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EDITORIAL 

Após um merecido período de férias, os profissio-

nais de saúde preparam-se já para um novo desa-

fio: prestar a melhor resposta assistencial na épo-

ca de Outono-Inverno que se aproxima, e em que 

estarão em circulação, simultaneamente, os vírus 

responsáveis pela COVID-19 e pela gripe sazonal. 

Isto a par do necessário acompanhamento de inú-

meras outras patologias (urgentes, emergentes e 

crónicas), de grávidas, crianças, jovens e idosos ou 

ainda do trabalho fundamental de promoção da 

saúde e de prevenção da doença em geral. 

A retoma da atividade assistencial programada - 

após um período de suspensão de cerca de 3 me-

ses na sequência da pandemia – tem sido, na Uni-

dade Local de Saúde do Nordeste, reflexo do em-

penho coletivo na reorganização dos serviços de 

saúde, para dar a resposta adequada às necessida-

des dos utentes, em todas as frentes. 

Graças à dedicação e ao profissionalismo dos cola-

boradores, ao reforço dos recursos humanos e 

materiais e ao apoio da comunidade, estivemos à 

altura do contexto difícil com que nos deparámos. 

Assim deveremos estar novamente, juntos e agora 

ainda mais preparados – cumprindo as medidas de 

segurança determinadas pela Direção-Geral da 

Saúde - na luta pelo bem-estar da população do 

Nordeste. Todos por todos.  

 

O Presidente do Conselho de Administração  

Dr. Carlos Alberto Vaz 
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ULS do Nordeste com 21 vagas para médicos 

especialistas 

A Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste tem 21 va-

gas para médicos especialistas nas áreas de saúde públi-

ca e hospitalar.  

Segundo o despacho n.º 8553-B/2020, publicado a 04 de 

setembro, em Diário da República, foram atribuídas à 

ULS do Nordeste vagas nas especialidades de Anestesio-

logia (1), Cardiologia (1), Cirurgia Geral (2), Nefrologia (1), 

Endocrinologia e Nutrição (1), Ginecologia/Obstetrícia 

(1), Imuno-hemoterapia (1), Medicina Física e de Reabili-

tação (1), Medicina Interna (3), Patologia Clínica (1), 

Oftalmologia (2), Otorrinolaringologia (1), Ortopedia (1), 

Pediatria Médica (2), Psiquiatria (1) e 

Saúde Pública (1). 

O referido despacho identifica as espe-

cialidades e os estabelecimentos de 

saúde com maiores carências de pes-

soal médico, em particular nas áreas 

de saúde pública e hospitalar, tendo 

em vista o recrutamento de clínicos 

para reforçar o quadro de recursos 

humanos especializados das institui-

ções do Serviço Nacional de Saúde. 

Assim, o Ministério da Saúde preten-

de contribuir para a adequada dota-

ção, em termos de recursos huma-

nos, nomeadamente de pessoal mé-

dico, dos serviços e estabelecimentos 

de saúde integrados no SNS, indis-

pensáveis para que estes possam dar 

continuidade aos serviços de qualida-

de que lhe são característicos. 

Este concurso reveste-se ainda de maior importância ten-

do em conta a atual situação de pandemia de COVID-19, 

que coloca maiores desafios às Unidades do SNS para 

darem uma resposta célere, eficaz e em segurança à pro-

cura de cuidados de saúde.  

A ULS do Nordeste congratula-se com a atribuição destas 

vagas para a contratação de especialistas, na expetativa 

de que possa vir a reforçar o seu quadro de pessoal mé-

dico, tendo em vista a melhoria contínua dos cuidados de 

saúde de proximidade prestados à população, no âmbito 

daquela que é a sua missão.  

JULHO E AGOSTO DE 2020 
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Cuidados Hospitalares da ULS do Nordeste com 

maior atividade assistencial programada 

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

entre o início de maio e o final de junho, ou seja, após a 

retoma da atividade assistencial programada nos cuida-

dos hospitalares (suspensa temporariamente devido à 

COVID-19), 12.735 consultas, 531 cirurgias, 229.431 exa-

mes de diagnóstico e terapêutica e 1.697 sessões de hos-

pital de dia.  

As consultas hospitalares realizadas neste período, tendo 

em conta o critério de prioridade clínica, e incluindo con-

tactos não presenciais, correspondem a 4.103 primeiras 

consultas e 8.340 consultas subsequentes.  

Relativamente aos meios complementares de diagnóstico 

e terapêutica, destaque para 185.727 atos realizados pe-

lo Serviço de Patologia Clínica e 15.671 pelo Serviço de 

Imagiologia. 

Já no que respeita a cirurgias, foram efetuadas na ULS 

Nordeste 328 em ambulatório e 203 em regime convencional.  

Após um período em que a atividade clínica foi apenas a 

de caráter urgente, conforme orientação do Ministério 

da Saúde no contexto da COVID-19, a atividade assisten-

cial programada está assim a ser gradualmente reagen-

dada e efetuada, nos hospitais de Bragança, Mirandela e 

Macedo de Cavaleiros, com vista ao melhor 

acompanhamento dos utentes da ULS Nor-

deste.    

Mais de metade da atividade suspensa foi 

reagendada  

Desde a retoma assistencial programada nos 

cuidados hospitalares, já foram reagendadas 

3.910 consultas, correspondentes a 51% das 

7.687 canceladas devido à COVID-19, e 312 

cirurgias, representando 53% das 584 adia-

das pelo mesmo motivo. 

De salientar que este processo de retoma teve em conta 

a reformulação dos espaços físicos das salas de espera, a 

marcação por hora e o aconselhamento prévio aos doen-

tes para não se fazerem acompanhar por outras pessoas 

a não ser em casos excecionais, procurando desta forma 

assegurar o correto distanciamento social.    

O alargamento dos horários dos profissionais e a aplica-

ção de um breve inquérito a todos os doentes antes do 

início da consulta, a par da medição da temperatura cor-

poral dos mesmos, são igualmente medidas adotadas 

com vista à segurança de todos. 

Foram ainda estipuladas boas práticas a observar no que 

respeita não só à assistência clínica como também ao uso 

de equipamentos de proteção individual, aos circuitos de 

doentes e à realização de testes de diagnóstico.  

O plano de retoma da atividade assistencial na ULS Nor-

deste garante, desta forma, o melhor acesso aos serviços 

de saúde, mas também que este seja feito com a neces-

sária segurança dos utentes e dos profissionais, de acor-

do com as orientações da Direção Geral da Saúde. 

JULHO E AGOSTO DE 2020 
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A Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste tem vindo a 

aumentar o número de consultas presenciais nos Centros 

de Saúde do distrito de Bragança, na sequência da reto-

ma gradual da atividade clínica programada nos Cuidados 

de Saúde Primários. 

Dando cumprimento às orientações do Ministério da Saú-

de e da Direção-Geral da Saúde (DGS), o Departamento 

de Cuidados de Saúde Primários da ULS do Nordeste está 

a programar, de forma progressiva, o atendimento pre-

sencial, dando assim resposta às necessidades dos uten-

tes, através da prestação de cuidados de saúde de proxi-

midade e em segurança. 

Durante os meses de maio e junho, na sequência da reto-

ma da atividade assistencial programada, registou-se um 

aumento do número de consultas presenciais nos Centros 

de Saúde da área de abrangência da ULS do Nordeste, 

dando prioridade aos utentes que fazem parte de grupos 

de risco. Foram, neste âmbito, realizadas cerca de 5.500 

consultas médicas presenciais no mês de maio, mais cer-

ca de 1.500 consultas face ao mês anterior, e cerca de 

11.500 consultas no mês de junho, o que 

se traduz num aumento de cerca de 

7.500 consultas nos Centros de Saúde do 

distrito de Bragança em relação ao perío-

do em que a atividade clínica presencial 

foi reduzida na sequência da situação 

epidemiológica da COVID-19. Também o 

número de consultas no domicílio tem 

vindo a registar uma tendência crescente, 

tendo-se registado um aumento, no mês 

de junho, na ordem dos 86 por cento. 

A par das consultas presenciais, as equi-

pas dos Centros de Saúde mantêm o contacto telefónico 

e digital com os utentes, tendo-se registado mais de 18 

mil consultas não presenciais no mês de maio e cerca de 

17 mil consultas no mês de junho. 

De realçar que as equipas dos Cuidados de Saúde Primá-

rios da ULS do Nordeste têm vindo a garantir o acompa-

nhamento dos utentes, apesar das condicionantes ineren-

tes à pandemia da COVID-19, tendo privilegiado, sempre 

que possível, a realização de consultas médicas e de en-

fermagem não presenciais, e salvaguardando o atendi-

mento de situações agudas e de grupos considerados pri-

oritários. Neste âmbito, foram realizadas cerca de 72 mil 

consultas médicas não presenciais e 78 mil contactos de 

enfermagem, entre os meses de março e junho. 

A retoma da atividade assistencial presencial nos Cuida-

dos de Saúde Primários da ULS do Nordeste está a decor-

rer no estrito cumprimento das normas da DGS, garantin-

do o melhor acesso aos serviços, mediante agendamento 

prévio, com a necessária segurança dos utentes e dos 

profissionais. 

JULHO E AGOSTO DE 2020 

ULS do Nordeste aumenta consultas presenciais 

nos Centros de Saúde 
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Foram, neste âmbito, estipuladas boas práticas ao nível 

da assistência clínica em si, bem como ao nível da utiliza-

ção de equipamentos de proteção individual, da defini-

ção de circuitos e do cumprimento de regras de higiene e 

segurança (nomeadamente ao nível da higienização das 

mãos, de espaços, do material clínico utilizado e das su-

perfícies de apoio, bem como da etiqueta respiratória e 

do distanciamento físico). 

Como garantia adicional de segurança, os utentes, 

aquando da sua deslocação a qualquer uma das Unidades 

de Saúde da ULS do Nordeste, deverão respeitar algumas 

medidas, nomeadamente alertar os serviços em caso de 

eventual presença de sinais e/ou sintomas da COVID-19, 

entrar nas instalações apenas 10 minutos antes da hora 

agendada, circular no interior das instalações com másca-

ra cirúrgica, desinfetar as mãos com  a solução alcoólica 

disponibilizada nos diferentes espaços e manter o distan-

ciamento entre pessoas. 

De salientar ainda que a realização de atividade assisten-

cial na ULS do Nordeste em geral, e nos Cuidados de Saú-

de Primários em particular, está a decorrer de modo a 

salvaguardar, por um lado, o estrito cumprimento das 

regras de Saúde Pública, e, por outro lado, a manutenção 

da prontidão de resposta necessária perante um eventual 

aumento de casos de COVID-19 na área de abrangência 

desta entidade.  

JULHO E AGOSTO DE 2020 
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A Unidade de Hospitalização Domiciliária (UHD) da Unida-

de Local de Saúde (ULS) do Nordeste tratou, no primeiro 

ano de funcionamento, 101 doentes, que optaram pela 

recuperação no domicílio em vez do convencional inter-

namento hospitalar.  

Este modelo de prestação de cuidados de saúde, que per-

mite a permanência no seio familiar durante a convales-

cença, foi implementado no distrito de Bragança em julho 

do ano passado e durante o primeiro ano apresenta ele-

vadas taxas de sucesso ao nível dos tratamentos e da 

aceitação por parte dos doentes.  

A taxa de aceitação por parte dos doentes ao tratamento 

em casa rondou os 95 por cento, sendo que os casos de 

não aceitação estiveram relacionados com motivos pesso-

ais ou falta de requisitos para a integração em Hospitali-

zação Domiciliária.  

Por sua vez, a taxa de sucesso ao nível dos tratamentos é 

confirmada pelos resultados obtidos por esta Unidade, 

que regista taxas de reinternamento de doentes acompa-

nhados no domicílio e de readmissão no hospital às 72 

horas ou de idas ao Serviço de Urgência de forma não 

programada a rondar os 5 por cento. E também não há 

registo de mortes de doentes em recuperação no domicílio.  

O tratamento em casa com o acompanhamento de equi-

pas de saúde multidisciplinares permite uma recuperação 

mais rápida do doente, contribuindo assim para a redução 

de infeções e de complicações associadas ao meio hospi-

talar. A demora média de internamento do total de doen-

tes tratados pela ULS do Nordeste nesta modalidade ron-

da os 8 dias.  

JULHO E AGOSTO DE 2020 
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Esta Unidade funciona 24 horas por dia, todos os dias da 

semana, e conta com uma equipa multidisciplinar de pro-

fissionais de saúde, que assegura o acompanhamento dos 

doentes através de visitas domiciliárias ao longo do dia e 

noite.  

Estes doentes são ainda avaliados e acompanhados, sem-

pre que necessário, por diversas especialidades, de acor-

do com a sua situação clínica. 

Entre os motivos de internamento 

mais frequentes durante o primeiro 

ano de funcionamento desta Unida-

de, destacam-se as patologias do 

aparelho respiratório, urinário, car-

diovascular e gastrointestinal.  

A UHD da ULS do Nordeste tem, atu-

almente, capacidade para cinco ca-

mas de internamento no domicílio 

em Bragança, estando previsto, de 

futuro, o aumento do número de 

camas e o alargamento da área de 

influência desta valência hospitalar.  

A admissão dos doentes é efetuada 

de acordo com critérios clínicos e 

sociais, sendo essencial dispor de 

apoio familiar ou de um cuidador 

informal, e assenta no princípio da 

aceitação voluntária.  

A assistência de qualidade e de pro-

ximidade aliada ao conforto da recuperação no seio fami-

liar têm contribuído para a satisfação generalizada dos 

doentes e dos cuidadores/familiares.  

Esta valência contribui para o reforço dos cuidados de 

saúde de proximidade disponibilizados pela ULS do Nor-

deste à população do distrito de Bragança, numa ótica de 

satisfação das necessidades e expetativas dos doentes, 

cuidadores e dos seus familiares. 

JULHO E AGOSTO DE 2020 
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Homenagem aos profissionais envolvidos no 

combate à COVID-19 e entrega de donativo 

Os profissionais da Unidade Local de Saúde (ULS) do Nor-

deste estiveram entre os homenageados numa cerimónia 

que se realizou, no dia 25 de julho, nos jardins do Museu 

Abade de Baçal, por iniciativa Associação Comercial, In-

dustrial e Serviços de Bragança (ACISB), com vista a acla-

mar publicamente o trabalho desenvolvido nos últimos 

meses no combate à COVID-19.  

Esta sessão evocativa congregou as diversas entidades do 

município que têm estado empenhadas na missão assis-

tencial de apoio à população por força da pandemia, des-

de a saúde à proteção e socorro, forças de segurança, 

setor de solidariedade social, político e religioso. 

A Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste recebeu ain-

da um donativo de 18.695 euros, correspondente à ofer-

ta de um ventilador e de equipamentos de proteção indi-

vidual, resultado de uma campanha de angariação de 

fundos levada a cabo pela Associação 

Comercial, Industrial e Serviços de 

Bragança. A entrega foi feita pela pre-

sidente da ACISB, Maria João Rodri-

gues, ao presidente do Conselho de 

Administração da ULS do Nordeste, 

Carlos Alberto Vaz, que, em nome da 

instituição e dos seus profissionais, 

agradeceu esta importante dádiva, 

bem como a homenagem ali realizada.  

JULHO E AGOSTO DE 2020 
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A ocasião serviu ainda de mote à apresentação do novo 

hino “Acredita vai ficar tudo bem”, composto e interpre-

tado por artistas locais em homenagem a todos os que 

diariamente lidam com a pandemia. 

JULHO E AGOSTO DE 2020 
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Largada simbólica de balões em homenagem 

aos profissionais de saúde 

Decorreu no dia 07 de agosto, uma largada simbólica de 

balões em frente à Unidade Hospitalar de Bragança, co-

mo forma de agradecimento aos profissionais de saúde 

na sequência da pandemia de COVID-19. 

O momento foi protagonizado por um grupo de crianças 

e jovens que integram o Projeto CLDS-4G do Centro Soci-

al Paroquial dos Santos Mártires, que também aproveita-

ram esta atividade para alertar, uma vez mais, a popula-

ção para a importância de adotar as medidas preventivas. 

O presidente do Conselho de Administração da Unidade 

Local de Saúde do Nordeste, Dr. Carlos Vaz, agradece 

este gesto simbólico de homenagem a todos os profissio-

nais de saúde e enaltece o contributo que pode ser dado 

por todos, incluindo as crianças e jovens, ao nível da pre-

venção desta doença.   

O empenho de todos, através de pequenos gestos, faz a 

diferença no combate à pandemia de COVID-19. 

JULHO E AGOSTO DE 2020 
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ULS Nordeste vai implementar Plano de Ação 

para a Prevenção da Violência na Saúde 

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

mentar o Plano de Ação para a Prevenção da Violência no 

Setor da Saúde (PAPVSS), concebido pelo Ministério da 

Saúde com vista à promoção, neste setor, de ambientes 

de trabalho seguros e saudáveis, promotores de confian-

ça, que se traduzem em benefícios para a prestação de 

cuidados, mas, acima de tudo, para a qualidade de vida 

de todos.  

Trata-se de um plano nacional, integrado e estratégico, 

dirigido à prevenção, 

à proteção e ao ro-

bustecimento do sis-

tema de saúde no 

que respeita a esta 

problemática, estan-

do integrado no Pro-

grama Nacional de 

Prevenção da Violên-

cia no Ciclo de Vida 

(Despacho nº 

9494/2019 de 21 de 

outubro).  

A implementação do 

PAPVSS na ULS Nor-

deste contará com a 

intervenção da jurista 

Dra. Maria de Jesus 

Machado Lopes, en-

quanto interlocutora 

local para a obser-

vância do referido 

Plano nesta entidade, 

sob a coordenação da Vogal Executiva do Conselho de 

Administração Dra. Elisa Dias. E envolverá o contributo 

de todos os Colaboradores, para o estabelecimento, na 

ULS Nordeste, de práticas e espaços promotores da não 

violência no contexto assistencial em Saúde.  

O desenvolvimento do PAPVSS obedecerá ainda à articu-

lação com a coordenação nacional do Plano, bem como 

com o Gabinete de Segurança para a Prevenção e o Com-

bate à Violência Contra os Profissionais da Saúde. 
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A Unidade de Saúde Pública da Unidade Local de Saúde 

(ULS) do Nordeste desenvolveu ações de acompanha-

mento ao nível da implementação das medidas recomen-

dadas pela Direção-Geral da Saúde (DGS), no âmbito da 

pandemia de COVID-19, em espaços de lazer do distrito 

de Bragança. 

Estas ações de promoção da saúde, de caráter pedagógi-

co, tiveram como principal objetivo apoiar as entidades 

ao nível da implementação do Plano de Contingência e 

das medidas de minimização dos riscos de infeção nestes 

espaços. 

Tendo por base a orientação n.º 030/2020, de 29 de 

maio, da DGS, as piscinas e similares, antes da reabertu-

ra, “quando os sistemas são reativados é necessária a 

revisão da avaliação de risco e do regime de controlo, 

cumprindo a legislação aplicável, adotando 

medidas para minimizar o risco de infe-

ções”. 

Além disso, devem ser mantidos procedi-

mentos de limpeza e de desinfeção das pis-

cinas e espaços envolventes e devem ser 

reforçados os mecanismos de desinfeção 

do circuito de água das piscinas, mantendo 

os registos atualizados dos resultados dos 

testes de qualidade da água. 

Devem ainda ser promovidas, junto dos 

utilizadores, as medidas preventivas de hi-

gienização das mãos, do distanciamento 

físico e da etiqueta respiratória. 

Neste âmbito, uma equipa da Unidade de 

Saúde Pública da ULS do Nordeste efetuou, no passado 

dia 30 de junho, uma visita às Piscinas Municipais de Tor-

re de Moncorvo, tendo analisado o plano de contingência 

e sugerindo melhorias ao nível das medidas de prevenção 

recomendadas pela DGS, permitindo assim que este es-

paço reabrisse ao público com as medidas de segurança 

implementadas. 

Na sequência da abertura da época balnear com regras 

mais apertadas no âmbito da pandemia de COVID-19, a 

Unidade de Saúde Pública já efetuou visitas a outras es-

truturas de lazer do distrito de Bragança, no sentido de 

analisar e apoiar no cumprimento das medidas em vigor, 

e irá efetuar este acompanhamento nos espaços de lazer 

que irão reabrir este ano no distrito de Bragança, tendo 

em vista garantir a segurança de todos na utilização des-

tes espaços. 

Unidade de Saúde Pública apoia espaços de lazer 

no cumprimento das recomendações da DGS 

JULHO E AGOSTO DE 2020 
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Serviço de Assistência Espiritual e Religiosa  

retomado nos hospitais da ULS do Nordeste 

Após um período de suspensão na sequência da pande-

mia de COVID-19, também o Serviço de Apoio Espiritual e 

Religioso retoma a sua atividade nas Unidades Hospitala-

res de Bragança, Macedo de Cavaleiros e Mirandela. 

Na Unidade Hospitalar de Bragança, além do atendimen-

to regular disponibilizado pelo capelão, e da visita aos 

doentes, sempre que solicitado, foi ainda retomada a 

realização da eucaristia diária, destinada igualmente aos 

doentes.  Sendo que a missa se realiza de terça a sexta-

feira às 10h e ao domingo às 15h15m, o atendimento na 

capela (acompanhamento espiritual e reconciliação indi-

vidual) tem lugar de terça a sexta-feira das 8h às 9h30m e 

ao domingo das 14h às 

15h ou noutro horário 

sempre que solicitado, e 

a visita aos doentes se 

realiza de terça a sexta-

feira das 11h às 12h ou 

igualmente em outro 

horário, sempre que 

solicitado. 

Na Unidade Hospitalar 

de Mirandela, a ativida-

de do SAER foi retoma-

da no dia 13 de julho, 

com a visita regular aos 

doentes internados, que 

terá lugar todas as se-

gundas-feiras, a partir 

das 14h, ou noutro ho-

rário sempre que solici-

tado. 

Por sua vez, na Unidade Hospitalar de Macedo de Cava-

leiros, a assistência espiritual e religiosa reiniciou no dia 

16 de julho, quinta-feira, dia da semana em que a euca-

ristia se repetirá habitualmente pelas 15h. Também nesta 

Unidade será feita, sempre que solicitada, a visita aos 

doentes internados. 

De referir que a retoma do SAER teve em conta a orienta-

ção da Direção Geral da Saúde n.º 029/2020, de 29 de 

maio, referente às medidas de prevenção e controlo da 

COVID-19 em locais de culto e religiosos, estando salva-

guardado o seu cumprimento. 
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