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EDITORIAL 

Ano novo, desafios novos. É com este espírito que 

iniciamos 2019. 

Muito se tem debatido a Saúde no contexto nacio-

nal, demonstrando anseios, procurando formas de 

os concretizar, sempre em busca de mais e melho-

res cuidados, quer por parte dos utentes, quer dos 

profissionais, quer dos decisores. Não é por acaso 

que “saúde” é um dos votos endereçados no co-

meço de cada ano. 

Numa época tradicionalmente caraterizada pela 

formulação de balanços, mas ainda mais de metas, 

estando cientes das expetativas que todos temos, 

mas também dos recursos primordiais para os al-

cançar, olhemos desde logo para o que está ao 

nosso alcance imediato e (re)assumamos o perma-

nente compromisso de, todos e cada um de nós, 

na função que ocupamos, darmos o melhor de nós 

no seu desempenho diário. 

A Unidade Local de Saúde do Nordeste, responsá-

vel por garantir a resposta adequada às constantes 

e mais diversas necessidades de cuidados de toda 

a região, tem naqueles que a integram o seu bem 

mais valioso e garante dessa missão. 

Que 2019 seja, pois, pela nossa Saúde, um ano 

pleno de desafios bem-sucedidos.  

 

O Presidente do Conselho de Administração  

Dr. Carlos Alberto Vaz 

JANEIRO 2019 

* Esta publicação inclui, excecionalmente, atividades 

realizadas entre setembro de 2018 e janeiro de 2019 
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ULS Nordeste vai contratar 18 novos 

profissionais 

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

da a contratar 18 novos profissionais, nomeadamente 

nove enfermeiros e nove assistentes operacionais, com 

vista a reforçar o quadro de pessoal e a garantir uma me-

lhor resposta assistencial aos utentes. 

Esta aprovação conjunta do Ministério da Saúde e do 

Ministério das Finanças prevê a contratação destes pro-

fissionais por tempo indeterminado, na medida em que 

irão satisfazer necessidades permanentes de serviço, ga-

rantindo assim a prestação dos cuidados necessários com 

qualidade e segurança aos utentes. 

Este reforço de meios humanos reveste-se ainda da mai-

or importância, tendo em conta que estes profissionais 

irão permitir ainda aumentar a capacidade de resposta 

nesta época do ano, para fazer face às 

necessidades sazonais, ou seja associa-

das ao período de inverno e ao surgi-

mento de casos de gripe e a problemas 

respiratórios. 

Os procedimentos necessários à celebra-

ção de contratos com estes profissionais 

serão iniciados de imediato, constituindo

-se como a primeira contratação de re-

cursos humanos efetuada pela institui-

ção em 2019. 

A ULS do Nordeste congratula-se com esta autorização, 

que irá permitir reforçar o seu quadro de pessoal, e con-

tinuará empenhada, em articulação com a Tutela, na dis-

ponibilização de cada vez mais e melhores cuidados as-

sistenciais aos seus utentes. 

Neste sentido, a ULS Nordeste recomenda ainda à popu-

lação, que, nesta época de inverno, siga as recomenda-

ções da Direção-Geral da Saúde para prevenir complica-

ções de saúde associadas ao frio intenso e que, em caso 

de doença, recorra, em primeiro lugar, ao SNS 24, atra-

vés do número 808 24 24 24, e aos Centros de Saúde an-

tes de se dirigir aos Serviços de Urgência Hospitalares. 

JANEIRO 2019 
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ULS Nordeste recebe 58 médicos internos 

em 2019 

A Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste recebe este 

ano 58 médicos internos, 46 de Formação Geral e 12 de 

Formação Especializada nas áreas de Cuidados de Saúde 

Hospitalares, de Cuidados de Saúde Primários e de Saúde 

Pública, que vão aprofundar a sua formação nos Serviços 

de Saúde da Instituição.  

Na sessão de boas vindas aos jovens médicos, que decor-

reu no dia 02 de janeiro, estiveram presentes o presiden-

te do Conselho de Administração da ULS Nordeste, Dr. 

Carlos Vaz, a Diretora Clínica para os Cuidados de Saúde 

Hospitalares, Dr.ª Eugénia Madureira, o Enfermeiro Dire-

tor, Enf.º Urbano Rodrigues, e a Coordenadora do Inter-

nato Médico dos Cuidados de Saúde Hospitalares, Dr.ª 

Elisabete Pinelo.  

Nas palavras dirigidas aos jovens médicos, 

o presidente do Conselho de Administra-

ção da ULS Nordeste enalteceu a capaci-

dade formativa e de acolhimento da ULS 

Nordeste e reconheceu o importante con-

tributo dos clínicos em formação para a 

melhoria da qualidade da assistência 

prestada aos utentes. O representante 

máximo da instituição realçou ainda a 

oferta social e cultural e a capacidade de 

acolhimento da cidade de Bragança, que irá permitir a 

estes jovens conciliar as áreas profissional e social. 

Por sua vez, a diretora clínica para os Cuidados de Saúde 

Hospitalares, Dr.ª Eugénia Madureira, deixou palavras de 

incentivo e de motivação aos jovens médicos e salientou 

a disponibilidade da instituição para que os médicos in-

ternos possam desenvolver o seu trabalho neste período 

formativo, na expetativa que, futuramente, alguns deles 

possam vir a desenvolver a sua atividade profissional na 

ULS Nordeste. A Diretora Clínica enalteceu ainda a eleva-

da capacidade formativa do Serviço Nacional de Saúde, o 

que permite aos médicos aprofundar os seus conheci-

mentos e valorizar as suas competências a nível profissional.  

JANEIRO 2019 
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Primeiro bebé de 2019 na ULS Nordeste 

Chama-se Tomás a primeira criança nascida em 2019 na 

Maternidade da Unidade Local de Saúde do Nordeste. O 

primeiro filho de Alexandra Pinto, de 24 anos, e de Tiago 

Bessa, de 29 anos, residentes em Mirandela, nasceu às 

11h51 do dia 01 de janeiro, de parto 

eutócico (normal), e pesa 2,745 Kg. 

Neste momento de felicidade, os 

pais confessaram que não estavam à 

espera que o seu filho fosse o pri-

meiro bebé do ano, até porque o 

parto estava previsto apenas para o 

dia 07 de janeiro. Mas o pequeno 

Tomás quis nascer mais cedo e os 

pais não escondem a alegria com o 

nascimento do seu primeiro filho. 

Durante a gravidez, a puérpera foi 

acompanhada nos Serviços de Cuidados de Saúde Primá-

rios e Hospitalares da ULS Nordeste. 

A ULS Nordeste deseja as maiores felicidades aos pais e 

ao seu filho. 

JANEIRO 2019 
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ULS Nordeste com Excelência Clínica em  

avaliação da Entidade Reguladora da Saúde 

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

sultados de excelência na primeira avaliação anual de 

2018 levada a cabo pela Entidade Reguladora da Saúde 

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

Saúde (SINAS) – módulo SINAS@Hospitais, cumprindo 

todos os critérios para a prestação de cuidados de saúde 

de qualidade. 

A ULS Nordeste obteve a classificação máxima (de nível 

III), na dimensão Excelência Clínica, na área de Ortope-

dia, nomeadamente em relação às artroplastias da anca 

e do joelho, na Unidade Hospitalar de Macedo de Cava-

leiros. 

As áreas de Cardiologia (enfarte agudo do miocárdio), 

Cirurgia Geral (cirurgia do cólon), Ginecologia Obstetrícia 

(partos e cuidados pré-natais), Pediatria (cuidados neo-

natais), Ortopedia (correção cirúrgica da fratura proximal 

do fémur), Cuidados Transversais (Profilaxia do trom-

boembolismo venoso), Cirurgia de Ambulatório, Neurolo-

gia (acidente vascular cerebral) e Cuidados Intensivos 

obtiveram classificação de nível II.  

Nesta avaliação da ERS, a ULS Nordeste obteve ainda 

classificação máxima, de nível III, nas dimensões Seguran-

ça do Doente e Focalização no Utente nas três Unidades 

Hospitalares. E a Adequação e Conforto das Instalações 

obteve duas estrelas.  

A ULS Nordeste enaltece o empenho e dedicação de to-

dos os seus colaboradores na obtenção destes resultados 

de excelência, que traduzem uma melhoria na qualidade 

da assistência prestada pelos serviços de Saúde que inte-

gram esta ULS à população do distrito de Bragança. 

JANEIRO 2019 
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ULS Nordeste com cobertura elevada de  

vacinação contra o HPV 

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

instituições distinguidas pelos excelentes resultados al-

cançados ao nível da vacinação contra o vírus do papilo-

ma humano (HPV), na cerimónia de comemoração do 

10.º aniversário da integração da vacinação contra este 

vírus no Programa Nacional de Vacinação, que decorreu 

no dia 05 de novembro, em Lisboa. 

Na área de abrangência da ULS Nordeste, foram administra-

das 6.337 vacinas contra o HPV nos últimos quatro anos. 

O sucesso ao nível da cobertura da vacinação deve-se, em 

grande parte, ao empenho dos profissionais de saúde da 

ULS Nordeste, que têm desen-

volvido esforços no sentido de 

sensibilizar a população para a 

importância da prevenção da 

doença através da vacina. 

Em Portugal, nos últimos dez 

anos, vacinaram-se contra o HPV 

cerca de 750 mil jovens rapari-

gas, o que corresponde a 86% da 

população elegível para a vacina, 

tornando o país num “exemplo 

internacional”. 

Cerca de 90% dos cancros do 

colo do útero podem ser preve-

nidos pela vacinação. Existem 

duas vacinas que garantem pro-

teção em relação a determina-

dos tipos de HPV: a vacina biva-

lente assegura proteção contra 

os tipos 16 e 18, que provocam cerca de 70% dos casos 

de cancro do colo do útero. E a vacina tetravalente, que 

protege também contra os tipos 6 e 11. 

Na mulher, a vacinação deve ser realizada de acordo com 

o Programa Nacional de Vacinação (a idade ideal é entre 

os 12 e 13 anos) ou conforme indicação médica. Contudo 

as mulheres podem vacinar-se até aos 45 anos. 

O cancro do colo do útero é ainda uma das principais cau-

sas de morte entre jovens mulheres, sendo o segundo 

tipo de cancro mais comum em mulheres entre os 15 e os 

44 anos. 

JANEIRO 2019 
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ULS Nordeste realizou Ciclo de Conferências 

sobre Saúde junto dos utentes 

A Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste realizou o I 

Ciclo de Conferências na comunidade, integrado no pro-

jeto-piloto “Literacia para a Segurança dos Cuidados de 

Saúde”, com o objetivo de aumentar os conhecimentos 

da população sobre questões relacionadas com os cuida-

dos de saúde. 

Neste sentido, foram realizadas mesas redondas sobre 

várias temáticas na área da Saúde, nomeadamente a pro-

moção da higiene das mãos, a segurança cirúrgica, a segu-

rança na utilização da medicação, a prevenção de quedas, 

a prevenção de úlceras de pressão e a 

prevenção de infeções e resistência aos 

antimicrobianos. 

Estes temas foram abordados por profis-

sionais de saúde que integram a Comis-

são de Qualidade e Segurança da ULS 

Nordeste. 

Estas conferências decorrem nos dias 17, 

18 e 19 de dezembro, nas cidades de 

Bragança, de Macedo de Cavaleiros e de 

Mirandela. 

Pretende-se, desta forma, promover o aumento da litera-

cia em saúde, tanto dos utentes como dos cuidadores, 

contribuindo para que o doente tenha um papel mais ati-

vo enquanto utilizador dos serviços de saúde. 

A ULS do Nordeste é uma das nove entidades do Serviço 

Nacional de Saúde (SNS) que aderiu a este projeto promo-

vido pelo Ministério da Saúde, que tem como principais 

objetivos promover a literacia e aumentar a participação 

dos doentes, dos seus familiares e/ou cuidadores na me-

lhoria da qualidade e segurança da prestação de cuidados 

JANEIRO 2019 
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de saúde, bem como contribuir para a consolidação da 

cultura de segurança interna dos serviços.  

O projeto está em curso nas três Unidades Hospitalares 

da ULS Nordeste, nomeadamente em Bragança, Macedo 

de Cavaleiros e Mirandela, e cabe ao corpo de Voluntaria-

do, em articulação com a Comissão de Qualidade e Segu-

rança da ULS Nordeste, a sua dinamização, através de 

iniciativas de informação e de sensibilização desenvolvi-

das para e em conjunto com os doentes.  

JANEIRO 2019 
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ULS Nordeste homenageou vítimas de  

acidente com helicóptero do INEM  

Foi com um minuto de silêncio, seguido da leitura de um 

poema de Miguel Torga e de uma sentida mensagem, que 

várias dezenas de profissionais homenagearam ontem, 

dia 18 de dezembro, os quatro profissionais que perde-

ram a vida, na sequência do recente acidente com o heli-

cóptero do INEM - Instituto Nacional de Emergência Mé-

dica sedeado em Macedo de Cavaleiros. 

Pouco antes das 19 horas, a VMER - Viatura Médica de 

Emergência e Reanimação de Bragança estacionou na 

pista do heliporto do Hospital e foi rodeada por dezenas 

de profissionais de saúde que prestam serviço na área da 

emergência pré-hospitalar, por muitos outros profissio-

nais de diversos serviços da Unidade Local de Saúde (ULS) 

do Nordeste, elementos do Conselho de Administração 

(Presidente, Carlos Vaz, Diretora Clínica dos Cuidados 

Hospitalares, Eugénias Madureira, e Enfermeiro-Diretor, 

Urbano Rodrigues), por bombeiros da corporação local e 

ainda, em representação do Conselho Regional do Norte 

da Ordem dos Médicos, o Presidente do Conselho da Sub-

Região de Bragança (António Andrade).  

“Dia da vida, noite da morte…”, palavras de Miguel Torga, 

na voz de Elisa Tomé, médica da ULS Nordeste e profissio-

nal que presta igualmente serviço na assistência pré-

hospitalar, em particular no helicóptero do INEM, e as 

quais deram continuidade à expressão do sentimento de 

todos os presentes: 

“E foi assim, claro e escuro, o último dia da Daniela Silva, 

do Luís Veja, do João Lima e do Luís Rosindo. 

Altruístas, solidários, abnegados, ofereceram juventude, 

beleza, vida… para que os outros vivam.  

Choveu tristeza fria sobre os seus corpos… 

São horas vestidas de luto as que vivem as suas famílias e 

os seus amigos. 

Vertem-se as lágrimas devidas a quem, de forma incondi-

cional, se deu aos outros. 

Que depois deste inverno de dia, a primavera consiga flo-

rir no coração dos que os amam! 

Que o Céu se abra num sorriso para os receber e lhes sus-

surrar, baixinho, que prometemos ser fiéis ao seu legado… 

para que os outros continuem a viver.” 

JANEIRO 2019 
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ULS Nordeste forma equipas locais de  

prevenção do suicídio em contexto escolar 

A Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste vai dispor de 

equipas locais de prevenção do suicídio que irão atuar 

junto das comunidades educativas do 3.º ciclo do ensino 

básico e do ensino secundário do distrito de Bragança. 

Nesse sentido, 26 profissionais que colaboram no Progra-

ma de Saúde Escolar da área de abrangência da ULS Nor-

deste - enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, técni-

cos de saúde ambiental, fisioterapeutas, terapeutas ocu-

pacionais, nutricionistas e médicos dentistas – receberam, 

nos dias 14 a 16 de janeiro, formação específica sobre 

essa temática. 

A formação, realizada no Auditório da Unidade Hospitalar de 

Macedo de Cavaleiros, foi ministrada através de uma parce-

ria no âmbito do Projeto + Contigo, uma iniciativa que reúne 

diversas entidades, nomeadamente a Escola Superior de 

Enfermagem de Coimbra, a Administração Regional de Saú-

de do Centro, a Consulta de Prevenção do Suicídio do Centro 

Hospitalar Universitário de Coimbra e o Serviço de Pedopsi-

quiatria do Hospital Infante D. Pedro de Aveiro. 

O objetivo é que as escolas sejam palco de promoção da 

saúde mental, associando à sua função educacional uma 

aprendizagem de emoções sociais e de habilidades para a 

vida, com o desenvolvimento de competências pessoais e 

sociais que fomentem a autoestima dos jovens e previ-

nam comportamentos de risco de suicídio.  

Esta formação de profissionais de saúde da área de inter-

venção das escolas é o primeiro passo para o aprofundar 

da parceria e do desenvolvimento do Projeto + Contigo na 

região, o qual prevê a possibilidade de, no futuro, poder 

ser realizada igualmente formação em promoção de saú-

de mental e prevenção de comportamentos suicidários 

em meio escolar dirigida a professores, bem como ações 

de sensibilização para os encarregados de educação. 

Para já, os profissionais de saúde da ULS Nordeste irão 

desenvolver os conteúdos da formação de modo a serem 

aplicados em contexto escolar, junto dos jovens estudan-

tes, a partir do próximo ano letivo, de acordo com as ori-

entações da Organização Mundial da Saúde e da Direção 

Geral da Saúde, que priorizam a intervenção na área da 

saúde mental.  

JANEIRO 2019 



13 

 

População de Freixo de Espada à Cinta  

sensibilizada para os cuidados a ter com o frio 

Profissionais de saúde do Centro de Saúde de Freixo de 

Espada à Cinta levaram a cabo, no dia 16 de janeiro, ações 

de sensibilização junto da população do concelho, tendo 

em vista a sua sensibilização para os cuidados a ter com o 

frio e para os procedimentos a adotar em caso de gripe 

ou constipação. 

No âmbito destas sessões, que decorreram na vila de Frei-

xo e nas aldeias do concelho, os profissionais de saúde 

reforçaram ainda a mensagem sobre a importância da 

vacinação da gripe, sobretudo para os grupos de risco, 

entre eles idosos e crianças, bem como da etiqueta respi-

ratória, tendo em vista evitar a propagação de vírus e a 

prevenção da gripe, constipações ou doenças respirató-

rias. 

JANEIRO 2019 

UCC de Vila Flor/Carrazeda sensibiliza crianças 

para a importância da etiqueta respiratória 

A Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) de Vila 

Flor/Carrazeda de Ansiães desenvolveu sessões de sensi-

bilização sobre o tema “Evita espalhar micróbios”, direcio-

nadas para as crianças dos jardins de infância do Agrupa-

mento de Escolas de Vila Flor e da Santa Casa da Miseri-

córdia. 

No âmbito destas ações, os mais pequenos foram sensibi-

lizados para os procedimentos corretos ao nível da eti-

queta respiratória, no sentido de prevenir a contamina-

ção de outras pessoas nesta época do ano, propícia a gri-

pes e constipações. 

Os mais pequenos aprenderam que devem tossir ou es-

pirrar para o antebraço e nunca para as mãos e que de-

vem utilizar lenços de papel que depois de usados devem 

ser colocados no lixo. Nesta época do ano devem também 

lavar as mãos com frequência. 

Nestas sessões participaram 95 crianças, que para além 

da aprendizagem de novos conceitos tiveram ainda opor-

tunidade de exemplificar os conhecimentos adquiridos na 

sequência das apresentações efetuadas pelos profissio-

nais de saúde. 

No final de cada sessão, foi ainda distribuído um folheto 

informativo sobre esta temática aos mais pequenos, para 

que a mensagem chegue também aos pais, encarregados 

de educação e familiares, tendo em vista o aumento da 

literacia em saúde da comunidade. 
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Convívio e animação no jantar de Natal da 

ULS Nordeste  

O convívio e a animação marcaram o tradicional Jantar de 

Natal da Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste, orga-

nizado pelo Centro de Cultura e Desporto, que decorreu 

no dia 14 de dezembro, em Macedo de Cavaleiros. 

Este é um momento de confraternização entre colabora-

dores, ex-colaboradores e seus familiares nesta quadra 

festiva. 

À ementa, tipicamente natalícia, juntou-se a música e a 

animação e também a distribuição de presentes a todas 

as crianças. 

JANEIRO 2019 
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 MARÇO 2018 

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

Serviço de Apoio Social, do Serviço de Assistência Espiritu-

al e Religiosa e do Grupo de Voluntariado, realizou a habi-

tual Festa de Natal do Doente nas três Unidades Hospita-

lares. 

As comemorações da quadra natalícia decorreram no dia 

19 de dezembro, em Macedo de Cavaleiros, e no dia 20 

de dezembro, em Bragança e em Mirandela.   

Esta quadra é assinalada com a realização de uma eucaris-

tia solene de Natal nas três Unidades Hospitalares, se-

guindo-se uma visita aos doentes internados durante a 

qual é distribuída uma lembrança 

alusiva à época, executada pelo gru-

po de voluntariado, e um cartão de 

Boas Festas. 

Este ano, a celebração religiosa na 

Unidade Hospitalar de Bragança foi 

celebrada por Sua Excelência Reve-

rendíssima o Bispo da Diocese de 

Bragança-Miranda, D. José Cordei-

ro, que, acompanhado por elemen-

tos do Conselho de Administração 

da ULS Nordeste, visitou ainda al-

guns doentes internados, deixando-

lhes uma mensagem de alento, de 

esperança e de rápidas melhoras. 

 D. José Cordeiro marcou ainda pre-

sença no momento de animação 

realizado este ano protagonizado 

por elementos ligados a alguns Ser-

viços da Unidade Hospitalar de Bra-

gança. 

Sob o mote “Neste Natal brilham as estrelas do Hospital”, 

colaboradores, familiares, amigos e utentes protagoniza-

ram atuações musicais, recitaram poemas e encenaram 

uma peça de teatro alusiva a esta quadra festiva. A festa 

contou ainda com a presença do Pai Natal, que cumpri-

mentou todos os presentes. 

O cenário natalício foi executado por utentes e profissio-

nais da UDEP – Unidade do Doente de Evolução Prolonga-

da. 

Esta festa foi impulsionada pelo padre Estevinho Pires, 

Festa de Natal do doente nas Unidades  

Hospitalares 

JANEIRO 2019 



16 

 MARÇO 2018 

capelão da Unidade Hospitalar de Bragança, que, no final, 

agradeceu o envolvimento e empenho de todas as pesso-

as envolvidas na preparação deste momento de união, 

convívio e celebração do espírito natalício. 

Por sua vez, no dia 18 de dezembro, foi a vez dos colabo-

radores e utentes da UDEP – Unidade do Doente de Evo-

lução Prolongada celebrarem o Natal, com a celebração 

da eucaristia, a entrega de lembranças aos utentes, a rea-

lização do baile e da Ceia de Natal, não faltando a presen-

ça da figura do Pai Natal.  

As comemorações natalícias inserem-se nas iniciativas 

levadas a cabo pela ULS Nordeste com o objetivo de mi-

norar o sofrimento dos doentes internados e proporcio-

nar-lhes momentos de alegria, confraternização e boa 

disposição. 

JANEIRO 2019 
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Mais de 300 pessoas, na sua maioria profissionais e estu-

dantes da área da Saúde, participaram nas III Jornadas de 

Saúde de Trás-os-Montes e Alto Douro, que decorreram 

nos dias 22 e 23 de novembro, em Bragança. 

A edição deste ano, dedicada à Infeciologia, foi organiza-

da pela Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste, uma 

das entidades parceira desta iniciativa, que reúne diversas 

entidades públicas e privadas da Saúde e do Ensino dos 

distritos de Bragança e de Vila Real. 

Estas Jornadas são fruto de uma parceria entre a ULS do 

Nordeste, o Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto 

Douro (CHTMAD), o Hospital Terra Quente (HTQ), os 

Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES) do Douro Nor-

te, do Douro Sul e do Alto Tâmega e Barroso, o Instituto 

Politécnico de Bragança (IPB), a Universidade de Trás-os-

Montes e Alto Douro (UTAD) e a Escola Superior de Enfer-

magem Dr. José Timóteo Montalvão Machado. 

Na sessão de abertura deste evento, que reuniu represen-

tantes das nove instituições parceiras, o vice-presidente 

da Câmara Municipal de Bragança, Dr. Paulo Xavier, e o 

Presidente do Conselho Diretivo da Administração Regio-

nal de Saúde do Norte, Dr. Pimenta Marinho, foi enalteci-

da a importância do trabalho conjunto em torno destas 

Jornadas, tendo em vista a formação técnico-científica de 

profissionais e estudantes da área da Saúde. 

Esta mensagem foi reforçada pelo Presidente do Conse-

lho de Administração da ULS do Nordeste, Dr. Carlos Vaz, 

que enalteceu ainda o papel decisivo que estas Jornadas 

assumem ao nível da prestação de cuidados de saúde, 

através da intervenção dos mais distintos profissionais e 

estudiosos nesta área. 

Em debate estiveram temas como infeções associadas a 

cuidados de saúde e comunidade, hepatite viral e doença 

hepática, controlo de infeções em unidades de cuidados 

intensivos, infeções cirúrgicas, zoonoses, infeção e doen-

ças neuropsiquiátricas, investigação aplicada em infecio-

logia, infeções em oncologia e fim de vida e ainda a resis-

tência aos antimicrobianos. 

Estes temas foram abordados por figuras de relevo, no 

contexto nacional e internacional, com investigação de-

senvolvida nestas matérias. 

No âmbito das Jornadas, decorreram ainda três 

III Jornadas de Saúde de Trás-os-Montes e Alto 

Douro reuniram mais de 300 participantes  

JANEIRO 2019 
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workshops relacionados com a prevenção de infeções, 

tendo sido abordada a prevenção da infeção urinária as-

sociada a cateter vesical, a prevenção da pneumonia as-

sociada a intubação em UCI e a prevenção da infeção as-

sociada a CVC. 

Destaque ainda para a realização da conferência subordi-

nada ao tema “Antibióticos: Não abuse hoje, para usar 

amanhã”, direcionada para a comunidade, que decorreu 

no âmbito do projeto-piloto “Literacia para a Segurança 

dos Cuidados de Saúde”.  Participaram como oradores a 

Dr.ª Ana Gonçalves, o Dr. André Reis, a Dr.ª Cristina Nu-

nes, a Dr.ª Eliana Oliveira e a Enf.ª Lúcia Pinto, numa con-

versa sobre a utilização dos antibióticos moderada pelo 

locutor da Rádio Brigantia, Paulo Afonso. 

As Jornadas terminaram com a entrega de prémios aos 

melhores pósteres e comunicações orais, seguindo a ses-

são de encerramento, que contou com as intervenções do 

Presidente do Conselho de Administração da ULS Nordes-

te, Dr. Carlos Vaz, do vice-presidente do IPB, Prof. Albano 

Alves, do Presidente do Conselho da Sub-Região de Bragan-

ça da Ordem dos Médicos, Dr. António Andrade, e do Secre-

tário do Conselho Diretivo Regional da Secção Regional do 

Norte da Ordem dos Enfermeiros, Enf.º Leonel Fernandes. 

JANEIRO 2019 
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Miranda do Douro 

Torre de Moncorvo Freixo de Espada à Cinta 

As Jornadas da Diabetes do Nordeste Transmontano de-

correram nos dias 11 e 12 de outubro de 2018, tendo 

sido já anunciadas as datas da edição deste ano para os 

dias 10 e 11 de outubro. 

Este evento, organizado pela Unidade Coordenadora 

Funcional (UCF) da Diabetes da Unidade Local de Saúde 

(ULS) do Nordeste, com o apoio da Associação de Diabé-

ticos do Distrito de Bragança, reuniu em Macedo de Ca-

valeiros mais de 200 participantes. 

Do programa dos dois dias das Jornadas fizeram parte 

mesas de debate, simpósios e discussão de casos clínicos, 

tendo sido realçado são só o trabalho que tem vindo a 

ser desenvolvido no tratamento dos doentes com diabe-

tes, mas também a intervenção levada a cabo ao nível da 

sensibilização da população, tendo em vista a prevenção 

desta doença, que afeta cada vez mais pessoas no distrito 

de Bragança. 

No âmbito destas Jornadas, o coordenador da UCF da 

Diabetes da ULS Nordeste, Dr. Raúl Sousa, apresentou 

alguns números relativos a esta doença no distrito de 

Bragança, que afeta, atualmente, 13.367 pessoas, das 

quais 89% com diabetes tipo 2 e 11% com diabetes tipo 1.  

A prevalência de diabetes no distrito situa-se nos 10,15%, 

ligeiramente superior à média nacional, tendo-se regista-

do um decréscimo de 0,25% relativamente a 2017, fruto 

do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pelos pro-

fissionais de saúde. Foi ainda referido que é fundamental 

continuar a trabalhar, tendo em vista a prevenção da do-

ença em todas as faixas etárias. 

Entre os temas relevantes em debate destaque para a 

diabetes tipo 1, a sexualidade na diabetes, a diabetes e 

risco cardiovascular, a retinopatia diabética e a atividade 

Jornadas da Diabetes do Nordeste  

Transmontano repetem-se em outubro de 2019 

JANEIRO 2019 
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física na diabetes. 

Estas Jornadas, que contaram com a participação de pro-

fissionais de saúde de várias áreas e de estudantes das 

áreas de formação da Saúde, tiveram o total apoio e en-

volvimento do Conselho de Administração da ULS Nordes-

te, tendo estado presentes o seu Presidente, Dr. Carlos 

Vaz, a Diretora Clínica para os Cuidados de Saúde Primá-

rios, Dr.ª Manuela Santos e o Diretor de Enfermagem, 

Enf.º Urbano Rodrigues. 

Foram ainda apresentadas comunicações orais e pósteres 

sobre a temática da diabetes, tendo sido atribuídos três 

prémios em cada uma das categorias. 

No final, a Comissão Organizadora, composta pelo Dr. 

Raúl Sousa, Dr.ª Joana Vicente, Dr.ª Elisa Tomé, Enf.ª Mar-

garida Parra, Enf.ª Júlia Gonçalves e Enf.º Ricardo Ribeiro, 

agradeceu o apoio e participação de todos neste evento, 

deixando o repto para que participem nas IV Jornadas da 

Diabetes do Nordeste Transmontano.  

JANEIRO 2019 
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ULS Nordeste vai ter Unidade de  

Hospitalização Domiciliária 

A Unidade Local de Saúde do Nordeste está entre as 20 

entidades do Serviço Nacional de Saúde (SNS) que irá pas-

sar a ter, em 2019, uma valência de hospitalização domi-

ciliária, permitindo aos doentes que estariam internados 

recuperar de uma doença aguda em casa, mas recebendo 

cuidados hospitalares. 

O compromisso nesse sentido foi assinado, no dia 03 de 

outubro, pelo Presidente do Conselho de Administração, 

Dr. Carlos Vaz, na cerimónia de apresentação da Estraté-

gia Nacional para a Hospitalização Domiciliária, que de-

correu em Lisboa, promovida pelo Ministério da Saúde.  

A hospitalização domiciliária é uma prática recente em 

Portugal e está apenas desenvolvida em pleno num hospi-

tal, o Hospital Garcia de Orta, que foi o primeiro em Por-

tugal a ter uma unidade de hospitalização domiciliária, 

um modelo usado em vários países e que traz vantagens, 

como evitar infeções hospitalares multirresis-

tentes ou reduzir os custos de internamento. 

Alternativa ao internamento convencional 

De acordo com o Ministério da Saúde, a hospi-

talização domiciliária, enquanto modelo de 

prestação de cuidados em casa, afigura-se co-

mo uma alternativa ao internamento convenci-

onal, proporcionando assistência contínua e 

coordenada aos cidadãos que, requerendo ad-

missão hospitalar para internamento, cumpram um con-

junto de critérios clínicos, sociais e geográficos que permi-

tem a sua hospitalização no domicílio, sob a responsabili-

dade dos profissionais de saúde que constituam uma Uni-

dade de Hospitalização Domiciliária, com a concordância 

do cidadão e da família. 

Genericamente, a hospitalização domiciliária servirá como 

uma alternativa ao internamento convencional, mas com 

assistência contínua, que permite reduzir complicações e 

infeções hospitalares, além de permitir gerir melhor as 

camas disponíveis para o tratamento de doentes agudos 

no Serviço Nacional de Saúde (SNS). 

Este modelo de assistência é diferente do apoio social no 

domicílio que já existe no SNS, uma vez que incide sobre a 

fase aguda de uma doença ou sobre a agudização da do-

ença crónica. 
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Cuidados Paliativos da ULS Nordeste  

reforçados com apoio da Fundação La Caixa 

O Departamento de Cuidados Paliativos da Unidade Local 

de Saúde (ULS) do Nordeste foi reforçado com a imple-

mentação de uma nova Equipa de Apoio Psicossocial 

(EAPS), constituída por duas psicólogas e duas assistentes 

sociais, no âmbito do Programa HUMANIZA, da Fundação 

La Caixa. 

A missão desta equipa é prestar apoio emocional e social 

a doentes com necessidades de cuidados paliativos, a que 

acresce assistência espiritual complementar, com a cola-

boração do grupo de voluntariado hospitalar. 

A EAPS da ULS Nordeste, coordenada pela diretora do 

Departamento de Cuidados Paliativos da ULS Nordeste, 

Dra. Liseta Gonçalves, atua já, neste momento, em articu-

lação com a Unidade Domiciliária de Cuidados Paliativos 

da Terra Fria (que abrange os concelhos de Bragança, Ma-

cedo de Cavaleiros e Vinhais) e a Unidade Hospitalar de 

Cuidados Paliativos de Macedo de Cavaleiros.  

Humanização de cuidados 

O Programa HUMANIZA, da Obra Social La Caixa, ao qual 

a ULS Nordeste se candidatou, foi criado em Portugal em 

2018, alargando o Programa de Atenção Integral a Pesso-

as com Doenças Avançadas que a Fundação já está a de-

senvolver em Espanha desde 2008. 

Um importante elemento deste Programa consiste preci-

samente na EAPS, que oferece apoio psicossocial e espiri-

tual, determinante na melhoria dos aspetos emocionais – 

ansiedade, tristeza, mal-estar e falta de sentido da vida – 

dos doentes e dos seus familiares. 

JANEIRO 2019 
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A Obra Social La Caixa define-se, neste contexto, como 

promotora e coordenadora da sustentabilidade da EAPS, 

sendo a ULS Nordeste a entidade responsável pela sua 

implementação. Desta parceria resulta uma atenção inte-

gral, integrada e diferenciada, com maior humanização 

dos cuidados prestados e a melhoria da qualidade de vida 

dos doentes e das suas famílias.  

A nova equipa vem assim complementar de forma signifi-

cativa a resposta que tem vindo a ser dada pelo Departa-

mento de Cuidados Paliativos da ULS Nordeste às necessi-

dades de apoio psicossocial e espiritual às pessoas com 

doenças avançadas e aos seus mais próximos.  

Apoio e formação 

Regendo-se sempre por valores como a humanização dos 

cuidados, a dignidade, privacidade e confidencialidade, 

ética, rigor, transparência e solidariedade social, a ativida-

de da EAPS implica apoio direto em três áreas de inter-

venção: apoio psicossocial, apoio espiritual e acompanha-

mento do processo de luto.  

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

pa, de auxílio indispensável à adaptação a uma situação 

de grande impacto emocional. E durante o processo de 

luto, os familiares rece-

bem o apoio necessário 

para lidar da melhor for-

ma possível com a perda 

do seu familiar.  

Paralelamente, a EAPS irá 

também proporcionar 

apoio aos profissionais de 

saúde que acompanham 

estes utentes, nomeada-

mente no desenvolvimen-

to diário da sua atividade, 

na prevenção e gestão de 

stress laboral, e na promo-

ção de iniciativas de formação e investigação.  

Neste âmbito está prevista, na ULS Nordeste, a realização, 

pela EAPS, de ações de formação em áreas como gestão 

de stress, luto em cuidados paliativos, comunicação de 

más notícias, noções básicas em cuidados paliativos, sina-

lização e identificação de fatores de risco para luto com-

plicado, entre outras.  

Proximidade 

A atividade desenvolvida pela EAPS, assente numa estra-

tégia de trabalho em rede e de proximidade com as pes-

soas, irá contribuir para mais e melhores cuidados, mais e 

melhor literacia em saúde, acesso facilitado a cuidados 

diferenciados e diminuição do estigma associado à morte 

e ao luto.  

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

ULS Nordeste se congratula por poder implementar na 

sua área de abrangência, graças à Fundação La Caixa – 

uma organização espanhola sem fins lucrativos que atua 

desde 1904 no sentido de promover uma sociedade mais 

justa e igualitária, também em Portugal e, em particular, 

no distrito de Bragança.  

JANEIRO 2019 
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Centros de Saúde da ULS Nordeste apostam  

em estratégia de gestão de proximidade  
 

JANEIRO 2019 

Os Cuidados de Saúde Primários da Unidade Local de Saú-

de (ULS) do Nordeste estão a desenvolver, em 2019, uma 

estratégia de gestão de maior proximidade.  

O desafio foi lançado pela Diretora Clínica dos Cuidados 

de Saúde Primários, Dra. Manuela Santos, numa reunião 

geral do Departamento, realizada no dia 27 de novembro, 

em Macedo de Cavaleiros, onde estiveram presentes as 

direções dos centros de Saúde (médico, enfermeiro e as-

sistente técnico) bem como os Coordenadores das Unida-

des de Cuidados de Saúde Personalizados e das Unidades 

de Cuidados na Comunidade.  

Desta estratégia para 2019 fazem 

parte a realização periódica de re-

uniões gerais como a que agora 

teve lugar – a fim de debater pon-

tos de situação, abordar eventuais 

constrangimentos e traçar propos-

tas de melhoria – assim como visi-

tas individualizadas a cada Centro 

de Saúde da ULS Nordeste, agen-

dadas entre 07 de janeiro e 19 de 

fevereiro. 

As visitas terão como objetivo a partilha de experiências e 

de sugestões nas mais diversas áreas ligadas ao bom fun-

cionamento do Centro de Saúde, nomeadamente Regula-

mento Interno, Manual de Acolhimento, Manual de Arti-

culação, Horários, Serviços disponibilizados, Unidades 

Móveis de Saúde e ainda Unidades de Cuidados na Comu-

nidade (UCC) e Unidades de Cuidados de Saúde Personali-

zados (UCSP). 
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O périplo terá assim início no dia 07 de janeiro, no Centro 

de Saúde de Miranda do Douro, seguindo-se Freixo-de-

Espada à Cinta (08/01), Mirandela I (09/01), Mogadouro 

(14/01), Torre de Moncorvo (15/01), Carrazeda de An-

siães (21/01), Vila Flor (22/01), Mirandela II (23/01), Vi-

nhais (04/02), Bragança – Sé (05/02), Vimioso (11/02), 

Bragança – Santa Maria (12/02), Macedo de Cavaleiros 

(18/02) e Alfândega da Fé (19/02). 

Estas visitas estão abertas à participação de qualquer pro-

fissional que queira apresentar “janelas de oportunida-

des”, explicou a Diretora Clínica dos Cuidados de Saúde 

Primários, aproveitando para reforçar que a realização de 

ações de formação interna é outra das possibilidades de 

melhoria contínua ao dispor de todos.  

A diretora do Departamento de Cuidados de Saúde Primá-

rios lembrou ainda que, para um melhor desempenho e 

qualidade assistencial é imprescindível fazer uso regular 

do SClínico como ferramenta de registo e acompanha-

mento da atividade clínica. 

cuidados auditados 

Numa perspetiva de melhoria dos cuidados prestados aos 

utentes foram também apresentados nesta reunião os 

resultados de auditorias externas recentemente realiza-

das a várias normas da Direção Geral da Saúde, em parti-

cular: 

- Abordagem Terapêutica Farmacológica na Diabetes 

Mellitus Tipo 2 no Adulto (Norma 052/2011) 

- Diagnóstico e Tratamento de Amigdalite Aguda na Idade 

Pediátrica (Norma 020/2012) 

- Terapêutica de Infeções do Aparelho Urinário / Comuni-

dade (Norma 015/2011) 

- Duração de Terapêutica Antibiótica (Norma 006/2014) 

Perspetivar o futuro 

A reunião geral de profissionais dos Cuidados de Saúde 

Primários contemplou, de igual forma, uma abordagem 

ao tema “Onde estamos e onde queremos chegar”, pela 

responsável do Gabinete de Planeamento e Controlo da 

ULS Nordeste, Dra. Sofia Rodrigues, em conjunto com a 

assessora de Enfermagem da Direção Clínica dos Cuidados 

de Saúde Primários, Enf.ª Adelaide Batista.  

JANEIRO 2019 
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JANEIRO 2019 

A terminar este encontro um debate sobre “Proteção de 

Dados”, moderado pela responsável desta área na ULS 

Nordeste, Dra. Maria de Jesus Machado Lopes, onde se 

procurou esclarecer as mais diversas questões levantadas 

no âmbito da nova legislação vigente na matéria. 

 “O futuro é hoje” foi o lema sob o qual decorreu mais 

uma reunião estratégica, a ter continuidade muito em 

breve. 



29 

 

Rastreio da saúde da visão infantil nos  

Centros de Saúde do distrito de Bragança  

 

JANEIRO 2019 

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

14 de setembro, ao Rastreio da Saúde da Visão Infantil 

(RSVI), no Centro de Saúde de Mirandela I, estendendo-se 

posteriormente aos restantes Centros de Saúde. 

Trata-se de uma importante medida de intervenção pre-

coce para deteção de eventuais problemas de ambliopia, 

ou seja, disfunções visuais, nas crianças que completam 

nesse semestre 2 anos de idade. E que passa agora a ser 

disponibilizada pelos Cuidados de Saúde Primários da ULS 

Nordeste, através dos seus Centros de Saúde.  

O exame, realizado por um enfermeiro, consiste num pro-

cedimento muito simples e rápido, de foto-rastreio, que 

usa um estímulo luminoso, associado a um estímulo sono-

ro (música), capaz de captar a 

atenção da criança, e possibilita 

assim determinar simultaneamen-

te se há erro refrativo, nos dois 

olhos, e o alinhamento ocular. 

Em caso de necessidade de obser-

vação mais especializada, a crian-

ça é encaminhada para consulta 

hospitalar de Oftalmologia. 

Integrado no Programa Nacional 

de Saúde Infantil e Juvenil, este rastreio oftalmológico é 

acompanhado pela Direção Geral da Saúde, bem como 

monitorizado e avaliado através da Administração Regio-

nal de Saúde (ARS) do Norte. 

Numa segunda fase do projeto, as crianças farão nova-

mente o rastreio, aos 4 anos de idade, aferindo uma vez 

mais a qualidade da sua visão e despistando eventuais 

problemas.  

Este é mais um importante passo na melhoria dos cuida-

dos de saúde prestados pela ULS Nordeste, nomeada-

mente ao nível da prevenção e da intervenção precoce, 

traduzindo-se em enormes ganhos de saúde para a popu-

lação. 

Centro de Saúde de Mirandela I 

Centro de Saúde de Mirandela I 

Centro de Saúde de Mogadouro 
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Os Centros de Saúde de Mirandela I e de Freixo de Espada 

à Cinta viram recentemente as Medidas de Autoproteção 

aprovadas pela entidade competente nesta área, a ANPC 

– Autoridade Nacional de Proteção Civil.  

A Unidade Local de Saúde do Nordeste, através do Serviço 

de Saúde e Risco Ocupacional, dá assim continuidade ao 

processo de dotar todas as instalações de Medidas de 

Autoproteção, tendo em vista a segurança de todos os 

edifícios. 

Estas medidas têm como principais objetivos conhecer os 

edifícios e as suas instalações (arquitetura e respetivas 

atividades), a perigosidade dos diferentes setores e os 

meios de proteção disponíveis, bem como as carências 

existentes e as necessidades que devem ser atendidas 

prioritariamente. Desta forma, pretende-se garantir a fia-

bilidade de todos os meios de proteção, evitar situações 

que podem dar origem a uma situação de emergência, 

dispor de pessoas organizadas, treinadas e capacitadas, 

de forma a garantir a rapidez e eficácia nas ações a em-

preender para o controlo de situações de emergência, 

informar e formar os utentes e utilizadores do edifício 

sobre os procedimentos descritos nas respetivas medidas 

de Auto Proteção implementadas, bem como manter o 

Plano de Segurança atualizado. 

Ações de Formação 

Os colaboradores dos Centro de Saúde de Freixo de Espa-

da à Cinta e de Mirandela I receberam, entretanto, forma-

ção no âmbito das Medidas de Autoproteção. 

Durante estas ações, que decorreram no mês de novem-

bro, foram abordadas temáticas relacionadas com as Me-

didas de Autoproteção e com o combate a incêndios. 

De realçar que a Unidade Local de Saúde do Nordeste, 

através do Serviço de Saúde e Risco Ocupacional, está a 

dotar todas as instalações de Medidas de Autoproteção, 

tendo em vista a segurança de todos os edifícios. 

Centros de Saúde de Mirandela I e de Freixo 

com medidas de autoproteção aprovadas 



31 

 

Simulacro de incêndio testou o Plano de 

Emergência do Centro de Saúde de Freixo 
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O Plano de Segurança Interno do Centro de Saúde de Frei-

xo de Espada à Cinta foi testado, no dia 04 de dezembro, 

com a simulação de um incêndio no bar, no Piso 1, provo-

cado por um curto-circuito num dos equipamentos. 

Estiveram envolvidos neste exercício colaboradores da 

Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste, os Bombeiros 

Voluntários, GNR e elementos do Serviço Municipal de 

Proteção Civil de Freixo de Espada-à-Cinta. 

O exercício contou também com a presença de um repre-

sentante da Autoridade Nacional da Proteção Civil – Bra-

gança. Do incêndio simulado resultaram dois feridos, am-

bos com queimaduras, um deles estava inconsciente e 

entrou em paragem cardio-respiratória e o outro ficou 

bloqueado pelo fumo e pelo fogo. Os feridos foram eva-

cuados pelos profissionais do Centro de Saúde e pelos 

bombeiros e foram posteriormente transportados para 

unidades hospitalares. 

Neste exercício, os Bombeiros Voluntários de Freixo de 

Espada-à-Cinta envolveram 15 operacionais e seis viatu-

ras. 

Para além de testar a eficácia do Plano de Segurança In-

terno do Centro de Saúde de Freixo de Espada-à-Cinta, 

este simulacro teve ainda como objetivos treinar os agen-

tes internos e externos ao nível das comunicações, do 

manuseamento dos equipamentos de primeira interven-

ção, designadamente extintores e bocas-de-incêndio, 

bem como articular os meios internos com os meios ex-

ternos de socorro e salvamento. 

Este simulacro permitiu ainda avaliar os conhecimentos 

adquiridos pelos colaboradores da instituição nas ações 

de formação realizadas no âmbito das recém aprovadas 

MAP-Medidas de Autoproteção do Centro de Saúde. 

No final do exercício foi efetuada uma reunião com todos 

os intervenientes, para avaliar os procedimentos adota-

dos na resolução da ocorrência simulada. 

Numa primeira análise, as entidades envolvidas atestaram 

a eficácia do Plano de Segurança Interno do Centro de 

Freixo de Espada-à-Cinta e a capacidade de resposta ade-

quada de todos os responsáveis pelo socorro e salvamento. 
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O Plano de Segurança Interno da Unidade Hospitalar de 

Mirandela foi testado , no dia 10 de dezembro, com a si-

mulação de um foco incêndio na Central Térmica (edifício 

das oficinas), provocado por uma explosão de gás. 

Do incêndio simulado resultou um ferido grave, com quei-

maduras e em paragem cardiorrespiratória, o qual foi reti-

rado de imediato do local e recebeu assistência de Supor-

te Básico de Vida pelo responsável do Serviço de Instala-

ções e Equipamentos. O mesmo informou também desde 

logo a Equipa de Emergência Interna (através do número 

7999), que se deslocou ao local do sinistro para socorrer a 

vítima e lhe prestar cuidados de Suporte Avançado de 

Vida. Em seguida a vítima foi transportada para o Serviço 

de Urgência daquela Unidade Hospitalar.  

Este exercício, como previamente acordado, não envol-

veu os agentes externos de proteção civil, nomeadamen-

te Bombeiros Voluntários, PSP e Serviço de Proteção Civil 

Municipal e contou com o envolvimento de colaborado-

res de diversos serviços da Unidade Local de Saúde (ULS) 

do Nordeste, assim como com a presença de dois repre-

sentantes da Autoridade Nacional da Proteção Civil – Bra-

gança.  

Para além de testar a eficácia do Plano de Segurança In-

terno, este simulacro teve ainda como objetivos treinar os 

agentes internos ao nível das comunicações, da resposta 

a ocorrências e do manuseamento dos equipamentos de 

primeira intervenção (designadamente extintores), assim 

como avaliar os procedimentos e a articulação dos meios 

internos no socorro e salvamento.   

Este simulacro permitiu ainda aplicar os conhecimentos 

adquiridos pelos colaboradores no âmbito das MAP-

Medidas de Autoproteção implementadas nas três Unida-

des Hospitalares da ULS Nordeste, em particular a de Mi-

randela. 

No final do exercício foi efetuada uma reunião com todos 

os intervenientes, para avaliar os procedimentos adota-

dos na resolução da ocorrência simulada. 

Simulacro de incêndio testou o Plano de 

Emergência do Hospital de Mirandela 
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ULS Nordeste representada nas I Jornadas 

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

entidades parceiras das I Jornadas Internacionais de En-

fermagem, que decorreram nos dias 10 e 11 de janeiro, 

na Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Bra-

gança. 

Na sessão de abertura deste evento, organizado pelo Nú-

cleo de Estudantes de Enfermagem da Escola Superior de 

Saúde de Bragança, marcou presença o Diretor de Enfer-

magem da ULS Nordeste, Enfermeiro Urbano Rodrigues, 

que enalteceu a parceria ativa entre a ULS Nordeste e o 

IPB, em particular com a Escola 

Superior de Saúde, quer ao nível 

de eventos na área da Saúde, 

quer ao nível do acolhimento de 

estudantes em formação nos di-

ferentes Serviços da instituição. 

O responsável da área da Enfer-

magem reforçou ainda a disponi-

bilidade da ULS Nordeste para 

continuar a colaborar e a apoiar o 

IPB, através de parcerias e de 

projetos desenvolvidos em conjunto. 

Este evento teve início com uma formação em Suporte 

Básico de Vida, que decorreu no dia 10 de janeiro. E du-

rante o dia 11 de janeiro foram abordadas diversas áreas 

da enfermagem, nomeadamente o Tratamento de feri-

das, comunicação em enfermagem, saúde sexual e repro-

dutiva e saúde mental. 

Destaque para a intervenção da Enfermeira Conceição 

Tomé, da ULS Nordeste, que efetuou uma comunicação 

sobre o tema “Saúde Sexual e Reprodutiva”. 
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A Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste está a de-

senvolver um Plano Local de Saúde (PLS) específico para a 

região, com o envolvimento de toda a comunidade, a con-

cretizar até 2020. 

Este Plano contará com a parceria de diversas entidades, 

públicas e privadas, do distrito de Bragança – nomeada-

mente o Ministério da Justiça, através do Juiz Presidente, 

o Ministério Público, através do Procurador Geral Adjun-

to, o Ministério de Agricultura e Pescas, as autarquias, as 

forças de segurança, a proteção civil, estabelecimentos de 

ensino e formação profissional, instituições de solidarie-

dade social, santas casas da misericórdia, associações de 

doentes, entre outras. 

O objetivo é congregar esforços num documento de ação 

estratégica – partilhado pela comunidade desde o planea-

mento, à monitorização, passando pela avaliação – que, 

alinhado com as metas de saúde de âmbito nacional e 

regional, possa dar uma resposta mais precisa e adequada 

àqueles que são os fatores determinantes da saúde da 

população do Nordeste Transmontano.  

Nesse sentido, decorreu, no dia 19 de setembro, no audi-

tório da Escola Secundária Emídio Garcia, em Bragança, a 

primeira reunião plenária do PLS, que contou com a parti-

cipação de mais de uma centena de representantes das 

entidades envolvidas na construção e implementação do 

Plano Local de Saúde da ULS do Nordeste 2018 – 2020. 

No âmbito desta reunião de trabalho, que contou com a 

presença de representantes do Ministério da Justiça, do 

Ministério de Agricultura e Pescas, de elementos do Con-

selho de Administração da ULS Nordeste e de responsá-

veis do Departamento de Saúde Pública da ARS Norte, e 

que envolveu o Departamento de Saúde Pública da ULS 

Nordeste, foi efetuado o diagnóstico da situação de saúde 

no distrito, foi debatido o papel da intervenção da comu-

nidade nos determinantes de saúde e foram abordados os 

ULS Nordeste promove parceria na construção 

de um plano de saúde para a região 
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recursos existentes na comunidade para o desenvolvi-

mento do Plano no Nordeste. 

Após a auscultação de todos os intervenientes, foram 

selecionados três problemas de saúde entre cinco previa-

mente selecionados tendo por base o Perfil Local de Saú-

de da ULS Nordeste. As doenças oncológicas, as doenças 

cérebro-cardiovasculares e a saúde mental foram as três 

áreas selecionadas, tendo em vista a preparação de um 

plano de intervenção e de promoção da saúde no distrito 

de Bragança, em parceria com os parceiros da comunida-

de. 

Após a compilação dos contributos dos intervenientes, 

será ainda assinada uma carta de compromisso entre to-

dos os parceiros, no sentido de implementar as atividades 

que irão integrar o referido plano, alinhado com o Plano 

Regional e o Plano Nacional de Saúde. 
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A Unidade Local de Saúde do Nordeste, através das equi-

pas coordenadoras concelhias da diabetes dos Centros de 

Saúde e das Unidades de Cuidados na Comunidade,  pro-

moveu um conjunto de ações de sensibilização alusivas à 

prevenção da diabetes. 

Estas atividades decorrem no âmbito do Dia Mundial da 

Diabetes, que se assinala no dia 14 de novembro. 

EM MIRANDA DO DOURO  

A Unidade Concelhia de Diabetes da Unidade de Cuidados 

de Saúde Personalizados de Miran-

da do Douro associou-se à Unidade 

de Cuidados na Comunidade (UCC) 

para assinalar o Dia Mundial da Dia-

betes com um conjunto de iniciati-

vas de proximidade junto da popu-

lação. 

O objetivo foi promover o bem-

estar e hábitos de vida saudáveis, 

sensibilizando a população para a 

importância da prevenção desta doença. Para isso, foram 

realizadas várias atividades durante o dia de 13 de no-

vembro de 2018. 

Durante a manhã foi realizada uma aula de exercício físi-

co, pelo Professor Vítor Hugo (colaborador do Município 

de Miranda do Douro), no Pavilhão Gimnodesportivo, 

seguindo-se um almoço convívio que reuniu os partici-

pantes do evento. 

À tarde realizou-se a caminhada pelo Parque Natural do 

ULS Nordeste assinalou Dia Mundial da Diabetes 
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Rio Fresno, terminando o dia com um lanche saudável em 

ambiente saudável, onde imperou a boa disposição e a 

sensação de bem-estar e equilíbrio proporcionados por 

toda a envolvência do programa. 

Pretendeu-se assim sensibilizar a comunidade para a im-

portância da prática da atividade física e desportiva, me-

lhorar a qualidade de vida das pessoas, proporcionando 

um estilo de vida ativo, numa ótica de proximidade entre 

gerações, num ambiente verde, para um coração e uma 

mente mais saudável. 

Esta atividade da Unidade Local de Saúde do Nordeste 

decorreu em parceria com a Câmara Municipal de Miran-

da do Douro. 

EM BRAGANÇA 

A Equipa Coordenadora Concelhia da Diabetes do Centro 

de Saúde de Santa Maria, em Bragança, assinalou esta 

data comemorativa com uma semana de atividades de 

promoção da saúde. 

No dia 12 de novembro decorreu uma sessão direcionada 

para profissionais de saúde (médicos e enfermeiros do 

Centro de Saúde) subordinada ao tema “Abordagem tera-

pêutica da diabetes”.  

No dia 13 de novembro, 

decorreu uma palestra di-

recionada para utentes dia-

béticos sobre as complica-

ções desta doença e sobre 

a alimentação para diabéti-

cos. 

Hoje, dia 14 de novembro, 

decorre uma sessão sobre 

o exercício físico nos diabé-

ticos.  

Amanhã, dia 15 de novem-

bro, irá decorrer o workshop “Alimentação Equilibrada”, 

na entrada do Centro de Saúde, e será apresentado o ví-

deo sobre Auto-controlo e auto-vigilância na diabetes, 

nas salas de espera.  

EM VILA FLOR/CARRAZEDA DE ANSIÃES 

A Unidade de Cuidados na Comunidade de Vila Flor/

Carrazeda de Ansiães assinalou esta data com ações de 

sensibilização sobre a prevenção da doença direcionadas 

para a população inseridas no projeto “Comunidade mais 

saudável em movimento”. 

EM MIRANDELA 

A Unidade de Cuidados na Comunidade associou-se ao 

Município para comemorar a Semana da Diabetes. 

Neste sentido, os profissionais da ULS Nordeste  participa-

ram em workshops sobre alimentação, em ações de for-

mação para alunos e para profissionais de saúde e em 

ações de sensibilização com distribuição de material infor-

mativo para a comunidade. 

Destaque ainda para a realização de uma caminhada, que 

decorreu no dia 18 de novembro, com um percurso pela 

cidade.  
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A Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste vai desen-

volver um projeto de promoção da Dieta Mediterrânica, 

com o objetivo de sensibilizar a população da região para 

a importância da alimentação saudável.  

Esta iniciativa surgiu após o desafio lançado ao Serviço de 

Nutrição e Alimentação da ULS Nordeste pelo diretor do 

Programa Nacional de Promoção da Alimentação Saudá-

vel (PNPAS), Prof. Dr. Pedro Graça, no sentido de promo-

ver a Dieta Mediterrânica como forma de promoção da 

saúde na região. 

Numa primeira fase, segundo o diretor do PNPAS, o obje-

tivo é conhecer melhor as potencialidades, oportunida-

des e eventuais barreiras à promoção da Dieta Mediterrâ-

nica na região transmontana. Para tal, iniciou-se um tra-

balho de investigação, em cola-

boração com a Equipa de Saúde 

Escolar da ULS Nordeste, que 

pretende avaliar a possibilidade 

de expandir a promoção do con-

ceito da Dieta Mediterrânica a 

outras regiões do País, nomea-

damente à região transmonta-

na.  

Esta temática tem sido mais trabalhada na região sul, 

contudo o diretor do PNPAS realça que sendo a Dieta Me-

diterrânica classificada como Património Imaterial e Cul-

tural da Humanidade pela UNESCO poderá este trabalho 

de promoção beneficiar da ajuda do Estado português, 

que já investiu e continuará a investir na promoção deste 

padrão alimentar, através dos Ministério da Agricultura, 

da Saúde, da Educação, entre outros. 

Neste trabalho, participa a nutricionista Cláudia Tra-

montt, investigadora da Universidade de São Paulo no 

Brasil e doutoranda na Faculdade de Ciências da Nutrição 

e Alimentação da Universidade do Porto.  

O objetivo é efetuar primeiro o diagnóstico e partir de-

pois para a formação, construção de materiais educativos 

e elaboração de outros projetos de promoção da Dieta 

Mediterrânica na região transmontana, apoiados pelo 

PNPAS. 

A ULS Nordeste associa-se assim a mais um projeto de 

promoção da saúde, reforçando o seu trabalho junto da 

comunidade, no âmbito daquela que é a sua missão, ten-

do em vista a melhoria da saúde e do bem-estar da popu-

lação.  

ULS Nordeste integra projeto de promoção 

da dieta mediterrânica na região 
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A Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste, através das 

equipas dos Centros de Saúde, das Unidades de Cuidados 

na Comunidade (UCC) e dos Serviços Hospitalares, assina-

lou o Dia Mundial da Alimentação, que se comemora a 16 

de outubro, com atividades de sensibilização para a im-

portância da alimentação saudável para a saúde. 

As ações foram dirigidas à comunidade escolar e à popu-

lação em geral, abrangendo assim várias faixas etárias, e 

contribuindo para o aumento da literacia sobre esta te-

mática. 

EM TORRE DE MONCORVO 

A equipa de Saúde Escolar de Torre de Moncorvo reali-

zou, no dia 15 de outubro, a atividade "pequeno almoço 

na escola", para os alunos do 11º ano. A ação foi dirigida a 

estes estudantes tendo por base a avaliação antropomé-

trica realizada no passado ano letivo, através da qual a 

equipa de Saúde Escolar constatou que a maioria dos alu-

nos não tomava o pequeno almoço, que é uma 

das refeições mais importantes do dia. 

Pretendeu-se assim sensibilizar os jovens para a 

importância de fazerem esta refeição, escolhendo 

alimentos saudáveis, e para o impacto positivo 

que a adoção deste hábito tem no seu desempe-

nho escolar. 

EM MIRANDELA 

A UCC de Mirandela promoveu, durante o dia 16 

outubro, atividades de sensibilização no âmbito do 

Dia Mundial da Alimentação. 

Durante a manhã, as crianças do pré-escolar do 

Agrupamento de Escolas de Mirandela sensibilizaram os 

transeuntes para a importância do consumo de fruta, re-

forçando a escolha dos produtos da época, com a entrega 

de uma peça de fruto. Estas foram acompanhadas pelos 

profissionais de saúde da UCC de Mirandela, que distribu-

íram folhetos informativos e esclareceram algumas dúvi-

das sobre a temática da alimentação. 

No período da tarde, realizou-se um workshop sobre o 

tema: “Comer Bem para Viver Melhor”, dirigido à popula-

ção em geral, no qual participaram 28 beneficiários do 

Banco Solidário. A nutricionista informou os participantes 

sobre a alimentação mediterrânica e sobre como reduzir 

o desperdício: comprar apenas o necessário, conservar os 

alimentos corretamente e reaproveitar as sobras. 

EM VILA FLOR/CARRAZEDA 

No âmbito desta data comemorativa, a UCC de Vila Flor/

Carrazeda de Ansiães desenvolveu uma ação de sensibili-

ULS Nordeste assinalou o Dia Mundial da  

Alimentação com atividades 
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zação sobre a escolha de produtos saudáveis. 

Os profissionais de saúde sensibilizaram a população para 

a redução de consumo de sal, tendo sido realçada a im-

portância da leitura de rótulos, tendo em vista a escolha 

de produtos com baixas quantidades de sal, açúcar e gor-

duras saturadas. 

EM BRAGANÇA 

A UCC de Bragança, através da equipa de saúde escolar 

do Agrupamento de Escolas Emídio Garcia, em parceria 

com a Biblioteca do Agrupamento, assinalou o dia Mundi-

al da Alimentação no Centro Escolar da Sé e na EB1 de 

Campo Redondo com jogos, filmes, contos, workshops e a 

dramatização de um Teatro dirigido aos alunos do 1.º Ci-

clo intitulado “A horta da avó Maria”. Na peça, a persona-

gem avó enumera as vantagens de uma alimentação sau-

dável, enfatizando os produtos da horta, e reforça a ideia 

de que esta deve ser completa, variada e equilibrada. 

Na EB2 Paulo Quintela, além de jogos didáticos e de 

workshops alusivos à temática, foi realizado um concurso 

de pirâmides alimentares mediterrânicas. Os alunos fo-

ram motivados a investigar o conceito de dieta mediter-

rânica como padrão de alimentação saudável e a elaborar 

uma pirâmide que o traduzisse, visto que a evidência ci-

entífica aponta esta dieta como muito saudável com be-

nefícios comprovados para a saúde. 

Na EB3/ Sec Emídio Garcia, foi realizada, durante o mês 

de outubro e início de novembro, uma recolha de alimen-

tos com a estreita colaboração da turma PTAS 3, tendo 

sido proposto um tema para assinalar e consciencializar 

esta data junto da população. O tema selecionado foi ba-

seado no tema proposto este ano pela Organização Mun-

dial de Saúde, designadamente “As nossas ações são o 

nosso futuro”. A partir deste tema foi promovida a refle-

xão sobre as questões relacionadas com a erradicação da 

fome e a promoção de atitudes que fomentem a partilha 

de alimentos e a redução do desperdício. Os bens alimen-

tares coletados foram entregues numa instituição selecio-

nada pelos alunos, que este ano foi a Casa de Acolhimen-

to Lar de São Francisco, em Bragança.  

Dando continuidade ao Projeto “Lanches saudáveis”, 

foi realizada pela equipa da saúde escolar neste âmbi-

to foram realizadas ações de sensibilização a todos os 

alunos do 1.º Ciclo do Agrupamento. Com este projeto 

pretende-se desincentivar o consumo de alimentos 

processados e com quantidades de açúcar e de gordu-

ras saturadas excessivas e, ao mesmo tempo, promo-

ver e estimular uma maior sensibilidade das crianças 

para a necessidade de fazerem lanches saudáveis e 

equilibrados. 

Estas ações visam a capacitação das crianças e jovens, 

mas também a sensibilização dos encarregados de educa-

ção para a realização de escolhas mais saudáveis e pro-

motoras de saúde.  
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No Agrupamento de Escolas Miguel Torga, a alimentação 

saudável foi o tema de diversas atividades, desenvolvidas 

de 15 a 23 de outubro, adaptadas para as diferentes fai-

xas etárias. 

Para os alunos do 10.º, 11.º e 12.º anos, a par da sensibili-

zação para a importância de escolherem alimentos saudá-

veis foi ainda efetuada formação subordinada ao tema 

“Dietas da Moda: Mitos e Riscos”. 

Foram ainda desenvolvidos jogos tridimensionais pedagó-

gicos subordinados ao tema da alimentação para as tur-

mas dos restantes anos letivos. 

No Centro de Escolar de Santa Maria, as atividades sobre 

alimentação saudável foram adaptadas aos alunos do pré-

escolar e do 1.º Ciclo. Neste sentido, foi aliada a leitura à 

alimentação, tendo sido desenvolvida a atividade “Frutas 

com livros”, foram realizadas provas de degustação de 

alimentos e ainda workshops sobre “o que está escondido 

nos alimentos”, que incluíram a leitura de rótulos. 

As atividades no âmbito desta data comemorativa culmi-

naram, no dia 23 de outubro, com a Escola de Pais, um 

espaço de formação para encarregados de educação e 

famílias no âmbito do Projeto de Educação para a Saúde, 

subordinada ao tema “Alimentação e Saúde”. Num pri-

meiro momento, os encarregos de educação foram sensi-

bilizados para os requisitos que devem cumprir as emen-

tas nos refeitórios escolares, através de uma palestra le-

vada a cabo pela nutricionista da ULS 

Nordeste, Lígia Afonso, com a parti-

cipação da enfermeira da ULS Nor-

deste, Ana Sofia Coelho. Seguiu-se 

uma degustação de alimentos saudá-

veis, parte deles confecionados na 

escola com a ajuda das crianças, en-

tre os quais se encontravam não só a 

sopa, os legumes e a fruta natural, 

mas também as gomas artesanais 

sem açúcar e a fruta natural desidratada. Durante a pro-

va, as profissionais de saúde alertaram para as elevadas 

quantidades de açúcar, sal e gorduras saturadas que se 

encontram em alguns alimentos e esclareceram algumas 

dúvidas aos participantes sobre esta temática. 
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O projeto “Lancheira Saudável”, desenvolvido pela Unida-

de de Cuidados na Comunidade de Bragança em parceria 

com a Equipa de Saúde Escolar do Agrupamento de Esco-

las Miguel Torga, esteve em destaque no III Encontro de 

Boas Práticas Educativas, organizado pelo Centro de For-

mação da Associação de Escolas Bragança Norte, que de-

correu nos dias 06 e 07 de setembro, na Escola Secundá-

ria Emídio Garcia. 

O projeto, implementado no Agrupamento de Escolas 

Miguel Torga, no ano letivo 2015/2016, e que tem contri-

buído para a melhoria contínua da qualidade nutricional 

dos lanches das crianças do 

pré-escolar e do 1.º Ciclo, foi 

apresentado pela Equipa de 

Saúde Escolar, que integra a 

enfermeira da Unidade Local 

de Saúde (ULS) do Nordeste, 

Ana Sofia Coelho, a nutricionis-

ta da ULS Nordeste, Lígia Afon-

so, e a professora do Agrupa-

mento de Escolas Miguel Tor-

ga, Gracinda Amaro. 

No âmbito desta iniciativa, que tem como principais obje-

tivos capacitar as crianças para escolhas saudáveis e ofe-

recer aos encarregados de educação opções nutricional-

mente equilibradas e mais económicas, são desenvolvidos 

workshops e ações de sensibilização sobre alimentação 

saudável e são efetuadas duas avaliações (sem aviso pré-

vio) por ano. Tendo por base as recomendações da Dire-

ção-Geral da Saúde, os lanches são classificados através 

do sistema semáforo, ou seja com a cor verde (quando 

são saudáveis), amarela (quando existem alimentos me-

Projeto Lancheira Saudável em destaque no 

III Encontro de Boas Práticas Educativas 
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nos saudáveis) ou vermelha (quando não são saudáveis). 

Pretende-se assim desincentivar o consumo de alimentos 

processados e com grandes quantidades de açúcar e de 

gorduras saturadas e, ao mesmo tempo, promover a sus-

tentabilidade ambiental. 

Os resultados demonstram uma evolução positiva entre a 

primeira e a segunda avaliação dos lanches ano após ano. 

No ano letivo 2015/2016, os lanches de cor vermelha cor-

respondiam, na primeira avaliação, a 48% contra 13% de 

lanches de cor verde. Na segunda avaliação, a tendência 

inverteu-se tendo a percentagem de lanches de cor verde 

aumentado para 35%, ao passo que a classificação com a 

cor vermelha diminuiu para 29%. 

No ano letivo seguinte, 2016/2017, os lanches saudáveis 

na escola continuaram a aumentar. Na primeira avalia-

ção, a classificação de cor verde correspondia a 34% dos 

lanches e a cor vermelha a 25%, ao passo que na segunda 

avaliação a classificação com a cor verde aumentou para 

44% e a cor vermelha diminuiu para 21%. 

No último ano letivo, 2017/2018, manteve-se a tendência 

de evolução positiva em relação aos lanches saudáveis. A 

classificação de cor verde representava 46% na primeira 

avaliação, tendo aumentado para 52% na segunda avaliação. 

Na avaliação global do projeto, que efetua a comparação 

entre 2015 e 2018, verifica-se um aumento significativo 

dos lanches com classificação verde, 

passando de 13 para 52%, e uma 

diminuição dos lanches com classifi-

cação vermelha, passando de 48 

para 18%. 

Verifica-se assim uma evolução po-

sitiva na qualidade nutricional dos 

lanches escolares ano após ano, 

desde a implementação do projeto 

“Lancheira Saudável”, com um au-

mento de quatro vezes a classifica-

ção de lanche saudável e adequado e uma diminuição, 

em cerca de um terço, da classificação de lanches com-

pletamente desadequados. 

A Equipa de Saúde Escolar realça ainda uma maior sensi-

bilidade das crianças para a necessidade de fazerem lan-

ches saudáveis. 

De realçar ainda o contributo da articulação deste projeto 

com outros desenvolvidos no Agrupamento de Escolas 

Miguel Torga (sustentabilidade ambiental “Brigada do 

Ambiente”, Traz Montes de Saúde, Pé Ativo e Escola de 

Pais), bem como a influência da política alimentar da es-

cola (leite meio gordo simples e exclusivo, fruta gratuita, 

lanche da manhã do pré-escolar implementado na escola 

e política de festas) nos excelentes resultados alcançados 

ao longo dos anos. 

O projeto “Lancheira Saudável” foi ainda distinguido co-

mo prática de referência em saúde escolar a nível nacio-

nal, tendo sido apresentado como um exemplo a seguir 

em eventos sobre a promoção da saúde e bem-estar, or-

ganizados pelas áreas da Saúde e da Educação. 

Pretende-se assim aumentar a literacia da comunidade 

escolar ao nível da alimentação saudável, capacitando as 

crianças e sensibilizando os encarregados de educação 

para efetuarem escolhas saudáveis e promotoras de saúde. 
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Foi concluído no passado mês de dezembro o segundo 

ano de intervenção no âmbito do projeto Traz Montes de 

Saúde nos jardins de infância do concelho de Macedo de 

Cavaleiros. 

O tema abordado foi este ano “As guloseimas”, tendo 

sido realizadas seis sessões nas quais foram trabalhados 

diferentes aspetos relacionados com o seu consumo, no-

meadamente a razão para a sua exclusão da roda dos ali-

mentos, o pobre valor nutricional, as publicidades enga-

nosas associadas a estes produtos e a forma de melhorar 

receitas de guloseimas confecionadas em casa. Este últi-

mo tema foi abordado precisamente na última sessão, 

que contou com uma componente prática, para que as 

crianças pudessem comprovar que o sabor pode manter-

se ainda que se reduzam os teores de açúcar e de gordura. 

Semanalmente foram levadas a cabo ações de sensibiliza-

ção relacionadas com as diferentes temáticas e, em algu-

mas delas, os encarregados de educação foram chamados 

a colaborar. 

Este ano, participaram no projeto os Jardins de Infância 

de Travanca e de Podence. 

No próximo ano letivo, irá realizar-se mais um ano de in-

tervenção no âmbito do Traz Montes de Saúde sobre o 

tema “As refeições”. 

Balanço do projeto Traz Montes de Saúde 

nos Jardins de Infância de Macedo  
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A Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste associou-se 

à Semana Mundial do Aleitamento Materno, que em Por-

tugal decorre de 01 a 07 de outubro, sob o lema 

“Amamentação é a Base Para a Vida”, com um conjunto 

de iniciativas de sensibilização dirigidas à comunidade. 

Nesse âmbito, a equipa de enfermeiros especialistas em 

Saúde Materna e Obstetrícia dos Cuidados de Saúde Pri-

mários da ULS Nordeste reuniu, no dia 02 de outubro, no 

Centro Cultural Municipal de Bragança, dezenas de casais, 

mulheres grávidas e puérperas para uma partilha de in-

formação e de experiências. 

A iniciativa contou, desde logo, com o apoio do Conselho 

de Administração desta Unidade Local de Saúde, na pre-

sença do seu Presidente, Dr. Carlos Vaz, da Diretora Clíni-

ca dos Cuidados de Saúde Primários, Dra. Manuela San-

tos, e do Diretor de Enfermagem, Enf.º Urbano Rodri-

gues, bem como da vereadora da Câmara Municipal de 

Bragança, Dra. Fernanda Silva, os quais salientaram as 

muitas vantagens do aleitamento materno para o bebé, a 

família, a comunidade e o meio ambiente, e deixaram 

incentivos a esta prática.  

Seguiu-se uma apresentação, pela nutricionista da ULS 

Nordeste, Lígia Afonso, sobre “Amamentação: nutrição, 

segurança alimentar e redução da pobreza”, na qual fo-

ram demonstrados os múltiplos benefícios do aleitamen-

to materno e foram também destacadas recomendações 

úteis ao seu sucesso.  

Foi depois passada a palavra aos pais e mães presentes, 

os quais, de forma emotiva, partilharam a experiência 

individual na amamentação dos seus filhos, realçando a 

importância do apoio quer por parte dos profissionais de 

saúde, quer de outros pais e mães na mesma situação. 

No que respeita aos serviços de saúde disponíveis para 

esclarecer as dúvidas relacionadas com o aleitamento 

materno, foi reforçada a Linha de Apoio à Maternidade 

da ULS Nordeste – 800 209 927 - a qual permite um con-

tacto personalizado dos utentes diretamente com um 

ULS Nordeste promove o aleitamento  

materno 
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enfermeiro especialista na área da saúde materna. 

A iniciativa, que contou com a colaboração da Câmara 

Municipal de Bragança, terminou com a visita à exposição 

“Aleitamento materno na visão das crianças”, que esteve 

patente na Biblioteca Municipal. 

A Semana Mundial do Aleitamento Materno foi também 

assinalada na Unidade Hospitalar de Bragança, com a sen-

sibilização das mães e dos pais e a disponibilização de 

material informativo. 

Esta efeméride, à qual a ULS Nordeste se tem associado 

anualmente, comemora-se em Portugal desde 2006, nu-

ma parceria entre a Direção-Geral da Saúde e a WABA – 

World Aliance for Breastfeeding Action, procurando en-

volver e motivar toda a comunidade na prática do aleita-

mento materno. 

EM VILA FLOR/CARRAZEDA DE ANSIÃES 

A Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) de Vila 

Flor/Carrazeda de Ansiães assinalou, de 01 a 07 de outu-

bro, a Semana Mundial do Aleitamento Materno. 

Durante esta semana, os profissionais de saúde interagi-

ram com os utentes, sensibilizando-os para a importância 

e para as vantagens da amamentação e desafiando-os a 

escrever a sua opinião sobre este tema num expositor.   
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A Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste, através do 

Departamento de Saúde Mental, assinalou, no dia 10 de 

outubro, o Dia Mundial da Saúde Mental, com atividades 

direcionadas para os utentes internados no Serviço de 

Psiquiatria Agudos.  

Do programada alusivo às comemorações desta data fize-

ram parte apresentações sobre diversas temáticas, nome-

adamente sobre os mitos e verdades relacionados com a 

Saúde Mental, a importância da adesão à terapêutica e 

das atividades psicoterapêuticas, proporcionando a inte-

ração entre profissionais e utentes. 

Durante a tarde realizaram-se ainda mesas de trabalho 

com atividades criativas, entre as quais jogos de tabuleiro 

e de estimulação cognitiva. 

As comemorações, que envolveram a equipa multidisci-

plinar do Departamento de Saúde Mental da ULS Nordes-

te, terminaram com um lanche convívio e a abertura de 

um bolo alusivo ao Dia Mundial da Saúde Mental.  

ULS Nordeste assinalou Dia Mundial da  

Saúde Mental  
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A Unidade de Psicologia Clínica da Unidade Local de Saúde do Nordeste assinalou o  

DIA MUNDIAL DE SAÚDE MENTAL sublinhando o conhecimento, atualmente incontestável, da 

influência das variáveis psicológicas na promoção da saúde e na prevenção da doença. 

Esta constatação, da parte da ULS, tem expressão no funcionamento desta Unidade, for-

mada por uma equipa de psicólogas especialistas, e no reconhecimento manifesto da po-

pulação, traduzido na procura, sempre crescente, da CONSULTA DE PSICOLOGIA. 

A Psicologia desempenha já um papel fundamental na prestação de cuidados de saúde à 

população nordestina. 

O SER HUMANO NÃO É APENAS CORPO, TAMBÉM É MENTE. 

Unidade de Psicologia Clínica da ULS do Nordeste 
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A Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) de Vila 

Flor/Carrazeda de Ansiães promoveu, nos dias 10 e 12 de 

outubro, sessões de sensibilização sobre a "Saúde Mental 

na Gravidez". 

Estas ações, desenvolvidas pela Dr.ª Ana 

Ventura, com a participação da Enfer-

meira especialista em Enfermagem de 

Saúde Materna e Obstétrica, foram di-

recionadas para as grávidas acompa-

nhadas nos Centros de Saúde de Vila 

Flor e de Carrazeda de Ansiães. 

Durante as sessões, as grávidas desen-

volveram dinâmicas sobre a forma como vêem a Saúde 

Mental e houve espaço para debate e reflexão sobre as 

estratégias para promover a Saúde Mental.  

UCC de Vila Flor/Carrazeda de Ansiães  

promoveu a Saúde Mental 

A Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) de Vila 

Flor/Carrazeda de Ansiães comemorou o Dia do Não Fu-

mador, que se assinalou a 17 de novembro, com ativida-

des lúdicas e pedagógicas sobre os malefícios do tabaco. 

Esta ação de sensibilização, que incluiu um peddy paper 

com cinco jogos sobre os riscos para a saúde do tabaco, 

foi direcionada para os alunos do 7.º ano dos Agrupamen-

tos de Escolas de Vila Flor e de Carrazeda de Ansiães. 

Participaram nesta atividade cerca de 100 alunos, que se 

mostraram interessados na realização dos jogos e, muitas 

vezes, até surpreendidos com a informação sobre os ma-

lefícios do tabaco transmitida através dos jogos. 

Dia do Não Fumador assinalado em Vila Flor 

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

de do Doente de Evolução Prolongada (UDEP), participou 

nas comemorações do Dia Internacional da Pessoa com 

Deficiência no distrito de Bragança. 

Os utentes da UDEP participaram, na manhã do dia 05 de 

dezembro, numa atividade organizada pelo CEE – Centro 

de Educação Especial, com o tema "I Encontro de Anima-

ção à pessoa com Deficiência", integrada na "Semana da 

Deficiência" no âmbito dos 500 anos da Santa Casa da 

Misericórdia de Bragança, que decorreu no Pavilhão Mu-

nicipal Arnaldo Pereira.  

Esta atividade teve como convidado e dinamizador o atle-

ta paralímpico mais medalhado do mundo, Lenine Cunha, 

e contou com cerca de 80 participantes de seis institui-

ções. 

No dia 06 de dezembro, os utentes da UDEP participa-

ram em mais uma iniciativa inserida nas atividades come-

morativas do Dia Internacional da Pessoa com Deficiên-

cia, desta vez organizada pela Academia do Centro Social 

Paroquial Santos Mártires em parceria com a Associação 

Distrital de Atletismo de Bragança, intitulada "1.º Torneio 

Distrital de Atletismo".  

Os participantes competiram nas disciplinas de penta sal-

to, lançamento do peso, lançamento do dardo e corrida 

dos 800 metros. 

Esta atividade, que decorreu no Estádio Municipal de Bra-

gança, contou com mais de 50 participantes de seis insti-

tuições.   

Utentes da UDEP participaram em atividades 

do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência 
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A Unidade Local de Saúde do Nordeste, através da Unida-

de de Saúde Pública (USP) e das Unidades de Cuidados na 

Comunidade (UCC), comemorou o Dia Mundial de Luta 

Contra a Sida, que se assinala a 01 de dezembro, com 

ações de sensibilização e de deteção precoce do VIH/SIDA 

junto da comunidade. 

Neste âmbito, decorreu no dia 28 de novembro uma ação 

de sensibilização sobre as medidas de prevenção da do-

ença e a realização do teste rápido de deteção precoce da 

infeção do VIH/SIDA na Escola Superior de Tecnologia e 

Gestão, em Bragança, levada a cabo pelos profissionais da 

USP. 

No dia 29 de novembro, esta ação foi realizada nas insta-

lações do Instituto Politécnico de Bragança, em Mirande-

la, onde os profissionais de saúde da UCC e da USP reali-

zaram o rastreio gratuito e esclareceram as dúvidas à po-

pulação estudantil. 

No dia 30 de novembro, os profissionais da USP levaram a 

cabo uma ação de sensibilização no Instituto de Emprego 

e Formação Profissional, em Bragança, que contou com o 

envolvimento dos formandos, que apresentaram traba-

lhos sobre a temática do VIH/SIDA. 

Foram ainda realizados testes rápidos de 

deteção precoce da doença a todos os 

interessados e foi realizada uma palestra 

sobre comportamentos de risco e as me-

didas de prevenção do VIH/SIDA. 

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. 

ULS Nordeste assinalou Dia Mundial de Luta 

Contra a Sida com ações na comunidade 
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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 preparação 

de drogas ou materiais cortantes com ninguém;  

- Utilizar o programa “TROCA DE SERINGAS – Dizer não a 

uma seringa em segunda mão”;  

- Se não tiver confiança no local, não fazer tatuagens, pi-

ercings, aplicação de brincos, acupunctura ou manicure. 

Tentar obter sempre informações sobre o local em causa, 

pedir para ver como trocam material entre clientes e on-

de e como lavam, desinfetam e esterilizam os seus mate-

riais;  

- 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 Cen-

tro de Saúde da Sé – Bragança, onde, de segunda a sexta-

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

so a materiais de prevenção, educação e informação. 
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EM MIRANDA DO DOURO 

A Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) de Miranda 

do Douro assinalou, no dia 04 de dezembro, O Dia Mundi-

al de Luta Contra a Sida, na Escola Básica e Secundária 

daquela localidade. 

Com recurso à Unidade Móvel de Saúde, a equipa da UCC 

desenvolveu diversas atividades, tendo em vista 

a sensibilização da comunidade escolar para as formas de 

prevenção desta doença. 

Neste sentido, foi realizada uma exposição sobre o tema 

“Informar e Sensibilizar porque a Sida existe!” e foram 

realizados testes rápidos de deteção precoce do VIH/Sida. 

Estes rastreios são anónimos, gratuitos e confidenciais. 

Por sua vez, os alunos do ensino secundário foram agen-

tes ativos na organização de uma exposição de posters e 

outros trabalhos da sua autoria e o grupo de dan-

ças apresentou uma nova coreografia subordinada ao 

tema, que deslumbrou toda a comunidade educativa. 

EM MOGADOURO 

A Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) de 

Mogadouro assinalou o Dia Mundial de Luta Contra a 

Sida – 01 de dezembro - com ações de informação e 

sensibilização no Centro de Saúde e no Agrupamen-

to de Escolas. 

No Centro de Saúde foi decorada uma árvore com 

laços vermelhos, símbolo do combate à doença, e os 

utentes foram depois convidados a escrever mensa-

gens alusivas ao tema e a colocá-las também na ár-

vore. 

Já no Agrupamento de Escolas, a iniciativa foi desti-

nada aos alunos do 9.º ano de escolaridade, os quais 

receberam dos profissionais de saúde da UCC mate-

rial didático sobre a prevenção do VIH–Sida, assim 

como esclareceram dúvidas no âmbito da transmis-

são e deteção da doença. 

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

nua assim a desenvolver uma estratégia ativa e de 

proximidade na promoção da saúde e na prevenção 

da doença, de acordo com aquela que é a sua mis-

são. 
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EM VILA FLOR/CARRAZEDA 

A Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) de Vila 

Flor/Carrazeda de Ansiães comemorou o Dia Mundial 

de Luta contra a Sida com atividades de promoção da 

saúde sobre o tema “Atitudes responsáveis na sexuali-

dade”, nos Agrupamentos de Escolas de Vila Flor e de 

Carrazeda de Ansiães, que decorreram de 03 a 07 de 

dezembro. 

Em Vila Flor, foi promovida a reflexão sobre as vias de 

transmissão do HIV e foi realizado um jogo sobre as for-

mas de contágio. Nesta ação, direcionada para os alu-

nos do 9.º e 11.º anos, participaram um total de 67 es-

tudantes. 

Esta atividade repetiu-se em Carrazeda de Ansiães, 

abrangendo os alunos do 8.º, 9.º e 11.º anos de escola-

ridade, tendo participado um total de 131 estudantes. 

Segundo os profissionais da UCC, verificou-se durante estas 

ações que os alunos apresentam desconhecimento acerca 

das vias de transmissão do HIV e ficam surpreendidos como 

o contágio pode ser tão alargado em caso de relações sexu-

ais desprotegidas. 

Foi também promovido o rastreio de deteção precoce 

do HIV, no Gabinete de Apoio aos Jovens Escolarizados 

(GAJE), para alunos com idade superiores a 16 anos. 

Este rastreio é gratuito, anónimo e confidencial.  

Promoção de relações interpessoais  

saudáveis em Carrazeda de Ansiães 
A Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) de Vila 

Flor/Carrazeda de Ansiães promoveu uma ação de pro-

moção da saúde e bem-estar sobre “Relações interpesso-

ais saudáveis”, no Agrupamento de Escolas de Carrazeda 

de Ansiães. 

Esta atividade foi dirigida aos alunos do 4.º ano e teve 

como principal objetivo promover o conhecimento junto 

das crianças sobre os diferentes tipos de relações inter-

pessoais, no sentido de poderem optar por aquelas que 

são saudáveis para o seu bem-estar. 

Participaram nesta ação de promoção da saúde 40 crian-

ças, que após terem assistido à exposição sobre esta te-

mática tiveram oportunidade de esclarecer as suas dúvi-

das junto dos profissionais de saúde. 
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A Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) de Vila 

Flor/Carrazeda de Ansiães levou a cabo uma ação de sen-

sibilização direcionada para os utentes sobre a utilização 

adequada de antibióticos. 

Esta iniciativa decorreu no âmbito do Dia Europeu do An-

tibiótico, que se assinala a 18 de novembro, e visa promo-

ver uma correta utilização dos antibióticos e informar a 

população acerca dos riscos da automedicação com estes 

medicamentos. 

No âmbito desta ação, foi entregue um marcador de livro 

em formato de antibiótico aos utentes com informação 

acerca da utilização dos antibióticos, que devem ser to-

mados apenas quando prescritos pelo médico. 

Sensibilização para a utilização adequada de 

antibióticos em Vila Flor 

A Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) de Miranda 

do Douro percorreu as 29 localidades do concelho para 

vacinar a população contra a gripe sazonal. 

Com recurso à Unidade Móvel, os profissionais de saúde 

foram ao encontro dos utentes, na sua maioria idosos, às 

aldeias, sensibilizando-os para a importância da vacina-

ção e efetuando a administração da vacina, evitando as-

sim deslocações ao Centro de Saúde. 

De 17 de outubro a 15 de novembro, foram percorridas 

todas as localidades do concelho, de modo a chegar a 

toda a população. 

A gripe é uma doença contagiosa que, habitualmente, 

cura espontaneamente, mas podem ocorrer complica-

ções, particularmente em pessoas com doenças crónicas 

ou com 65 ou mais anos de idade. Por isso, sendo este 

um concelho disperso e a população envelhecida, a vaci-

nação é a melhor prevenção. 

UCC de Miranda do Douro deslocou-se às  

aldeias para vacinar a população 
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Sensibilização para profissionais de  

educação em Torre de Moncorvo 

A Equipa Local de Intervenção Precoce (ELI) de Mogadou-

ro e o Núcleo de Supervisão Técnica do distrito de Bragan-

ça realizaram mais uma ação de sensibilização, no dia 06 

de setembro, desta vez dirigida a profissionais de Educa-

ção, no Agrupamento de Escolas Dr. Ramiro Salgado, em 

Torre de Moncorvo.  

Estas sessões, que têm como principal objetivo alertar 

para a importância da intervenção precoce na infância, 

tiveram início no Centro de Saúde de Miranda do Douro, 

seguiu-se o Centro de Saúde de Freixo de Espada à Cinta, 

o Agrupamento de Escolas Dr. Ramiro Salgado e, em outu-

bro, o Centro de Saúde de Mogadouro. 

Esta Equipa de Intervenção Local está integrada 

no Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância 

(SNIPI), criado pelo Decreto-Lei lei 281/2009 de 6 de outu-

bro, o qual visa o apoio às crianças entre os 0 e os 6 anos, 

com alterações na estrutura e funções do corpo, ou com 

risco de atraso de desenvolvimento, bem como às respeti-

vas famílias, cujo contexto educativo está integrado nos 

concelhos de Mogadouro, 

Miranda do Douro, Torre 

de Moncorvo e Freixo de 

Espada à Cinta. 

Trata-se de uma equipa 

pluridisciplinar, com fun-

cionamento transdiscipli-

nar assente em parcerias 

institucionais, integrando 

representantes dos Minis-

térios do Trabalho e Soli-

dariedade Social, da Saú-

de e da Educação. A ELI 

engloba, assim, um vasto leque de profissionais, nomea-

damente médico, enfermeiros, psicólogos, assistentes 

sociais e educadores de infância, que avaliam, apoiam e 

implementam estratégias capazes de contribuir para o 

desenvolvimento harmonioso das crianças e das suas fa-

mílias. 

Para um cabal cumprimento dos objetivos de intervenção 

precoce é de primordial importância a deteção e sinaliza-

ção das crianças elegíveis o mais cedo possível, de modo a 

aproveitar as janelas de oportunidade inerentes à plastici-

dade cerebral das crianças em crescimento.  
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ULS Nordeste associou-se à Semana da  

Saúde em Bragança 

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

entidades parceiras das comemorações do 4º aniversário 

da Unidade de Cuidados Continuados Integrados de Bra-

gança (UCCI). 

Para assinalar esta data, a Santa Casa da Misericórdia de 

Bragança (SCMB), responsável pela UCCI, organizou um 

programa diversificado, que se estendeu ao longo de uma 

semana, de 18 a 22 de setembro: a Semana da Saúde. 

Entre conferências, workshops, rastreios e outras ativida-

des de cariz solidário e de intercâmbio institucional, dirigi-

das não só a profissionais da área como a toda a comuni-

dade, destacou-se a reali-

zação do I Congresso Ibéri-

co em Cuidados Continua-

dos Integrados, no dia 21 

de setembro. 

Neste evento estiveram 

presentes o Presidente do 

Conselho de Administra-

ção da ULS Nordeste, Dr. 

Carlos Vaz, que foi orador 

na sessão de abertura, 

bem como a Diretora Clíni-

ca dos Cuidados Hospitalares da ULS Nordeste, Dra. Eugé-

nia Madureira, na qualidade de moderadora de uma mesa 

sobre “Os valores da vida nos cuidados”, e a diretora do 

Departamento de Cuidados Paliativos da ULS Nordeste, 

Dra. Liseta Gonçalves, que moderou a mesa “Cuidados 

Continuados Integrados e Reabilitação”. 

Os rastreios à população contaram com a colaboração de 

técnicos de diagnóstico e terapêutica (espirometrias) e de 

profissionais da Unidade de Saúde Pública (testes de dete-

ção de tuberculose e de VIH/Sida). 
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UCC de Macedo sensibilizou jovens para 

adotarem comportamentos saudáveis 

A Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) de Macedo 

de Cavaleiros participou no evento “Macedo Veste de 

Branco”, onde sensibilizou os jovens e a população em 

geral para a importância de adotarem comportamentos 

saudáveis. 

Este evento, que decorreu no dia 08 de setembro, nas 

Piscinas Municipais de Macedo de Cavaleiros, teve como 

finalidade promover jovens talentos do concelho nas ver-

tentes ligadas ao desporto, cultura, música, moda e dança. 

Neste âmbito, a equipa da UCC deixou algumas recomen-

dações tendo em vista a promoção da saúde através de 

escolhas saudáveis e responsáveis. Foram abordadas di-

versas temáticas, nomeadamente o consumo de álcool, 

os malefícios do tabaco, os métodos contracetivos e a 

prevenção do VIH SIDA. 

Desta forma, os profissionais de saúde da UCC sensibiliza-

ram os participantes para as escolhas mais assertivas, 

tendo em vista a prevenção de comportamentos de risco. 

 O evento “Macedo Veste de Branco” foi organizado pela 

comissão de finalistas 2018/2019 do Agrupamento de 

Escolas de Macedo de Cavaleiros e pelo grupo desportivo 

Macedense. 

Dia Mundial da Pneumonia comemorado no 

Centro de Saúde de Vila Flor 
A Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) de Vila 

Flor/Carrazeda de Ansiães comemorou, no dia 12 de no-

vembro, o Dia Mundial da Pneumonia com uma ação de 

sensibilização direcionada para os utentes do Centro de 

Saúde de Vila Flor. 

No âmbito desta ação, que decorreu na sala de espera do 

Centro de Saúde, os utentes foram esclarecidos pelos 

profissionais de saúde sobre os sinais e sintomas associa-

dos a esta doença, que entregaram ainda folhetos infor-

mativos sobre esta temática. 

A “pneumonia da comunidade”, a forma mais comum, 

afeta sobretudo as crianças e os idosos. 
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ULS Nordeste na aula inaugural do curso 

de Ciências da Nutrição da UTAD 

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

da para a Aula Inaugural do Curso de Ciências da Nutrição 

da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), 

que teve lugar no dia 26 de setembro, em Vila Real, tendo 

estado representada pelas nutricionistas Rosária Rodri-

gues, diretora do Serviço de Nutrição e Alimentação desta 

ULS, e Teresa Gomes, responsável do Serviço de Nutrição 

e Alimentação da Unidade de Mirandela. 

A aula, que marcou o início daquela Licenciatura na UTAD, 

com 40 alunos a preencher a totalidade das vagas disponi-

bilizadas, foi dada pela Bastonária da Ordem dos Nutricio-

nistas, Alexandra Bento. 

Estiveram também presentes os representantes dos servi-

ços de Nutrição do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e 

Alto Douro (CHTMAD) e dos Agrupamentos dos Centros 

de Saúde do distrito de Vila Real. 

A Diretora da Licenciatura em Ciências da Nutrição, Carla 

Gonçalves, agradeceu a presença das representantes da 

ULS Nordeste, manifestando o desejo em fortalecer a re-

lação já existente entre esta Unidade Local de Saúde e a 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. 

A Licenciatura em Ciências da Nutrição da UTAD é um cur-

so da área da saúde que tem como objetivo preparar di-

plomados, nutricionistas, capazes de entenderem os prin-

cípios da nutrição e alimentação humana e de os porem 

em prática. O licenciado em Ciências da Nutrição conhece 

o impacto da alimentação no desenvolvimento humano, 

na saúde e na qualidade de vida, sabe avaliar o estado 

nutricional de indivíduos, grupos ou comunidades e é ca-

paz de estabelecer planos alimentares e de formular no-

vos produtos, tendo como foco central a promoção do 

bem-estar e a prevenção da doença. 
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UCC de Bragança promove regresso à escola 

com Saúde 

A Unidade de Cuidados na Comunidade de Bragança, 

através das equipas de Saúde Escolar, apresentou aos 

encarregados de educação, no início do ano letivo, os pro-

gramas de saúde escolar a desenvolver com os alunos dos 

diferentes níveis de ensino. 

Neste sentido, a enfermeira da Unidade Local de Saúde 

(ULS) do Nordeste, Ana Sofia Coelho, que integra a equipa 

de Saúde Escolar do Agrupamento de Escolas Miguel Tor-

ga, reuniu com os encarregados de educação de todas as 

turmas do Centro Escolar de Santa Maria, tendo em vista 

a apresentação das temáticas a abordar e as atividades 

previstas no âmbito do programa de saúde escolar e dei-

xou recomendações importantes para que adultos e cri-

anças adotem um estilo de vida saudável. 

No âmbito da capacitação da comunidade educativa para 

a adoção de hábitos saudáveis são desenvolvidas várias 

áreas, nomeadamente a saúde mental e emocional, o 

treino de competências socieoemocionais, a educação 

para os afetos e a sexualidade, a alimentação saudável e a 

atividade física, a higiene corporal e a saúde oral, os hábi-

tos de sono e de repouso, a edu-

cação postural, a prevenção de 

consumos nocivos e de comporta-

mentos aditivos sem substância. 

Esta informação é complementa-

da com a distribuição de um folhe-

to que incluiu recomendações 

fundamentais ao nível das rotinas 

de alimentação, sono e repouso, 

cuidados de higiene e atividades 

escolares e de lazer, bem como 

informação relativa ao horário de 

funcionamento do gabinete de apoio ao aluno. 

No âmbito destas reuniões, a enfermeira explicou ainda 

as regras para a administração de medicamentos na esco-

la, que, dando cumprimento à legislação em vigor, só é 

efetuada mediante a autorização dos encarregados de 

educação. 

A ULS do Nordeste promove assim o aumento da literacia 

em saúde da comunidade, no âmbito daquela que é a sua 

missão, sensibilizando adultos e crianças para a adoção de 

estilos de vida saudáveis. 
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Promoção do uso correto da mochila em 

Mirandela 

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

dela promoveu, de 24 e 28 de setembro, um conjunto de 

ações de sensibilização sobre o uso correto das mochilas 

escolares, dirigidas aos encarregados de educação dos 

alunos do concelho de Mirandela. 

Esta iniciativa teve como princi-

pal objetivo promover o uso cor-

reto das mochilas escolares, con-

tribuindo para uma um melhor 

estilo de vida das crianças. 

No âmbito destas ações, a equipa 

de saúde escolar explicou o uso 

adequado das mochilas, abordou 

as complicações para a Saúde da 

utilização incorreta das mesmas 

e esclareceu dúvidas acerca desta temática. 

As sessões foram complementadas com a distribuição de 

folhetos informativos com recomendações importantes 

sobre o uso correto das mochilas escolares. 

Ações de sensibilização para o transporte 

adequado de crianças 

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

dela promoveu, de 10 a 21 de setembro, ações de sensibi-

lização sobre o transporte adequado de crianças, junto 

aos jardins-de-infância do concelho. 

Esta iniciativa, dirigida aos encarregados de educação dos 

alunos do pré-escolar, teve como principal objetivo contri-

buir para a segurança no transporte das crianças, através 

da promoção do uso adequado dos Sistemas de Retenção. 

No âmbito destas ações, foram dadas explicações aos en-

carregados de educação sobre o uso adequado dos siste-

mas de retenção de crianças, sobre as consequências da 

não utilização ou da sua utilização inadequada e são escla-

recidas as dúvidas apresentadas sobre esta temática. Fo-

ram ainda distribuídos folhetos informativos com reco-

mendações importantes sobre o transporte adequado de 

crianças. 
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I Congresso “SexualidARTE pra lá do marão” 

em Alfândega da Fé 

A Unidade Local de Saúde do Nordeste esteve represen-

tada no I Congresso organizado pela associação Território 

de Afetos, dedicado ao tema “SexualidARTE pra lá do ma-

rão”, que decorreu nos dias 8 e 9 de novembro, em Alfân-

dega da Fé. 

No âmbito deste evento foram abordados temas que en-

volvem a sexualidade humana, dando relevância à saúde 

sexual do indivíduo. As verten-

tes clínica, social e comunitá-

ria foram o foco de todas as 

intervenções.  

Este evento contou com a par-

ticipação de profissionais da 

ULS do Nordeste, nomeada-

mente do Presidente do Con-

selho de Administração, Dr. 

Carlos Vaz, na sessão de aber-

tura, da Diretora Clínica para 

os Cuidados de Saúde Primários, Dr.ª Manuela Santos, 

que moderou uma mesa subordinada ao tema “Sexologia 

clínica e a abordagem pelos profissionais de saúde: O 

acesso à saúde sexual em Trás-os-Montes”, e do médico 

de Medicina Geral e Familiar, Dr. Raúl Sousa, que partici-

pou como orador numa mesa sobre o tema “Sexualidade 

entre rugas”.  

Sensibilização para a igualdade de género 

junto das crianças 
A Unidade de Cuidados na Comunidade de Vila Flor/

Carrazeda de Ansiães teve uma participação ativa, en-

quanto entidade parceira do projeto "Igualdade de Géne-

ro", na promoção da peça de teatro "Maria num mundo 

igual", que contou com a participação de todos os alunos 

do pré-escolar e do 1.º Ciclo destes concelhos. 

Esta iniciativa teve como principal objetivo educar para os 

valores do pluralismo e da igualdade entre homens e mu-

lheres, contribuindo para a eliminação da discriminação 

em função do género e, consequentemente, de relações 

de intimidade marcadas pela desigualdade e pela violência. 
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Combater a violência contra as mulheres em 

Torre de Moncorvo e em Alfândega da Fé 

No seguimento do protocolo entre os municípios de Alfân-

dega da Fé e Torre de Moncorvo na área da violência do-

méstica, e no âmbito do Plano Intermunicipal para a Igual-

dade, o NIIV - Núcleo Intermunicipal de Intervenção em 

Vítimas tem vindo a organizar ações de informação/

formação dirigidas essencialmente a profissionais que, de 

forma direta ou indireta, atuem ou possam vir a atuar no 

domínio da violência doméstica e de género. 

A primeira ação decorreu a 25 de setembro em Torre de 

Moncorvo e teve como mote "Qual o papel do Ministério 

Público em crimes de violência doméstica?". No passado 

dia 26 de novembro realizou-se a sessão "O papel dos pro-

fissionais de saúde em situações de violência doméstica". 

Esta iniciativa assinalou também o Dia Internacional para 

a Eliminação da Violência contra as Mulheres – 25 de no-

vembro – a par de uma campanha pública de sensibiliza-

ção sobre este tema que passou por entidades e espaços 

públicos diversos dos dois municípios da área de abran-

gência do NIIV. 

Realizou-se ainda outra sessão, no dia 245 de janeiro de 

2019, no Centro Cultural de Alfândega da Fé sobre o tema 

“Violência Doméstica – O fenómeno para lá e para cá das 

4 paredes”. 

Este seminário destinou-se   a técnicos da área da Saúde, 

Ação Social, Educação e Direito, a profissionais que lidem 

de forma direta ou indireta com a problemática da violên-

cia doméstica e também à comunidade em geral. 

www.sns.gov.pt/cidadao/ 
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Sensibilização contra a violência em Miranda 

do Douro 

A Unidade Local de Saúde do Nordeste, através do Centro 

de Saúde de Miranda do Douro, comemorou o Dia Inter-

nacional para a Eliminação da Violência Contra a Mulher, 

que se assinala a 25 de novembro. 

No âmbito desta efeméride foi realizada uma exposição 

de faixas e cartazes na Praça D. João III, no Centro de Saú-

de e no Agrupamento de Escolas de Miranda do Douro. 

Foi ainda realizada uma exposição de laço branco no por-

tão principal do Agrupamento de Escolas, onde foram 

ainda distribuídos laços a toda a comunidade escolar e 

foram realizadas ações de sensibilização direcionadas pa-

ra os estudantes. 

Decorreu ainda uma ação de sensibilização sobre violên-

cia doméstica, direcionada para os formandos do curso 

“Capacitação para a Inclusão”. 

Foram distribuídos cartões para anexar às ementas de 

restaurantes e bares locais da cidade, onde foi ainda pro-

jetado um vídeo alusivo a esta temática. 

As ações no âmbito desta data comemorativa termina-

ram com uma marcha que contou com a participação dos 

alunos do curso “Capacitação para a Inclusão”, que reali-

zaram curtas encenações alusivas a esta temática durante 

o percurso. 

Estas iniciativas procuraram sensibilizar a comunidade 

para dizer “Não” às diferentes formas de violência. 

Dia Universal dos Direitos da Criança  

comemorado em Torre de Moncorvo 

O Núcleo de Apoio a Crianças e Jovens em Risco (NACJR) 

de Torre de Moncorvo comemorou, no dia 20 de novem-

bro, o Dia Universal dos Direitos da Criança, com uma 

ação de sensibilização direcionada para crianças do pré-

escolar. 

Esta iniciativa decorreu nos Jardins de Infância do Centro 

Paroquial de Assistência e do Centro Escolar Visconde Vila 

Maior, em Torre de Moncorvo. 

A atividade consistiu em contar uma história sobre os di-

reitos de ser criança, seguindo-se a identificação por par-

te das crianças dos seus desejos e das suas necessidades. 
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Sensibilização contra a violência nas escolas 

de Bragança 

A Unidade de Cuidados na Comunidade de Bragança, 

através da equipa de Saúde Escolar, assinalou o Dia Inter-

nacional para a Eliminação da Violência Contra as Mulhe-

res, comemorado a 25 de novembro, com ações de sensi-

bilização nas escolas sobre os diferentes tipos de agres-

sões, tendo em vista a prevenção de relações abusivas. 

Neste sentido, foram realizadas ações, no final do mês de 

novembro e no início de dezembro, no Agrupamento de 

Escolas Emídio Garcia, em parceria com a Associação de 

Socorros Mútuos dos Artistas de Bragança - Núcleo de 

Atendimento às Vítimas de Violência Doméstica do Distri-

to de Bragança.  

As palestras foram direcionadas para os alunos do 3.º Ci-

clo e Secundário e foram dinamizadas pela enfermeira 

Olívia Maria e pela psicóloga Maria Luís Costa. 

A violência no namoro foi uma das temáticas abordadas, 

tendo sido promovida a reflexão sobre as táticas subtis e 

as formas mascaradas de exercer poder e controlo sobre 

a outra pessoa, a par dos vários tipos de agressão mais 

comuns (agressão física, psicológica, verbal e sexual).  

Os alunos foram conduzidos à perceção de que a violên-

cia é transversal a todos os grupos sociais: as vítimas e 

quem agride podem ser rapazes ou raparigas, ricos ou 

pobres, muito ou pouco escolarizados, habitantes em zo-

nas rurais ou urbanas, celebridades ou cidadãos comuns.  

No âmbito destas ações foi ainda feita uma abordagem e 

uma caracterização do ciclo da violência e foi abordada a 

conduta mais apropriada. Os jovens foram ainda sensibili-

zados para a importância de agir não só quando se é víti-

ma, mas também quando se tem conhecimento da exis-

tência de alguém que é vítima. 

Para o próximo mês de janeiro está já agendada uma in-

tervenção sobre esta temática por parte da equipa de 

Saúde Escolar no Agrupamento de Escolas Abade de Ba-

çal, em Bragança. 
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Jovens alertados para as consequências de 

atos errados em Macedo de Cavaleiros 

Centenas de alunos de diferentes faixas etárias participa-

ram nas sessões realizadas, nos dias 30 e 31 de outubro, 

no âmbito do projeto “Educar para o Direito”, que decor-

reram no Centro Cultural de Macedo de Cavaleiros. 

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

de de Cuidados na Comunidade de Macedo de Cavaleiros 

– Equipa de Saúde Escolar foi uma das entidades parcei-

ras na organização das palestras, que tiveram como prin-

cipal objetivo sensibilizar os jovens, habilitando-os a co-

nhecerem por dentro matérias de natureza criminal mais 

evidentes nas suas idades e das respetivas consequên-

cias. 

No dia 30 de outubro, participaram na sessão da tarde 

mais de 400 alunos do 3.º Ciclo, acompanhados pelos 

professores, e na sessão da noite, dirigida a docentes e 

encarregados de educação, marcaram presença cerca de 

50 pessoas. 

No dia 31, decorreu 

uma nova sessão pe-

la manhã, na qual 

participaram 350 alu-

nos do ensino Secun-

dário. 

Este projeto nasceu 

em janeiro de 2016, 

por Paula Varandas, 

advogada inscrita na 

Ordem dos Advoga-

dos desde 1995, na 

sequência da consta-

tação nos tribunais 

de um crescente nú-

mero de jovens que, na sequência da prática de ilícitos 

criminais e perante essas suas condutas, apresentam por 

norma um circunstancialismo de quem não sabia ou não 

tinha consciência das consequências de tais atos, nomea-

damente para o seu próprio futuro. Posteriormente este 

projeto passou a ter o apoio institucional do “Fórum Justi-

ça Independente”, uma associação de Juízes Independen-

tes, que, mediante disponibilidade, destaca um Juiz para 

acompanhar as respetivas palestras. 

As sessões foram levadas a cabo pela advogada Paula Va-

randas, que, através de uma linguagem cativante e clara e 

através de exemplos, aborda os temas e esclarece os alu-

nos até onde podem ir, alertando-os para as consequên-

cias dos atos errados e sensibilizando-os sobre as formas 

mais adequadas para agir em sua proteção. Entre 

os temas abordados destaque para a violência no namo-

ro, bullying, ciberbullying, drogas, injúrias, ameaças, fur-

tos e roubos.  
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Sensibilização sobre hábitos saudáveis para 

crianças em Macedo de Cavaleiros 

A equipa de Saúde Escolar do Centro de Saúde de Ma-

cedo de Cavaleiros promoveu, no dia 16 de novembro, 

ações de sensibilização/formação sobre Higiene Cor-

poral e sobre a prevenção da Violência Sexual 

(campanha “Aqui ninguém toca”) direcionada para os 

alunos e professores do 1.º Ciclo. 

Estas sessões tiveram como objetivos fomentar as 

boas práticas de higiene corporal, bem como ensi-

nar às crianças que elas são “donas” do seu corpo e 

que ninguém  lhes pode tocar sem a sua autoriza-

ção.  

Durante a especificação da higiene do corpo foi dado 

enfoque às partes íntimas, empregando os nomes cor-

retos para cada uma delas. Os mais pequenos foram 

ainda sensibilizados para a importância de dizer 

“Não”, de forma imediata e firme, a contactos físicos 

impróprios, bem como fugir de situações perigosas, 

contando o que se passou a um adulto de confiança.  

Estas ações visam aumentar a literacia em saúde da 

comunidade escolar em matérias importantes para o 

desenvolvimento dos mais pequenos. 

Exposição de trabalhos elaborados por  

idosos no Hospital de Mirandela 

A Unidade Hospitalar de Mirandela (UHM) acolheu a ex-

posição “Reconstruir Memórias”, composta por trabalhos 

de desenho e pintura, elaborados pelos idosos da Santa 

Casa da Misericórdia de Mirandela (SCMM). 

A mostra, que esteve patente ao público durante o mês 

de outubro, inseriu-se nas comemorações do Dia do Ido-

so e tem como objetivo homenagear todos os seniores, 

sensibilizando a comunidade para a importância de um 

olhar dinâmico e interdisciplinar sobre a terceira idade. 

Esta exposição, que esteve no hall de entrada e no Servi-

ço de Consulta Externa da UHM, reuniu trabalhos realiza-

dos no âmbito da Oficina de Artes das Estruturas Residen-

ciais para Idosos da SCMM. 
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Sensibilização sobre a importância da Saúde 

Oral em Macedo de Cavaleiros 

A equipa de Saúde Escolar do Centro de Saúde de Mace-

do de Cavaleiros promoveu, no dia 06 de dezembro, ses-

sões de sensibilização sobre a importância da Saúde Oral 

direcionadas para as crianças do pré-escolar e do 1.º Ci-

clo, que decorreram na biblioteca da Escola Básica de Ma-

cedo de Cavaleiros. 

Estas ações, realizadas no âmbito do Projeto SOBE – Saú-

de Oral Bibliotecas Escolares, abrangeu três turmas do 

pré-escolar e duas turmas do 1.º Ciclo. As crianças foram 

sensibilizadas para a importância de escovar os dentes 

corretamente, para prevenirem cáries dentárias e terem 

uma boa saúde oral. 

As sessões tiveram início com a exibição de um vídeo ani-

mado sobre esta temática, seguindo-se uma explicação 

pela enfermeira da Unidade Local de Saúde do Nordeste, 

Margarida Parra, sobre os cuidados necessários para ter 

uma boca saudável e uma demonstração sobre a forma 

correta de escovar os dentes. 

No final de cada sessão foram distribuídos kits de escova-

gem a todas as crianças, que se mostraram entusiasma-

das com o desafio de escovar os dentes em contexto es-

colar. 

Estas sessões irão também ser realizadas nos jardins-de-

infância e nas escolas do 1.º Ciclo do Agrupamento de 

Escolas de Macedo de Cavaleiros que integraram 

o Projeto Escovar na Escola. 
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A responsável do Serviço de Nutrição e Alimentação da 

Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste recebeu o pré-

mio de melhor comunicação oral no 13º Congresso da 

Sociedade Portuguesa de Ciências da Nutrição e Alimen-

tação, que decorreu no passado mês de outubro, na 

Maia, com o trabalho subordinado ao tema “Ângulo de 

fase determinado por bioimpedância como indicador de 

prognóstico de mortalidade nos doentes em hemodiálise”. 

A comunicação oral premiada foi desenvolvida pela nutri-

cionista da ULS do Nordeste no âmbito do seu doutora-

mento em Nutrição Clínica, que apresentou neste evento 

os resultados preliminares da sua investigação. 

Neste âmbito, Rosária Rodrigues apresentou ainda neste 

Congresso uma outra comunicação subordinada ao tema 

“A albumina sérica e mortalidade nos doentes em hemo-

diálise”. 

Estes trabalhos foram também apresentados pela nutrici-

onista da ULS Nordeste no XIX International  Congress on 

Nutrition and Metabolism in Renal Disease (ICRNM 2018), 

realizado em Génova, Itália, no passado mês de junho. 

Neste evento, Rosária Rodrigues apresentou dois póste-

res com os temas “Prognostic role of phase angle deter-

mined by bioelectrical impedance for mortality in hemodi-

alysis patients” e “Serum albumin change in dialysis pati-

ents and outcome”. 

Este congresso é realizado de dois em dois anos e junta 

todos os especialistas mundiais da área da nutrição e me-

tabolismo na doença renal.  

JANEIRO 2019 

Diretora do Serviço de Nutrição e Alimentação 

com trabalho de investigação premiado 
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TAPE O NARIZ E A BOCA  

QUANDO ESPIRRAR OU TOSSIR 

- Com um lenço de papel ou com o braço.  

Nunca com as mãos! 

- Os lenços de papel devem ser deitados no lixo. 

- Lave as mãos quando se assoar, espirrar ou tossir. 


