men-

sagens sobre a “Saúde é…” à entrada do Centro de Saúde 

de Vila Flor. 

A árvore foi elaborada com mensagens de pessoas de 

diferentes faixas etárias e estará patente no Centro de 

Saúde durante esta semana. 

Esta iniciativa da UCC foi desenvolvida com a colaboração 

dos alunos do Curso Técnico Auxiliar de Saúde do IEFP. 
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Semana da Saúde e da leitura em Freixo de Espada à Cinta 

“Mente sã corpo são” foi o mote da Semana da Saúde e 

Leitura, promovida pelo Centro de Saúde de Freixo de 

Espada à Cinta, de 09 a 13 de abril. 

Durante esta semana foram desenvolvidas diversas ativi-

dades que envolveram a comunidade escolar e a comuni-

dade em geral, abrangendo diversas faixas etárias. 

No dia 09 de abril o tema abordado foi: “Não à violência”, 

que incluiu uma caminhada e uma palestra sobre bullying.  

No dia 10 de abril, no âmbito do Dia dos Pais, foi realizada 

a conferência “Parentalidade: desafios e preocupações”. E 

no âmbito do Dia do Olhar foram realizados rastreios ocu-

lares. 

O dia 11 de abril foi dedicado à promoção de atividades 

ao ar livre, tendo sido promovida uma caminhada pela 

vila, em colaboração com a CPCJ. 

A semana temática terminou no dia 12 de abril, dando 

ênfase ao tema “Cuidados e Hábitos de Vida Saudáveis”. 

Neste sentido, foram realizadas ações de sensibilização 

sobre alimentação saudável, exercício físico e cuidados de 

higiene. 
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Miranda do Douro 

Formação em competências socioemocionais 

para a equipa da Saúde Escolar 

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

Unidade de Saúde Pública, promoveu a formação 

“Competências socioemocionais para profissionais de 

saúde”, direcionada para a equipa de Saúde Escolar da 

instituição. 

44 profissionais de saúde, de diferentes áreas de inter-

venção, estiveram envolvidos nesta ação, que decorreu 

nos dias 12 e 13 de abril, em Bragança e em Macedo de 

Cavaleiros. 

O curso foi lecionado por duas 

formadoras com experiência aca-

démica e curricular de relevância 

na área da inteligência emocio-

nal, nomeadamente a Prof.ª Dr.ª 

Maria Augusta Branco e a Prof.ª 

Dr.ª Ana Isabel Correia. 

Esta formação teve como princi-

pal objetivo dar uma resposta à 

necessidade de efetuar uma in-

tervenção no âmbito 

da Saúde Mental em 

Saúde Escolar com as 

equipas que trabalham 

esta área em contexto 

escolar. 

Pretendeu-se assim 

preparar as equipas 

para intervir no seio da 

comunidade educativa, 

na área das competên-

cias socioemocionais, 

tendo como base de trabalho documentos oficiais e rele-

vantes nesta área, designadamente o Programa Nacional 

de Saúde Escolar, o Programa de Saúde Mental em Saú-

de Escolar e o Referencial do Programa de Educação para 

a Saúde. 

No âmbito destas sessões, foi efetuada uma abordagem 

teórico-prática das competências socioemocionais e dos 

subtemas relacionados com a Saúde Mental, com uma 

abordagem teórica das competências socioemocionais, 
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bem como com a realização de exercícios práticos indivi-

duais e em grupo tendo em conta o desenvolvimento des-

tas competências nos profissionais de saúde. 

Desta forma, contribuiu-se para o aumento das compe-

tências nesta área dos elementos da equipa de Saúde Es-

colar da ULS Nordeste, tendo em vista o aumento da lite-

racia em saúde da comunidade com ações de sensibiliza-

ção/informação em diferentes faixas etárias. 
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Macedo de Cavaleiros 

Mês da Prevenção dos Maus Tratos na  

Infância assinalado na ULS Nordeste 

Sensibilização sobre os direitos da criança em Bragança 

A Unidade de Cuidados na Comunidade de Bragança, 

através do Núcleo de Apoio a Crianças e Jovens em Risco, 

promoveu, no dia 11 de abril, uma ação de sensibilização 

sobre “Promoção dos direitos das crianças e prevenção 

dos maus-tratos”, no âmbito das atividades sobre esta 

temática que estão a ser desenvolvidas durante este mês. 

Esta ação, levada a cabo pela enfermeira Ana Sofia Coe-

lho, foi dirigida aos utentes do projeto “Educação e Cida-

dania para a Saúde Familiar”, que engloba beneficiários 

do RSI. 

Esta sessão teve como principal objetivo alertar os partici-

pantes para a problemática dos maus-tratos e sensibilizá-

los para a importância da prevenção destas situações. 

No âmbito desta ação, foram abordadas questões relacio-

nadas com a temática dos direitos das crianças, nomeada-

mente a Convenção sobre os Direitos da Criança que con-

templa 54 artigos divididos em quatro categorias: Sobre-

vivência, Proteção, Desenvolvimento e Participação, bem 

como as necessidades das crianças (físico-biológicas, cog-

nitivas e emocionais). 

Ação “Promoção dos direitos das crianças e prevenção dos maus tratos” Ação “Promoção dos direitos das crianças e prevenção dos maus tratos” 

Ação “Parentalidade positiva: direitos da criança e responsabilidade parental” Ação “Parentalidade positiva: direitos da criança e responsabilidade parental” 
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Macedo de Cavaleiros 

Foram ainda abordadas questões relacionadas com os 

maus-tratos, designadamente os diferentes tipos de 

maus-tratos e como preveni-los. 

Os participantes foram também sensibilizados para sinali-

zar/denunciar casos suspeitos de maus-tratos a crianças, 

tendo em conta que a prevenção destas situações é um 

dever de todos nós. 

No dia 17 de abril, esta temática esteve também em des-

taque na ação de sensibilização “Parentalidade positiva: 

direitos da criança e responsabilidade parental”, direcio-

nada para casais grávidos, no âmbito do projeto de Pre-

paração para a Parentalidade. 

Formação sobre a prevenção dos maus tratos na infância para 

profissionais de saúde 

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

ça, através do Núcleo de Apoio a Crianças e Jovens em 

Risco, promoveu, no dia 18 de abril, uma ação de forma-

ção sobre “Prevenção dos maus-tratos na infância”, dire-

cionada para os profissionais de saúde da Unidade Local 

de Saúde do Nordeste. 

Esta ação, desenvolvida no âmbito do mês de abril, dedi-

cado à Prevenção dos Maus-Tratos na Infância e Juventu-

de, teve como principal objetivo sensibilizar os profissio-

nais de saúde para estarem atentos a situações que po-

dem figurar maus-tratos ou negligên-

cia. 

No âmbito desta formação foram 

abordadas diversas vertentes relacio-

nadas com esta temática, designada-

mente os direitos e necessidades da 

criança, os maus-tratos em crianças e 

jovens, o papel dos profissionais de 

saúde, a intervenção do Núcleo de 

Apoio a Crianças e Jovens em Risco e 

a sinalização/referenciação. 

Ação “Parentalidade positiva: direitos da criança e responsabilidade parental” 
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Macedo de Cavaleiros 

Sensibilização para a prevenção dos maus tratos em Torre de 

Moncorvo 

O Centro de Saúde de Torre de Moncorvo, através do 

Núcleo de Apoio a Crianças e Jovens em Risco, assinalou 

o mês da prevenção dos maus-tratos com a realização de 

ações de sensibilização na comunidade. 

Neste sentido, foi realizada, no dia 11 de abril, uma ação 

no Centro de Saúde sobre a temática dos maus-tratos, 

que permitiu divulgar a equipa e o trabalho desenvolvido 

pelo Núcleo de Apoio a Crianças e Jovens em Risco de 

Torre de Moncorvo, bem como os procedimentos a ado-

tar em situações de risco. 

Já no dia 20 de abril realizou-se o Encontro Distrital das 

Comissões de Proteção de 

Crianças e Jovens (CPCJ), que 

contou com a presença da 

presidente da Comissão Na-

cional, Dr.ª Rosário 

Farmhouse. 

No dia 27 de abril, a equipa 

de profissionais do Centro de 

Saúde de Torre de Moncorvo 

uniu-se para construir um 

laço humano com o objetivo 

de sensibilizar a comunidade 

para a prevenção dos maus 

tratos. Foi ainda distribuída a 

história do Laço Azul aos 

utentes e profissionais do 

Centro de Saúde, como for-

ma de alertar para esta pro-

blemática. 

Ainda no âmbito do mês da 

prevenção dos maus tratos 

na infância foram colocados laços azuis nas rotundas de 

Torre de Moncorvo e foi realizada a caminhada “Laço 

Azul”. 
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Macedo de Cavaleiros 

ULS Nordeste acolheu exposição sobre os maus tratos na  

infância em Mirandela ... 

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

exposição “Abril, direitos mil”, promovida pela Comissão 

de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) de Mirandela, no 

âmbito do Mês da Prevenção dos Maus tratos na Infância. 

A exposição, patente nos Centros de Saúde I e II e na Uni-

dade Hospitalar de Mirandela, de 13 a 23 de abril, compi-

lou num estendal várias peças de vestuário nas quais fo-

ram vertidos os direitos das crianças. 

Ao todo foram cerca de 50 peças que resultaram do tra-

balho desenvolvido pelas escolas do 1.º Ciclo do conce-

lho de Mirandela, no âmbito da Convenção dos Direitos 

das Crianças. 

Através desta exposição pretendeu-se aumentar a cons-

ciência pública acerca da Convenção dos Direitos das Cri-

anças, aumentar o conhecimento das crianças e jovens 

sobre os seus direitos, bem como facilitar a sua integra-

ção plena no processo de desenvolvimento dos seus di-

reitos. 

A ULS Nordeste associou-se a esta iniciativa procurando 

assim contribuir para alertar a comunidade para esta 

problemática e sensibilizá-la para a prevenção de situa-

ções de maus-tratos a crianças e jovens. 

… E em Macedo de Cavaleiros 

A Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) de Macedo 

de Cavaleiros, através do Núcleo de Apoio a Crianças e 

Jovens em Risco (NACJR), promoveu uma campanha de 

sensibilização no âmbito do Mês da Prevenção dos Maus 

Tratos, que se assinala em abril, com uma exposição no 

hall de entrada do Centro de Saúde que foi decorado de 
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acordo com esta temática. 

A exposição reuniu imagens construídas a partir da histó-

ria “Gosto de Ti”, da autoria de Fernando Serrano, e teve 

como principal objetivo sensibilizar a comunidade para a 

importância dos afetos indo de encontro àquilo que são 

os direitos das crianças. 

Foi ainda distribuído aos utentes e aos profissionais de 

saúde um marcador com informação sobre o conceito de 

maus-tratos a crianças e jovens, a sua tipologia, o que é 

feito ao nível da intervenção, bem como os contactos das 

diferentes entidades com intervenção na área dos maus-

tratos a crianças e jovens e a identificação dos elementos 

que integram o NACJR de Macedo de Cavaleiros, designa-

damente o Dr. António Pimentel (médico), a enf.ª Marga-

rida Parra (enfermeira) e a Dr.ª Mariana Silva (assistente 

social). 

Sensibilização para a prevenção dos maus tratos em Vila Flor e 

em Carrazeda de Ansiães 

A Unidade de Cuidados na Comunidade de Vila Flor/

Carrazeda de Ansiães promoveu, durante o mês de abril, 

um conjunto de ações de sensibilização no âmbito do 

Mês da Prevenção dos Maus Tratos na Infância. 

Neste âmbito, foram realizadas sessões de sensibilização 

sobre a importância da prevenção dos maus tratos na 

sala de espera do Centro de Saúde de Vila Flor, com a 

distribuição da frase “Usa a tua mão 

para acariciar-me, não uses a tua mão 

para bater-me” a todas as pessoas. 

No dia 22 de abril, a equipa da UCC, 

em parceria com a GNR e com a parti-

cipação de algumas crianças, levou a 

cabo uma ação de sensibilização sobre 

esta temática junto dos condutores 

que passaram por Carrazeda de Ansiães. 

No dia 27 de abril, a UCC de Vila Flor/

Carrazeda de Ansiães, em parceria com a CPCJ – Comis-

são de Proteção de Crianças e Jovens de Vila Flor e de 

Carrazeda de Ansiães, participou na realização do laço 

humano azul. 

Em Carrazeda de Ansiães participaram nesta iniciativa 

383 crianças do pré-escolar, do 1.º e do 2.º Ciclos do 

Agrupamento de Escolas da vila, que após a realização do 
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laço puderam participar em mesas de pinturas faciais. 

Em Vila Flor, esta atividade reuniu 274 crianças do pré-

escolar e do 1.º Ciclo do Agrupamento de Escolas local, que 

após a realização do laço assistiram também à peça de tea-

tro “A boneca abandonada”, apresentada pelo Grupo Filan-

dorra, e receberam ainda um balão com o slogan “Cuidar”. 

Prevenção do abuso sexual infantil em Carrazeda de Ansiães 

A Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) de Vila 

Flor/Carrazeda de Ansiães promoveu ontem, dia 04 de 

abril, uma ação de sensibilização sobre os direitos da cri-

ança para os mais pequenos que estão a frequentar o ATL 

de Carrazeda de Ansiães. 

Esta atividade, enquadrada no mês da Prevenção dos 

Maus Tratos na Infância, envolveu 25 crianças dos 6 aos 

10 anos. 

No âmbito desta ação foram abordados os direitos das 

crianças e a prevenção do abuso sexual infantil, através 

da leitura da história “Kiko e a mão”. 
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UCC de Macedo de Cavaleiros promoveu  

sessão sobre relações interpessoais... 

A Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) de Macedo 

de Cavaleiros promoveu uma sessão de educação para a 

saúde sobre Relações Interpessoais, dirigida aos forman-

dos do Centro de Reabilitação Profissional daquela cida-

de. 

Esta ação contou com 30 participantes, com idades entre 

os 18 e os 30 anos, que foram sensibilizados pelos profis-

sionais de saúde para a importância de uma boa comuni-

cação para manter relações interpessoais saudáveis. 

No âmbito desta sessão foram abordadas diversas ver-

tentes sobre esta temática, nomeadamente o que são 

relações interpessoais, tipos de comunicação, foi ainda 

realizada a dinâmica de grupo “Teia da amizade” e abor-

dadas as implicações de quando se quebra esta teia 

(isolamento, insegurança, incerteza, tristeza, conflito, 

agressividade), bem como as medidas a adotar em caso 

de quebra de uma amizade. 

Desta forma, pretendeu-se dotar os formandos de conhe-

cimentos e de competências tendo em vista o desenvolvi-

mento de relações interpessoais saudáveis. 

… E formação em Suporte Básico de Vida 

A Unidade de Cuidados nas Comunidade (UCC) de Mace-

do de Cavaleiros promoveu, no dia 11 de abril, formação 

em Suporte Básico de Vida para os colaboradores do Cen-

tro de Dia de S. Gonçalo. 

Esta sessão, composta por uma componente teórica e 

uma componente prática, teve como principal objetivo 

dotar os colaboradores desta instituição de conhecimen-

tos e de competências que lhes permitam atuar perante 

situações de emergência em que a vida da pessoa está 

em risco. Nestes casos, a atuação segundo o algoritmo do 

Suporte Básico de Vida aumenta as hipóteses de sobrevi-

vência e pode mesmo salvar vidas. 
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Alunos visitaram Centro de Saúde para 

aprender mais sobre infeções 

Um grupo de alunos do 10.º ano do curso profissional 

“Técnicos Auxiliares de Saúde” do Agrupamento de Esco-

las Emídio Garcia visitou, no dia 18 de abril, o Centro de 

Saúde de Santa Maria, em Bragança, com o objetivo de 

conhecer de perto os Princípios Básicos no Controlo da 

Infeção desenvolvidos pelos profissionais de saúde. 

Esta ação, levada a cabo pelas enfermeiras Olívia Maria e 

Cecília Correia, incluiu uma componente teórica, com a 

abordagem aos múltiplos Princípios de Controlo da Infe-

ção, e uma componente prática com a visita a algumas 

valências do Centro de Saúde. 

Na sessão inicial os estudantes foram esclarecidos sobre 

o que é uma infeção e quais as estratégias preventivas 

padronizadas para a redução das mesmas, sendo que a 

maioria das medidas preventivas são simples e requerem 

poucos recursos. Os itens mais aprofundados incidiram 

sobre: Higienização das mãos, Etiqueta respiratória, Utili-

zação de equipamento de proteção individual, Controlo 

ambiental, Manuseamento seguro da roupa e a Recolha 

segura de Resíduos.  

Após a sessão teórica, os alunos efetuaram a visita a uma 

sala de tratamentos, percecionando 

aspetos como a triagem dos resíduos 

efetuada no local de produção dos 

mesmos, bem como o acondiciona-

mento do material de pensos reutilizá-

vel após a sua utilização e a sua reco-

lha. Deslocaram-se ainda à central de 

esterilização, onde visualizaram o cir-

cuito do material desde a sua receção 

para lavagem, empacotamento, esteri-

lização e cuidadoso acondicionamento. E finalizaram a 

visita com uma deslocação ao local de acondicionamento 

provisório dos resíduos até à sua rápida remoção. 

Esta iniciativa é fundamental para estes alunos, tendo em 

conta que tiveram contacto com princípios que irão ser 

parte integrante da conduta profissional no seu futuro 

desempenho em contexto profissional. Durante a sessão 

e visita o grupo mostrou-se interessado e recetivo em 

aprender mais sobre este tema. 
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Crianças aprendem a comer melhor em Macedo 

O projeto “Traz Montes de Saúde”, promovido pela Uni-

dade Local de Saúde do Nordeste, através do Serviço de 

Nutrição e Alimentação, em parceria com as equipas de 

Saúde Escolar, permite, ano após ano, reforçar os conhe-

cimentos das crianças e das suas famílias sobre alimenta-

ção saudável, sensibilizando-os para a importância de 

uma alimentação variada e equilibrada. 

Neste sentido, as crianças são acompanhadas desde a sua 

entrada no ensino pré-escolar até à mudança para o 1.º 

Ciclo, pretendendo-se assim melhorar a literacia alimen-

tar e nutricional. 

Este ano letivo, no concelho de Macedo de Cavaleiros, 

onde o projeto é desenvolvido pela equipa de Saúde Es-

colar, foram selecionados os jardins de infância de Tra-

vanca e de Podence, com 22 e 17 alunos respetivamente. 

Neste sentido, foram realizadas quatro sessões com as 

crianças, nas quais foram explorados alguns exemplos de 

alimentos de cada um dos grupos da roda dos alimentos. 

Os mais pequenos contactaram com os alimentos reais, 

podendo descobri-los com os cinco sentidos, ficaram a 

conhecer as suas características nutricionais, as formas 

de os preparar e as quantidades recomendadas para uma 

alimentação saudável. 

Durante as quatro semanas de trabalho foram ainda 

cumpridas missões na escola e em casa, com o intuito de 

envolver a família e promover o trabalho de grupo na 

solidificação de conhecimentos e hábitos. 

O primeiro ano de intervenção nestes estabelecimentos 

de ensino culminou com uma sessão de educação ali-

mentar destinada aos pais e encarregados de educação. 

Promoção da alimentação saudável em Vila Flor 

A Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) de Vila 

Flor/Carrazeda de Ansiães realizou um conjunto de ações 

de informação e de sensibilização sobre “Hábitos alimen-

tares”, direcionadas para os alunos do 5.º, 10.º e 12.º 

anos de Agrupamento de Escolas de Vila Flor. 

Estas sessões, que decorreram entre 30 de janeiro e 17 de abril, 

foram levadas a cabo pela nutricionista da Unidade Local de 

Saúde do Nordeste que integra a equipa de Saúde Escolar. 

O objetivo é sensibilizar os estudantes para a importância 

de escolherem uma alimentação saudável e capacitá-los 

para adotarem hábitos saudáveis no seu dia-a-dia, contri-

buindo para que tenham também um papel ativo na mu-

dança de comportamentos junto da família e amigos. 

Estas ações (foi realizada uma por turma) abrangeram um 

total de 140 alunos de diferentes faixas etárias. 



30 

 MAIO 2018 

Sensibilização sobre Saúde Oral em Torre de 

Moncorvo 

A equipa de Saúde Escolar do Centro de Saúde de Torre 

de Moncorvo promoveu, no dia 26 de abril, uma ação de 

sensibilização sobre Saúde Oral para as crianças do Jar-

dim de Infância de Cabanas de Baixo. 

Esta sessão insere-se no trabalho desenvolvido pelos pro-

fissionais de saúde ao nível da sensibilização dos mais 

pequenos para a adoção de hábitos saudáveis tendo em 

vista uma boca livre de cáries. Neste sentido, os mais pe-

quenos são incentivados a escolher alimentos saudáveis e 

pobres em açúcar e a efetuar uma correta higiene oral. 

A sensibilização foi feita através da história “Kiko, o denti-

nho de leite”, que mostra aos mais pequenos, de forma 

divertida, as consequências negativas para a saúde da 

não lavagem dos dentes, incentivando-os e ensinando-os 

a lavar os dentes corretamente. 

Formação sobre epilepsia para a comunidade 

escolar em Bragança 

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

ça promoveu, no âmbito do Programa de Saúde Escolar, 

uma formação sobre Epilepsia – Como atuar, direcionada 

para o pessoal docente e não docente do Agrupamento 

de Escolas Abade de Baçal. 

Esta ação, que decorreu no dia 18 de abril, foi levada a 

cabo pela enfermeira da Unidade Local de Saúde do Nor-

deste Ana Patrícia Vieira. 

No âmbito desta formação, os participantes foram capa-

citados para intervir de forma correta em casos de crise 

de epilepsia. 

De realçar que a epilepsia é uma doença caracterizada 

por uma predisposição duradoura para gerar crises epi-

lépticas (ocorrência transitória de sinais e/ou sintomas 

devidos a uma atividade neuronal excessiva ou síncrona 

no cérebro, com duração variável, geralmente entre al-

guns segundos a vários minutos) e pelas consequências 

neurobiológicas, cognitivas, psicológicas e sociais das 

mesmas. 

Desta forma, pretende-se aumentar a literacia em saúde 

da comunidade escolar, capacitando os diferentes inter-

venientes para atuar em situações que ocorram nos esta-

belecimentos escolares. 
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Ação de sensibilização sobre doenças  

respiratórias em Bragança 

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

Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) de Bragança, 

promoveu, no dia 04 de abril, uma ação de sensibilização 

sobre doenças respiratórias, direcionada para os utentes, 

familiares e colaboradores da Associação Reaprender a 

Viver, em Bragança. 

Esta sessão decorreu no âmbito do projeto "Oficinas de 

Saúde: Sinta-se Bem, Viva Melhor", uma parceria entre a 

ULS do Nordeste e a Associação Reaprender a Viver. Trata

-se de um espaço de debate mensal sobre temáticas no 

âmbito da promoção da saúde, prevenção da doença e 

intervenção ao nível da Saúde Pública. 

Através de ações de sensibilização pretende-se 

aumentar a literacia em saúde da população, 

nomeadamente de grupos vulneráveis. 

Em abril, a temática abordada foi “Doenças 

respiratórias – Prevenção e vigilância” pela 

enfermeira da ULS Nordeste Ana Sofia Coelho. 

Durante a sessão foi explicado o que são e co-

mo se podem prevenir as doenças do trato 

respiratório, quem são os grupos vulneráveis, 

foram abordadas as doenças respiratórias cró-

nicas e agudas com enfoque na Doença Pulmo-

nar Obstrutiva Crónica, na asma e nas infeções agudas, 

sendo enumerados os fatores de risco evitáveis e expla-

nadas as medidas de promoção da saúde respiratória. 

Explicaram-se ainda as medidas de prevenção da infeção 

cruzada, explanando-se as regras de etiqueta respiratória. 

Tendo em conta que em Portugal as doenças respirató-

rias são a terceira principal causa de morte e a quinta 

causa principal de internamento hospitalar, esta ação 

vem reforçar o trabalho desenvolvido pelos diferentes 

serviços da ULS Nordeste ao nível da promoção da saúde 

e da prevenção da doença, no âmbito daquela que é a 

missão da instituição. 
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ULS Nordeste realizou testes rápidos de  

deteção do VIH/SIDA no IPB 

A Unidade de Saúde Pública da Unidade Local de Saúde 

(ULS) do Nordeste promoveu, no dia 4 de abril, mais uma 

ação de deteção precoce do VIH/SIDA nas instalações do 

Instituto Politécnico de Bragança. 

No âmbito desta ação, os profissionais de saúde da Uni-

dade de Saúde Pública, realizaram, na Escola Superior 

Agrária, o teste rápido de deteção precoce da infeção do 

VIH/SIDA e sensibilizaram para as medidas de prevenção 

da doença. 

O teste de deteção precoce da infeção do VIH/Sida, um 

procedimento gratuito, anónimo e confidencial, é uma 

forma de detetar a doença numa fase inicial. 

Tendo em vista a prevenção é fundamental assumir o 

compromisso e adotar comportamentos responsáveis. 

Neste sentido, os profissionais de saúde aconselham: 

- Não partilhar agulhas, seringas, material de prepa-

ração de drogas ou materiais cortantes com nin-

guém;  

- Utilizar o programa “TROCA DE SERINGAS – Dizer 

não a uma seringa em segunda mão”;  

- Se não tiver confiança no local, não fazer tatua-

gens, piercings, aplicação de brincos, acupunctura 

ou manicure. Tentar obter sempre informações sobre o 

local em causa, pedir para ver como trocam material en-

tre clientes e onde e como lavam, desinfetam e esterili-

zam os seus materiais;  

- Usar SEMPRE PRESERVATIVO! Não confiar nas aparên-

cias… o seu parceiro, aparentemente saudável, pode ser 

a sua via de infeção! 

A par das ações de promoção da saúde na comunidade, a 

Unidade Saúde Pública disponibiliza ainda o Centro de 

Aconselhamento e Deteção Precoce do VIH/SIDA, no 

Centro de Saúde da Sé – Bragança, onde, de segunda a 

sexta-feira, pode realizar o teste rápido do VIH/SIDA e ter 

acesso a materiais de prevenção, educação e informação. 
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Serviço de Ortopedia da ULS Nordeste  

organizou reunião científica 

O Serviço de Ortopedia da Unidade Local de Saúde (ULS) 

do Nordeste organizou, no dia 14 de abril, uma reunião 

científica, que decorreu no Centro Cultural de Macedo de 

Cavaleiros. 

Esta reunião, dedicada ao tema “Fraturas peri-

protésicas”, foi dirigida pelo diretor do Serviço de Orto-

pedia da ULS Nordeste, Dr. Afonso Ruano, pelo 

coordenador do Grupo de Ortopedia do Norte 

(GON), Professor Doutor António Oliveira, e pelo 

responsável pela coordenação científica do 

GON, Dr. Vieira da Silva. 

De referir que o GON agrega todos os Serviços 

de Ortopedia da região Norte, que realizam três 

a quatro reuniões descentralizadas por ano.  

Nestes encontros são apresentados casos com-

plicados na área da Ortopedia (solucionados ou 

não), são discutidas as técnicas utilizadas e os 

resultados obtidos através da sua aplicação. Em 

relação aos casos não solucionados são apresen-

tadas propostas para o seu tratamento. 

Estes casos são na sua maioria apre-

sentados pelos Médicos Internos de 

Formação Específica dos diversos Ser-

viços. 

Estas reuniões têm assim várias ver-

tentes, nomeadamente a formação 

dos Internos de Formação Específica, 

permitindo-lhes apresentar comunica-

ções sobre casos clínicos complicados, 

debater técnicas pouco utilizadas na 

prática diária, bem como promover a 

discussão teórica sobre as patologias e tratamentos apre-

sentados. 

No final de cada encontro, os diretores de Serviço das 

Unidades Hospitalares presentes preparam a reunião se-

guinte e debatem questões pertinentes relacionadas com 

os Serviços que dirigem. 
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