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EDITORIAL 

Diz o poema que “o Homem sonha, a obra 

nasce”. E assim, na base das nossas realiza-

ções, estão anseios, materializados em proje-

tos, que depois, com empenho e engenho, 

passamos para o terreno. Seja pessoal, seja 

profissionalmente, assim damos vida ao que 

nos realiza. 

Também a Unidade Local de Saúde (ULS) do 

Nordeste, desde os profissionais que a inte-

gram aos utentes que por ela são servidos, 

cresce dessa ambição. Por mais e melhores 

infraestruturas, equipamentos e recursos. Pa-

ra mais e melhor saúde na região. 

Foi assim que recebemos a visita da Senhora 

Ministra da Saúde, Prof. Dra. Marta Temido, e 

lhe mostrámos orgulhosamente a nossa 

“casa”, bem como os diversos projetos que 

temos para “ela”, e para os quais contamos 

com o habitual apoio da Tutela. 

Este tem sido um ano profícuo para a ULS 

Nordeste, em que antigas e novas aspirações 

estão a tomar forma. Continuemos, pois, to-

dos nós, a empenhar-nos na sua materializa-

ção. 

 

O Presidente do Conselho de Administração  

Dr. Carlos Alberto Vaz 

MAIO 2019 

* Esta publicação inclui atividades realizadas entre 

fevereiro e maio  de 2019 
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ULS do Nordeste vai investir 10 milhões em  

eficiência energética das instalações hospitalares 
A Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste vai ser alvo de 

um investimento global no valor de 10 milhões de euros, que 

contempla obras estruturantes nas Unidades Hospitalares de 

Bragança, Macedo de Cavaleiros e de Mirandela, bem como a 

reconversão integral dos respetivos sistemas energéticos. 

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

2,9 M€ para o Hospital de Macedo de Cavaleiros e 3,5 

M€ o Hospital de Mirandela - tem já financiamento co-

munitário aprovado em 95 por cento, no âmbito de uma can-

didatura apresentada ao PO_SEUR - Programa Operacional 

Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos. Pelo 

que está em curso a preparação do respetivo concurso, de 

modo a dar início aos trabalhos previstos.  

Nesse âmbito, irão ser realizados trabalhos diversos de cons-

trução civil e de engenharia, como substituição de caixilharias 

de alumínio com corte térmico, pintura, entre outros. Será 

também realizada a reconversão dos sistemas energéticos, 

possibilitando a gestão inteligente da energia nos edifí-

cios hospitalares, com muito maior eficiência e menor 

impacto ambiental. Prevê-se uma redução de consumo 

de energia primária de cerca de 30 por cento. 

A beneficiação vai rer ser realizada através da utilização 

de LED em toda a iluminação, de aquecimento de água 

quente por painéis solares térmicos, instalação de um 

sistema de gestão técnica centralizado, isolamento de 

fachadas, novos envidraçados, troca de equipamento de 

produção e distribuição térmica e produção de eletricida-

de por painéis fotovoltaicos, para autoconsumo.  

Trata-se, pois, de um dos maiores e mais relevantes investi-

mentos da Unidade Local de Saúde do Nordeste, com reflexos 

assinaláveis na melhoria das suas condições assistenciais. 

MAIO 2019 
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Presidente da ULS do Nordeste distinguido com 

medalha de ouro pelo Ministério da Saúde 

O Presidente do Conselho de Administração da Unidade 

Local de Saúde (ULS) do Nordeste, Dr. Carlos Alberto Vaz, 

foi distinguido com a medalha de ouro pelo Ministério da 

Saúde, no dia 05 de abril, no âmbito das comemorações 

do Dia Mundial da Saúde 2019, que decorreram no audi-

tório da Estufa Fria, em Lisboa. 

Nesta sessão comemorativa, este ano dedicada ao tema 

“Cobertura Universal de Saúde”, o Ministério da Saúde 

distinguiu “personalidades e entidades que prestaram 

serviços únicos e exemplares ao Serviço Nacional de Saú-

de e ao País”, atribuindo medalhas de serviços distintos, 

que visam o reconhecimento de 

quem tem vindo a prestar “serviços 

relevantes no âmbito da Saúde”. 

Com uma carreira dedicada à 

administração hospitalar, 

“desempenhada sempre com sen-

tido de rigor e missão pela causa 

pública”, o Presidente do Conselho 

de Administração da ULS do Nor-

deste recebeu a medalha de ouro 

“pelo percurso profissional que lhe 

é reconhecido na gestão de servi-

ços de saúde”. 

Licenciado em Direito pela Universi-

dade de Coimbra, concluiu, em 

1985, o Curso de Administração Hos-

pitalar na Escola Nacional de Saúde 

Pública. No mesmo ano, iniciou a sua 

atividade profissional no distrito de 

Bragança, tendo desempenhado  

funções de administração e direção 

na área da saúde nos Hospitais de Bragança, de Mirande-

la e de Macedo de Cavaleiros. 

Posteriormente, presidiu ao Conselho de Administração 

do Hospital de S. Gonçalo (2002), do Centro Hospitalar de 

Vila Real/Peso da Régua (2005), do Centro Hospitalar de 

Trás-os-Montes e Alto Douro (2007) e do Centro Hospita-

lar do Tâmega e Sousa (2013). 

Recentemente, em 2016, assumiu a presidência do Con-

selho de Administração da ULS do Nordeste, tendo sido 

reconduzido em 2017 pelo período de três anos. 

MAIO 2019 
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Ministra da Saúde visitou Centro de Saúde 

de Vinhais e Unidade Hospitalar de Bragança 

A Ministra da Saúde, Prof.ª Dr.ª Marta Temido, visitou, 

no dia 08 de março, o Centro de Saúde de Vinhais e a 

Unidade Hospitalar de Bragança, integrados na Unidade 

Local de Saúde do Nordeste. 

Na passagem pelo distrito de Bragança, no âmbito da 

inauguração da Unidade de Cuidados Continuados Inte-

grados da Santa Casa da Misericórdia de Vinhais, que 

disponibiliza 20 camas na tipologia de Longa Duração e 

Manutenção, a Ministra da Saúde visitou as instalações 

do Centro de Saúde de Vinhais, acompanhada pelo presi-

dente do Conselho de Administração da ULS Nordeste, 

Dr. Carlos Vaz, pela Diretora 

Clínica para os Cuidados de 

Saúde Primários, Dr.ª Ma-

nuela Santos, e pela asses-

sora da direção de Enferma-

gem para os Cuidados de 

Saúde Primários, Enf.ª Ade-

laide Baptista. 

Marta Temido passou pelos 

dois módulos de atendi-

mento a funcionar no Cen-

tro de Saúde e pela Sala de 

Reabilitação, cumprimen-

tou e conversou com os profissionais de saúde e restan-

tes colaboradores, com o objetivo de conhecer de perto 

o trabalho desenvolvido em prol dos utentes, bem como 

as vantagens e as dificuldades de quem trabalha no inte-

rior do País. 

A Ministra da Saúde seguiu para Bragança, onde visitou 

alguns Serviços desta Unidade Hospitalar, acompanhada 

por elementos do Conselho de Administração da ULS 

Nordeste, nomeadamente o presidente, Dr. Carlos Vaz, a 

Diretora Clínica para os Cuidados de Saúde Hospitalares, 

Dr.ª Eugénia Madureira, a Vogal Executiva, Dr.ª Aida Pa-

MAIO 2019 
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las, e a Diretora Clínica para os Cuidados de Saúde Primá-

rios, Dr.ª Manuela Santos. 

Durante a visita, Marta Temido passou pelo Serviço de 

Imagiologia, pelo Serviço de Medicina Intensiva, pelo Ser-

viço de Urgência e visitou o 2.º piso desta Unidade Hospi-

talar, após ter anunciado, na semana passada, que vai ser 

disponibilizada uma verba de 300 mil euros para concluir 

as obras deste espaço, que irá ser reabilitado para au-

mentar a capacidade de Internamento. 

O presidente do Conselho de Administração da ULS Nor-

deste aproveitou a ocasião para realçar que a instituição 

já tem preparado o processo para a abertura do concurso 

para a concretização desta obra, que é fundamental ten-

do em vista a melhoria contínua dos cuidados de saúde 

prestados à população do distrito de Bragança. 

MAIO 2019 
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ULS do Nordeste acolheu reunião da tutela 

com hospitais do Norte em Macedo  

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

dia 08 de fevereiro, na Unidade Hospitalar de Macedo de 

Cavaleiros, uma reunião de trabalho da Tutela – Ministé-

rio da Saúde, Administração Central do Sistema de Saúde 

(ACSS) e Administração Regional de Saúde (ARS) do Norte 

- com cinco entidades de saúde da região Norte.  

Esta reunião, que contou com a presença do Secretário 

de Estado Adjunto e da Saúde, Dr. Francisco Ramos, e da 

Secretária de Estado da Saúde, Dra. Raquel Duarte, assim 

como do Presidente do Conselho Diretivo da ARS Norte, 

Dr. Carlos Nunes, e de elementos do Conselho Diretivo da 

ACSS, teve como objetivos centrais efetuar a monitoriza-

ção do desempenho das cinco entidades prestadoras de 

cuidados do Serviço Nacional de Saúde da região Norte 

em 2018, traçando também, desde já, perspetivas para os 

novos desafios a enfrentar em 2019.  

Orçamento, programas de saúde, planos de atividades e 

dotação de profissionais por serviço e Unidade foram, 

assim, alguns dos assuntos abordados na reunião, por 

cada uma das entidades, junto da Tutela. 

Relativamente à ULS Nordeste, o Secretário de Estado 

Adjunto e da Saúde, Dr. Francisco Ramos, confirmou, em 

declarações a um órgão de comunicação social local, que 

“foi possível perceber os progressos feitos nos últimos 

anos”, constatando-se que “a população de Trás-os-

Montes tem tido cada vez melhor acesso aos cuidados de 

saúde”. A atual cobertura da região no que respeita à 

atribuição de médico de família foi um dos exemplos nes-

MAIO 2019 



9 

 
 

sa matéria referidos pelo governante. 

Francisco Ramos considerou, ainda assim, que o progra-

ma de incentivos à fixação de profissionais médicos espe-

cializados no interior do país poderá ser “revisto e melho-

rado, em articulação com os agentes locais”, de modo a 

concretizar essa pretensão.  

No que respeita aos profissionais de enfermagem, o go-

vernante salientou que o Ministério da Saúde “reconhece 

e valoriza” o seu trabalho, o qual considerou 

“fundamental e imprescindível para a prestação de cuida-

dos de qualidade à população”.  

A realização desta reunião de trabalho em Macedo de 

Cavaleiros, em detrimento de outras cidades da região 

Norte foi “um simbolismo da valorização do Interior”, 

concluiu o Secretário de Estado Adjunto e da Saúde. 

MAIO 2019 
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ULS do Nordeste distinguida com o prémio 

“melhores sites informativos” 

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

da com o prémio “Melhores Sites Informativos, no âmbito 

da 3.ª edição do “Portugal eHealth Summit”, que decor-

reu de 19 a 22 de março, em Lisboa. 

Este prémio resulta do reconhecimento público por parte 

da SPMS – Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, 

que distinguiu os melhores websites de entidades de saú-

de a nível nacional em diferentes categorias. 

Na categoria relacionada com a informação disponibiliza-

da através dos websites, a ULS do Nordeste foi uma das 

entidades distinguidas, vendo assim reconhecido o traba-

lho desenvolvido pela instituição ao nível da comunicação 

direcionada não só para os seus utentes, mas também 

para a população em geral. 

O prémio foi entregue no dia 21 de março, numa cerimó-

nia que decorreu no âmbito do “Portugal eHealth 

Summit”, em Lisboa, que contou com a presença do Presi-

dente do Conselho de Administração da ULS do Nordeste, 

Dr. Carlos Vaz. 

É com orgulho que a ULS do Nordeste recebe esta distin-

ção, que representa o reconhecimento do trabalho que 

tem vindo a desenvolver ao nível da informação disponi-

bilizada à população, apostando numa comunicação de 

proximidade e indo de encontro àquelas que são as expe-

tativas dos utentes. 

De realçar que o “Portugal eHealth Summit” é uma inicia-

tiva diferenciadora de dimensão internacional, assumindo

-se como a maior cimeira de inovação, tecnologia e saúde 

realizada em contexto nacional. 
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Plano Local de Saúde para o distrito  com a  

participação de 150 instituições da comunidade 

A Unidade Local de Saúde do Nordeste apresentou, no dia 

20 de março, o Plano Local de Saúde para o distrito de 

Bragança, que contou com a participação de 150 institui-

ções da comunidade. 

Na sessão solene de apresentação deste documento de 

ação estratégica, alinhado com as metas de saúde de âm-

bito nacional, foram também assinadas as cartas de com-

promisso entre a ULS do Nordeste e mais de uma centena 

de entidades, públicas e privadas, do distrito de Bragança, 

entre elas autarquias, forças de segurança e proteção ci-

vil, estabelecimentos de ensino e formação profissional, 

instituições de solidariedade social, santas casas da mise-

ricórdia, associações de doentes, entre outras. Estas insti-

tuições comprometem-se a ter um papel ativo no sentido 

de dar uma resposta mais precisa e adequada àqueles 

que são os fatores determinantes da saúde da população 

do Nordeste Transmontano. 

Na sessão de abertura deste evento estiveram presentes 

a vogal da ARS Norte, Enf.ª Paula Duarte, o presidente do 

Conselho de Administração da ULS do Nordeste, Dr. Car-

MAIO 2019 
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los Vaz, o presidente da Câmara Municipal de Macedo de 

Cavaleiros, Dr. Benjamim Rodrigues, e o presidente da 

Comunidade Intermunicipal Terras de Trás-os-Montes, Dr. 

Artur Nunes. 

Na sua intervenção, o Presidente do Conselho de Admi-

nistração da ULS do Nordeste realçou a importância deste 

Plano ao nível da promoção da saúde e da prevenção da 

doença e enalteceu o empenho e o envolvimento de um 

elevado número de instituições da comunidade na cons-

trução e implementação deste Plano. 

Seguiu-se a apresentação do PLS da ULS do Nordeste – 

Um processo participado pela Coordenadora da Unidade 

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

que explicou todo o processo de construção do Plano e 

enalteceu a importância deste documento ao nível do 

aumento da literacia em saúde da população do distrito 

de Bragança, com maior incidência nas três áreas de in-

tervenção identificadas como prioritárias: Doenças Cére-

bro-Cardiovasculares, Saúde Mental e Doenças Oncológi-

cas. 

MAIO 2019 
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A sessão de encerramento do evento contou com a pre-

sença da Diretora do Departamento de Saúde Pública da 

ARS Norte, Dr.ª Maria Neto, do Presidente do Conselho 

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

Coordenadora da Unidade de Saúde Pública da ULS do 

Nordeste, Dr.ª Inácia Rosa. 

Na sua intervenção, a Diretora do Departamento de Saú-

de Pública da ARS Norte realçou o facto de o PLS da ULS 

do Nordeste ter sido dos últimos a iniciar o processo de 

construção e o primeiro a avançar para a fase de imple-

mentação, cumprindo todas as etapas previstas no pro-

cesso. 

Na sessão de apresentação deste Plano, que contou com 

a participação de cerca de 250 pessoas, marcaram ainda 

presença os elementos do Conselho de Administração da 

ULS do Nordeste, nomeadamente a Vogal Executiva, Dr.ª 

Aida Palas, a Diretora Clínica para os Cuidados de Saúde 

Primários, Dr.ª Manuela Santos, a Diretora Clínica para os 

Cuidados de Saúde Hospitalares, Dr.ª Eugénia Madureira, 

e o Diretor de Enfermagem, Enf.º Urbano Rodrigues, os 

assessores da Direção Clínica, designadamente a Dr.ª Con-

ceição Cardoso e o Dr. Jorge Poço, e da Direção de Enfer-

magem, a Enf.ª Adelaide Baptista, o Enf.º Norberto Silva e 

a Enf.ª Laurinda Martins. Estiveram ainda presentes dire-

tores dos Centros de Saúde, responsáveis de Departa-

mento e de Serviço dos Cuidados de Saúde Hospitalares, 

coordenadores das Unidades de Cuidados na Comunida-

de, elementos dos Grupos de Trabalho e Elos de Ligação 

do PLS.  

O Plano Local de Saúde da ULS do Nordeste vai agora ser 

implementado no terreno e será concretizado até 2020, 

em parceria com as diversas entidades, públicas e priva-

das, do distrito de Bragança. 

MAIO 2019 
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Visitas aos Centros de Saúde integradas em 

estratégia de gestão de proximidade 

O Departamento de Cuidados de Saúde Primários (CSP) 

da Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste terminou, 

no dia 26 de fevereiro, mais um périplo de visitas aos 

Centros de Saúde do distrito de Bragança, integradas na 

estratégia de gestão de proximidade. As visitas aos 14 

Centros de Saúde que integram a ULS do Nordeste decor-

reram durante os meses de janeiro e de fevereiro e tive-

ram como principal objetivo a partilha de experiências e 

de sugestões nas mais diversas áreas ligadas ao bom fun-

cionamento dos Centros de Saúde, transversais às Unida-

des de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP) e às Uni-

dades de Cuidados na Comunidade (UCC). 

A última visita, que decorreu no Centro de Saúde de Mo-

gadouro, teve início com uma reunião na qual estiveram 

presentes o presidente do Conselho de Administração, 

Dr. Carlos Vaz, a Diretora Clínica para os Cuidados de Saú-

de Primários, Dr.ª Manuela Santos, o Diretor de Enferma-

gem, Enf.º Urbano Rodrigues, a assessora de Enfermagem 

da Direção Clínica dos Cuidados de Saúde Primários, Enf.ª 

Adelaide Baptista, e os elementos da Direção do Centro 

de Saúde. Foram abordadas diversas temáticas relaciona-

das com a gestão, nomeadamente o ponto de situação 

em relação aos recursos humanos, o número de utentes 

inscritos, o funcionamento da Unidade Móvel, os horá-

rios, os programas e projetos de intervenção e de promo-

ção da saúde, o manual de acolhimento, o regulamento 

interno e o manual de articulação. 

 Seguiu-se um  espaço para os profissionais que quises-

sem partilhar experiências, sugestões de melhoria ou re-

clamações e, por fim, realizou-se a reunião final entre os 

elementos do Conselho de Administração e todos os pro-

fissionais do Centro de Saúde, na qual foi realçada a im-

portância do trabalho desenvolvido nos CSP e foi enalteci-

do o empenho de todos para o cumprimento de objetivos 

e para os bons resultados alcançados, que se traduzem 

em mais e melhores cuidados de saúde prestados à popu-

lação. 

No final destas visitas, a Diretora Clínica para os Cuidados 

de Saúde Primários realça que é “motivo de orgulho” a 

UCSP de Mogadouro apresentar o mais alto Índice de 

MAIO 2019 
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 MARÇO 2018 

Desempenho Global (IDG), quer a nível da área geográfi-

ca da ARS Norte, quer a nível nacional, tendo por base 

valores que reportam a dezembro de 2018 e disponibili-

zados no Portal BI-CSP à data da visita, e também o facto 

de a UCC de Macedo de Cavaleiros integrar as 12 UCC a 

nível nacional com o IDG mais elevado. 

O Departamento de CSP da ULS Nordeste realça ainda que 

é, com espírito de equipa, diagnóstico da situação, organi-

zação, monitorização e avaliação contínua num ambiente 

de diálogo constante entre todos os elementos das diversas 

equipas que se consegue desenvolver trabalho de qualida-

de em prol dos utentes. 

MAIO 2019 
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Congresso Nacional das Tecnologias da Saúde 

reuniu 210 participantes em Bragança 

A Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste associou-se 

ao Instituto Politécnico de Bragança na organização do 

Congresso Nacional das Tecnologias da Saúde, que reuniu 

210 participantes de todo o País, nos dias 5, 6 e 7 de abril, 

em Bragança. 

Este evento resultou do empenho de um grupo de profis-

sionais da ULS do Nordeste, que, juntamente com docen-

tes da Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico 

de Bragança, uniram esforços no sentido de realizar na 

cidade de Bragança um congresso de âmbito nacional, 

para promover a reflexão e a partilha de conhecimentos 

nesta área da Saúde. 

O Congresso teve início no dia 05 

abril, tendo marcado presença, na 

sessão de abertura, o Enfermeiro Di-

retor da ULS do Nordeste, o Enf.º Ur-

bano Rodrigues, o Vice-presidente do 

IPB, Prof.º Luís Pais, o Presidente da 

Câmara Municipal de Bragança, Dr. 

Hernâni Dias, e o Presidente do Con-

gresso, Dr. Altino Cunha. 

Nas palavras de boas-vindas aos con-

gressistas, o Enf.º Urbano Rodrigues 

enalteceu o empenho e dedicação do 

grupo de profissionais da ULS do Nor-

deste que esteve envolvido na organi-

zação da primeira edição deste Con-

gresso, bem como o programa cientí-

fico de “excelente qualidade”, com 

temas atuais que abrangem as reali-

dades dos Cuidados de Saúde Primá-

rios e Hospitalares. 

Do programa fizeram também parte temas relacionados 

com a inteligência artificial, a investigação e os grandes 

desafios do futuro para as áreas das Tecnologias da Saú-

de. 

Os oradores, entre os quais colaboradores da ULS do Nor-

deste, de reconhecido mérito nacional e, até, internacio-

nal, procuraram criar nos participantes estímulos para 

abraçar novos desafios nesta área da Saúde. 

Na sessão de encerramento, que decorreu no dia 06 de 

abril, esteve presente a Diretora Clínica para os Cuidados 
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de Saúde Primários da ULS do Nordeste, Dr.ª Manuela 

Santos, a Prof.ª Adília Fernandes, em representação do 

Instituto Politécnico de Bragança, o Presidente do Institu-

to Politécnico de Coimbra, Prof. Jorge Conde, e o Presi-

dente do Congresso, Dr. Altino Cunha. 

Nesta sessão, a Diretora Clínica para os Cuidados de Saú-

de Primários da ULS do Nordeste enalteceu a importância 

do evento e o empenho dos elementos envolvidos na or-

ganização deste Congresso na cidade de Bragança, que foi 

um sucesso em termos de participação e de qualidade das 

intervenções, num fim-se-semana com eventos sobre a 

mesma temática a decorrer em paralelo nas zonas do Por-

to, Coimbra e Lisboa. 

No final, o Presidente do Congresso, profissional na área 

da Radiologia na ULS do Nordeste, agradeceu a participa-

ção de todos e salientou a vontade de, no próximo ano, 

este Congresso ser ainda mais abrangente em termos das 

temáticas abordadas e dos profissionais envolvidos. 

MAIO 2019 
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Bragança acolheu mais de 200 participantes 

no 5.º Fórum Nacional do Bloco Operatório 

“Longe mas Perto nos Grandes Desafios” foi o lema do 5.º 

Fórum Nacional de Bloco Operatório, promovido pela 

AESOP – Associação de Enfermeiros de Sala de Operações 

Portugueses, em parceria com a Unidade Local de Saúde 

(ULS) do Nordeste, e que reuniu em Bragança, nos passa-

dos dias 04 e 05 de abril, mais de 200 participantes, oriun-

dos de todo o país.   

Este evento revelou-se um espaço 

dinâmico de debate e partilha de 

questões transversais a todos os 

atores dos blocos operatórios na-

cionais, com destaque para o Pro-

jeto STOP Infeção, a colheita de 

órgãos para transplante e o 3º De-

safio Global da Segurança do Paci-

ente – Uso Seguro de Medicamen-

tos.  

Oferecendo um programa de exce-

lente nível científico, que contou com inúmeras interven-

ções a cargo de profissionais da ULS Nordeste, o Fórum 

disponibilizou ainda workshops com vista à atualização de 

conhecimentos pelos profissionais da área e à melhoria 

contínua das práticas clínicas. 

O Enfermeiro Diretor da ULS Nordeste, Urbano Rodrigues, 
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presente na sessão de abertura da iniciativa, em repre-

sentação do Presidente do Conselho de Administração, 

congratulou-se, desta forma, com a realização de tão re-

levante evento na região transmontana, apontando-o 

quer como uma oportunidade para mostrar externamen-

te o resultado do trabalho que tem vindo a ser desenvol-

vido nos blocos operatórios desta Unidade Local de Saú-

de, quer como uma possibilidade de evolução do mesmo 

através do intercâmbio de saberes e experiências. 

Um balanço extremamente positivo que foi consensual 

por parte de todos os envolvidos – na organização e na 

participação – deste 5.º Fórum Nacional de Bloco Opera-

tório e que constitui assim motivo de orgulho para a ULS 

Nordeste. 

MAIO 2019 
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ULS do Nordeste promove I Encontro de 

Doentes com Esclerose Múltipla em Mirandela 

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

Serviço de Neurologia, promoveu o I Encontro de Doentes 

com Esclerose Múltipla e seus Familiares, no dia 29 de 

maio, no Museu da Oliveira e do Azeite, em Mirandela. 

Esta iniciativa, realizada no âmbito do Dia Mundial da Es-

clerose Múltipla, que se assinala hoje, dia 30 de maio, 

teve como principal objetivo a partilha de conhecimentos 

entre profissionais de saúde e os doentes e seus familia-

res, bem como a partilha de experiên-

cias entre as pessoas que vivem com a 

doença. 

Na sessão de boas-vindas, marcaram 

presença, em representação da ULS 

do Nordeste, a assessora da Direção 

Clínica dos Cuidados de Saúde Hospi-

talares e diretora do Serviço de Neu-

rologia, Ilda Matos, e a assessora da 

Direção de Enfermagem, Laurinda 

Martins, em representação do Município de Mirandela, a 

vereadora com o pelouro da Saúde, Vera Preto, e em re-

presentação da Associação Nacional de Esclerose Múltipla 

(ANEM), Vera Ribeiro. 

Seguiu-se a intervenção da Dr.ª Ilda Matos, que abordou 

a Esclerose Múltipla, uma doença crónica inflamatória 

que afeta o sistema nervoso central através do próprio 

sistema imunitário, do ponto de vista do médico. 
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O papel do enfermeiro na equipa multidisciplinar que 

acompanha os doentes com esta patologia foi abordado 

pela enfermeira Graça Urbano e as alterações urológicas 

e sexuais resultantes da doença foi o tema abordado pela 

enfermeira Fátima Lopes. 

Por último, o tema dos direitos e deveres dos doentes 

com esclerose múltipla foi abordado pela Dr.ª Carla Fer-

reira, da TEM – Associação Todos com 

a Esclerose Múltipla. 

Esta iniciativa, organizada pela ULS do Nordeste, com o 

apoio da Câmara Municipal de Mirandela e da ANEM, in-

seriu-se no trabalho que tem vindo a ser desenvolvido ao 

nível do aumento da literacia em Saúde da população do 

distrito de Bragança. 

Equipa de Medicina Dentária apresentou  

trabalho no IV Encontro do SNS 

A equipa de Medicina Dentária dos Cuidados de Saúde 

Primários da Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste 

esteve representada no 4.º En-

contro Nacional de Medicina 

Dentária no SNS – Serviço Naci-

onal de Saúde – realizado em 

Matosinhos nos dias 23 e 24 de 

maio - onde apresentou o tra-

balho que tem vindo a desen-

volver junto da população da 

sua área de abrangência.  

A iniciativa, realizada pela Asso-

ciação Portuguesa dos Médicos 

Dentistas dos Serviços Públicos 

(APOMED), teve precisamente 

como objetivo a partilha de experiências, com vista à me-

lhoria dos cuidados de saúde oral prestados no SNS.   
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Nesse sentido, a coordenadora da equipa de Medicina 

Dentária dos Cuidados de Saúde Primários da ULS Nordes-

te, Susana Silva, oradora na mesa redonda sobre 

"Atividade médico-dentária nos Serviços Públicos das di-

ferentes regiões", deu a conhecer o que faz esta equipa, 

constituída por 5 médicas dentistas, no distrito de Bragan-

ça. 

Além do trabalho desenvolvido em particular em consul-

tório, nos Centros de Saúde, a equipa está envolvida em 

múltiplas intervenções, nomeadamente no cumprimento 

do Plano Nacional de Promoção da Saúde Oral (PNPSO), 

na gestão do programa Cheque-Dentista, na participação 

nos projetos SOBE e PASSEzinho, na integração ativa na 

equipa de Saúde Materna da ULS Nordeste, na formação 

dirigida a profissionais de saúde da instituição e também 

a agentes externos da comunidade (por 

exemplo, em contexto de Saúde Escolar), 

no envolvimento em projetos diversos 

realizados em parceria com as autarquias 

da região e ainda na participação em ati-

vidades da Liga Portuguesa Contra o Can-

cro e da Associação Portuguesa de Medi-

cina Dentária Hospitalar.  

Todo este trabalho é amplamente deba-

tido em reuniões de planificação e moni-

torização realizadas trimestralmente.   

De salientar os resultados positivos que têm sido alcança-

dos pela equipa de Medicina Dentária dos Cuidados de 

Saúde Primários da ULS Nordeste. Segundo Susana Silva, 

registou-se o aumento do número de crianças livres de 

cárie dentária, a diminuição da gravidade deste problema 

de saúde, o aumento do acesso à consulta da população 

em geral, assim como o aumento da duração dessa mes-

ma consulta. 

Contudo, a coordenadora da equipa considera que o in-

vestimento na promoção da saúde oral deve ser não só 

manter-se como ser reforçado, de acordo com as metas 

preconizadas pela Organização Mundial de Saúde, e de 

modo a disponibilizar cada vez mais e melhores cuidados 

nesta área. 
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A Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste apresenta 

uma das taxas de cobertura vacinal mais elevadas da regi-

ão Norte, situando-se, em 2018, nos 99,13%. 

Os dados são divulgados pelo Departamento de Saúde 

Pública da Administração Regional de Saúde do Norte, no 

âmbito da Semana Europeia da Vacinação, que se assina-

lou de 24 a 30 de abril, tendo por base a Avaliação do Pro-

grama Nacional de Vacinação (2008 a 2018). 

A ULS do Nordeste apresenta ainda uma taxa de 97,24% 

ao nível da proporção de raparigas vacinadas contra vírus 

do papiloma humano (HPV).  

De realçar que a ULS do Nordeste tem vindo a aumentar 

as taxas de cobertura vacinal nos últimos 10 anos, tendo 

passado de 94,42%, em 2008, para 99,13%, em 2018. 

A vacinação previne o aparecimento de doenças, torna 

possível a sua erradicação, eliminação ou controle e pro-

tege as pessoas contra doenças que provocam sofrimento 

e podem, até, levar à morte. 

As vacinas contribuem para salvar mais vidas e prevenir 

mais casos de doença do que qualquer tratamento médi-

co, melhoram o bem-estar da população, têm um impac-

to positivo na eficiência e sustentabilidade dos serviços de 

saúde e são um fator de desenvolvimento. 

O progresso da investigação científica e da tecnologia vão 

disponibilizando melhores vacinas e vacinas contra um 

maior número de doenças. 

Em Portugal, o Programa Nacional de Vacinação foi criado 

em 1965 e está em permanente revisão e melhoria, com 

o objetivo de vacinar o maior número de pessoas com as 

vacinas mais adequadas, o mais precocemente possível, 

de forma duradoura, promovendo a proteção individual e 

a Saúde Pública. 

O sucesso ao nível da taxa de cobertura da vacinação na 

área de abrangência da ULS do Nordeste deve-se, em 

grande parte, ao empenho dos profissionais de saúde da 

instituição, que têm desenvolvido esforços no sentido de 

sensibilizar a população para a importância da prevenção 

de doenças através das vacinas. 

MAIO 2019 

ULS do Nordeste com elevada taxa de  

cobertura de vacinação 



24 

 

Miranda do Douro 

Torre de Moncorvo Freixo de Espada à Cinta 

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

senvolver, em colaboração com o Instituto Português do 

Sangue e da Transplantação (IPST) e o Centro Hospitalar 

do Porto (CHP), um programa de colheita de órgãos e 

tecidos para transplante. 

Este programa teve início formal em 2016, com a autori-

zação superior nesse sentido, pela Direção Geral da Saú-

de e pelo IPST. Após formação específica dos intervenien-

tes locais neste processo e da adaptação dos documentos 

com vista à adoção, na ULS Nordeste, das melhores práti-

cas internacionais neste campo, foram realizadas, em 

2016, as duas primeiras colheitas, das 12 até agora efetu-

adas nesta entidade. 

O processo de colheita de órgãos e tecidos começa pela 

identificação do potencial dador, 

envolvendo diversos serviços clíni-

cos da Unidade Local de Saúde, co-

mo Urgência, Internamento e Medi-

cina Intensiva. 

Após essa identificação, é efetuado 

por uma equipa médica o diagnósti-

co de morte cerebral. A autorização 

de colheita, que é o passo seguinte, 

envolve a articulação do Coordena-

dor Hospitalar de Doação da ULS 

Nordeste, Dr. Domingos Fernandes, 

com o Gabinete de Coordenação de 

Colheita e Transplantação de Ór-

gãos do IPST e do CHP.  

Finalmente é realizada a colheita, 

no Bloco Operatório, com uma equi-

pa clínica multidisciplinar especializada, constituída por 

elementos da Unidade Local de Saúde do Nordeste e do 

Centro Hospitalar do Porto.  

De acordo com a legislação portuguesa, todas as pessoas 

são consideradas potenciais dadoras, desde que não ex-

pressem oposição à dádiva no Registo Nacional de Não 

Dadores (RENNDA). Cumpridos os requisitos, a doação é, 

aliás, um gesto altruísta, considerado como o maior ato 

de bondade entre os seres humanos, uma vez que possi-

bilita, através do transplante, a melhoria da qualidade de 

vida e muitas vezes a continuidade da própria vida. Pelo 

que a ULS Nordeste se congratula com o empenho dos 

profissionais que, desde o início do programa, têm cola-

borado com o IPST e o CHP nesta nobre missão.  

ULS do Nordeste colabora com IPST E CHP 

em programa de colheita de órgãos e tecidos 

MAIO 2019 
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ULS Nordeste disponibiliza consulta de dor 

crónica com equipa multidisciplinar 

A Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste disponibiliza 

uma Consulta da Dor Crónica, realizada por uma equipa 

multidisciplinar, em Bragança e em Macedo de Cavaleiros. 

Esta consulta tem como objetivos reduzir a prevalência da 

dor crónica não controlada na população da região da 

área de abrangência da ULS Nordeste, melhorar a quali-

dade de vida dos doentes, promover o acesso evitando 

deslocações desnecessárias, assim como racionalizar a 

prescrição e consumo dos medicamentos analgésicos 

(opióides e outros) e otimizar os recursos disponíveis.  

Com alternância semanal entre os Hospitais de Bragança 

e de Macedo de Cavaleiros, a Consulta da Dor Crónica 

tem lugar às terças-feiras, entre as 14 e as 17 horas, na 

Consulta Externa destas Unidades Hospitalares. 

A equipa multidisciplinar responsável por esta consulta é 

constituída por um médico especialista em Anestesiolo-

gia, Miguel Pereira, 

uma enfermeira es-

pecialista em Enfer-

magem Médico-

Cirúrgica, Paula Per-

digoto, e uma psicó-

loga, Filipa Prior, con-

tando ainda com o 

apoio de um assisten-

te técnico e de um 

assistente operacio-

nal.   

A referenciação de 

doentes para esta 

consulta pode ser 

feita quer pelos médicos das diversas especialidades hos-

pitalares da ULS Nordeste, quer por médicos de Medicina 

Geral e Familiar. Tal como as outras consultas, a Consulta 

da Dor tem critérios próprios de referenciação, sendo que 

os doentes são encaminhados para a Unidade Hospitalar 

de Bragança ou para a Unidade Hospitalar de Macedo de 

Cavaleiros segundo a sua área de residência e/ou a pedi-

do do doente ou da família. 

Por sua vez, o encaminhamento para apoio na área de 

Psicologia é feito diretamente da Consulta da Dor e de-

corre às sextas-feiras, das 9h às 13h, no Centro de Saúde 

de Santa Maria, em Bragança. 

Esta é mais uma medida da ULS Nordeste com vista a dis-

ponibilizar aos seus doentes cada vez mais e melhores 

cuidados de saúde, de acordo com as suas necessidades e 

com aquela que é a missão desta entidade.  
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A Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste apoia o pro-

jeto “Alheira com clara de ovo”, direcionado para doentes 

hemodialisados.  

Este projeto, que pretende fazer o enriquecimento protei-

co da alheira tradicional possibilitando a introdução deste 

alimento na dieta de doentes com necessidades específi-

cas, é da autoria do Dr. Nunes de Azevedo, nefrologista 

na TECSAM e na ULS do Nordeste, do Dr. Pedro Azevedo, 

nefrologista na TECSAM, da Prof.ª Dr.ª Flora Correia, nu-

tricionista no Centro Hospitalar de São João e Professora 

Catedrática da Faculdade de Ciências da Nutrição da Uni-

versidade do Porto, e da Dr.ª Rosária Rodrigues, nutricio-

nista e responsável do Serviço de Nutrição e Alimentação 

da ULS Nordeste, e está a ser desenvolvido com a empre-

sa de Mirandela Eurofumeiro. Tem ainda o apoio da Soci-

edade Portuguesa de Nefrologia e da Câmara Municipal 

de Mirandela. 

No dia 11 de março decorreu uma sessão de apresenta-

ção deste projeto, no Museu da Oliveira e do Azeite de 

Mirandela, na qual marcou presença o presidente da ULS 

do Nordeste, Dr. Carlos Vaz. O representante máximo da 

instituição salientou que a ULS do Nordeste apoia e está 

disponível para continuar a apoiar projetos que contribu-

am para a melhoria da qualidade de vida dos doentes em 

Hemodiálise. 

Este evento contou ainda com a presença da presidente 

da Câmara Municipal de Mirandela, Dr. Júlia Rodrigues, 

do nefrologista Dr. Nunes de Azevedo, da nutricionista 

Prof.ª Dr.ª Flora Correia, da nutricionista Dr.ª Rosária Ro-

drigues, do representante da empresa Eurofumeiro, Sr. 

Rui Cepeda, e da nefrologista Dr.ª Conceição Mota, em 

representação da Sociedade Portuguesa de Nefrologia. 

Sendo a alheira uma iguaria muito apreciada na região 

transmontana e no País, pretendeu-se com este projeto 

tornar a dieta do doente hemodialisado adequada, sem 

perder o prazer de saborear uma boa refeição, de acordo 

com as suas preferências culturais e individuais. 

Através da adaptação da receita da alheira tradicional e 

do seu enriquecimento proteico com clara de ovo, chegou

-se a uma alheira com alto teor de proteínas (> 20% do 

valor energético total), um teor médio de gordura satura-

da e um alto teor de gordura monoinsaturada, e com um 

teor médio de sal, tendo-se reduzido o teor de sal em 

64,7% em comparação com a alheira tradicional. 

MAIO 2019 

ULS do Nordeste apoia projeto “alheira com 

clara de ovo” 
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Os médicos internos que estão a desenvolver a sua for-

mação geral na Unidade Hospitalar de Bragança entrega-

ram um conjunto de brinquedos e de livros à Unidade 

Local de Saúde (ULS) do Nordeste, angariados numa cam-

panha realizada entre os dias 23 e 29 de abril. 

Através desta iniciativa, de cariz voluntário, os médicos 

internos procuraram contribuir para tornar a experiência 

das crianças que passam pelos serviços hospitalares mais 

aprazível, oferecendo os brinquedos angariados às Unida-

des Hospitalares de Bragança e de Mirandela, onde serão 

disponibilizados nos Serviços de Pediatria, de Urgência e 

na Consulta Externa. 

Os materiais angariados no âmbito desta campanha irão 

contribuir para oferecer ainda melhores condições às cri-

anças que, devido a situações de doença, passam pelos 

serviços diferenciados da ULS do Nordeste, tornando o 

espaço hospitalar ainda mais acolhedor e reforçando a 

humanização dos cuidados de saúde. 

Tendo em conta que a quantidade de brinquedos e de 

livros angariada no âmbito desta iniciativa superou as ex-

petativas dos médicos internos, alguns artigos serão ainda 

doados a outra instituição da cidade de Bragança. 

De realçar que durante a campanha foram criados pontos 

de recolha no hall de entrada e no Serviço de Consulta 

Externa da Unidade Hospitalar de Bragança e em alguns 

estabelecimentos da cidade, nomeadamente no Café Cha-

ve d`Ouro, na Marron- Oficina da Castanha e na Pastelaria 

e Chocolataria “O Canelão”. 

O conselho de administração da ULS do Nordeste agrade-

ce os materiais doados no âmbito desta campanha levada 

a cabo pelos médicos internos, que irão contribuir para o 

aumento do bem-estar das crianças que passam pelos 

serviços hospitalares do distrito de Bragança. 

MAIO 2019 

Médicos internos entregam brinquedos à ULS 

do Nordeste  
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ULS do Nordeste associou-se à promoção da 

higiene das mãos 

A Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste assinalou o 

Dia Mundial da Higiene das Mãos – 05 de maio – com 

um conjunto de iniciativas de sensibilização para a im-

portância desta medida decorridas em toda a sua área 

de abrangência, quer internamente, quer na comunidade. 

Do vasto programa comemorativo, dinamizado pelo Gru-

po de Coordenação Local do Programa de Prevenção e 

Controlo de Infeções e de Resistência aos Antimicrobia-

nos (GCL-PPCIRA), destacou-se a realização de uma cami-

nhada entre as piscinas de Bragança e o Largo do Municí-

pio, seguindo-se a elaboração de uma mão humana gigante. 

Esta atividade reuniu cerca de 250 pessoas, entre profis-

sionais da ULS Nordeste, o Conselho de Administração, 

dirigentes e colaboradores da Câmara Municipal, comu-

nidade educativa do Centro Escolar da Sé, instituições 

particulares de solidariedade social e muitos cidadãos 

que se quiseram associar à iniciativa. 

Cumpriu-se assim um desafio da Organização Mundial da 

Saúde e da Direção Geral da Saúde, sob o mo-

te “Cuidados Seguros para TODOS – Está nas Tuas 

MÃOS”, reforçando que a higienização das mãos é uma 

medida simples, barata, eficiente, ao alcance de todos e 
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que a todos diz respeito, sejam profissionais de saúde ou 

cidadãos em geral. 

O GLS-PPCIRA da ULS Nordeste lançou também um desa-

fio a todos os profissionais de saúde desta entidade para 

desenvolverem nos serviços uma atividade relacionada 

com a temática, no âmbito da sensibilização para o cum-

primento das precauções básicas do controlo da infeção, 

como é o caso da higiene das mãos. 

No âmbito deste desafio foram destacadas as melhores 

iniciativas, tendo sido destacado o Serviço de Medicina 

Física e Reabilitação – Unidade Hospitalar de Macedo de 

Cavaleiros na categoria “Envolvimento dos Profissionais”, 

a Unidade de Cuidados Intensivos – Unidade Hospitalar 

de Bragança na categoria “Empoderamento do Doente” 

e o Centro de Saúde de Freixo de Espada à Cinta na cate-

goria “Originalidade”. 

Em Bragança 

A Unidade de Cuidados na Comunidade de Bragança de-

senvolveu, durante o mês de maio, um conjunto de inici-

ativas de sensibilização para a importância da Higiene 

das Mãos, direcionadas para a comunidade educativa. 

Estas ações tiveram como principal objetivo sensibilizar 

miúdos e graúdos para a importância deste gesto sim-

ples, que está ao alcance de todos e é de extrema rele-

vância no controlo da infeção. 

No dia 05 de maio, os profissionais da UCC e a comunida-

de educativa do Centro Escolar da Sé associaram-se à 

construção de uma mão humana gigante na sequência 

do desafio da Organização Mundial da Saúde e da Dire-

ção Geral da Saúde, sob o mote “Cuidados Seguros para 

TODOS – Está nas Tuas MÃOS”. 

 No dia 06 de maio, uma turma do curso profissional Téc-

nico Auxiliar de Saúde da Escola Emídio Garcia deslocou-

se ao Centro de saúde de Santa Maria, onde se realizou 

uma ação de sensibilização, com especial enfoque na 

Descontaminação de dispositivos médicos e na Importân-

cia da Higiene das mãos no controlo da infeção, não só 

pelos profissionais de saúde, mas também da comunida-
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de em geral. 

Durante todo o mês de maio, foram também realizadas 

sessões sobre esta temática direcionadas para o ensino 

pré-escolar nos Agrupamentos de Escolas Abade Baçal e 

Emídio Garcia, que tiveram como principal objetivo a 

sensibilização precoce para a adoção do hábito da lava-

gem das mãos para a vida, com alusão aos momentos 

indicados para efetuar a lavagem e com a demonstração 

e prática da técnica correta de higienização das mãos, 

tendo ainda sido distribuídos folhetos informativos sobre 

esta temática para as crianças entregarem aos pais e fa-

miliares. 

Em Alfândega da Fé 

A Unidade de Cuidados na Comunidade de Alfândega da 

Fé, os elos locais do PPCIRA – Programa de Prevenção e 

Controlo de Infeções e das Resistências aos Antimicrobia-

nos e o infantário da Santa Casa da Misericórdia dinami-

zaram atividades sobre a temática da higienização das 

mãos direcionadas para os auxiliares e educadores, ten-

do em vista a prevenção de infeções.  

Em Freixo de Espada à Cinta 

A equipa do Centro de Saúde de Freixo de Espada à Cinta 

criou um espaço alusivo ao tema “SALVE VIDAS: Higienize 

as suas mãos”, através do qual sensibilizou os utentes e a 

população em geral para a importância da higiene das 

mãos.  

A higiene das mãos é a medida mais importante para 

evitar a transmissão de vírus e bactérias e prevenir as 

infeções associadas aos cuidados de saúde. 
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A Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) de Miran-

dela promoveu sessões de sensibilização sobre 

“Precauções Básicas no Controlo de Infeção” direciona-

das para cuidadores formais das Instituições Particulares 

de Solidariedade Social, que decorreram entre os meses 

de fevereiro de 2018 e abril de 2019. 

Estas sessões, num total de 30, abrangeram os colabora-

dores da Santa Casa da Misericórdia de Mirandela, inclu-

indo o Lar de São Pedro Velho e de Vale Salgueiro, o Cen-

tro Social e Paroquial do Romeu, o Centro Social e Paro-

quial de Torre Dona Chama e a Casa do Menino Jesus em 

Pereira.   

Participaram nestas ações 103 colaboradores de IPSS, na 

sua maioria auxiliares do apoio domiciliário, operadoras 

de lavandaria, ajudantes de ação direta e auxiliares de 

serviços gerais, bem como alguns técnicos superiores afe-

tos às respetivas instituições.  Estas sessões, que decorre-

ram no âmbito da operacionalização do projeto comuni-

tário "Cuidando do Cuidador", tiveram como objetivos 

sensibilizar para a prática e importância das Precauções 

Básicas no Controlo da Infeção, bem como capacitar os 

profissionais de conhecimentos que lhes permitam saber 

adotar a melhor precaução, de acor-

do com a situação, a fim de evitar a 

transmissão da infeção. Pretende-se 

assim definir estratégias preventivas 

que permitem reduzir as infeções, 

sendo que a maioria das medidas 

preventivas são simples e requerem 

poucos recursos. 

Os conteúdos abordados incidiram 

sobre a importância da higienização 

das mãos (lavagem e desinfeção das mesmas), etiqueta 

respiratória, utilização de Equipamento de Proteção Indi-

vidual, descontaminação de equipamentos, higienização 

do ambiente e superfícies, manuseamento seguro da rou-

pa suja e limpa, recolha segura de resíduos e colocação/

isolamento de doentes. 

Tendo em conta que as Infeções cruzadas são uma das 

causas de internamento hospitalar, estas ações vêm re-

forçar o trabalho desenvolvido pelos diferentes serviços 

da ULS do Nordeste ao nível da promoção da saúde e da 

prevenção da doença. 

As precauções Básicas no Controlo de Infeção destinam-

se a prevenir a transmissão cruzada de fontes de infeção 

conhecidas ou não e aplicam-se a todos os doentes/

utentes independentemente de se conhecer o seu estado 

infecioso. Estas medidas destinam-se a garantir a segu-

rança do utente, do profissional e de todos os que en-

tram em contacto com os serviços de saúde. 

No âmbito destas sessões, os profissionais de saúde real-

çam que “não existem doentes de risco, mas existem pro-

cedimentos de risco”. 

MAIO 2019 

UCC de Mirandela sensibiliza cuidadores para 

as medidas de prevenção de infeções 



32 

 

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

Unidade de AVC, assinalou, no dia 29 de março, o Dia Na-

cional do Doente com AVC, com uma ação de sensibiliza-

ção sobre a importância de controlar os fatores de risco 

da doença junto da população. 

Esta atividade, que decorreu no recinto da Feira de S. Pe-

dro, em Macedo de Cavaleiros, reuniu profissionais da 

Unidade de AVC, do Serviço de Nutrição e Alimentação e 

do Serviço de Medicina Física e Reabilitação, que, dentro 

das suas áreas de intervenção, sensibilizaram a população 

para a importância de adotar comportamentos saudáveis, 

realçaram os sinais de alerta da doença e explicaram o 

que fazer em caso de AVC. 

Tendo em vista a identificação de fatores de risco na po-

pulação, os profissionais de saúde efetuaram rastreios, 

através da avaliação da glicemia capilar, da tensão arteri-

al, do colesterol e do Índice de Massa Corporal, efetuan-

do, neste âmbito, ensinos adequados a cada situação. Os 

casos com necessidade de prescrição terapêutica foram 

encaminhados para os Serviços de Saúde da ULS do Nor-

deste, nomeadamente para o Médico de Família ou para 

o Serviço de Urgência, de acordo com a gravidade das 

situações. 

Durante a passada sexta-feira, foram muitas as pessoas 

que passaram pelo recinto da Feira de S. Pedro e efetua-

ram o rastreio, aproveitando ainda para esclarecer dúvi-

das sobre esta temática com os profissionais de saúde. 

O Acidente Vascular Cerebral (também designado por 

trombose ou derrame) constitui a principal causa de mor-

te, invalidez e de anos perdidos entre a população portu-

guesa.  

Prevenir a doença passa, desde logo, por adequar a forma 

de estar na sociedade, adotando um estilo de vida saudá-

MAIO 2019 

Dia Nacional do Doente com AVC assinalado 

com rastreios em Macedo de Cavaleiros 
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vel, tratando e controlando a hipertensão, a diabetes e o 

excesso de gordura no sangue (colesterol). 

Neste sentido, há medidas fundamentais a adotar, entre 

elas a redução da ingestão de gorduras, o aumento do 

consumo de legumes, preferir o peixe à carne, ingerir 3 a 

4 peças de fruta por dia, aumentar o consumo de produ-

tos integrais, moderar o consumo de leite, queijo e iogur-

tes (preferindo sempre os magros), promover o abandono 

do tabagismo, a diminuição do consumo de bebidas alco-

ólicas e a prática de atividade física regular.  

Em caso de AVC, o tratamento é tanto mais eficaz quanto 

mais cedo for iniciado. Por isso, é fundamental estar aten-

to aos sinais de alerta, denominados 3 f`s: aparecimento 

súbito de desvio da face, falta de força num braço, dificul-

dade em falar. Ao primeiro sinal, deverá ligar o número 

de emergência 112. 

De realçar ainda que o AVC é uma doença predominante 

nas pessoas idosas, mas pode aparecer em qualquer ida-

de. Por isso, a prevenção, através da adoção de hábitos 

de vida saudáveis, é fundamental em todas as idades. 
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Dia Mundial do Doente assinalado na ULSNE 

Assinalou-se, no dia 11 de fevereiro, o Dia Mundial do 

Doente, uma data instituída em 1992 pelo Papa João Pau-

lo II, no sentido de sensibilizar a sociedade civil para a 

necessidade de apoiar e ajudar todas as pessoas doentes.  

A Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste associa-se 

anualmente a esta efeméride e, nesse sentido, levou a 

efeito a comemoração nas três Unidade Hospitalares que 

a integram – Bragança, Macedo de Cavaleiros e Mirande-

la. 

Além da habitual celebração eucarística, seguida de uma 

visita aos doentes internados, os quais receberam uma 

lembrança alusiva à data, este ano a celebração incluiu 

também uma componente lúdico-cultural.  

Em Bragança a data reuniu utentes de diversas 

instituições do concelho, nomeadamente da 

ULS Nordeste (Serviço de Psiquiatria Agudos e 

UDEP – Unidade de Doentes de Evolução Pro-

longada), da APADI – Associação de Pais e Ami-

gos do Diminuído Intelectual, da ASCUDT – 

Associação Sociocultural dos Deficientes de 

Trás-os-Montes, do CEE – Centro de Educação 

Especial (da Santa Casa da Misericórdia) e da 

Academia dos Santos Mártires.  

Todos eles iniciaram este Dia Mundial do Do-

ente com uma manhã desportiva no Pavilhão 

Municipal Arnaldo Pereira, onde participa-

ram em jogos tradicionais e numa classe de 

zumba. 

À tarde, após participarem na Eucaristia e na 

distribuição de lembranças aos doentes inter-

nados, protagonizaram uma tarde musical, 

preenchida com dança e cantares.  

De referir que estes utentes participaram 

ainda numa atividade lúdico-educativa que consistiu na 

elaboração de um desenho alusivo ao Dia Mundial do 

Doente. A exposição dos trabalhos, que os autores visita-

ram no dia 11 de fevereiro, esteve patente no corredor 

da Consulta Externa até ao final do mês. E quer o cartaz, 

quer o postal elaborados no âmbito da efeméride, tive-

ram por base um desses desenhos, em particular elabora-

do por um utente da Academia dos Santos Mártires.  

A celebração do Dia Mundial do Doente na ULS Nordeste 

decorreu, como acontece todos os anos nos três hospi-

tais, por iniciativa conjunta do Serviço de Apoio Espiritual 

e Religioso e do Serviço de Apoio Social, com a colabora-

ção do Corpo de Voluntariado. 
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A Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste assinalou, 

uma vez mais, nas suas Unidades Hospitalares, a quadra 

pascal, reforçando assim a vertente de humanização dos 

cuidados de saúde que presta aos seus utentes. 

Promovida pelo Serviço de Apoio Social, em conjunto com 

o Serviço de Assistência Espiritual e Religiosa, e com o 

Voluntariado Hospitalar, a celebração desta efeméride 

procurou levar junto dos doentes, especialmente os que 

se encontram internados, um gesto particular de confor-

to, afeto e atenção.  

O programa iniciou no dia 09 de abril, na Unidade Hospi-

talar de Macedo de Cavaleiros, teve continuidade no dia 

11, na Unidade Hospitalar de Mirandela, e finalizou no dia 

12, na Unidade Hospitalar de Bragança.  

Após a tradicional missa e bênção de ramos, celebrada 

pelo capelão de cada Unidade Hospitalar, e acompanhada 

pelo coro formado pelos Voluntários e colaboradores, 

teve lugar uma visita aos doentes, a quem foram distribuí-

dos ramos executados pelo grupo de Voluntariado e um 

postal alusivo à quadra. 

Na Unidade Hospitalar de Bragança a cele-

bração pascal contou com a participação 

de diversas entidades de acolhimento de 

idosos do concelho, cujos utentes realiza-

ram manualmente ramos de flores e ou-

tros trabalhos artesanais, oferecidos nos 

diversos serviços clínicos.  

Centro Social e Paroquial (CSP) de S. Pedro 

de Serracenos, Palácio da Sabedoria, Cári-

tas Diocesana, CSP São Roque de Salsas, 

CSP de Santa Comba de Rossas, Santa Casa 

da Misericórdia, CSP de Coelhoso, CSP de Santo Condestá-

vel, Lar de Santa Vitória e Obra Social Padre Miguel asso-

ciaram-se desta forma a um importante momento de par-

tilha e afeto junto dos doentes e dos profissionais que 

deles cuidam.  

MAIO 2019 

ULS do Nordeste celebrou a Quadra Pascal 

junto dos doentes internados 
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A Unidade Local de Saúde de Bragança, através  das Uni-

dades de Cuidados na Comunidade (UCC) e dos Centros 

de Saúde, assinalou o Mês da Prevenção dos Maus Tratos 

na Infância, este ano sob o mote “Serei o que me deres… 

que seja amor”. 

Em Bragança, a equipa da UCC desenvolveu atividades 

direcionadas para a comunidade escolar, para a popula-

ção em geral, para grupos vulneráveis e para profissionais 

de saúde. 

No início do mês, a equipa de profissionais uniu-se para 

construir o laço azul, símbolo da prevenção dos maus tra-

tos, que foi colocado nas fachadas dos Centros de Saúde 

de Santa Maria e da Sé, tendo em vista a sensibilização da 

população para esta problemática. 

No âmbito desta data comemorativa, destaque ainda para 

a realização da dinâmica interativa jogo “Bem-me-queres, 

Bem-me-queres muito”, durante o mês de abril, nos Agru-

pamentos de Escolas de Bragança. No dia 24 de abril, para 

a ação de sensibilização “Parentalidade Positiva”, direcio-

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

ração para a parentalidade. E no dia 30 de abril, para a 

formação em serviço “Prevenção dos Maus tratos na cri-

ança”, direcionada para profissionais da ULS do Nordeste, 

no Centro de Saúde de Santa Maria. 

De referir que durante este mês, os profis-

sionais de saúde enfatizam a mensagem de 

que “a criança tem direito a um nível de 

vida digno, respondendo às suas necessida-

des físicas, psicoafectivas e sociais.  A pre-

venção dos maus tratos na infância e ado-

lescência começa em casa, com pequenos 

gestos que promovam a assertividade, a 

confiança e o respeito”. 

Durante este mês foi ainda distribuído um calendário com 

atividades saudáveis para desenvolver com as crianças em 

cada um dos dias do mês e é enaltecida a história do Laço 

Azul, como forma de alertar para esta problemática. 

A Campanha do Laço Azul (Blue Ribbon) iniciou-se em 

1989, na Virgínia, E.U.A., quando uma avó, Bonnie W. Fin-

ney, amarrou uma fita azul à antena do seu carro “para 

fazer com que as pessoas se questionassem”. 

A história que Bonnie Finney contou aos elementos da 

comunidade que se revelaram “curiosos” foi trágica e so-

bre os maus-tratos à sua neta, os quais já tinham morto o 

seu neto de forma brutal. E porquê azul? Porque apesar 

do azul ser uma cor bonita, Bonnie Finney não queria es-

quecer os corpos batidos e cheios de nódoas negras dos 

seus dois netos. O azul, que simboliza a cor das le-

sões, servir-lhe-ia como um lembrete constante para a 

sua luta na proteção das crianças contra os maus-tratos. 

A história de Bonnie Finney demonstra como o efeito da 

preocupação de um único cidadão pode ter no despertar 

das consciências do público em geral relativamente aos 

maus-tratos contra as crianças, na sua prevenção e na 

promoção e proteção dos seus direitos.  

ULS do Nordeste assinalou o Mês da Prevenção 

dos Maus Tratos na comunidade 
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TORRE DE MONCORVO 

Em Torre de Moncorvo, a equipa de Saúde Escolar do 

Centro de Saúde participou, no dia 02 de abril, na cons-

trução do laço azul e na decoração do Centro Escolar Vis-

conde Vila Maior com t-shirts com mensagens alusivas a 

esta temática feitas pelos alunos. 

Este ano, a campanha do Mês da Prevenção dos Maus-

Tratos na Infância tem como slogan "Serei o que me de-

res… que seja amor". 

Segundo a Direção Geral da Saúde, os maus-tratos em 

crianças e jovens dizem respeito a qualquer ação ou omis-

são não acidental, perpetrada pelos pais, cuidadores ou 

outrem, que ameace a segurança, dignidade e desenvolvi-

mento biopsicossocial e afetivo da vítima. Existem dife-

rentes tipos de maus tratos, nomeadamente a negligên-

cia, maus tratos físicos, abuso sexual ou maus tratos psi-

cológicos (abuso emocional).   

MACEDO DE CAVALEIROS 

A Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) de Macedo 

de Cavaleiros, através da equipa do Núcleo de Crianças e 

Jovens em Risco (NACJR), comemorou o Mês da Preven-

ção dos Maus Tratos a Crianças e Jovens com várias ações 

de sensibilização junto dos profissionais de saúde, dos 

utentes e da comunidade. 

Neste sentido, foi decorado o hall do Centro de Saúde 

com material alusivo a esta temática, nomeadamente 

cartazes, folhetos, laços e poemas, foi realizada uma ação 

de sensibilização direcionada para os profissionais de en-

fermagem do Centro de Saúde, foi passada informação 

relacionada com a prevenção dos maus tratos a crianças e 

jovens nos ecrãs disponíveis nas salas de espera e foram 

distribuídos marcadores de livros alusivos a esta data co-

memorativa. 

As atividades desenvolvidas contaram com a colaboração 

de alunas do 4.º 

ano de Enferma-

gem do Instituto 

Politécnico de Bra-

gança e de uma 

aluna do 4.º ano de 

Enfermagem do 

Instituto Politécni-

co da Guarda.   
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A Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) de Bragan-

ça, através da equipa de Saúde Escolar, comemorou o Dia 

Mundial da Saúde, assinalado a 07 de abril, com a dinami-

zação de diversas atividades direcionadas para a comuni-

dade educativa, no Agrupamento de Escolas Emídio Gar-

cia. 

No âmbito desta data comemorativa, este ano sobre a 

temática “Cobertura Universal de Saúde”, destaque para 

a realização, no dia 01 de abril, de um rastreio cardiovas-

cular direcionado para os docentes, assistentes operacio-

nais e encarregados de educação na EB2 Paulo Quintela. 

Foram ainda realizados os respetivos ensinos e foi distri-

buído um folheto alusivo a esta temática com conselhos 

úteis e um desafio para a comunidade adotar um estilo de 

vida mais saudável. 

No dia 03 de abril realizou-se uma sessão de sensibiliza-

ção sobre a utilização da Internet direcionada para os en-

carregos de educação, em parceria com a equipa do Cen-

tro de Respostas Integradas de Bragança. Sobre o tema 

“O meu quarto – uma janela para o mundo”, esta ação 

teve como principal objetivo alertar para os riscos do con-

sumo inapropriado da Internet pelos alunos e para a ne-

cessidade de os pais abordarem este tema com os filhos, 

tendo em vista a sua proteção, partilhando com eles es-

tratégias de autoproteção online. 

 Já nos dias 02, 04 e 05 de abril foram dinamizadas ses-

sões no âmbito dos Primeiros Socorros e Manobras de 

Suporte Básico de Vida para os alunos do 6.º ano, em par-

ceria com os Bombeiros Voluntários de Bragança. Estas 

ações tiveram como principal objetivo habilitar os estu-

dantes com competências ao nível da prevenção e da 

ação em caso de acidente ou de doença súbita.  

Esta formação reveste-se da maior importância tendo em 

conta que, segundo a Sociedade Portuguesa de Cardiolo-

gia, “não existe uma cultura de socorro enraizada na soci-

edade portuguesa e em 57% das paragens cardiorrespira-

Dia Mundial da Saúde assinalado junto da 

comunidade escolar em Bragança 
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tórias presenciadas não é realizada qualquer manobra de 

reanimação até à chegada do socorro”. 

No dia 5 de abril, foi realizada uma ação de sensibilização 

sobre o tema “HPV e Quê?”, na EB3/Sec. Emídio Garcia, 

dirigida aos alunos do 3.º Ciclo e Secundário, promovida 

pela Liga Portuguesa Contra o Cancro. Esta iniciativa teve 

como principal objetivo sensibilizar os jovens para as do-

enças associadas ao Papilomavírus Humano (HPV), melho-

rando também conhecimentos sobre os riscos associados 

às infeções por HPV, alertando ainda para a importância 

da prevenção através da vacinação e comportamentos 

seguros. 

No âmbito desta ação interativa, destaque para a promo-

ção do Quizz “Sabias Que?”, em ambiente de realidade 

virtual, onde são transmitidas informações ao aluno e co-

locadas questões para avaliar o conhecimento adquirido; 

para a distribuição de tatuagens temporárias que repre-

sentam o HPV, com possibilidade de serem vistas através 

de uma aplicação de realidade aumentada; para a presen-

ça de profissionais de saúde para enquadramento e escla-

recimento de dúvidas para a comunidade escolar; e para 

a distribuição de folhetos com informação sobre o que é o 

HPV, quais os riscos, como se transmite e como se previ-

ne. 

Uma das mais-valias desta intervenção da LPCC em con-

texto escolar é o facto de as atividades dinamizadas facil-

mente motivarem os adolescentes para uma conversa em 

casa com os pais, que poderão saber mais sobre o tema 

em www.hpv.pt  

http://www.hpv.pt/


40 

 MAIO 2019 

Formação sobre a intervenção dos profissionais 

de saúde em situações de violência 

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

Equipa de Prevenção da Violência em Adultos (EPVA), 

promoveu ações de formação sobre a intervenção dos 

profissionais de saúde em situações de violência interpes-

soal.  

As sessões, direcionadas para médicos, enfermeiros, psi-

cólogos, assistentes sociais e outros técnicos superiores 

da ULS do Nordeste, decorreram em Bragança, nos dias 

27 e 28 de fevereiro, e em Macedo de Cavaleiros, nos dias 

10 e 11 de março. 

Estas ações têm como principal objetivo sensibilizar os 

profissionais de saúde para a problemática da violência e, 

ao mesmo tempo, promover a aquisição de conhecimen-

tos e de competências para que possam identificar e in-

tervir em situações que envolvam as diferentes formas de 

violência interpessoal ao longo do ciclo de vida. Contribu-

em ainda para difundir informação de caráter legal, técni-

co e normativo acerca da intervenção em situações de 

maus tratos e de violência, nomeadamente de violência 

doméstica, para assegurar a articulação funcional intra e 

interinstitucional e ainda para divulgar o referencial técni-

co “violência interpessoal: abordagem, diagnóstico, inter-

venção dos serviços de saúde”. 

A formação foi ministrada por elementos da EPVA da ULS 

do Nordeste, tendo participado ainda nestas sessões, co-
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mo oradores convidados, o Procurador Coordenador da 

Comarca de Bragança, Dr. José Remísio Melhorado, e a 

Coordenadora do Núcleo de Apoio à Vítima de Violência 

Doméstica da ASMAB - Associação de Socorros Mútuos 

dos Artistas de Bragança, Dr. Teresa Fernandes.  

A EPVA da ULS do Nordeste foi nomeada a 02 de maio de 

2016 e é constituída pela Enf.ª Anabela Martins, enfer-

meira responsável no Centro de Saúde de Santa Maria 

(coordenadora), pela Dr.ª Cláudia Costa, Técnica Superior 

responsável no Gabinete Jurídico e Contencioso, pelo Dr. 

Mariano Marcos, médico no 

Centro de Santa Maria, pela Dr.ª 

Rita Asseiro, Técnica Superior de 

Saúde responsável na Unidade 

de Psicologia Clínica, e pela Dr.ª 

Maria João Sousa, Técnica supe-

rior no Serviço de Apoio Social – 

Unidade Hospitalar de Bragança. 

A EPVA da ULS do Nordeste está 

disponível através do email: ep-

va@ulsne.min-saude.pt ou do 

telemóvel: 967 273 677. 
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Jovens sensibilizados para a prevenção das doenças 

sexualmente transmissíveis e da violência 

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

de de Cuidados na Comunidade de Bragança e da Unidade 

de Saúde Pública, promoveu uma ação de sensibilização 

sobre a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis 

e sobre a violência no namoro, direcionada para os estu-

dantes do Agrupamento de Escolas Emídio Garcia, em Bra-

gança. 

Esta ação, que decorreu no mês de fevereiro, teve início 

com o seminário “Eu Amo-te, mas…”, que contou com a 

participação, como oradora, da Psicóloga do Núcleo de 

Apoio à Vítima da ASMAB - Associação de Socorros Mú-

tuos dos Artistas de Bragança. Na sua intervenção, a psicó-

loga alertou os jovens que não é aceitável qualquer tipo de 

violência, explicou os 

limites entre paixão, 

amor romântico, de-

pendência amorosa e 

amor obsessivo, sendo 

que nas últimas duas 

etapas é onde surge a 

violência. 

Através de uma lin-

guagem acessível aos 

jovens e utilizando o 

testemunho da cantora Rihanna, que também foi vítima 

de violência por parte do namorado, Teresa Fernandes 

sensibilizou os jovens para terem um papel ativo contra a 

violência, um problema que afeta pessoas de todas as ida-

des e de todas as classes sociais. 

Em Portugal, um em cada quatro jovens é vítima de violên-

cia no namoro. E o aumento da literacia sobre esta temáti-

ca é fundamental para prevenir situações de violência. 

Nesta ação, que contou com a participação de cerca de 

300 alunos do Ensino Secundário, elementos da Unidade 

de Saúde Pública da ULS do Nordeste sensibilizaram os 

jovens para as medidas de prevenção das doenças sexual-
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mente transmissíveis e para a importância de não terem 

comportamentos de risco. 

Neste sentido, foi realizada uma dinâmica de grupo com 

os estudantes, em que estes tiveram um papel ativo na 

identificação dos comportamentos de risco e nas formas 

de transmissão do HIV/SIDA. 

Foi ainda dado a conhecer o Gabinete de Apoio à Sexuali-

dade Juvenil do IPDJ – Instituto Português do Desporto e 

Juventude de Bragança, pela enfermeira da ULS do Nor-

deste Carla Maia, que funciona em parceria com a ULS  

do Nordeste. 

Neste espaço, os estudantes podem encontrar apoio na 

área do Planeamento Familiar, esclarecer dúvidas e acon-

selhamento sobre métodos de contraceção, sexualidade 

e saúde. 

Esta ação foi dinamizada pela Enfermeira da ULS Nordes-

te Olívia Maria, que integra a Equipa de Saúde Escolar do 

Agrupamento de Escolas Emídio Garcia, com o apoio da 

Associação de Estudantes, no âmbito da Semana dos Afe-

tos comemorada nesta Escola de Bragança. 
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A Equipa de Saúde Escolar de Macedo de Cavaleiros, em 

colaboração com o Programa Regional Educação Sexual 

em Saúde Escolar (PRESSE), proporcionou, de 6 a 10 de 

maio, aos alunos do 2.º Ciclo do Agrupamento de Escolas 

de Macedo de Cavaleiros a visita à exposição PRESSE PA-

PER da Sexualidade.  

Esta mostra dá aos estudantes a oportunidade de conhe-

cerem e compreenderem os vários assuntos ligados à 

vivência da sexualidade.  

O PRESSE PAPER da Sexualidade é composto por duas 

personagens, a Estela e o Sérgio, que estão presentes 

num percurso de 11 etapas (Conceito e expressões da 

Sexualidade; Puberdade; Sexualidade e Diversidade; Re-

lações afetivas; Enamoramento e amor; Prevenção de 

relações abusivas; entre outras), levando os alunos, em 

cada uma delas, a superar um desafio para poder passar 

à etapa seguinte. Quando chegarem ao final, os alunos 

levarão mais conhecimentos, que lhes permitirão viver a 

sexualidade de uma forma mais positiva. 

Tiveram oportunidade de visitar esta exposição todos os 

alunos das turmas de 5º e 6º anos, num total de 205 alu-

nos, acompanhados pelos seus professores. 

Alunos de Macedo de Cavaleiros  

aprenderam mais sobre sexualidade  

Sensibilização sobre sexualidade e violência 

no namoro em Mirandela 
A Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) de Miran-

dela promoveu duas sessões de sensibilização sobre 

“Sexualidade e seus Tabus” e “Violência no Namoro”, 

direcionadas para jovens.  

Estas sessões, que decorreram no Instituto politécnico de 

Bragança – Polo de Mirandela, no âmbito do CAJ - Centro 

de Atendimento a Jovens, tiveram como objetivos escla-

recer os jovens sobre a sexualidade e sensibilizá-los para 

as situações de violência no namoro, promovendo rela-

ções interpessoais saudáveis. 

No final da sessão foram disponibilizados os contactos 

das instituições onde os jovens podem recorrer para es-

clarecer dúvidas, nomeadamente os contactos da APAV e 

da ASMAB-NAVVD. 
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UCC de Macedo de Cavaleiros desenvolve 

projeto de recolha de roupa de criança 

A Unidade Local de Saúde (ULS) 

do Nordeste, através da Unidade 

de Cuidados na Comunidade 

(UCC) de Macedo de Cavaleiros, 

está a desenvolver um projeto de 

recolha de roupa de criança, dos 

0 aos 3 anos, com o objetivo de 

melhorar a qualidade de vida das 

famílias com problemas socioeco-

nómicos. 

O projeto “Vestir com ternura” 

surgiu na sequência das fragilida-

des socioeconómicas identifica-

das pelos profissionais de saúde 

ao longo das aulas de preparação 

para o parto e parentalidade, pre-

tendendo-se assim melhorar as 

condições destas famílias para 

que possam garantir um maior 

bem-estar às suas crianças. 

As famílias com necessidades se-

rão identificadas em articulação 

com a equipa de família e Serviço 

Social da instituição, que irão rea-

lizar visitas domiciliárias tendo 

em vista o levantamento das necessidades efetivas e o 

ajustamento da oferta às condições socioeconómicas dos 

agregados familiares. 

Para melhorar o conforto e bem-estar das crianças que 

mais precisam, o projeto “Vestir com ternura” irá funcio-

nar com a solidariedade da comunidade, apelando-se, 

por isso, à boa vontade de todos para doarem roupas de 

criança, dos 0 aos 3 anos, que já não usam, que já não 

serve ou que já não querem. 

A recolha das roupas é efetuada pela UCC de Macedo de 

Cavaleiros, integrada no Centro de Saúde, que a fará che-

gar a quem mais precisa, tendo em vista a melhoria dos 

cuidados prestados aos recém-nascidos. 
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Enfermeiros da ULS do Nordeste participaram 

em formação sobre acessos intra-ósseos 

Um grupo de enfermeiros da Unidade Local de Saúde do 

Nordeste participou, no dia 28 de março, num workshop 

de Acessos Intra-ósseos, promovido pela Ordem dos En-

fermeiros, através da Comissão Regional de Peritos de 

Enfermagem do Extra Hospitalar, em parceria com a 

VMER – Viatura Médica de Emergência e Reanimação de 

Bragança. 

Esta formação, que reuniu cerca de 35 enfermeiros, a sua 

maioria afetos ao Serviço de Urgência e a prestar serviço 

em VMER e em Ambulância SIV – Suporte Imediato de 

Vida, decorreu no auditório da Junta de Freguesia da Sé, 

Santa Maria e Meixedo, em Bragança. 

A ação formativa, ministrada pelo enfermeiro Eládio Car-

doso, do Serviço de Urgência do 

Centro Hospitalar e Universitário 

de Coimbra, incluiu uma compo-

nente teórica de apresentação 

da temática e uma componente 

prática, que permitiu aos profis-

sionais de enfermagem treinar a 

técnica de obtenção de acessos 

intra-ósseos em ossos de treino. 

Este workshop marcou o início 

da edição de 2019 da 

“Emergência com Norte”, uma iniciativa da Ordem dos 

Enfermeiros que teve início, no ano passado, a propósito 

do Dia Internacional do Enfermeiro e que pretende enal-

tecer a importância dos enfermeiros ligados à emergência 

hospitalar. 
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Formação em Suporte Básico de Vida  

intra-hospitalar para médicos internos 

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

mover formação em Suporte Básico de Vida Intra-

hospitalar para os Médicos Internos de Formação Geral, 

tendo em vista a sua capacitação para efetuar uma pri-

meira abordagem a uma vítima em estado crítico. 

O curso, ministrado de acordo com as mais recentes ori-

entações dos Conselhos Português e Europeu de Ressusci-

tação, insere-se na formação proporcionada pela ULS 

Nordeste aos Médicos Internos durante o período de in-

ternato efetuado nos diferentes serviços clínicos da insti-

tuição.  

As ações formativas, compostas por uma componente 

teórica e uma componente prática, irão abranger 45 mé-

dicos internos e decorrem durante três dias, sendo que já 

decorreram duas ações, nos dias 15 e 16 de abril, e a ter-

ceira está agendada para o dia 29 de abril. Nestas sessões 

é ainda distribuído, a cada um dos formandos, um manual 

sobre a intervenção em Suporte Básico de Vida, da auto-

ria da coordenação do Internato Médico na ULS do Nor-

deste. 

Esta formação reveste-se da maior 

importância tendo em conta que 

as hipóteses de sobrevivência de 

uma vítima de Paragem Cardior-

respiratória variam em função do 

tempo em que ocorre a paragem 

e o início das manobras adequa-

das à sua recuperação, diminuin-

do substancialmente a cada minu-

to que passa sem uma interven-

ção adequada. Esta primeira inter-

venção é assim fundamental até à 

chegada de apoio diferenciado e contribui mesmo para 
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Workshop sobre Suporte Básico de Vida  

Pediátrico para casais grávidos e cuidadores  

salvar vidas. 

Este curso foi organizado e coordenado pela Dr.ª Raquel 

Lima, médica no Serviço de Medicina Intensiva, e pela 

Dr.ª Elisabete Pinelo, coordenadora do Internato Médico 

nos Cuidados de Saúde Hospitalares, e teve como forma-

dores médicos de diferentes especialidades e enfermeiros 

do Serviço de Medicina Intensiva. 

A Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) de Bragança 

implementou workshops de Primeiros Socorros e Suporte 

Básico de Vida Pediátrico nas sessões de preparação para 

a parentalidade, que são realizadas no Centro de Saúde. 

A primeira formação sobre esta temática, direcionada para 

casais grávidos e para cuidadores de crianças, decorreu no 

dia 15 de março, e reveste-se da maior importância, tendo 

em conta que as crianças estão particularmente sujeitas a 

situações de obstrução da via aérea. 

A principal causa de paragem cardiorrespiratória na idade 

pediátrica é a hipoxia (baixa concentração de oxigénio nos 

tecidos orgânicos), como resultado de um processo de dete-

rioração progressiva da função respiratória e, posteriormen-

te, circulatória. Por isso, a prioridade na reanimação pediátri-

ca é a permeabilização da via aérea e a oxigenação. 

Os procedimentos a adotar no Suporte de Vida Pediátrico 

são idênticos aos dos adultos, mas, tendo em conta que as 

estruturas anatómicas das crianças são mais frágeis, todas 

as manobras têm que ser feitas com maior suavidade, para 

não causar traumatismos. 

Em situação de paragem cardiorrespiratória a intervenção 

inicial pode mesmo salvar vidas, pelo que esta formação é 

fundamental para pais e para cuidadores de crianças. 
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Cerca de 130 pessoas participaram na ação de formação 

em Suporte Básico de Vida Pediátrico, promovida pela 

Unidade Local de Saúde do Nordeste, no dia 03 de maio, 

no Auditório Paulo Quintela, em Bragança. 

Durante a manhã, os formadores Dr. Rui Terras Alexan-

dre, médico na ULS do Nordeste e coordenador da VMER 

de Bragança, e o Dr. José Fraga, médico no Serviço de Pe-

diatria na ULS do Nordeste, apresentaram os conceitos 

teóricos sobre o Suporte Básico de Vida Pediátrico 

(SBVP), desde a cadeia de sobrevivência 

pediátrica, ao algoritmo do SBVP e à obs-

trução da via aérea na idade pediátrica. 

À tarde, decorreu o mass training, que per-

mitiu aos formandos treinar em manequins 

o algoritmo do SBVP e os procedimentos 

em caso de obstrução da via aérea no laten-

te e em crianças a partir de um ano de ida-

de que se encontram conscientes. 

Esta ação reveste-se da maior importância, tendo em con-

ta que as crianças estão particularmente sujeitas a situa-

ções de obstrução da via aérea. 

A principal causa de paragem cardiorrespiratória na idade 

pediátrica é a hipoxia (baixa concentração de oxigénio nos 

tecidos orgânicos), como resultado de um processo de 

deterioração progressiva da função respiratória e, posteri-

ormente, circulatória. Por isso, a prioridade na reanimação 

pediátrica é a permeabilização da via aérea e a oxigenação. 
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Os procedimentos a adotar no SBVP são idênticos aos dos 

adultos, mas, tendo em conta que as estruturas anatómi-

cas das crianças são mais frágeis, todas as manobras têm 

que ser feitas com maior suavidade, para não causar trau-

matismos. 

Em situação de paragem cardiorrespiratória, a interven-

ção inicial pode mesmo salvar vidas, na medida em que é 

fundamental para o sucesso do Suporte Avançado de Vida. 

Participaram nesta formação pais, professores, educado-

res, profissionais de saúde, forças de segurança e comuni-

dade em geral. 

Esta ação, dinamizada pela Unidade de Cuidados na Co-

munidade (UCC) de Bragança, através da enfermeira Carla 

Maia, especialista em Saúde Materna e Obstétrica, con-

tou ainda com o apoio da Câmara Municipal, dos Bombei-

ros Voluntários e da Escola Superior de Saúde de Bragança. 

Formação em “Primeiros Socorros” em  

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

Flor/Carrazeda de Ansiães promoveu formação em 

“Primeiros Socorros” para os colaboradores da Santa Casa 

da Misericórdia de Carrazeda de Ansiães. 

A sessão formativa, creditada pelo Centro de Formação 

de Associação de Escolas do Tua e Douro Superior, foi di-

vidida em cinco sessões, com a duração total de 15 horas 

(pós-laboral), decorreu entre 30 de abril e 11 de maio e 

abrangeu 14 funcionárias. 

No âmbito desta formação foi aplicado um questionário 

de aferição de conhecimentos antes e após as sessões, 

que permitiu à equipa formativa verificar que havia des-

conhecimento ao nível das formas adequadas de atuação 

em Primeiros Socorros. 

Durante o curso, as participantes tiveram oportunidade 
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Formação em Suporte Básico de Vida para 

estudantes em Vila Flor 

A Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) de Vilas 

Flor/Carrazeda de Ansiães promoveu uma ação de forma-

ção sobre Suporte Básico de Vida (SBV) direcionada para 

os alunos do 6.º ano do Agrupamento de Escolas de Vila 

Flor. 

Esta iniciativa contou com a participação de 55 estudan-

tes, que tiveram oportunidade de adquirir conhecimentos 

teóricos sobre esta temática e de treinar a prática em 

manequins, exemplificando os procedimentos do algorit-

mo do SBV. 

Esta ação, que contou com a participação de um elemen-

to do INEM, teve como principal objetivo sensibilizar e 

informar a comunidade escolar para os procedimentos no 

âmbito do SBV, que são fundamentais para salvar vidas 

até à chegada de ajuda diferenciada. 

de adquirir e solidificar conhecimentos sobre as formas 

corretas de atuar em caso de queimaduras, feridas, en-

torses, fraturas, AVC, enfarte, intoxicação, obstrução das 

vias aéreas, lipotimia, hipoglicemia, entre outras situa-

ções. 

A última sessão, subordinada ao tema “Suporte Básico de 

Vida”, contou com a participação de elementos do INEM. 
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Formação em Suporte Básico de Vida para 

jovens estudantes em Miranda do Douro 

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

da do Douro está a promover formação em Primeiros 

Socorros e Suporte Básico de Vida (SBV), direcionada pa-

ra os alunos do Agrupamento de Escolas de Miranda do 

Douro. 

Durante este mês, os profissionais de saúde estão a reali-

zar várias ações de formação na Escola Secundária de 

Miranda do Douro, para as turmas do 3.º ao 12.º anos.  

Em caso de acidente, ter conhecimentos em primeiros 

socorros pode diminuir o sofrimento, evitar complicações 

e, até, mesmo salvar vidas.  

O SBV é o segundo elo da cadeia de sobrevivência e a sua 

função essencial na reanimação é ganhar tempo no senti-

do de maximizar as restantes intervenções. Por isso, em 

caso de paragem cardiorrespiratória a primeira interven-

ção é fundamental e pode mesmo salvar vidas. Neste 

sentido, é fundamental dotar os jovens de conhecimen-

tos nesta área, sensibilizando-os para o facto de em situ-

ações de emergência ser importante manter a calma e 

certificar-se de que há condições de segurança para a 

prestação do socorro sem riscos para quem os presta.  

Com esta formação, composta por uma componente teó-

rica e uma componente prática, a equipa da UCC de Mi-

randa do Douro espera melhorar a capacidade de respos-

ta ao nível do SBV na comunidade, dando um contributo 

fundamental para o cumprimento do direito a ser reani-

mado de forma adequada. 

A formação na área dos Primeiros Socorros/SBV visa contri-

buir para um sentimento de segurança de cada cidadão in-

dividualmente e da comunidade educativa em geral. 
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ULS do Nordeste promoveu formação sobre 

a Dieta Mediterrânica 

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

no dia 20 de fevereiro, uma formação sobre a Dieta Medi-

terrânica, realizada no âmbito de um trabalho de investi-

gação que está a ser desenvolvido na instituição, em par-

ceria com a Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimenta-

ção da Universidade do Porto (FCNAUP). 

Este trabalho insere-se num projeto de promoção da Dieta 

Mediterrânica na região transmontana, promovido pela 

ULS Nordeste, que tem como objetivo sensibilizar a popu-

lação da região para a importância da alimentação e estilo 

de vida saudáveis, pretendendo-se, nesta fase, conhecer 

melhor as potencialidades, oportunidades e eventuais bar-

reiras à promoção desta alimentação a nível local.  

Tendo em vista a implementação deste projeto, foi realiza-

da a primeira Oficina de Implementação da Dieta Mediter-

rânica na região de Trás-os-Montes, que reuniu as equipas 

de Saúde Escolar, profissionais de saúde e técnicos da ULS 

Nordeste e ainda parceiros locais que podem contribuir 

para a promoção da Dieta Mediterrânica na região. 

Esta formação, que decorreu no Auditório Paulo Quintela, 

em Bragança, teve início com uma sessão de boas-vindas 

na qual estiveram presentes a Diretora Clínica para os Cui-
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dados de Saúde Hospitalares da ULS Nordeste, Dr.ª Eugé-

nia Madureira, o Diretor de Enfermagem da ULS Nordes-

te, Enf.º Urbano Rodrigues, a Coordenadora da Unidade 

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

vereadora da Câmara Municipal de Bragança, Dr.ª Fernanda 

Silva, e o Diretor da FCNAUP, Prof. Doutor Pedro Graça. 

Seguiu-se a primeira mesa de trabalhos, moderada pela 

Diretora do Serviço de Nutrição e Alimentação da ULS 

Nordeste, Dr.ª Rosária Rodrigues, que integrou, como 

formadores, o Prof. Doutor Pedro Graça e a Dr.ª Cláudia 

Tramontt, doutoranda da FCNAUP, que está a desenvol-

ver o trabalho de investigação sobre as potencialidades 

da implementação desta dieta na região transmontana. 

No âmbito desta formação, em que foi enaltecida a im-

portância de comer mais fruta e legumes, de valorizar os 

produtos locais e de preferir os produtos da época, foi 

apresentada a Dieta Mediterrânica como padrão promo-

tor de saúde, foi discutido o padrão alimentar, foram 

consolidados alguns conceitos relacionados com esta te-

mática e foi elaborado um plano de ação conjunto nesta 

área para a região transmontana. 

Tendo em vista a promoção desta dieta na comunidade 

foram ainda disponibilizados aos formandos alguns mate-

riais educativos relacionados com a utilização da Roda 

dos Alimentos Mediterrânica na prática profissional. 

Esta formação foi fundamental tendo em vista a imple-

mentação do projeto de promoção da Dieta Mediterrâni-

ca na região, que irá contribuir para aumentar a literacia 

em saúde da comunidade, tendo em vista a melhoria da 

saúde e do bem-estar da população. 
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UCC de Bragança promove hábitos de vida 

saudáveis na comunidade 

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

Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) de Bragança, 

esteve presente em mais uma edição da Feira de Empre-

go, Educação e Solidariedade, que decorreu nos dias 07 e 

08 de maio, na Praça Camões. 

Através da presença neste evento, a ULS Nordeste reforça 

o trabalho de proximidade junto da comunidade ao nível 

da promoção da saúde e da prevenção da doença. 

Tendo por base o lema “Cobertura Universal de Saúde”, o 

tema das comemorações deste ano do Dia Mundial da 

Saúde, os profissionais de saúde da UCC apostaram na 

divulgação dos diferentes serviços de proximidade da UC-

C/ULS Nordeste e sensibilizaram a população para a ado-

ção de estilos de vida saudáveis.  

A prevenção de alguns tipos de cancro, nomeadamente o 

cancro da pele e o cancro do colo do útero, a importância 

da realização de rastreios e da higiene das mãos e as me-

didas de prevenção das doenças cerebrocardiovasculares, 

através de escolhas alimentares saudáveis e da prática de 

atividade física, foram alguns dos temas abordados pelos 

profissionais de saúde junto da co-

munidade. 

Pretende-se, desta forma, contri-

buir para o aumento da literacia 

em saúde da população, tendo em 

vista a promoção de hábitos de 

vida saudáveis, que têm um papel 

fundamental ao nível da prevenção 

de algumas doenças. 

A IX Feira de Emprego, Educação e 

Solidariedade é organizada pelo 

Município de Bragança, em parce-

ria com o Centro Social e Paroquial dos Santos Mártires, 

a Junta de Freguesia da Sé, Santa Maria e Meixedo e a 

Associação Académica do Instituto Politécnico de Bragança.  
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Sessões de promoção da Saúde nas aldeias 

de Bragança 

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

Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) de Bragança, 

está a promover ações de promoção da saúde junto da 

população, tendo em vista a sensibilização para a adoção 

de hábitos saudáveis e, nesta época do ano, também so-

bre a prevenção da gripe. 

Estas sessões incluem uma palestra sobre as medidas de 

prevenção da gripe e sobre a as estratégias para ter um 

estilo de vida de saudável, que é complementada com a 

realização de um rastreio às doen-

ças cardiovasculares (avaliação da 

Tensão Arterial, Índice de Massa 

Corporal e Perímetro Abdominal) e 

com a avaliação do risco de desen-

volver diabetes tipo 2 em pessoas 

não diabéticas. 

Estas ações inserem-se no projeto 

“Aldeias mais saudáveis”, desenvol-

vido no concelho de Bragança, que 

pretende contribuir para a redução 

dos fatores de risco para o apareci-

mento de doenças cérebro-

cardiovasculares, como é o caso do 

sedentarismo e dos maus hábitos 

alimentares. 

Neste sentido, as sessões desenvol-

vidas na comunidade têm como 

objetivos promover a conscienciali-

zação da população para a influên-

cia da alimentação e da atividade 

física na promoção da saúde, au-

mentar a literacia da população em alimentação saudá-

vel, sensibilizar para a segurança e sustentabilidade ali-

mentar e capacitar para escolhas promotoras de saúde. 

Nas próximas ações irão ser abordadas novas temáticas 

relacionadas com a alimentação saudável, a prática de 

exercício físico e a prevenção de doenças evitáveis. 

O projeto abrange, atualmente, as localidades de Parada, 

Gimonde, Coelhoso, S. Julião de Palácios, Grijó de Parada, 

Paçó de Rio Frio, Quintela de Lampaças, Pinela e Gostei, 

tendo sido alargado o número de aldeias abrangido por 
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estas ações tendo em vista o aumento da literacia em 

saúde na comunidade. 

Desenvolvido pelas enfermeiras da ULS Nordeste Ana 

Patrícia Vieira, Madalena Barreira, Olívia Maria e Sara 

Regente, este projeto enquadra-se nas prioridades esta-

belecidas no Plano Nacional de Saúde. 

Esta iniciativa é desenvolvida em parceria com o projeto 

“Desporto Sénior em Meio Rural”, da Câmara Municipal 

de Bragança, pretendendo-se assim aliar a promoção de 

uma alimentação equilibrada à prática regular de exercí-

cio físico, sensibilizando a população para a importância 

de adotar estilos de vida saudáveis para ter mais saúde e 

bem-estar. 

Ações de promoção da Saúde no concelho 

de Vinhais 

Profissionais do Centro de Saúde de Vinhais estão a per-

correr as localidades do concelho para sensibilizar a popu-

lação a adotar comportamentos saudáveis, tendo em vis-

ta a prevenção de algumas doenças, como é o caso da 

diabetes e da gripe e infeções respiratórias. 

Estas sessões estão a ser desenvolvidas no âmbito do pro-

jeto da Unidade Móvel de Saúde, que resulta de uma par-

ceria entre a Unidade Local de Saúde do Nordeste, atra-

vés do Centro de Saúde, a Câmara Municipal e a Santa 

Casa da Misericórdia de Vinhais. 

Estas ações tiveram início no passado mês de janeiro, 

com sessões sobre os cuidados a ter com o frio e sobre 

medidas de prevenção da gripe, constipações e outras 

doenças respiratórias. Em fevereiro a temática que está a 

ser abordada é a diabetes, tendo em vista a prevenção da 

doença em utentes com elevado risco de desenvolverem 

a doença, na sequência do diagnóstico já efetuado pelos 

profissionais de saúde. 

As ações de sensibilização sobre a prevenção da diabetes 

vão continuar durante o próximo mês de março, estando 

ainda previstas ações de promoção da saúde sobre outras 

temáticas direcionadas para as necessidades e expetati-

vas da população do concelho. 

Estas ações inserem-se no trabalho de proximidade de-

senvolvido pela ULS Nordeste ao nível da promoção da 

saúde e da prevenção da doença, no âmbito daquela que 

é a sua missão, contribuindo assim para o aumento da 

literacia em saúde da população.  
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ULSNE sensibiliza comunidade escolar para a 

prevenção de doenças cardiovasculares 

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

equipas das Unidades de Cuidados na Comunidade e dos 

Centros de Saúde, desenvolveu diversas atividades de 

promoção da saúde no âmbito do Mês de Maio dedicado 

ao Coração. 

Em Alfândega da Fé, a equipa de Saúde Escolar, em parce-

ria com os alunos do curso de Técnicos Auxiliares de Saú-

de do Agrupamento de Escolas da vila, sensibilizou a co-

munidade escolar para a importância da prevenção das 

doenças cardiovasculares.  

Neste âmbito, foram ainda realizados rastreios aos fato-

res de risco, através da avaliação da tensão arterial, do 

peso e do Índice de Massa Corporal. 

Em Bragança, a Unidade de Cuidados na Comunidade 

também promoveu a saúde do coração nas escolas du-

rante este mês. No dia 21 de maio, a equipa de Saúde 

Escolar realizou, no Agrupamento de Escolas Miguel Tor-

ga, uma ação de sensibilização sobre esta temática direci-

onada para professores, que incluiu um rastreio aos fato-

res de risco das doenças cardiovasculares. 

De realçar que o controlo dos fatores de risco é a melhor 

forma de prevenir as doenças cardiovasculares. 

MAIO 2019 
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UCC de Vila Flor/Carrazeda promove hábitos 

saudáveis junto das crianças 

A Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) de Vila 

Flor/Carrazeda de Ansiães promoveu uma ação de sensi-

bilização sobre hábitos saudáveis, higiene, sono e preven-

ção da pediculose junto dos alunos do 1.º Ciclo do Agru-

pamento de Escolas de Vila Flor. 

Esta sessão envolveu 57 alunos do 4.º ano, que, segun-

do a equipa de profissionais de saúde, se revelaram 

interessados nas temáticas abordadas no âmbito desta 

ação. 

Esta iniciativa insere-se no trabalho desenvolvido pela 

ULS Nordeste ao nível da promoção da saúde na comuni-

dade escolar, no âmbito daquela que é a sua missão, ten-

do em vista o aumento da literacia em saúde nas diferen-

tes faixas etárias. 

Curso de formação PRESSE em Freixo de  

Espada à Cinta 

A Equipa E-PRESSE de Torre de Moncorvo, que integra 

elementos da Unidade Local de Saúde do Nordeste, finali-

zou, no dia 27 de fevereiro, o curso de formação PRESSE 

no Agrupamento de Escolas de Freixo de 

Espada à Cinta. 

Esta formação, com duração de 25 horas 

distribuídas ao longo de sete sessões, te-

ve início no passado mês de janeiro e foi 

dirigida ao pessoal docente. 

Estas ações formativas inserem-se no 

PRESSE - Programa Regional de Educação 

Sexual em Saúde Escolar, que apoia a im-

plementação da educação sexual nas es-

colas, de uma forma estruturada e sus-

tentada, envolvendo o trabalho conjunto 

entre os profissionais de educação e de saúde escolar. 

Este curso de formação foi acreditado pelo Centro de For-

mação de Associação de Escolas Tua e Douro Superior. 
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Promoção da higiene oral no Agrupamento 

de Escolas de Vila Flor 

A Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) de Vila 

Flor/Carrazeda de Ansiães assinalou o Dia Mundial da Sa-

úde Oral, que se comemora a 20 de março, com uma ex-

posição sobre esta temática no Agrupamento de Escolas 

de Vila Flor. 

De 18 a 22 de março, os estudantes foram sensibilizados 

para a importância da higiene oral através da divulgação 

das medidas a adotar e dos cuidados a ter para proteger 

os dentes e prevenir cáries dentárias. A par de uma corre-

ta higiene oral, a Saúde Oral é também influenciada pela 

alimentação, que deve ser saudável, evitando-se o consu-

mo excessivo de alimentos com elevados níveis de açú-

car. 

Programa de Educação alimentar em Torre 
de Moncorvo 

A equipa de Saúde Escolar de Torre de Moncorvo termi-

nou , no dia 02 de abril, o programa PASSE EA1 (Educação 

Alimentar no 1.º Ciclo) numa turma do 3.º ano no Centro 

Escolar Visconde Vila Maior. 

As atividades desenvolvidas 

com os alunos do 1.º Ciclo, no 

âmbito da área de interven-

ção “Alimentação Saudável e 

Atividade Física”, do Progra-

ma Nacional de Saúde Escolar, 

incidiram sobre as áreas da 

Educação Alimentar, promo-

ção da Atividade Física e Pro-

moção da Saúde. 

Este programa teve início no 

ano letivo 2016/2017, quando estes alunos ingressa-

ram no 1.º ano, e vai ter continuidade no próximo ano 

letivo. 
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Promoção de competências socioemocionais 

na escola em Torre de Moncorvo 

A equipa de Cuidados na Comunidade do Centro de Saú-

de de Torre de Moncorvo está a levar a cabo sessões de 

promoção de competências socioemocionais no Agrupa-

mento de Escolas Dr. Ramiro Salgado. 

As atividades desenvolvidas com os estudantes dos diferentes 

níveis de ensino, no âmbito da área de intervenção “Saúde 

Mental e Competências Socioemocionais” do Programa Nacio-

nal de Saúde Escolar, incidem sobre os domínios do autoconhe-

cimento, da autogestão, da consciência social, da relação inter-

pessoal e da tomada de decisão responsável. 

Através da realização destas sessões, desenvolvidas se-

gundo o modelo SEL (Social and Emocional Learning), pre-

tende-se criar climas de aprendizagem facilitadores em 

ambiente escolar, que se traduzem, a médio prazo, em 

saúde e competências sociais. Promove-se assim a saúde 

e o bem-estar mental dos jovens, bem como o sucesso 

educativo. 

Em Torre de Moncorvo, a equipa de Cuidados na Comuni-

dade iniciou as atividades no âmbito deste programa no 

ano letivo 2016/2017, tendo sido abrangidas turmas do 

2.º e 3.º Ciclos. Já este ano foram terminadas as ativida-

des, no dia 10 de janeiro, numa turma do 4.º ano (1.º Ci-

clo) e, no dia 25 de março, foram finalizadas as sessões 

numa das turmas de 9.º ano (3.º Ciclo) da Escola Dr. Ra-

miro Salgado. No 3.º período escolar, foram levadas a 

cabo as atividades na sala dos 5 anos do Jardim de Infân-

cia de Torre de Moncorvo. 

Dia Internacional do Enfermeiro assinalado 

no Centro de Saúde de Mirandela II  
O Dia Internacional do Enfermeiro, celebrado a 12 de 

maio, foi assinalado no Centro de Saúde de Mirandela II 

com uma iniciativa de sensibilização para as necessidades 

físicas, psíquicas e emocionais destes profissionais. A inici-

ativa, promovida pelos enfermeiros do Centro de Saúde, 

resultou numa aula de yoga, orientada pela enfermeira e 

professora certificada de yoga Sandrina Moutinho.  

O yoga é uma atividade física e mental que visa a união 

do corpo e da mente, promovendo o equilíbrio integral da 

pessoa a todos os níveis. Através de determinados exercí-

cios e posições do corpo associados à respiração, o yoga 

promove o relaxamento, o equilíbrio e a consciência. Es-

tados que fomentam o bem-estar dos profissionais de 

enfermagem e que, nesse sentido, se refletem numa me-

lhoria da qualidade do seu exigente quotidiano laboral. 



62 

 MAIO 2019 

UCC de Miranda do Douro sensibilizou os jovens 

para a segurança na viagem de finalistas  

A Unidade de Cuidados na Comunidade de Miranda do 

Douro promoveu uma ação  de sensibilização sobre 

“Riscos Inerentes à Viagem de Finalistas, Concertos e Fes-

tas organizadas para Jovens”, direcionada para todos os 

alunos do  12.º ano, entre eles  o grupo que realizou, no 

dia 06 de abril, a tão desejada "Viagem de Finalistas", es-

te ano com destino a  "Marina D'Or" - Sul de Espanha.  

Esta ação, que decorreu no dia 02 de abril, na Escola Se-

cundária de Miranda do Douro, pretendeu alertar os jo-

vens para determinados comportamentos de risco, con-

sumo excessivo de bebidas alcoólicas, fácil acesso a dro-

gas, violência entre pares, danos na cidade e hotéis. 

A ação contou com o apoio do Grupo de Trabalho PRESSE 

(Programa Regional de Educação Sexual em Saúde Esco-

lar) da ARS Norte, que produziu e fez chegar às equipas, 

através do GPL da Unidade de Saúde Pública da ULS do 

Nordeste, os PRESSE-KIT´S (material de informação, co-

municação e prevenção), produzidos para este evento, 

com o objetivo de que os jovens possam embarcar nesta 

viagem em segurança. 

Esta ação adotou o lema do PRESSE - "BOA VIAGEM! AMA

-TE, PRESERVA-TE, PROTEGE-TE!": 

1º AMA-TE - Nesta viagem o teu lugar é VIP! É o lugar cer-

to! Não optes por outro só por curiosidade! 

2º PRESERVA-TE - Uma viagem não se organiza de um dia para 

o outro. É suposto ser uma experiência especial, que vais que-

rer recordar para sempre. Não embarques em qualquer voo. 

3º PROTEGE-TE - Se embarcas, fá-lo em segurança. 

Esta ação insere-se no trabalho que tem vindo a ser de-

senvolvido pela ULS do Nordeste, através das Unidades 

de Cuidados na Comunidade, ao nível do aumento da lite-

racia em saúde da comunidade escolar. 
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Sensibilização para comportamentos  

saudáveis na viagem de finalistas em Macedo  

A Equipa de Saúde Escolar de Macedo de Cavaleiros, em 

conjunto com a Equipa dos Programas Especiais da GNR e 

com a Equipa do CRI de Bragança, promoveu, no dia 26 

de março, uma sessão de sensibilização para a adoção de 

comportamentos saudáveis, direcionada para os alunos 

do Agrupamento Vertical de Escolas de Macedo de Cava-

leiros que realizaram a viagem de finalistas. 

Esta sessão contou com a participação de 25 alunos, que 

receberam informação e tiveram oportunidade de escla-

recer dúvidas acerca dos cuidados a ter relativamente a 

segurança e saúde durante a viagem de finalistas, que 

serão úteis para situações futuras. 

No âmbito desta ação, foram ainda distribuídos materiais 

informativos e o Kit PRESSE a todos os estudantes. 
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Profissionais da ULS do Nordeste na feira das 

profissões de Torre de Moncorvo 

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

re de Moncorvo promoveu, no dia 04 de abril, uma 

mostra das profissões na Escola Dr. Ramiro Salgado, 

direcionada para os alunos do 9.º ano e do Ensino Se-

cundário. 

Nesta atividade, que tem como principal objetivo ajudar 

os jovens a escolher a área profissional que mais se ade-

qua à sua vocação, reuniu diversas profissões da área da 

saúde, representadas por colaboradores da Unidade Local 

de Saúde do Nordeste. 

Nesta mostra estiveram representadas várias áreas da 

Saúde, nomeadamente Enfermagem, Psicologia, Saúde 

Ambiental, Nutrição, Fisioterapia, Análises Clínicas, Psico-

motricidade, Terapia da Fala, Farmácia, Serviço Social, 

Medicina, Podologia, Radiologia, Saúde Pública, Assisten-

te Técnico, Assistente Operacional, entre outras. 

Esta atividade foi desenvolvida no âmbito das Jornadas 

Culturais da Escola e contou com a participação de diver-

sas instituições, o que contribuiu para que o leque de pro-

fissões representadas fosse mais abrangente. 
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Mostra das profissões da Saúde em Macedo 

de Cavaleiros 

A equipa de Saúde Escolar de Macedo de Cavaleiros pro-

moveu, no dia 03 de abril, uma Mostra das Profissões da 

Saúde no Agrupamento Vertical de Escolas daquela cida-

de. 

À semelhança dos anos anteriores, pretendeu-se com 

esta iniciativa levar aos estudantes informação acerca das 

áreas de intervenção das diferentes profissões, numa fase 

em que alguns alunos estão prestes a escolher a área do 

Ensino Secundário a seguir e outros iniciam a preparação 

para o Ensino Superior. 

Desta forma, os alunos que pretendem se-

guir a área da Saúde tiveram oportunidade 

de contactar, através de experiências práti-

cas, com a diversidade de escolhas, permi-

tindo-lhe também esclarecer dúvidas com os 

respetivos profissionais que, além de pode-

rem testemunhar sobre o percurso académi-

co necessário, também puderam dar uma 

visão mais concreta sobre a profissão. 

Esta Mostra incluiu diversas áreas profissionais na área da 

Saúde, designadamente Medicina Geral e Familiar, Enfer-

magem Veterinária, Nutrição, Serviço Social, Farmácia, 

Fitofarmácia, Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Terapia 

da Fala, Assistente Técnico, Assistente Operacional, Medi-

cina Dentária, Enfermagem, Saúde Ambiental, Medicina 

de Saúde Pública, Gerontologia e Radiologia. 
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Prevenção do bullying junto da comunidade 

escolar em Macedo de Cavaleiros 

Cerca de 300 alunos do Agrupamento Vertical de Escolas 

de Macedo de Cavaleiros assistiram, no dia 24 de abril, à 

peça de teatro “Bullying- uma história de hoje”, represen-

tada pela companhia de teatro ContraPalco, que teve co-

mo principal objetivo sensibilizar os jovens para esta pro-

blemática. 

A participação nesta atividade, inserida numa área de tra-

balho prioritário no ano letivo 2018/2019, foi promovida 

pela equipa de Saúde Escolar de Macedo de Cavaleiros, 

em parceria com o Município e a CPCJ de Macedo de Ca-

valeiros. 

A peça de teatro, de carácter lúdico e pedagógico, captou a 

atenção dos estudantes, que tiveram uma participação ativa 

e interagiram com os atores durante a representação. 
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Sensibilização para o combate à obesidade 
em Bragança 

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

Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) de Bragança, 

associou-se, no dia 16 de maio, à Caminhada realizada no 

âmbito do Dia Nacional de Luta Contra a Obesidade Infan-

til, organizada pelo Centro Social e Paroquial de Santo 

Condestável. 

Cerca de 270 crianças de jardins-de-infância, públicos e 

privados, da cidade de Bragança participaram nesta cami-

nhada de sensibilização contra a obesidade, que teve iní-

cio na Praça Camões e percorreu algumas ruas do centro 

histórico de Bragança. Durante o percurso, os mais pe-

quenos abordaram as pessoas com quem se iam cruzando 

a quem entregaram um folheto informativo sobre hábitos 

saudáveis e sobre os cuidados a ter para prevenir esta 

doença, elaborado pela Equipa de Saú-

de Escolar da UCC de Bragança. 

Após a caminhada, os mais pequenos 

participaram em vários ateliers promo-

tores de saúde. As enfermeiras e nutri-

cionista da UCC desenvolveram os Jogos 

PASSE RUA, conjunto de jogos didáticos, 

sensibilizando as crianças para a impor-

tância de escolherem alimentos saudá-

veis, evitando o consumo de açúcar e 

de gorduras saturadas. 

Esta caminhada, com o mote “De pequenino se faz o ca-

minho!”, foi organizada pelo Centro Social e Paroquial de 

Santo Condestável, em parceria com a ULS Nordeste/UCC 

de Bragança, o Município, o Instituto Politécnico de Bra-

gança e o Programa Pé Ativo e contou com a participação 

das crianças de alguns jardins-de-infância da cidade de 

Bragança.  
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Formação “Deteção precoce, Intervenção 

atempada” para profissionais de saúde   

A Equipa de Intervenção Local (ELI) de Macedo de Cava-

leiros, que integra elementos da Unidade Local de Saúde 

(ULS) do Nordeste, e o Núcleo de Supervisão Técnica 

(NST) de Bragança promoveram, no dia 07 de maio, uma 

ação de formação sobre o tema “Deteção Precoce, Inter-

venção Atempada” direcionada para os profissionais de 

saúde (médicos e enfermeiros) do Centro de Saúde de 

Macedo de Cavaleiros. 

Esta ação, que decorreu no auditório da Unidade Hospita-

lar de Macedo de Cavaleiros, teve como objetivos dar a 

conhecer e/ou relembrar a orgânica do Sistema Nacional 

de Intervenção Precoce na Infância, os profissionais que 

constituem o NST e as suas funções, bem como os profis-

sionais e a área geográfica da ELI de Macedo de Cavalei-

ros (concelhos de Macedo de Cavaleiros, Alfândega da Fé, 

Carrazeda de Ansiães, Mirandela e Vila Flor). Dar a conhe-

cer critérios de elegibilidade para a Intervenção Precoce, 

bem como incentivar os profissionais (médicos e enfer-

meiros) para a referenciação das crianças com esses crité-

rios. 

De realçar ainda que os profissionais que integram a ELI 

de Macedo de Cavaleiros pertencem aos Ministérios da 

Saúde (designadamente profissionais da 

ULS do Nordeste pertencentes aos Cen-

tros de Saúde dos diferentes concelhos 

abrangidos por esta equipa, num total 

de seis enfermeiras e duas psicólogas), 

da Educação e da Segurança Social.  

A Intervenção Precoce na Infância (IPI) 

“é um conjunto de medidas de apoio 

integrado, centrado na criança e na famí-

lia, incluindo ações de natureza preventi-

va e habilitativa, designadamente no âmbito da Educação, 

da Saúde e da Ação Social. A população alvo são crianças, 

entre os 0 e os 6 anos, com alterações nas funções ou 

estruturas do corpo (atraso de desenvolvimento sem eti-

ologia conhecida, atraso de desenvolvimento por condi-

ções específicas), que limitam a participação nas ativida-

des típicas para a respetiva idade e contexto social ou 

com risco grave de atraso de desenvolvimento (crianças 

expostas a fatores de risco biológico e/ou a fatores de 

risco ambiental: fatores de risco  parentais ou contextu-

ais), bem como as suas famílias” (Decreto lei n.º 

281/2009 de 6 de outubro). 

As crianças podem ser referenciadas através da ficha de 

referenciação do SNIPI ou da ficha de referenciação do 

SClínico para o email: iprecocemacedodecavalei-

ros@gmail.com. 
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Formação sobre prevenção da escabiose no 

concelho de Bragança 

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

mover, através da Unidade de Saúde Pública (USP), forma-

ção sobre prevenção da escabiose (vulgarmente conhecida 

como sarna) aos colaboradores de 25 entidades do concelho 

de Bragança, nomeadamente ERPI´s - Estruturas Residenci-

ais para Idosos (lares) e outras de acolhimento de crianças, 

jovens e adultos portadores de deficiência.  

O objetivo é dar a conhecer a doença, como se transmite, 

os sinais e sintomas a estar atento, formas de tratamen-

to, bem como outras informações 

úteis em caso de suspeita e/ou dete-

ção de escabiose naquelas entidades. 

Trata-se de uma doença infeciosa, 

causada por um parasita, que se 

transmite através de contacto de 

“pele com pele”, ou, menos fre-

quentemente, através de objetos 

contaminados, como por exemplo 

roupa. 

As principais manifestações clínicas 

da escabiose, que surgem geralmente 3 a 6 semanas após 

o contacto com o parasita, são prurido intenso e pápulas 

inflamadas. 

A Unidade de Saúde Pública da ULS Nordeste está assim a 

dar a conhecer a melhor forma de prevenir (em primeiro 

lugar), identificar e combater a escabiose, apelando a 

que, caso surja algum episódio ou suspeita da doença, as 

instituições contactem desde logo a USP de Bragança, a 

qual está preparada para apoiar a necessária intervenção.  
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Nutricionista da ULS Nordeste integra novo 

grupo de nutrição da APCP 

A nutricionista da Unidade Local de Saúde (ULS) do Nor-

deste Teresa Gomes é um dos seis elementos desta espe-

cialidade que integra o recém-formado Grupo de Nutri-

ção da Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos 

(APCP). 

Teresa Gomes vai assim desempenhar um papel ativo 

num grupo de trabalho que tem como objetivos: 

• Promover a reflexão sobre a filosofia, os princípios, os 

objetivos e a ética do cuidado alimentar e nutricional 

em cuidados paliativos; 

• Aumentar a literacia da comunidade científica e da 

população em geral sobre o papel e a importância dos 

cuidados alimentares e nutricionais em cuidados pali-

ativos; 

• Contribuir para o reco-

nhecimento do papel profis-

sional do nutricionista nas 

equipas multiprofissionais de 

cuidados paliativos; 

• Contribuir para a melho-

ria da oferta de formação 

específica para nutricionistas, 

sobre cuidados alimentares e 

nutricionais em cuidados pali-

ativos; 

• Promover a partilha de 

experiências profissionais e 

de formação entre nutricio-

nistas com interesses na área 

da Nutrição e Cuidados Palia-

tivos. 

O impacto nutricional da do-

ença crónica avançada inter-

fere significativamente com as capacidades físicas, psico-

lógicas e sociais dos doentes, prejudicando a sua qualida-

de de vida e a das suas famílias/cuidadores. E tem sido 

demonstrado que a intervenção nutricional contribui 

significativamente para reduzir estes efeitos.  

Neste contexto, os cuidados alimentares e nutricionais 

devem ser englobados no plano de tratamento individual 

e o nutricionista considerado como elemento integrante 

da equipa de cuidados multiprofissional e interdisciplinar. 

A ULS Nordeste congratula-se assim quer com a formação 

deste grupo de trabalho quer com o facto de ter um ele-

mento dos seus quadros, nomeadamente do Serviço de 

Nutrição e Alimentação, a integrá-lo.  
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Rastreio para a deteção precoce do cancro 

oral no Centro de Saúde de Mirandela II 

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

dia 16 de março, no Centro de Saúde de Macedo de Mi-

randela II, consultas gratuitas de Diagnósti-

co Precoce do Cancro Oral. 

Pretende através deste rastreio detetar 

lesões da cavidade oral numa fase inicial, 

prevenindo assim situações mais graves. 

Estas consultas são promovidas pela Dele-

gação de Bragança da Liga Portuguesa Con-

tra o Cancro (LPCC) - Núcleo Regional do 

Norte, em parceria com a Unidade Móvel 

de Estomatologia e Medicina Dentária da 

Liga Contra o Cancro e a Associação Portuguesa de Medi-

cina Dentária Hospitalar. 

Eucaristia mensal no Serviço de Psiquiatria 

No sentido de contribuir para uma maior humanização 

dos cuidados de saúde, proporcionando aos doentes um 

apoio acrescido às suas necessidades, em particular no 

campo espiritual, o Serviço de Psiquiatria – Agudos da 

Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste faculta agora a 

possibilidade de aqueles que aí estão internados assisti-

rem e participarem numa celebração eu-

carística. 

A iniciativa é do Serviço de Apoio Espiri-

tual e Religioso da ULS Nordeste, o qual, 

em articulação com o Serviço de Psiquia-

tria, disponibiliza uma missa, celebrada 

pelo capelão da Unidade Hospitalar de 

Bragança, padre Estevinho Pires, na pri-

meira sexta-feira de cada mês, na sala de 

convívio dos doentes. 

Além desta participação na eucaristia, os 

doentes ali internados podem também fazer a confissão, 

junto do sacerdote, assim como solicitar o apoio do mes-

mo. 

A enfermeira responsável do Serviço de Psiquiatria - Agu-

dos, Sílvia Lima, assim como o padre Estevinho Pires, são 

unânimes quanto à importância desta iniciativa para o 

bem-estar dos doentes. 
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