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EDITORIAL 

Agosto é, por tradição, um mês de férias. De pausa para 

retemperar forças e de convívio com aqueles que se 

encontram longe e voltam agora a “casa”. É o mês da 

proximidade, connosco e com aqueles que nos querem 

e fazem bem. E a proximidade tem sido, de igual modo, 

a meta da Unidade Local de Saúde do Nordeste, na sua 

firme missão de bem cuidar.  

Implementámos um novo modelo de hospitalização 

domiciliária, em que as nossas equipas se deslocam a 

casa dos doentes para aí lhes prestarem a assistência 

de que necessitam, no conforto e segurança do lar e na 

companhia dos seus.  

Temos em curso uma estratégia integrada de humani-

zação dos cuidados de saúde, componente fundamen-

tal para uma assistência de excelência, focada no bem-

estar dos utentes. 

Estamos a investir na melhoria dos nossos sistemas de 

informação, possibilitando assim, através da tecnologia, 

um atendimento mais rápido e eficiente, e fomentando 

simultaneamente a sustentabilidade ambiental, através 

da redução do uso de papel.  

Vamos ao encontro da população, nos mais diversos 

locais, para a acompanhar e aconselhar, promovendo o 

bem-estar, o autocuidado e uma melhor qualidade de 

vida. 

Vemos os nossos serviços afirmarem-se, serem premia-

dos e apresentados como referência no contexto nacio-

nal.  

Mas porque a saúde não tira férias, é com orgulho que 

estamos ao seu lado e cuidamos de si!  

O Presidente do Conselho de Administração  

Dr. Carlos Alberto Vaz 

JULHO 2019 

* Esta publicação inclui atividades realizadas nos meses de junho e julho de 2019 
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Excelência da ULS do Nordeste comprovada 

pela Entidade Reguladora da Saúde 

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

sultados de excelência na primeira avaliação anual de 

2019 levada a cabo pela Entidade Reguladora da Saúde 

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

Saúde (SINAS) – módulo SINAS@Hospitais, cumprindo 

todos os critérios para a prestação de cuidados de saúde 

de qualidade. 

A ULS do Nordeste obteve a classificação máxima (de nível 

III), na dimensão Excelência Clínica, na área de Ortopedia, 

nomeadamente em relação às artroplastias da anca e do 

joelho, na Unidade Hospitalar de Macedo de Cavaleiros. 

As áreas de Cirurgia Geral (cirurgia do cólon), Ginecolo-

gia / Obstetrícia (partos e cuidados pré-natais), Pediatria 

(cuidados neonatais), Cuidados Transversais (Profilaxia 

do tromboembolismo venoso), Cirurgia de Ambulatório, 

do Acidente Vascular Cerebral e de Cuidados Intensivos 

obtiveram classificação de nível II.  

Nesta avaliação da ERS, a ULS do Nordeste obteve ainda 

classificação máxima, de nível III, nas dimensões Seguran-

ça do Doente, Focalização no Utente e Adequação e Con-

forto das Instalações nas três Unidades Hospitalares.  

A ULS do Nordeste enaltece o empenho e dedicação de 

todos os seus colaboradores na obtenção destes resulta-

dos de excelência, que traduzem uma melhoria na quali-

dade da assistência prestada pelos serviços de Saúde que 

integram esta ULS à população do distrito de Bragança. 
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ULS do Nordeste apresenta nova Unidade  

de Hospitalização Domiciliária 

A Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste criou uma 

Unidade de Hospitalização Domiciliária centrada nas ne-

cessidades dos doentes do distrito de Bragança e na pres-

tação de cuidados de saúde de maior proximidade. 

Este modelo de prestação de cuidados de saúde no domi-

cílio - apresentado publicamente no dia 15 de julho, com 

a presença do Coordenador do Programa Nacional de Im-

plementação das Unidades de Hospitalização Domiciliá-

ria nos hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS), Dr. 

Delfim Rodrigues - é uma alternativa ao internamento 

convencional, que permite que o doente recupere no seio 

familiar, contribuindo assim para a redução de infeções e 

complicações associadas ao meio hospitalar.   

A hospitalização domiciliária apresenta-se, deste modo, 

como uma opção de qualidade, segura e eficaz para o 

doente, sendo assegurada assistência contínua por equi-

pas multidisciplinares e interdisciplinares, em articulação 

com os diferentes níveis de cuidados e as respostas da 

comunidade, tendo em vista a melhor solução para a saú-

de e o bem-estar do doente e da sua família.  

Os cuidados de saúde são prestados numa ótica de huma-

nização e de acordo com a complexidade das situações e 

as necessidades individuais de cada doente acompanhado 

pela Unidade de Hospitalização Domiciliária. 

A admissão do doente é efetuada de acordo com critérios 

clínicos e sociais e assenta no princípio da aceitação vo-

JULHO 2019 
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luntária por parte deste, que a par do acompanhamento 

pelos profissionais de saúde deverá ter ainda apoio fami-

liar ou de um cuidador informal. 

A Unidade de Hospitalização Domiciliária da ULS do Nor-

deste arrancou, numa fase inicial, com cinco camas na 

cidade de Bragança, estando previsto, de futuro, o au-

mento do número de camas para um total de oito e o 

alargamento da área de influência desta valência hospitalar. 

Esta Unidade funciona 24 horas por dia todos os dias da 

semana, com apoio de um médico e de um enfermeiro 

em permanência. 

Com a criação desta nova valência, a ULS do Nordeste 

reforça os cuidados de saúde de proximidade disponibili-

zados à população do distrito de Bragança, no âmbito 

daquela que é a sua missão, tendo em vista a melhoria 

contínua dos cuidados de saúde prestados e indo de en-

contro àquelas que são as necessidades e as expetativas 

dos doentes e dos seus familiares. 

JULHO 2019 



6 

 
 

ULS do Nordeste promove humanização  

reforçada dos Cuidados de Saúde 

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

volver uma estratégia integrada de sensibilização para a 

importância da humanização na prestação de cuidados de 

saúde aos seus utentes. O projeto nesse sentido foi apre-

sentado pelo Presidente do Conselho de Administração, 

Dr. Carlos Vaz, no I Seminário de Humanização Hospitalar 

realizado no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra 

(CHUC), no dia 10 de julho. 

Este evento, promovido no âmbito de um Programa da 

Coordenação Nacional para a Reforma dos Cuidados Hos-

pitalares dedicado à humanização, teve como finalidade, 

precisamente, debater experiências em curso, a nível na-

cional, resultados e visões, e definir novas abordagens 

para a disseminação de boas práticas e de aprofundamen-

to de atividades de humanização no contexto assistencial. 

Um debate que contou quer com a intervenção do Dr. 

Carlos Vaz, quer com o trabalho desenvolvido pela Enfer-

meira Adelaide Baptista, Assessora da Direção Clínica dos 

Cuidados de Saúde Primários da ULS do Nordeste, en-

quanto membro do Grupo de Trabalho específico previa-

mente criado para desenvolver o referido Programa.  

Este grupo procedeu à identificação de necessidades, de 

modelos e de experiências, através de um questionário 

enviado a mais de três dezenas de entidades de saúde do 

país. O tratamento das respostas recebidas permitiu as-

sim elaborar um trabalho de fundo que serviu de ponto 

JULHO 2019 
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de partida ao Seminário, bem como às medidas a imple-

mentar posteriormente para uma maior humanização dos 

cuidados de saúde. 

O Presidente do Conselho de Administração da ULS do 

Nordeste apresentou então as diversas práticas de huma-

nização realizadas nesta entidade, nomeadamente as que 

estão em curso com a ação direta do Serviço de Apoio 

Social (Corpo de Voluntariado e Serviço de Assistência 

Espiritual e Religiosa), do Gabinete do Cidadão e da Co-

missão da Qualidade e da Segurança do Doente. E que 

são, entre outras, a celebração de datas comemorativas, 

visitas aos doentes internados e distribuição gratuita de 

café, leite, chá, água e bolachas na Consulta Externa. 

Também no mesmo âmbito está a ser desenvolvido na 

ULS do Nordeste o Projeto-piloto “Literacia para a Segu-

rança dos Cuidados de Saúde, bem como formação em 

atendimento de excelência, atividades de musicoterapia, 

de poesia e workshops. 

A par destas estão já previstas medidas adicionais de pro-

moção da humanização dos cuidados de saúde, que vêm 

reforçar o trabalho desenvolvido nesta área. Entre elas, 

Carlos Vaz adiantou que vai ser constituída formalmente 

uma Comissão de Humanização, serão reorganizados o 

circuito do utente, o regulamento das visitas, o guia de 

acolhimento e o horário das consultas e será promovida 

ainda mais formação na área do atendimento de excelên-

cia. 

De referir que “O que temos e o que queremos” para a 

ULS do Nordeste na área da humanização foi o mote para 

a exposição de um poster, também no CHUC, o qual foi 

alvo da visita e de elogio por parte da Secretária de Esta-

do da Saúde, Dra. Raquel Duarte, presente no Seminário 

para apoiar as iniciativas aí propostas.  

No fundo, salientou Carlos Vaz, acompanhado do Diretor 

de Enfermagem, Enf.º Urbano Rodrigues, e da Diretora 

Clínica dos Cuidados de Saúde Primá-

rios, Dra. Manuela Santos, o que se pre-

tende com uma maior humanização de 

cuidados nesta instituição – a qual agre-

ga 3 hospitais e 14 centros de saúde – é  

promover um ambiente de cuidado ten-

do como essência o ser humano, respei-

tar os valores individuais dos doentes e 

proporcionar espaços que satisfaçam 

simultaneamente profissionais, doentes 

e famílias/cuidadores informais. 

JULHO 2019 



8 

 

Serviço de Ortopedia da ULS do Nordeste 

volta a ser exemplo 

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

do Nordeste é uma referência na prestação de cuidados 

de excelência, sendo assim reconhecido não só por avali-

ações de entidades externas (Entidade Reguladora da 

Saúde, entre outras), como também por especialistas na-

cionais e internacionais, os quais aqui se deslocam para 

partilharem saberes e reforçarem as suas competências.  

Foi o que aconteceu, mais uma vez, no dia 15 de julho, 

com a presença do conceituado especialista brasileiro Dr. 

Marcelo Seiji Kubota, na Unidade Hospitalar de Macedo 

de Cavaleiros, em que este, acompanhado pelo diretor do 

Serviço de Ortopedia da ULS do Nordeste, Dr. Afonso Ru-

ano, veio observar a técnica e a experiência da equipa 

clínica na cirurgia de revisão de próteses do joelho. 

Foi uma honra para o Serviço de Ortopedia receber Dr. 

Marcelo Kubota, membro da direção da Sociedade Brasi-

leira de Cirurgia do Joelho e detentor de 

um vasto currículo, demonstrando-lhe a 

experiência da equipa da ULS do Nor-

deste nesta valência. 

Marcelo Kubota é graduado em Medici-

na pela Escola Paulista de Medicina 

(1983-1988). No seu percurso profissio-

nal e académico destacou-se como Ofi-

cial Médico R2 na Academia da Força 

Aérea Brasileira (AFA) 1989, fez Residên-

cia Médica em Ortopedia e Traumatolo-

gia pelo Departamento de Ortopedia e 

Traumatologia da Escola Paulista de Me-

dicina (1990-1992), fez também Especia-

lização em Cirurgia do Joelho e Artros-

copia pela Escola Paulista de Medicina 

(1993) e Mestrado no Programa de Pós-Graduação em 

Ortopedia e Traumatologia da EPM-UNIFESP (1998-2000). 

Ortopedista do Serviço de Hemofilia da EPM-UNIFESP 

desde 1993, é Membro Titular da Sociedade Brasileira 

de Ortopedia e Traumatologia (SBOT), Membro Titular 

da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joelho (SBCJ), 

Membro da Sociedade Latinoamericana de Ortopedia 

y Traumatologia (SLAOT), Membro Titular da Sociedad 

Latinoamericana de Artroscopia, Rodilla y Deporte 

(SLARD) e Membro da International Society of Arthros-

copy,Knee Surgery and Orthopaedic Sport Medicine 

( ISAKOS). 

O Serviço de Ortopedia agradece assim a presença do Dr. 

Marcelo Kubota na Unidade Hospitalar de Macedo de 

Cavaleiros e a partilha de experiências que essa visita 

possibilitou. 

JULHO 2019 
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Desempenho dos Centros de Saúde da ULS 

do Nordeste com crescimento significativo 

O Departamento de Cuidados de Saúde Primários da Uni-

dade Local de Saúde (ULS) do Nordeste tem vindo a me-

lhorar de modo assinalável a qualidade dos cuidados 

prestados à população da região, conforme se constatou 

nos dados apresentados em mais uma reunião periódica 

entre a Direção dos Cuidados de Saúde Primários e as 

Direções e Coordenações dos Centros de Saúde, realizada 

em Macedo de Cavaleiros, no dia 04 de junho. 

De acordo com a monitorização 

que tem vindo a ser levada a ca-

bo, e debatida neste encontro de 

diálogo e reflexão, o Índice de 

Desempenho Global (IDG) do De-

partamento de Cuidados de Saú-

de Primários da ULS do Nordeste, 

que em dezembro de 2018 era de 

64,7 pontos, encontrava-se em 

março deste ano nos 72, 4 - cor-

respondendo ao 16.º lugar entre 

os 55 Agrupamentos de Centros 

de Saúde avaliados a nível nacio-

nal – e com tendência para conti-

nuar a crescer. 

Este excelente desempenho dos 

Cuidados de Saúde Primários da 

ULS do Nordeste, o qual foi alvo 

de felicitações pela responsável 

máxima do Departamento, a dire-

tora Dra. Manuela Santos, é fruto 

do trabalho que tem vindo a ser 

desenvolvido pelos profissionais 

e que resulta em bons índices de 

acesso aos cuidados, de gestão 

da saúde, de gestão da doença e de qualificação da pres-

crição, conforme demonstrado na apresentação feita pe-

la responsável do Gabinete de Planeamento e Controlo, 

Dra. Sofia Rodrigues. 

Entre os temas abordados na reunião estiveram também 

a contratualização, a formação, a monitorização dos pro-

jetos “Receita Sem Papel” e “Rastreio Visual Infantil”, 
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bem como das auditorias externas às normas da Direção Geral 

da Saúde (DGS) sobre “Abordagem Terapêutica das Dislipide-

mias no Adulto” e “Avaliação do Risco Cardiovascular SCO-

RE” (esta aos utentes com idade entre os 40 e os 65 anos). 

Numa perspetiva de melhoria contínua, foram igualmente 

efetuadas duas apresentações, uma sobre indicadores de 

Diabetes Mellittus, pelo médico interno de Medicina Ge-

ral e Familiar Dr. Miguel Rebelo, e outra relativa ao segui-

mento dos utentes portadores de Síndroma de Apneia 

Obstrutiva do Sono, pela responsável do Serviço de Pneu-

mologia da ULS do Nordeste, Dra. Clotilde Andrade.  

Estas reuniões periódicas têm-se revestido da maior im-

portância, como forma de abordagem integrada e partici-

pativa das questões inerentes à gestão e ao funcionamen-

to das unidades de cuidados de saúde primários da ULS 

do Nordeste. 

Elisa Dias integra Conselho de Administração 

da ULS do Nordeste 

Elisa do Rosário Fernandes Dias integra o Conselho de 

Administração da Unidade Local de Saúde (ULS) do Nor-

deste como vogal executiva.  

A recente nomeação surge por proposta da Comunida-

de Intermunicipal Terras de Trás-os-Montes, dando 

cumprimento ao 

disposto no n.º 1 

do artigo 6.º dos 

estatutos das 

Unidades Locais 

de Saúde, E. P. 

E., constantes do 

anexo iii 

ao Decreto-Lei 

n.º 18/2017, de 

10 de fevereiro. 

A Prof.ª Dr.ª Elisa 

Dias foi designa-

da para o cargo 

de vogal executi-

va, conforme a Resolução do Conselho de Ministros 

n.º 129/2019, durante o mandato em curso do atual 

Conselho de Administração, designado através 

da Resolução do Conselho de Ministros n.º 66/2017, 

de 30 de maio. 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/106434234/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/106434234/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/123638575/details/maximized?serie=I&day=2019-08-01&date=2019-08-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/123638575/details/maximized?serie=I&day=2019-08-01&date=2019-08-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/107094726/details/normal?l=1
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ULS do Nordeste promove atendimento de 

excelência integrado e focado no utente 

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

senvolver um projeto com vista à promoção do atendi-

mento de excelência aos seus utentes. Uma das medidas 

em curso nesse âmbito é a realização de formação espe-

cífica destinada aos profissionais, começando pelo aten-

dimento telefónico.  

Tendo em conta a criação, muito em breve, de uma equi-

pa única de telefonistas para dar resposta a todas as cha-

madas da ULS do Nordeste, está neste momento a decor-

rer a formação que reforça a capacitação nesse sentido.  

Trata-se, aliás, de um projeto mais abrangente desta Uni-

dade Local de Saúde, com total focalização no utente, o 

qual contemplou igualmente a instalação de uma central 

de comunicações única em toda a ULS e de um call center 

que, em breve, dará apoio telefónico integrado na ver-

tente administrativa.  

Correspondendo a um investimento global no valor de 

735 mil euros - comparticipado em 85 por cento por fun-

dos comunitários no âmbito de uma candidatura apre-

sentada ao programa Portugal 2020 - o projeto está a ser 

implementado em conjunto com os Serviços Partilhados 

do Ministério da Saúde (SPMS). 

Com a formação agora em curso é dado mais um passo 

decisivo na melhoria da qualidade do atendimento do 

utente, neste caso por via telefónica, que é um dos mais 

utilizados na relação com os serviços da ULS do Nordeste. 

O acolhimento, a par do percurso entre o diagnóstico da 

situação e a sua resolução, são alguns dos temas aborda-

dos nesta ação formativa, a qual constitui uma mais-valia 

para a excelência que se pretende como marca assisten-

cial desta Unidade Local de Saúde.  
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A Unidade Local de Saúde do Nordeste dispõe de uma 

nova versão do SONHO – Sistema Integrado de Informa-

ção Hospitalar, mais rápida, mais fiável e que reduz os 

circuitos suportados em papel, traduzindo-se em vanta-

gens ambientais. 

Trata-se de uma das maiores atualizações tecnológicas 

dos últimos 30 anos, no que se refere aos sistemas de 

informação hospitalar, com a instalação da segunda ver-

são do SONHO, sistema informático estruturante para 

toda a atividade de prestação de cuidados de saúde pela 

ULS do Nordeste e que assegura o movimento assistenci-

al dos utentes, o controlo da produção e a faturação nas 

instituições do Serviço Nacional de Saúde (SNS). 

As principais vantagens da nova versão do SONHO pren-

dem-se com a atualização da infraestrutura tecnológica 

que engloba a renovação dos servidores que suportam 

tecnologicamente o sistema e a informação produzida 

pela ULS do Nordeste, bem como da rede de dados. 

Do ponto de vista técnico, esta atualização garantirá uma 

maior estabilidade do 

sistema informático e 

melhoria das integra-

ções. Do ponto de vista 

funcional, a atualização 

permite informatizar 

circuitos funcionais que 

tinham apenas suporte 

em papel. 

Esta mudança proporci-

onará condições para 

se poder prestar mais e 

melhores cuidados de saúde, aumentando a qualidade 

clínica e a segurança dos utentes e dos profissionais. 

A evolução dos sistemas de informação apresenta-se co-

mo um passo fundamental e essencial para permitir à 

ULS do Nordeste melhorar a sua eficiência no uso das 

tecnologias de informação e comunicação na prestação 

de cuidados e atendimento aos seus utentes. 

A implementação do processo de migração está a cargo 

da SPMS – Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, 

entidade que garantiu a formação dos profissionais da 

ULS Nordeste e acompanha as ações de pré e pós migra-

ção, num trabalho conjunto com o Serviço de Informática 

e Comunicações desta Unidade Local de Saúde. 

A implementação da nova versão envolve grande com-

plexidade, devido, entre outros fatores, ao elevado nú-

mero de sistemas que interagem atualmente com o SO-

NHO. No entanto, a ULS do Nordeste tem em curso um 

plano com vista a minimizar eventuais impactos na assis-

tência decorrentes desse processo. 

ULS do Nordeste implementa nova versão do 

programa informático SONHO 
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A Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste vai apostar 

na Transformação Digital e em particular na redução da 

impressão e do consumo de papel nos seus serviços. 

O desafio foi lançado pelo presidente do Conselho de 

Administração dos Serviços Partilhados do Ministério da 

Saúde (SPMS), Prof. Dr. Henrique Martins, numa visita à 

Unidade Hospitalar de Bragança, no dia 19 de junho. E vai 

ser dinamizado - com o apoio quer do Conselho de Admi-

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

quer da própria SPMS - por uma equipa multidisciplinar 

de trabalho, a Comissão Local de Informatização Clínica 

(CLIC). 

O objetivo é promover a desmaterialização de registos, 

processos clínicos e iniciativas programadas diversas, as 

quais pressupõem uma mudança de mentalidades, ati-

tudes e formas de trabalho, com vista a uma unidade de 

saúde, neste caso ULS Nordeste, “Sem Papel”.  

Nesse sentido, o Conselho de Administração acompa-

nhou o responsável máximo da SPMS numa visita aos 

Serviços de Gestão de Utentes, de Medicina Interna e de 

Urgência, onde este explicou e exemplificou junto dos 

profissionais a importância de “refletir não só sobre o 

que se faz, mas fundamentalmente a forma como se faz”. 

Esse, salientou Henrique Martins, é o caminho a seguir 

para a mudança e para a ambicionada transformação 

digital.  

Esta visita constituiu ainda uma oportunidade para iden-

tificar a possibilidade de avançar com novos projetos de 

telessaúde, como é o caso da teleconsulta. Foi, assim, 

realizada com sucesso uma teleconsulta entre os Cuida-

dos de Saúde Primários, nomeadamente o Centro de Saú-

de de Macedo de Cavaleiros, na pessoa da médica de 

Medicina Geral e Familiar Dra. Joana Vicente, e os Cuida-

dos Hospitalares, com a intervenção da pediatra Dra. Ma-

ULS do Nordeste vai apostar na redução do 

papel 
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nuela Ferreira. Ambas avaliaram um adolescente em con-

junto, via teleconsulta. 

O presidente do Conselho de Administração da ULS do 

Nordeste, Dr. Carlos Vaz, enalteceu o muito que já foi fei-

to na área da informatização dos cuidados de saúde mas 

lembrou que muito há ainda para fazer, num processo de 

melhoria contínua, reforçando assim o desafio da SPMS 

lançado aos profissionais desta Unidade Local de Saúde 

para que se comprometam com a transformação digital e 

colaborem com novas ideias e práticas.  

Um dos grandes avanços tecnológicos na ULS Nordeste 

será a entrada em funcionamento, já no próximo dia 19 

de julho, da nova versão do programa informático SO-

NHO, a qual representará uma inegável mais valia na ges-

tão assistencial.  

Integrada na Estratégia Nacional para o Ecossistema de 

Informação de Saúde (ENESIS 2020), a iniciativa “SNS 

Sem Papel” assenta nos princípios da simplificação, em-

poderamento e responsabilização do cidadão, tendo co-

mo finalidade a eliminação do papel nas instituições de 

saúde até 2020. 

JULHO 2019 
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Serviço de Urgência é o primeiro alvo da  

iniciativa “ULS Nordeste sem papel” 

O Serviço de Urgência Médico-Cirúrgica (SUMC) da Unida-

de Hospitalar de Bragança (UHB) é o primeiro a ser alvo 

de medidas específicas por parte da Comissão Local de 

Informatização Clínica (CLIC) da Unidade Local de Saúde 

(ULS) do Nordeste com vista à redução de informação em 

suporte papel.  

O projeto, que se integra na iniciativa “ULS Nordeste Digi-

tal / ULS Nordeste Sem papel”, foi apresentado pelo Pre-

sidente do Conselho de Administração, Dr. Carlos Alberto 

Vaz, e pela Diretora Clínica dos Cuidados de Saúde Hospi-

talares, Dra. Eugénia Madureira, durante o VIII Fórum 

ENESIS - Estratégia Nacional para o Ecossistema de Infor-

mação de Saúde 2020 , promovido pelos Serviços Parti-

lhados do Ministério da Saúde (SPMS)  no Auditório do 

Infarmed, em Lisboa, no dia 16 de julho.  

Nesse âmbito, e conforme a proposta da CLIC ali apresen-

tada pelos dois dirigentes da ULS do Nordeste, a transfor-

mação digital no Serviço de Urgência passará essencial-

mente por mudanças na forma de trabalho, pela recon-

versão de espaços físicos, pela reformulação das 4 Vias 

Verdes (AVC, Trauma, Sépsis e Coronária) de modo a que 

todo o percurso do doente seja realizado sem papel, pela 

implementação do transporte inter-hospitalar sem papel 

e ainda pela realização de teleconsultas entre o Serviço 

de Urgência e os Serviços de Atendimento Permanente 

dos Centros de Saúde. 

Estas melhorias ao nível da organização global do SUMC 

da UHB, a concretizar durante um período previsto de 

três meses, possibilitarão assim a prestação de cuidados 

com maior rapidez, segurança e conforto, beneficiando 

tanto os utentes como os profissionais no desempenho 

das suas funções assistenciais. 

Tendo em conta as mais-valias alcançadas, algumas des-

tas medidas deverão posteriormente ser replicadas nou-

tros serviços. E em toda a ULS do Nordeste será efetuado, 

desde logo, o incentivo à não impressão de registos clíni-

cos e de resultados de meios complementares de diag-

nóstico e terapêutica (MCDT´s), bem como será promovi-

da a utilização das funcionalidades informáticas já exis-

tentes.  

A pretensão da ULS do Nordeste está em consonância com 

as orientações da Tutela nesta matéria, tendo o Secretário 

de Estado Adjunto e da Saúde, Francisco Ramos, sublinha-

do na sua intervenção no evento “a relevância das novas 

tecnologias para melhorar o acesso em saúde” e, em parti-

cular, de aí se introduzir “inovação e mudança”. 
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PPCIRA da ULS do Nordeste premiada em  

Encontro Internacional de Segurança do Doente 

O Grupo de Coordenação Local (GCL) do Programa Nacio-

nal de Prevenção e Controlo de Infeções e das Resistên-

cias aos Antimicrobianos (PPCIRA) da Unidade Local de 

Saúde (ULS) do Nordeste foi distinguido com o primeiro 

prémio na categoria de melhor poster, no âmbito do II 

Encontro Internacional de Segurança do Doente, decorri-

do em Lisboa, nos dias 01 e 02 de julho.  

Organizado pela Escola Nacional de Saúde Pública de Lis-

boa, em parceria com a Organização Mundial de Saúde, o 

Institute for Healthcare Improvement (IHI) e a Internatio-

nal Society for Quality in Healthcare (ISQua), o 2nd Inter-

national Meeting on Patient Safety for New Generations 

of Healthcare Professionals contou com preletores de ele-

vado reconhecimento nacional e internacional -  entre 

eles Sir Liam Donaldson (OMS); Frank Federi-

co (IHI); Peter Lachman (ISQua); Charles Vin-

cent (University of Oxford); José Fragata 

(UNL); Miguel Castelo Branco (UBI) – e reuniu 

participantes de 42 nacionalidades.  

O GCL-PPCIRA da ULS do Nordeste apresen-

tou neste importante evento dois pósteres: 

“PROMETEU – PROjeto MElhoria da Qualida-

de e Segurança no Diagnóstico e Tratamento 

da PnEUmonia” e “Estimating health care 

cost savings in a community hospital from a 

national quality improvement project to re-

duce healthcare associated infections: from 

STOP Hospital Infection a Gulbenkian Chal-

lenge!”. E foi ao póster que apresenta os re-

sultados da estimativa de redução de custos 

associados aos cuidados de saúde na ULS do 

Nordeste, no âmbito do projeto Stop Infeção 

Hospitalar!, que foi atribuído o primeiro prémio. 

Orgulhosa com esta distinção, a Equipa de Liderança do 

Stop Infeção Hospitalar! agradece os preciosos contribu-

tos do Dr. Lino Olmo na obtenção das estimativas, às 

Equipas Sénior do Stop infeção Hospitalar! na orientação 

dos prestadores de cuidados e também a todos os profis-

sionais que diariamente contribuem para fomentar a se-

gurança dos utentes da ULS do Nordeste. 
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O Serviço de Nutrição e Alimentação da Unidade Local de 

Saúde (ULS) do Nordeste constitui uma referência, nome-

adamente ao nível da adoção de boas práticas, da unifor-

mização de procedimentos e da otimização de recursos. E 

assim foi apresentado no Seminário que reuniu os Servi-

ços de Nutrição de várias entidades do Serviço Nacional 

de Saúde (SNS), no Porto, no dia 08 de julho, por iniciativa 

da Ordem dos Nutricionistas.  

Coube à diretora do Serviço de Nutrição e Alimentação da 

ULS do Nordeste, Rosária Rodrigues, apresentar neste 

evento a forma de organização e o trabalho que tem vin-

do a ser desenvolvido pelo mesmo.  

Constituído por 7 nutricionistas e 2 assistentes operacio-

nais, trata-se de um Serviço que se estende aos cuidados 

primários, hospitalares, continuados e paliativos da ULS 

Nordeste, abrangendo quatro grandes áreas de atuação: 

nutrição clínica, nutrição comunitária e saúde pública, 

gestão e alimentação institucional, e ainda ensino/

formação/investigação/assessoria científica.  

De acordo com o Despacho n.º 6556/2018 de 4 de julho 

do Ministério da Saúde, o modelo de organização e funci-

onamento da Nutrição no Serviço Nacional de Saúde 

(SNS) deve basear-se no princípio da autonomia científica, 

técnica e funcional e na colaboração interprofissional cen-

trada no utente e no âmbito do trabalho em equipa, as-

sente num modelo de integração de cuidados, que sus-

tenta a prestação dos melhores cuidados de saúde às po-

pulações.  

Uma determinação que se encontra igualmente refletida 

no Guia Orientador “Implementação dos Serviços / Unida-

des / Núcleos de Nutrição no SNS” agora lançado pela 

Ordem dos Nutricionistas e a qual é já cumprida pela ULS 

Nordeste. 

Esta é mais uma prova da excelência dos cuidados assis-

tenciais prestados pela ULS do Nordeste à população da 

sua área de abrangência.  

Serviço de Nutrição é uma referência ao nível 

da organização e dos cuidados prestados 
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UCC´s da ULS do Nordeste monitorizam  

úlceras de pressão através de telemóvel 

As Unidades de Cuidados na Comunidade (UCC´s) da Uni-

dade Local de Saúde (ULS) do Nordeste dispõem, desde o 

início deste mês de julho, de uma nova ferramenta para 

monitorizar a evolução de úlceras de pressão nos doen-

tes: o telemóvel.  

Os profissionais de saúde têm apenas que tirar uma foto-

grafia à ferida e, através da aplicação gratuita Imito Me-

asure - instalada no smartphone disponibilizado pela ULS 

do Nordeste, a qual analisa e mede a dimensão da lesão - 

podem acompanhar o sucesso dos tratamentos efetuados 

e solicitar o apoio de outros profissionais médicos e de 

enfermagem. 

A aplicação é especificamente de uso profissional e está 

associada ao e-mail institucional. 

Uma ferida por pressão significa um dano ao tecido ou à 

pele que ocorre quando há uma diminuição da circulação 

sanguínea provocada pela pressão aplicada a uma área 

específica. 

Inicialmente, é possível observar uma ligeira vermelhidão 

na área afetada (o primeiro sinal de danos 

nos tecidos). O tecido subjacente morre 

devido à deficiência de irrigação sanguínea. 

Podem ser afetadas várias camadas de pele, 

músculos e ossos. A região do sacro, os cal-

canhares, os cotovelos e as omoplatas são 

áreas consideradas de risco elevado. 

Esta é mais uma iniciativa da ULS do Nor-

deste na promoção de cuidados de saúde 

de excelência, garantindo maior qualidade, 

segurança e conforto assistencial.  
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Bragança acolheu as I Jornadas de Medicina 

Geral e Familiar de Trás-os-Montes 

Bragança foi palco das I Jornadas de Medicina Geral e Fa-

miliar (MGF) de Trás-os-Montes, que decorrem nos dias 

27 e 28 de junho, na Escola Superior de Tecnologia e Ges-

tão do Instituto Politécnico de Bragança, reunindo profis-

sionais desta especialidade de toda a região em torno da 

partilha de saberes e de experiências.  

Este evento, organizado em conjunto pelas Delegações 

Distritais de Bragança e de Vila Real da Associação Portu-

guesa de Medicina Geral e Familiar (APMGF), com o apoio 

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

com a participação, na qualidade de 

oradores, de diversos médicos es-

pecialistas desta entidade. O Dr. 

Afonso Ruano (Ortopedista) inte-

grou a mesa dedicada ao tema 

“Patologia musculo-esquelética”, 

com a apresentação “Osteoporose, 

do diagnóstico ao tratamento”. A 

Dr.ª Elisa Tomé (Internista) marcou 

presença na mesa sobre “Patologia 

cardiovascular”, com a intervenção 

“Novas guidelines da diabetes na 

prática clínica”. A Dr.ª Carina Rodri-

gues (Interna de Psiquiatria) expla-

nou o tema “Insónia – como abor-

dar”, numa mesa dedicada às 

“Doenças Mentais”. E o Dr. Manuel 

Gonçalves (Interno de MGF) fez 

uma “Abordagem da dor crónica.  

A componente técnico-científica 

destas I Jornadas de Medicina Geral 

e Familiar de Trás-os-Montes ficou 

também marcada pela apresentação de posters e comuni-

cações orais onde foram expostos diversos casos clínicos. 

Um programa que o Presidente do Conselho de Adminis-

tração da ULS do Nordeste, Dr. Carlos Vaz, considerou “de 

excelência”, felicitando a organização pelo dinamismo e 

ambição com que concretizaram o evento.  

Acompanhado, na sessão solene de abertura, pela Direto-

ra Clínica dos Cuidados de Saúde Primários da ULS do 

Nordeste, Dra. Manuela Santos, e pela assessora da Dire-

ção de Enfermagem, Enf.ª Adelaide Baptista, o responsá-
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vel máximo da instituição agradeceu aos especialistas de 

Medicina Geral e Familiar o seu empenho constante no 

apoio permanente dos utentes, ao longo do seu ciclo de 

vida, salientando o papel decisivo destes profissionais na 

saúde e no bem-estar das populações.  

Carlos Vaz lembrou ainda que, apesar da imprescindibili-

dade do reforço e rejuvenescimento do quadro de especi-

alistas de Medicina Geral e Familiar, a região Norte, e em 

particular o Nordeste, têm contado com uma elevada taxa 

de cobertura por médico de família.  

Espera-se que estas primeiras jornadas de MGF venham a 

ter continuidade, marcando não só o calendário formati-

vo como também refletindo-se na melhoria da prestação 

de cuidados. 

Bragança acolheu Reunião do Internato  

Médico de Saúde Pública da Zona Norte 

Bragança recebeu cerca de 70 participantes na 6.ª Reu-

nião do Internato Médico de Saúde Pública da Zona Nor-

te, que se realizou nos dias 30 e 31 de maio, sob o mote 

"Desafios Locais de uma Saúde Pública Global".  

Esta iniciativa, organizada com o apoio da Unidade Local 

de Saúde (ULS) do Nordeste, através 

da Unidade de Saúde Pública, inte-

grou mesas de debate sobre ques-

tões como “saúde única no terreno”, 

“as fronteiras e a saúde local” e 

“eventos de massa ao virar da esqui-

na”.  

Na sessão de abertura do evento, o 

Presidente do Conselho de Adminis-

tração da ULS do Nordeste, Dr. Carlos 

Vaz, salientou desde logo a pertinên-

cia do tema, o qual reúne cada vez mais entidades em 

torno da saúde global como um objetivo comum. Exem-

plo disso, citou o responsável máximo da instituição, é a 

congregação de mais de 100 entidades de várias áreas de 

atuação no distrito de Bragança, que se uniram para ela-
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borar o Plano Local de Saúde (PLS) a implementar na região. 

Além da importância da proximidade entre os diversos 

“atores” que contribuem para mais e melhor saúde no 

território, Carlos Vaz lembrou que esse objetivo se alcan-

ça também com a proximidade entre as instituições, co-

mo é o caso da ULS do Nordeste, e a comunidade, tendo 

como foco o utente em particular e a população em geral.   

Colaboração ULS Nordeste e ACES Porto Oriental 

Esta reunião foi palco da partilha dos inúmeros desafios 

no âmbito da Saúde Pública atual e também na formação 

dos especialistas desta área na região Norte.  

Um caso de sucesso apresentado foi a colaboração formati-

va entre a ULS do Nordeste, pelo Dr. Luís Cadinha, e o Agru-

pamento de Centros de Saúde - ACES Porto Oriental, pela 

Dra. Rosa Branca Mansilha. Ambos, enquanto orientadores 

de formação de médicos internos de Saúde Pública nestas 

instituições, puseram em prática um plano de partilha de 

experiências e aprendizagens, o qual se tem revelado uma 

mais-valia para todos os intervenientes. 

Através desta parceria entre os referidos orientadores, foi 

já possível aos internos de Saúde Pública das duas entida-

des realizar, sob a forma de “intercâmbio”, estágios de 

curta duração no âmbito da saúde comunitária, estágios 

de investigação e de auditoria, acompanhamento de ativi-

dades integradas em projetos da responsabilidade dos 

orientadores de formação, participação em ações forma-

tivas e em atividades de investigação e intervenção tam-

bém planeadas pelos orientadores. 

No que respeita a atividades desenvolvidas pela ULS do 

Nordeste e acompanhadas pelos internos de Saúde Públi-

ca do ACES Porto Oriental destaque para ações de promo-

ção da saúde nos estabelecimentos prisionais, trabalho 

de campo em zonas termais e em zonas balneares interio-

res e o acompanhamento das reuniões de elaboração do 

Plano Local de Saúde. 

Esta é uma parceria que conta com o apoio da Comissão 

do Internato Médico de Saúde Pública da Zona Norte - 

coordenado pela Dra. Marta Losada, presença ativa nesta 

reunião - e que se prevê que venha a 

ser reforçada.  

O debate sobre o internato em Trás-

os-Montes e Alto Douro contou com o 

testemunho do Dr. Filipe Vaz, o qual 

falou aos presentes da sua experiên-

cia formativa na ULS do Nordeste, 

para concluir que “Bragança foi a me-

lhor escolha que podia ter feito”.  
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A experiência do Dr. João Rodrigues Ribeiro na Unidade 

de Cuidados Paliativos (UCP) da Unidade Local de Saúde 

(ULS) do Nordeste, em Macedo de Cavaleiros, no âmbito 

do seu internato médico do ano comum, em 2014, resul-

tou na publicação de um livro.  

“Beginning By the End – A 1st Year Residente 

in Palliative Care”, editado neste ano de 2019 

pela Lambert Academic Publishing, foi agora 

apresentado na própria Unidade de Cuidados 

Paliativos da ULS do Nordeste, a qual esteve 

na origem da obra.  

Afirmando que a Medicina Paliativa é um de-

safio, não só enquanto médico, mas também 

como pessoa, João Ribeiro expõe no livro o 

seu percurso formativo e de partilha com a 

equipa multidisciplinar da UCP da ULS do Nor-

deste.  

Especialista em Medicina Geral e Familiar, o 

clínico está neste momento a fazer o doutora-

mento em Medicina Paliativa na Faculdade de 

Medicina da Universidade do Porto e irá em 

breve propor-se à obtenção da competência 

em Medicina Paliativa pela Ordem dos Médicos, optando 

novamente pelo Departamento de Cuidados Paliativos da 

ULS do Nordeste para realizar o estágio formativo nesse 

âmbito.  

Experiência clínica na Unidade de Cuidados 

Paliativos da ULS do Nordeste em livro 
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A Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste assinalou, 

nos dias 30 e 31 de maio, o Dia Mundial da Criança com o 

objetivo de promover hábitos de vida saudáveis e de des-

mistificar o medo da “bata branca” junto dos mais peque-

nos. 

No âmbito desta data comemorativa, em Bragança, as 

equipas das Unidades de 

Cuidados de Saúde Perso-

nalizados da Sé de Santa 

Maria desenvolveram a 

atividade “Com a Saúde 

também se brinca!”, nos 

dias 30 e 31 de maio, direci-

onada para os alunos do 4.º 

ano das escolas de Bragan-

ça. 

Durante os dois dias, passa-

ram pela Praceta Adriano 

Moreira (Claustros do Con-

servatório de Bragança) 

cerca de 230 crianças, que 

participaram em bancas 

temáticas nas quais tiveram 

contacto com as diversas 

áreas de intervenção nos 

Cuidados de Saúde Primários e com algumas áreas de Sa-

úde Pública. Os mais pequenos tiveram oportunidade de 

perceber como funcionam as consultas médicas e de en-

fermagem, nutrição e dentista e ainda avaliaram, de for-

ma lúdica, a saúde dos bonecos que levaram para a ativi-

dade. Foram ainda abordadas pelos profissionais de saú-

JULHO 2019 

ULS do Nordeste promoveu a Saúde junto 

dos mais pequenos no Dia Mundial da Criança  
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Miranda do Douro 

Torre de Moncorvo Freixo de Espada à Cinta 

de e técnicos de saúde ambiental o ciclo da água, a lava-

gem das mãos e a atividade física, com jogos adaptados à 

idade das crianças. 

Em Mirandela, as equipas do Serviço de Pediatria e do 

Centro de Saúde I associam-se às comemorações do Dia 

Mundial da Criança promovidas pelo Município, no dia 31 

de maio, para promover a saúde junto dos mais peque-

nos. Este ano, estiveram em destaque as seguintes temá-

ticas: “A higienização das mãos salva vidas” e o 

“Internamento”. Pretendeu-se assim sensibilizar as crian-

ças e a comunidade escolar para a importância da higie-

nização das mãos e para os problemas de saúde associa-

dos à não realização desta prática de forma correta, bem 

como desmistificar junto dos mais pequenos o medo as-

sociado às “batas brancas”. 

Estas atividades inserem-se no trabalho desenvolvido 

pela ULS do Nordeste no âmbito da promoção da saúde e 

da prevenção da doença, tendo em vista o aumento da 

literacia em saúde da comunidade nas diferentes faixas 

etárias. 

JULHO 2019 
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Saúde Escolar põe 221 crianças “sempre a 

sorrir” em Mogadouro 
A equipa de Saúde Escolar de Mogadouro 

terminou, no dia 17 de junho, as ativida-

des de promoção da saúde oral no cor-

rente ano letivo com a distribuição, na 

comunidade educativa, de uma t-shirt 

onde o apelo é: “Sempre a Sorrir”.  

A iniciativa, resultado da colaboração da 

Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordes-

te, através da equipa de Saúde Escolar, 

com a Câmara Municipal de Mogadouro - 

entidade que patrocinou as t-shirts, ilus-

tradas pela professora Liliana Felgueiras 

– premiou assim os alunos da Escola EB1 

pelo seu empenho na prática de bons 

hábitos de higiene oral.  

Participaram nesta distribuição das t-shirts 

a responsável da Equipa de Medicina Den-

tária dos Cuidados de Saúde Primários da 

ULS do Nordeste, Susana Silva, e a enfer-

meira da Unidade de Cuidados na Comuni-

dade de Mogadouro, Ângela Luís. 

O projeto “Sempre a Sorrir”, que visa a 

diminuição do índice de cárie nas crian-

ças do 1.º ciclo do ensino básico, nomea-

damente através da implementação da 

escovagem regular e da realização de 

bochecho de flúor com periodicidade 

quinzenal, tem sido, segundo os promo-

tores, um sucesso, e por isso deverá ter 

continuidade.  

Foram abrangidas por projeto de saúde 

oral 221 crianças.  
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A Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste participou, 

através dos Serviços de Pediatria e de Consulta Externa da 

Unidade Hospitalar de Mirandela, em mais um Campo de 

Férias dirigido a jovens com Diabetes Mellitus tipo 1. 

A atividade, organizada em conjunto com o Centro Hospi-

talar Trás-os-Montes e Alto Douro e com o Hospital da 

Senhora da Oliveira (Guimarães), decorreu entre os dias 

10 e 12 de julho, no Eco Park Azibo, em Macedo de Cava-

leiros, e contou com a participação de cerca de 40 crian-

ças com idades entre os 10 e os 17 anos.  

Esta iniciativa, à qual a ULS do Nordeste se associa pelo 

sétimo ano consecutivo, tem como principal objetivo pro-

mover a autonomia destes jovens, 

para que consigam fazer uma melhor 

gestão da diabetes no dia-a-dia.  

O grupo de jovens com diabetes tipo 

1 foi orientado, durante os três dias, 

por uma equipa multidisciplinar 

constituída por médicos, enfermeiros 

e nutricionistas.  

O programa incluiu diversas ativida-

des, como BTT, caminhada, canoagem, 

entre outras. Foram também efetuados 

ensinos integrados, com particular ên-

fase na contagem de hidratos de carbo-

no, ajustes de doses de insulina com o 

exercício físico e procedimentos peran-

te hipoglicemias e hiperglicemias.  

Houve ainda espaço para muitas con-

versas informais sobre temas impor-

tantes na gestão da diabetes, que per-

mitiram esclarecer dúvidas, receios e mitos acerca da do-

ença. 

O momento foi igualmente de partilha de conhecimentos 

e de experiências de boas práticas entre os profissionais, 

no âmbito da gestão da Diabetes Melitos tipo 1. 

Esta iniciativa, na qual participaram o pediatra Dr. Luís 

Ribeiro e a Enfermeira Lisete Pires, tem em conta a orien-

tação da Direção Geral da Saúde nº 006/2016 “ A saúde e 

o bem estar da criança / jovem com Diabetes Melitos tipo 

1”, na qual se salienta que estes fatores dependem, du-

rante as 24h do dia, de três eixos fundamentais: a admi-

nistração de insulina, a alimentação e a atividade física. 

JULHO 2019 
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A Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) de Bragan-

ça desenvolveu, durante o mês de julho, um conjunto de 

atividades de promoção da saúde e segurança durante o 

Verão direcionadas para as crianças e 

jovens que frequentam as Férias Des-

portivas do Município. 

A iniciativa “Verão Saudável e Diver-

tido” contou com a participação de 

cerca de 200 crianças e jovens, com 

idades entre os 6 e os 11 anos. 

Os profissionais de saúde da UCC 

realizaram diferentes atividades para 

as diferentes faixas etárias. No grupo 

entre os 6 e os 9 anos foram realiza-

dos jogos sobre a promoção da ali-

mentação saudável. E no grupo entre 

os 10 e os 11 anos foram desenvolvi-

dos workshops sobre Primeiros So-

corros e Suporte Básico de Vida. 

Esta iniciativa insere-se no trabalho 

desenvolvido pela Unidade Local de 

Saúde do Nordeste ao nível da promoção da saúde e da 

prevenção da doença, tendo em vista o aumento da lite-

racia em Saúde da população nas diferentes faixas etárias. 

JULHO 2019 

Promoção da Saúde nas férias de verão em 
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UCC de Mirandela promove a Saúde em  

férias 

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

dela promoveu, este ano, mais um conjunto de ações de 

sensibilização junto dos veraneantes, tendo em vista a 

prevenção dos efeitos negativos do calor intenso na Saúde. 

No âmbito destas ações, realizadas pela equipa da UCC 

desde 2011, os profissionais de saúde disponibilizam in-

formação sobre as medidas a adotar em dias de calor 

intenso, sensibilizando a população para os cuidados a 

ter nesta época do ano, e alertam para as medidas pre-

ventivas ao nível da prevenção de acidentes durante a 

época balnear, como por exemplo os afogamentos. 

Este ano, o projeto “Saúde em Férias” já percorreu o 

concelho de Mirandela, nomeadamente as praias fluviais 

do Parque Dr. José Gama, de Miradeses, de Vale de Jun-

cal e de Quintas. 

A par da sensibilização e do esclarecimento de dúvidas 

aos veraneantes, os profissionais de saúde também dis-

tribuem folhetos informativos sobre estas temáticas. 

Estas ações inserem-se no trabalho desenvolvido pela 

Unidade Local de Saúde do Nordeste ao nível da promo-

ção da saúde, tendo em vista o aumento da literacia em 

saúde da população. 

Rastreios na comunidade em Alfândega da Fé 

A equipa do Centro de Saúde de Alfândega da Fé vai rea-

lizou rastreios para avaliação de alguns parâmetros de 

saúde na comunidade, nos dias 07, 08, 09 e 10 de junho, 

no recinto da Festa da Cereja. 

Os profissionais de saúde avaliaram a tensão arterial, a 

frequência cardíaca, a glicémia capilar, o índice de massa 

corporal, entre outros parâmetros de saúde, de modo a 

prevenir doenças crónicas evitáveis. 

A par dos rastreios, os profissionais de saúde sensibiliza-

ram ainda a população para a importância da adoção de 

um estilo de vida saudável, tendo em vista a promoção 

da saúde e a prevenção da doença. 
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UCC de Macedo de Cavaleiros promove  

comportamentos saudáveis 
A Unidade de Cuidados na Comunidade 

(UCC) de Macedo de Cavaleiros sensibili-

zou os jovens e a comunidade em geral 

para a importância da adoção de compor-

tamentos saudáveis, no evento Macedo 

Veste de Branco, que decorreu no dia 27 

de julho, nas Piscinas Municipais. 

Esta iniciativa é organizada pela Comissão 

de Finalistas 2019/2020 do Agrupamento 

de Escolas de Macedo de Cavaleiros e pe-

lo Grupo Desportivo Macedense, com o 

objetivo de promover jovens talentos do 

concelho nas vertentes ligadas ao despor-

to, cultura, música, moda e dança. 

Durante o evento, os profissionais de saú-

de da UCC de Macedo de Cavaleiros sensi-

bilizaram os participantes e distribuíram 

material informativo tendo em vista a pro-

moção da saúde e a prevenção da doença. 
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A equipa de saúde escolar da Unidade de Cuidados na 

Comunidade (UCC) de Miranda do Douro, que integra 

uma enfermeira e uma nutricionista, dinamizou várias 

ações de promoção da dieta mediterrânica em idade es-

colar na Escola Básica e Secundária de Miranda do Dou-

ro, durante o ano letivo 2018-2019. 

O conjunto de atividades culminou com uma das caracte-

rísticas da Dieta Mediterrânica: a convivialidade à mesa. 

Os alunos que integraram o projeto prepararam o seu 

próprio lanche (sandes), usando uma panóplia de produ-

tos locais, regionais e da época. 

Após a preparação e degustação, seguiu-se o momento 

de discussão, em que os alunos ficaram positivamente 

surpreendidos com o paladar e a facilidade de prepara-

ção de uma alimentação saudável. Posteriormente, foi 

determinada a informação nutricional (macronutrientes) 

das sandes preparadas pelos estudantes.  

A escola é um local privilegiado e decisivo para a promo-

ção da saúde, nomeadamente para o ensino e prática 

diária de uma alimentação saudável e de atividade física. 

Nesse sentido, a equipa de saúde 

escolar de Miranda do Douro fomen-

ta hábitos salutares na escola e pre-

tende que estes sejam aplicados em 

casa, tendo lançado o desafio de pre-

parar sandes/saladas com os produ-

tos locais, de preferência produzidos 

pela família, para toda a família e/ou 

amigos.  

De realçar que a palavra dieta deriva 

do termo grego “diaita”, que significa 

estilo de vida, pelo que não compre-

ende apenas a alimentação, mas também a interação 

social, a convivência à mesa e a preservação de tradi-

ções. Assim, a Dieta Mediterrânica é um património cul-

tural, histórico, social, territorial e ambiental, que tem 

sido transmitido de geração em geração durante séculos. 

JULHO 2019 
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Mediterrânica em idade escolar 
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A Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) de Vinhais 

está a promover a saúde junto dos mais novos, através 

de ações de sensibilização direcionadas para crianças e 

jovens entre os 06 e os 16 anos que frequentam o Campo 

de Férias organizado pela Câmara Municipal.  

Nesse âmbito, a UCC fez, no dia 09 de julho, uma ação 

sobre a dieta mediterrânica, onde os mais novos ficaram 

a conhecer melhor este modelo alimentar completo e 

equilibrado com inúmeros benefícios para a saúde, longe-

vidade e qualidade de vida.  

Reconhecida pela UNESCO como Património Cultural 

Imaterial da Humanidade desde 04 de dezembro de 

2013, a dieta mediterrânica constitui o padrão alimentar 

mais saudável e sustentável no mundo.  

A equipa da UCC de Vinhais sensibili-

zou assim os mais novos para a im-

portância de adotar esta dieta, sali-

entando os 10 princípios que a ca-

racterizam:  

• Frugalidade (moderação) e cozinha 

simples que tem na sua base prepa-

rados que protegem os nutrientes, 

como as sopas, os cozidos, os enso-

pados e as caldeiradas  

• Elevado consumo de produtos 

vegetais em detrimento do consu-

mo de alimentos de origem animal, 

nomeadamente de produtos hortí-

colas, fruta, pão de qualidade e ce-

reais pouco refinados, leguminosas 

secas e frescas, frutos secos e olea-

ginosos  

• Consumo de produtos vegetais produzidos localmente, 

frescos e da época  

• Consumo de azeite como principal fonte de gordura  

• Consumo moderado de lacticínios  

• Utilização de ervas aromáticas para temperar em detri-

mento do sal  

• Consumo frequente de peixe e baixo de carnes vermelhas  

• Água como principal bebida ao longo do dia  

• Consumo baixo a moderado de vinho e apenas nas re-

feições principais  

• Convivialidade à volta da mesa. 

JULHO 2019 
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A Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste, através da 

Unidade de Saúde Pública (USP), promoveu ações de sen-

sibilização sobre comportamentos seguros e saudáveis no 

festival de música Quintanilha Rock 2019, que decorreu 

entre os dias 04 e 06 de julho nesta aldeia fronteiriça do 

concelho de Bragança. 

Elementos da equipa de Saúde Pública da ULS do Nordes-

te estiveram no Parque do Colado, onde decorreu o festi-

val, e sensibilizaram os participantes para as questões 

ligadas à prevenção, quer dos 

efeitos do calor excessivo - 

Plano de Contingência para 

Temperaturas Extremas Ad-

versas - Módulo Calor (PCTEA 

– Módulo Calor) – quer das 

doenças sexualmente trans-

missíveis, como o VIH-Sida.  

Além da prestação de esclare-

cimentos e da distribuição de 

material informativo e preventivo, foram também entre-

gues os contactos dos serviços da ULS do Nordeste, em 

caso de necessidade de obtenção de cuidados, bem como 

do CAD - Centro de Aconselhamento e Detecção Precoce 

do VIH/SIDA 

Esta é mais uma iniciativa desenvolvida junto da comuni-

dade, a qual contribuiu para a promoção de hábitos de 

vida saudáveis, a diminuição de comportamentos de risco 

e o aumento da literacia em saúde. 

JULHO 2019 

Unidade de Saúde Pública sensibiliza  

festivaleiros no Quintanilha Rock 
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A Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) de Vinhais 

realizou, no dia 09 de julho, uma sessão de informação e 

sensibilização sobre VIH/SIDA na aldeia de Penhas Juntas. 

Destinada aos beneficiários do Rendimento Social de In-

serção (RSI), a ação abordou quer a doença e as formas 

de contágio, quer, em particular, as formas de prevenção 

e de diagnóstico da mesma. 

Os profissionais de saúde aconselharam, assim, os presentes a: 

• Não partilhar agulhas, seringas, material de prepara-

ção de drogas ou materiais cortantes 

com ninguém; 

• Utilizar o programa “TROCA DE 

SERINGAS – Dizer não a uma seringa 

em segunda mão”; 

• Se não tiver confiança no local, não 

fazer tatuagens, piercings, aplicação de 

brincos, acupunctura ou manicure. 

Tentar obter sempre informações so-

bre o local em causa, pedir para ver 

como trocam material entre clientes e onde e como la-

vam, desinfetam e esterilizam os seus materiais; 

Usar SEMPRE PRESERVATIVO! Não confiar nas aparên-

cias… o seu parceiro, aparentemente saudável, pode ser a 

sua via de infeção! 

Foi também explicado o que é o teste rápido de deteção 

precoce da infeção do VIH/SIDA e como pode ser feito, 

salientando que é um procedimento simples, gratuito, 

anónimo e confidencial. 

JULHO 2019 
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Caminhada de sensibilização para a prevenção 

das doenças cardiovasculares em Vila Flor 

Cerca de 60 pessoas participaram na caminhada promovi-

da pela Unidade de Cuidados na Comunidade de Vila 

Flor/Carrazeda de Ansiães, em parceira com os Caminhei-

ros de Vila Flor, no âmbito do mês do coração, que teve 

como principal objetivo sensibilizar a população para 

adoção de estilos de vida saudáveis, tendo em vista a pre-

venção das doenças cardiovasculares. 

A prática de exercício físico é fundamental para a saúde 

do coração e deve ser associada a uma alimentação saudável. 

Esta atividade contou ainda com a parceria do Município, 

da Santa Casa da Misericórdia, dos Bombeiros Voluntá-

rios e da GNR de Vila Flor.  
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Mónica Bagueixa, Médica Especialista em Medicina Ge-

ral e Familiar na UCSP de Mirandela II 

Sónia Felgueiras, Enfermeira Especialista em Reabitação 

na UCSP de Mirandela II 

 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) o utente 

tem direito ao acesso a um profissional de saúde compe-

tente, motivado e apoiado por um sistema robusto (WHO, 

2014), mas tal como num sistema matemático tem que se 

estar pelo menos na presença de duas variáveis e de uma 

forma simplista tem que se determinar o valor das duas 

variáveis (sistema de saúde e literacia em saúde) que sa-

tisfaçam simultaneamente as duas equações. Este será 

um sistema possível e determinado para o qual se preten-

de caminhar de uma forma segura e rápida distanciando-

se de um sistema possível e indeterminado, num estudo 

profícuo de unificação em prol da otimização de bem ser-

vir o utente sem alienar a minimização dos custos. 

O que é a literacia? Qual a faixa da população com defi-

ciência de literacia? Qual a importância da literacia em 

saúde? Quais as medidas a considerar? 

A OMS define literacia em saúde como o conjunto de 

“competências cognitivas e sociais e a capacidade dos 

indivíduos para ganharem acesso a compreenderem e a 

usarem informação de formas que promovam e mante-

nham boa saúde” (OMS, 1998). Podemos socorrer-nos de 

outras definições, mas todas elas têm de comum: a infor-

mação em saúde, a capacidade para tomar decisões em 

saúde, competências individuais necessárias para com-

preender, avaliar, procurar informação e assumir respon-

sabilidades no controlo da sua saúde. 

Qual a faixa etária com deficiência em literacia?  

Estão incluídos nesta faixa: 

- Idosos; 

- Emigrantes; 

- Minorias étnicas; 

- Pessoas com baixo rendimento económico; 

- Pessoas com doenças mentais crónicas; 

- E os que ao deixarem a escola não adquiriram um domí-

nio suficiente da leitura e da escrita. 

Qual a importância da literacia em saúde? 

Há uma interligação entre literacia, nível de educação e 

nível de saúde. A saúde e a aprendizagem são o ponto de 

partida do caminho a percorrer no âmbito da literacia, 

tanto para a infância como para a velhice, atingindo todas 

as idades. 

A capacidade verbal e de compreensão é fundamental no 

meio clínico, para descrever sintomas e compreender ins-

truções médicas, nomeadamente prescrições de medica-

mentos, folhetos médicos, consentimento informado, 

tomar decisões acerca de tratamentos, capacidade para 

negociar sistemas de saúde designadamente seguros de 

saúde e decidir quando e como procurar ajuda médica. 

Em favor de uma melhor qualidade dos cuidados de saú-

de e da redução das despesas é necessário que a popula-

ção seja portadora de capacidades de leitura e interpreta-

ção de informação em saúde. 

Quais as medidas a considerar? 

- Integrar a literacia em saúde, na educação; 

- Promover iniciativas de prevenção e gestão da doença; 

- Assegurar o acesso à informação e à comunicação em 

JULHO 2019 

Literacia em saúde é um imperativo de Saúde Pública  

Artigo  



36 

 

 

JULHO 2019 

saúde, para que o cidadão se sinta mais seguro nas deci-

sões a tomar para estar bem de saúde; 

- Assumir responsabilidade pela manutenção de saúde e 

bem-estar ao longo da vida. 

Ainda não há estudos que permitam relacionar o custo 

com programas de literacia e a redução de gastos, bem 

como a melhoria dos cuidados que proporcionam. No en-

tanto, há a certeza de que tem que se dar primazia à edu-

cação em saúde, pelo que foi referido anteriormente. 

O que tem sido feito em Portugal, em prol da temática 

em análise? 

A Prof. Doutora Rita Espanha que faz parte do Centro de 

Investigação e Estudos de Sociologia, Instituto Universitá-

rio de Lisboa (Comité Editorial) e a Dra Rita Pedro da Esco-

la Nacional de Saúde Publica, Universidade Nova de Lis-

boa (grupo técnico) têm desenvolvido linhas orientadoras 

que se traduzem na produção e aplicação de recursos 

promocionais no âmbito da literacia em saúde, principal-

mente no que se refere à autonomia e responsabilidade, 

à manutenção da saúde e à promoção de uma vida ativa e 

independente em relação à família e à comunidade no 

geral. 

A Europa não ficou indiferente a esta realidade e por isso 

promoveu a aplicação do “Questionário Europeu de lite-

racia em Saúde” em que Portugal não foi exceção (HLS - 

EU - PT). Os países participantes foram a Espanha, Irlanda, 

Holanda, Alemanha, Áustria, Grécia, Polonia, Bulgária e 

Portugal. O instrumento de avaliação utilizado versava 

três domínios da saúde e quatro níveis de processamento 

da informação essenciais à tomada de decisão. No que se 

refere ao primeiro açambarca os cuidados de saúde, pro-

moção da saúde, enquanto que o segundo engloba o 

acesso, compreensão avaliação e utilização. Da aplicação 

deste questionário verificou-se que o país com melhores 

níveis em saúde geral, cuidados de saúde, prevenção da 

doença, promoção da saúde é a Holanda, em que predo-

mina a classificação de suficiente e em Portugal de pro-

blemática. A nossa vizinha Espanha insere-se no mesmo 

escalão que Portugal. Quanto à análise por sexo, é o gé-

nero feminino que tem maior literacia em Saúde geral e 

menos problemático. As bases preliminares estão lança-

das, mas é necessário dar continuidade. 

Para acompanhar a promulgação da literacia em Saúde, o 

Sistema Nacional de Saúde (SNS) recolhe e analisa, seleci-

ona e divulga projetos previamente revistos pela Rede 

Inteligente para a Promoção da Literacia em Saúde” divul-

gados posteriormente pela “Biblioteca de Saúde”. 

O SNS luta pela proximidade do cidadão, pela diminuição 

da desigualdade, além da criação de um portal de infor-

mação com livros digitalizados, nomeadamente “Quedas 

e trambolhões”, “Saúde no Inverno” e outros em produ-

ção, de acesso a qualquer utente. 

A Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar 

numa estreita colaboração com as metas traçadas pelo 

SNS, traduziu e adaptou à realidade portuguesa, o “Guia 

Prático da Saúde (da Sociedade Espanhola de Medicina de 

Família e Comunitária) e que muitos profissionais e uten-

tes não recorrem a este instrumento de apoio, por mero 

desconhecimento. 

A Europa parece imbuir-se de um mesmo espírito de luta 

pela diminuição das desigualdades, criando meios de in-

formação, educação e apoio, que possam contrariar a lei 

dos Cuidados Inversos do médico inglês Julian Tudor, não 

permitindo que fique de fora quem mais precisa. 
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