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EDITORIAL 

A luta contra a COVID-19 continua ainda a ser uma grande 

responsabilidade para a Unidade Local de Saúde (ULS) do 

Nordeste. É certo que, felizmente, o número de doentes 

internados e de óbitos relacionados com a pandemia é agora 

incomparavelmente menor, muito graças à vacinação. No 

entanto, é necessário continuar, não só a cumprir as medi-

das de segurança determinadas pelas autoridades de Saúde, 

mas também a vacinar aqueles que ainda não estão imunizados. 

Estão de parabéns as equipas de vacinação da ULS do Nor-

deste, que fizeram cerca de 160 mil inoculações, dando cum-

primento ao plano nacional da Task Force e possibilitando, 

assim, que mais de metade da população do distrito de Bra-

gança tenha já completado o plano de vacinação, benefici-

ando de maior proteção contra a doença. 

A dedicação dos profissionais da ULS do Nordeste no comba-

te à pandemia tem sido ampla e justamente reconhecida. 

Desta feita, foram atribuídas Insígnias Honoríficas e de Méri-

to do Município de Miranda do Douro, quer ao Centro de 

Saúde, quer à Unidade de Saúde Pública. Congratula-se, 

pois, o Conselho de Administração desta entidade com a 

excelência dos seus profissionais e o seu sentido de missão, 

em prol dos utentes. 

Mas porque a saúde pressupõe cuidar para além da pande-

mia, é igualmente com satisfação que vemos crescer e me-

lhorar as condições assistenciais disponibilizadas, através da 

criação, ampliação e beneficiação de espaços de prestação 

de cuidados. Com as obras da Unidade Hospitalar de Bragan-

ça a avançarem a bom ritmo, as da Unidade Hospitalar de 

Mirandela já iniciadas, e as da Unidade Hospitalar de Mace-

do de Cavaleiros a encetar em breve, temos mais motivos 

para engrandecer as nossas esperanças no futuro. Num ca-

minho em que se espera ver o fim da pandemia e o recru-

descer da qualidade de vida da população do Nordeste.  

 

O Presidente do Conselho de Administração  

Dr. Carlos Alberto Vaz 
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Mais de 50% da população do distrito de Bragança 

com vacinação completa contra a COVID-19  

As equipas da Unidade Local de Saúde (ULS) do Nor-

deste estão a vacinar a bom ritmo contra a COVID-

19, tendo administrado, até ao dia 18 de julho, 

159.935 doses de vacinas, 90.255 das quais corres-

pondem a primeiras doses e 69.680 a segundas doses.  

A taxa de cobertura vacinal contra a COVID-19 na 

área de abrangência da ULS do Nordeste ronda os 

51 por cento da população com a vacinação comple-

ta e cerca de 66 por cento com pelo menos uma do-

se da vacina. As taxas de cobertura aumentam para 

cerca de 57 por cento com a vacinação completa e 

para 74 por cento com pelo menos uma dose da va-

cina, se forem incluídos apenas os utentes com ida-

de igual ou superior a 18 anos.  

Estas taxas, que indicam uma cobertura vacinal 

significativa da população do distrito de Bragança, 

têm por base o número de utentes inscritos nos 

Centros de Saúde do distrito de Bragança, disponí-

veis no Registo Nacional de Utentes. 

Nesta etapa, a vacinação 

está a abranger as faixas 

etárias acima dos 23 anos, 

sendo os agendamentos 

efetuados através de con-

tacto dos Serviços de Saú-

de ou de autoagendamen-

to online na plataforma 

criada para o efeito. O 

objetivo é diminuir gradu-

almente as faixas etárias a 

vacinar até aos 18 anos, sensibilizando a população 

jovem para a importância da vacina no combate à 

pandemia. 

No distrito de Bragança, a vacinação na comunidade 

está a ser assegurada pelas equipas dos Cuidados de 

Saúde Primários, que, a par da administração de va-

cinas, têm desenvolvido um trabalho fundamental 

ao nível do contacto e esclarecimento de dúvidas da 

população.   

Os utentes com situações clínicas específicas, nome-

adamente com um histórico de alergias, são referen-

ciados pelas equipas dos Cuidados de Saúde Primá-

rios para receberem a vacina contra a COVID-19 em 

contexto hospitalar, nas melhores condições de se-

gurança, qualidade, conforto e eficácia. (ver texto 

pág.5) 

Todo o processo de vacinação é assegurado por 

equipas multidisciplinares, mediante o estrito cum-

primento de todos os procedimentos de qualidade e 

JULHO 2021 
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segurança, desde a preparação, à administração e à 

vigilância pós-vacinação. 

A vacinação contra a COVID-19 no distrito de Bra-

gança está a decorrer no estrito cumprimento do 

estabelecido no Plano Nacional de Vacinação, estan-

do a ser vacinadas as pessoas das diferentes faixas 

etárias de acordo com o estabelecido pela Task For-

ce, tendo sido iniciada nas faixas etárias mais eleva-

das e estando a descer gradualmente à medida que 

há vacinas disponíveis em maior número.  

A ULS do Nordeste reitera assim a mensagem de 

tranquilidade à população do distrito de Bragança, 

assegurando que todas as pessoas irão ser convoca-

das para efetuar a vacina, de acordo com a prioriza-

ção determinada no Plano Nacional de Vacinação 

contra a COVID-19 e no estrito cumprimento de to-

das as normas e orientações das entidades compe-

tentes nesta matéria. 

JULHO 2021 

Utentes acamados vacinados no domicílio 

A Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste, atra-

vés das equipas do Departamento de Cuidados de 

Saúde Primários, vacinou os utentes que se encon-

tram acamados contra a COVID-19, deslocando-se 

ao seu domicílio. Possibilitou-se assim que pessoas 

dependentes e com dificuldades acrescidas de mobi-

lidade pudessem receber a vacina no conforto do 

seu lar, atendendo às suas necessidades e constran-

gimentos específicos. 

O processo de vacinação domiciliária co-

meçou com o agendamento prévio, sendo 

as marcações efetuadas de modo a evitar o 

desperdício de doses. No dia e hora marca-

dos, a equipa de vacinação, constituída por 

um profissional de medicina e um profis-

sional de enfermagem, deslocou-se a casa 

do utente para a administração da vacina. Após a 

inoculação, a equipa aguardou 30 minutos, em vigi-

lância, de modo a garantir uma resposta pronta, no 

caso de surgir alguma eventual reação à vacina.  

De salientar que este processo decorreu no estrito 

cumprimento de todos os procedimentos de quali-

dade e segurança, desde a preparação, à administra-

ção e à vigilância pós-vacinação. 
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Doentes alérgicos do distrito de Bragança vacinados 

contra a COVID-19 em meio hospitalar  

Os doentes alérgicos do distrito de Bragança estão a 

receber a vacina contra a COVID-19 em contexto 

hospitalar, nas melhores condições de segurança, 

qualidade, conforto e eficácia. 

Estes doentes, com alergia conhecida a alimentos ou 

medicamentos, entre outras, são referenciados, em 

articulação com os Cuidados de Saúde Primários, 

através do médico de família, para administração da 

vacina na Consulta Externa da Unidade Hospitalar de 

Bragança.  

É este Serviço que contacta então os utentes para, 

após um breve questionário e prestação prévia de 

informações gerais, fazer o agendamento da toma. 

No dia marcado, os doentes com patologia alérgica 

são observados inicialmente em consulta de Medici-

na Interna, de modo a conhecer em detalhe a sua 

situação clínica e averiguar eventuais riscos associa-

dos à inoculação. Nos casos em que tal seja conside-

rado adequado é prescrita e administrada (por via 

endovenosa) terapêutica anti-

histamínica. 

Com o apoio dos Serviços Farma-

cêuticos e da equipa de enferma-

gem da Consulta Externa segue-se 

então a toma da vacina e um perío-

do alargado de vigilância. 

Em termos gerais, as pessoas com 

alergias são mais suscetíveis de de-

senvolver anafilaxia, que é uma resposta alérgica grave 

a uma determinada substância, podendo causar ede-

ma (inchaço), urticária, diminuição súbita da pressão 

arterial, falta de ar, dificuldade em engolir, entre ou-

tras. A anafilaxia é, assim, uma emergência que requer 

assistência médica imediata. 

É neste contexto que a vacinação de doentes alérgi-

cos em meio hospitalar, como atualmente decorre 

na Unidade Local de Saúde do Nordeste, se reveste 

da maior importância, enquanto garantia de um pro-

cesso de vacinação seguro, desde a preparação, à 

administração e à vigilância pós-vacinação. 

JULHO 2021 
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Bons resultados na vacinação COVID-19 no distrito 

de Bragança em destaque em webinar dedicado 

à Ação Social e à Saúde 

Os bons resultados alcançados no processo de vacina-

ção contra a COVID-19 no distrito de Bragança foi um 

dos temas abordado pela Diretora Clínica para os Cui-

dados de Saúde Primários da Unidade Local de Saúde 

(ULS) do Nordeste, Dra. Manuela Santos, no Webinar 

“Ação Social e Saúde”, que decorreu no dia 14 de ju-

nho, promovido pelo Município de Alfândega da Fé. 

Nesta sessão, que reuniu representantes de institui-

ções com responsabilidades na área da Ação Social e 

da Saúde, esteve em foco a necessidade de uma 

maior e mais eficiente articulação entre todas as en-

tidades, tendo sido realçado o processo de vacina-

ção como um exemplo a replicar no que diz respeito 

às parcerias, na medida em que essa articulação, 

aliada à excelente capacidade de resposta dos pro-

fissionais da ULS do Nordeste, esteve na base dos 

bons resultados alcançados desde o início do processo. 

No âmbito da partilha de opiniões e de experiências 

na área da Saúde, os cuidados de proximidade esti-

veram, igualmente, em foco. Sobre esta questão, a 

Diretora Clínica para os Cuidados de Saúde Primários 

da ULS do Nordeste enalteceu que “os cuidados de 

proximidade são uma característica dos Cuidados de 

Saúde Primários”, em que “a proximidade significa 

chegar a casa do utente de uma forma organizada, 

que permita cuidar daquele utente naquele contex-

to”. Esta resposta engloba a ação de equipas multi-

disciplinares, que, no distrito de Bragança, já traba-

lham na comunidade, com deslocações ao domicílio 

dos utentes sempre que se identifica a necessidade 

dessa tipologia de cuidados de saúde. 

Numa ótica de articulação e de parceria entre insti-

tuições, a Diretora Clínica para os Cuidados de Saú-

de Primários da ULS do Nordeste lançou um desafio 

ao nível da partilha de recursos institucionais, que 

podem ser canalizados em prol das necessidades da 

população, permitindo assim aumentar o leque de 

respostas na área da Saúde. 

A par da Diretora Clínica para os Cuidados de Saúde 

Primários da ULS do Nordeste, Dra. Manuela Santos, 

participaram ainda neste webinar como oradores o 

Diretor do Centro Distrital de Segurança Social de 

Bragança, Dr. Orlando Vaqueiro, e o Provedor da 

Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Dr. Edmundo 

Martinho. Foi moderado pela Diretora Pedagógica 

do Infantário da Santa Casa da Misericórdia de Al-

fândega da Fé, Dra. Maria José Carvalho, e as notas 

de abertura estiveram a cargo do Vereador para a 

Ação Social do Município de Alfândega da Fé, Dr. 

Miguel Franco. 
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Obras em crescimento no Hospital de Bragança  

As obras de remodelação e ampliação do Bloco Ope-

ratório e do Serviço de Patologia Clínica e de construção 

de uma nova Central de Esterilização e de alargamento 

do Serviço de Medicina Intensiva na Unidade Hospitalar 

de Bragança estão em crescimento. 

O novo edifício, que está a ser construído de raiz para 

acolher a ampliação do Bloco Operatório e do Serviço de 

Patologia Clínica e a nova Central de Esterilização, já tem 

a estrutura, continuando os trabalhos de adaptação do 

espaço.  

Este projeto, que representa um investimento global 

superior a 3 milhões de euros, é financiado em cerca 

de 2,5 milhões por fundos comunitários, através do 

Programa Operacional Regional do Norte – Norte 

2020. Contempla a construção, de 

raiz, de um edifício com 3 pisos e uma 

área total de 711 metros quadrados, 

fazendo a interligação entre o edifício 

principal do Hospital e o Serviço de 

Urgência Médico-Cirúrgica, ao qual 

dará um apoio fundamental. 

Também a obra de ampliação 

do Serviço de Medicina Intensi-

va está a avançar a bom ritmo. 

Após esta intervenção, o Servi-

ço de Medicina Intensiva irá dis-

por de mais 8 camas, num total 

de 16, de equipamento adicio-

nal - ventiladores, seringas e 

bombas infusoras, suportes ro-

dados, monitores de sinais vi-

tais, entre outros – e acréscimo de recursos huma-

nos. 

Este investimento, orçado em 1,2 milhões de euros, 

dos quais 980 mil financiados no âmbito do reforço 

do investimento público no Serviço Nacional de Saú-

de, permitirá à ULS do Nordeste estar dotada de 

uma capacidade acrescida ao nível da prestação de 

cuidados intensivos e intermédios, convergindo as-

sim com os padrões médios europeus. 

Estes investimentos estruturais na Unidade Local de 

Saúde do Nordeste irão permitir melhorar a qualida-

de na assistência à população e o acesso aos Servi-

ços de Saúde no distrito de Bragança. 

JULHO 2021 
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Ministra da Saúde reconhece o trabalho  

desenvolvido pelos profissionais da  

ULS do Nordeste no combate à pandemia 

A Ministra da Saúde, Marta Temido, endereçou à 

Unidade Local de Saúde do Nordeste um reco-

nhecimento pelo trabalho desenvolvido e pelo 

excecional empenho dos seus profissionais de 

saúde no âmbito da resposta à COVID-19. 

Este é mais um agradecimento que enaltece a 

importância do trabalho que tem vindo a ser de-

senvolvido pelos profissionais da instituição, com 

empenho, dedicação e resiliência, ao longo de 

mais de ano, no sentido de responder com celeri-

dade e eficácia aos desafios impostos pela pan-

demia. 

A ULS do Nordeste recebe com orgulho este re-

conhecimento da responsável máxima do Minis-

tério da Saúde e reitera o agradecimento a todos 

os profissionais, e em particular àqueles que têm 

estado desde o primeiro momento na linha da 

frente no combate à pandemia de COVID-19, pe-

lo excelente trabalho desenvolvido, muitas vezes 

com espírito de sacrifício, para dar a melhor res-

posta possível às necessidades dos doentes e dos 

utentes recebidos pela ULS do Nordeste. 

JULHO 2021 
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Centro de Saúde de Miranda do Douro e Unidade 

de Saúde Pública recebem Medalha de Mérito  

JULHO 2021 

O Centro de Saúde de Miranda do Douro e a Unida-

de de Saúde Pública foram homenageados com a 

atribuição das Insígnias Honoríficas e de Mérito do 

Município de Miranda do Douro, no âmbito das co-

memorações do Dia do Município, no dia 10 de ju-

lho, presididas pelo Presidente da República. 

Através destas distinções, o Município enaltece o 

contributo “das pessoas e das instituições que con-

tribuem para o bem comum e para o desenvolvi-

mento do concelho”. 

As Insígnias Honoríficas e 

de Mérito foram recebi-

das pela Diretora do Cen-

tro de Saúde de Miranda 

do Douro, Dra. Virgínia 

Preto, pela Coordenado-

ra da Unidade de Saúde 

Pública, Dra. Inácia Rosa, 

e pelo Presidente do 

Conselho de Administra-

ção da Unidade Local de 

Saúde do Nordeste, Dr. 

Carlos Vaz. 

Para o responsável má-

ximo da instituição, es-

tas distinções são rece-

bidas com uma enorme 

honra, na medida em 

que representam o re-

conhecimento do excelente trabalho que tem vindo 

a ser desenvolvido por todos os profissionais da ULS 

do Nordeste, que têm demonstrado uma atitude 

exemplar no combate à pandemia. 

O empenho, dedicação, esforço e resiliência dos 

profissionais de saúde em prol da assistência à po-

pulação tem contribuído para uma melhoria contí-

nua da resposta ao nível da promoção da saúde, 

prevenção e tratamento da doença na área de 
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abrangência da ULS do Nordeste. 

É missão desta instituição de saúde pública prestar 

assistência integrada ao nível dos Cuidados de Saúde 

Primários, Hospitalares e Continuados à população, 

promovendo a utilização racional e eficiente de to-

dos os recursos, numa cultura de humanização dos 

serviços e de motivação e desenvolvimento dos cola-

boradores. 

Os Cuidados de Saúde Primários, em particular, re-

presentam o pilar fundamental do Sistema de Saúde, 

e visam a promoção da saúde e a prevenção da do-

ença, assim como a gestão dos problemas de saúde, 

numa perspetiva bio-psico-sociocultural, centrando-

se na pessoa, família e respetiva comunidade. 

É neste âmbito que se insere a atuação dos Centros 

de Saúde enquanto unidades integradas, 

polivalentes e dinâmicas prestadoras de 

Cuidados de Saúde Primários, que cen-

tram a sua atividade ao nível da promo-

ção e vigilância da saúde, prevenção, 

diagnóstico e tratamento da doença. A 

sua ação é dirigida globalmente ao indi-

víduo, à família e à comunidade que pri-

vilegia a personalização da relação entre 

os profissionais de saúde e os utentes. 

O Centro de Saúde de Miranda do Dou-

ro, em concreto, compromete-se a im-

plementar práticas sistemáticas de ges-

tão, cumprindo todos os requisitos nor-

mativos, legais, regulamentares e de 

boas práticas clínicas que conduzam à 

satisfação dos seus utentes e profissio-

nais, com particular atenção na melhoria contínua 

dos processos organizacionais e da eficácia do Siste-

ma de Gestão da Qualidade. 

O foco da ação dos profissionais desta Unidade de 

Saúde é ao nível da prestação de cuidados de saúde 

à população do concelho de Miranda do Douro, dan-

do uma resposta adequada às necessidades e expe-

tativas dos utentes. 

Por sua vez, a Unidade de Saúde Pública funciona 

como observatório de Saúde na área de abrangência 

da ULS do Nordeste, focando a sua ação na vigilância 

epidemiológica, gestão de programas de intervenção 

no âmbito da prevenção, promoção e proteção da 

saúde da população em geral ou de grupos específi-

cos em particular e, de acordo com a legislação em 

vigor, desempenha funções de Autoridade de Saúde.  
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Coordenadora da Unidade de Saúde Pública de 

Bragança distinguida pela Ordem dos Médicos 

A coordenadora da Unidade de Saúde Pública (USP) 

de Bragança, Dra. Inácia Rosa, foi agraciada pela 

Ordem dos Médicos com uma medalha de mérito 

pelo seu vasto e dedicado percurso profissional.  

A distinção - atribuída no decorrer do XXIII Con-

gresso Nacional da Ordem dos Médicos, que teve 

lugar em Coimbra entre os dias 31 de maio e 03 de 

junho e que este ano foi dedicado à ciência em 

tempo de pandemia – reconhece e enaltece a ex-

trema dedicação da médica à carreira clínica.  

Maria Inácia Rosa ingressou na Faculdade de Medi-

cina da Universidade de Coimbra em janeiro de 

1978, concluindo a licenciatura em julho de 1983. 

Iniciou o Internato Complementar de Saúde Pública 

em janeiro de 1988 e quatro anos depois obteve o 

grau de Assistente de Saúde Pública. Foi diretora 

do Centro de Saúde de Macedo de Cavaleiros. 

Assistente Graduada de Saúde Pública desde janei-

ro de 2000, obteve em abril desse ano o Grau de 

Consultor de Saúde Pública. Chefe de 

Serviço da Carreira Médica de Saúde Pú-

blica desde outubro de 2010, é Delegada 

de Saúde e Coordenadora da Unidade 

de Saúde Pública da Unidade Local de 

Saúde (ULS) do Nordeste desde janeiro 

de 2014. Ao longo do seu percurso pro-

fissional desempenhou também inúme-

ros cargos ligados à saúde e, em particu-

lar, à Saúde Pública. 

Na cerimónia de atribuição desta distinção, o Bas-

tonário da Ordem dos Médicos, Dr. Miguel Guima-

rães, considerou que se trata de um exemplo de 

honra e dignidade da classe médica.  Destacou ain-

da o trabalho desenvolvido pelos médicos na luta 

contra a pandemia, contribuindo assim para salvar 

vidas.  

A sessão foi encerrada pelo Secretário de Estado 

Adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales, que 

destacou igualmente o importante papel destes 

profissionais, louvando o seu empenho para com-

bater a COVID-19.  

O Conselho de Administração da ULS do Nordeste 

congratula-se com a atribuição, pela Ordem dos 

Médicos, desta medalha de mérito à Dra. Inácia 

Rosa, fazendo igualmente um reconhecimento pú-

blico do extenso e relevante percurso desta médica 

em prol de mais e melhor saúde para a população 

do distrito de Bragança.  

JULHO 2021 
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Trabalho “exemplar” do Centro de Saúde de  

Vinhais homenageado pelo Município 

O Centro de Saúde de Vinhais foi homenageado pela 

Câmara Municipal deste concelho, “pelo trabalho 

exemplar que esta instituição sempre realizou, mas 

em particular nestes tempos difíceis de pandemia”.  

Uma distinção recebida com muita satisfação pela 

Enfermeira responsável por este Centro de Saúde, 

Albertina Fernandes, na cerimónia organizada pelo 

Autarquia para assinalar o Dia do Município, no dia 

20 de maio. 

Foi assim destacado, com “um agradecimento pro-

fundo”, “o esforço, o trabalho, a dedicação e o sacri-

fício de todos”, tanto a título coletivo como individu-

al, para ultrapassar as dificuldades surgidas neste 

concelho devido à pandemia.  
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ULS do Nordeste com consulta específica de 

Pneumologia para doentes Pós-COVID  

Atenta às necessidades específicas dos doentes, a 

Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste criou, 

logo no início da pandemia, a consulta de contingên-

cia COVID, com o objetivo de acompanhar em proxi-

midade os doentes curados da infeção pelo vírus 

SARS-CoV-2, mas que ainda apresentavam sintoma-

tologia diversa relacionada com a doença. Nesse 

âmbito, foram realizadas, até ao momento, mais de 

5 mil consultas de contingência COVID, a maioria das 

quais pela equipa Médica do Grupo de Coordenação 

Local do PPCIRA – Programa de Prevenção e Contro-

lo de Infeção e Resistência aos Antimicrobianos da 

ULS do Nordeste.  

Atualmente, e devido ao aumento do número de 

pedidos de seguimento, em particular de doentes 

que necessitaram de internamento e que apresen-

tam sintomatologia respiratória pós-COVID - como é 

o caso de tosse continuada, cansaço fácil ou “falta 

de ar” - o Serviço de Pneumologia desta Unidade 

Local de Saúde vai dar início, a partir do próximo 

mês de abril, a uma nova consulta desta especialida-

de própria para esses doentes.  

Efetuada mensalmente, ao sábado, 

a consulta integra a realização, pelo 

doente recuperado da COVID, de 

provas funcionais respiratórias – 

espirometria, pletismografia, entre 

outras – possibilitando assim o di-

agnóstico, a avaliação e o acompa-

nhamento detalhado da função pul-

monar e das vias respiratórias na sequência da infe-

ção por SARS-CoV-2.  

Trata-se de um passo fundamental para identificar 

de forma precoce e adequada eventuais sequelas 

respiratórias da COVID-19 que necessitem de inter-

venção adicional – seja em ambulatório hospitalar 

ou através dos cuidados de saúde primários - com vis-

ta à reabilitação e completa recuperação do doente.  

Além da forte aposta na prevenção, na deteção, na 

contenção e no tratamento da COVID-19, a ULS do 

Nordeste está, pois, igualmente empenhada no pro-

cesso de completo restabelecimento e melhoria da 

qualidade de vida após a doença. 
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Serviço de Ortopedia da ULS do Nordeste realiza 

primeira artroscopia do punho ... 

O Serviço de Ortopedia da Unidade Local de Saúde 

(ULS) do Nordeste realizou, no dia 22 de março, a 

primeira artroscopia do punho. Esta intervenção ci-

rúrgica, realizada pela Dra. Joana Leitão, ortopedista 

dedicada à patologia do punho e mão, foi efetuada 

numa doente que apresentava uma rotura da fibro-

cartilagem do punho sequelar a fratura do punho. 

Com a técnica artroscópica do punho, levada agora a 

cabo na ULS do Nordeste, nomeadamente na Unida-

de Hospitalar de Macedo de Cavaleiros, é possível 

diagnosticar e tratar com maior rapidez e precisão 

este tipo de lesões. 

A artroscopia é o termo que desig-

na “a observação do interior de 

uma articulação”, por meio ótico, 

neste caso através de uma lente 

de amplificação ligada a uma câ-

mara de vídeo. O cirurgião realiza 

então a intervenção olhando para 

a imagem de um ecrã de alta defi-

nição.  

Esta técnica cirúrgica é aplicada 

após a realização de pequenos ori-

fícios na pele e na articulação, sen-

do através desses orifícios que se 

efetuam os procedimentos neces-

sários ao diagnóstico preciso e à 

aplicação de práticas de reparação 

e reconstrução. 

Trata-se de uma intervenção me-

nos invasiva, evitando aquilo que anteriormente se 

denominava “abrir o pulso” para fazer a sua repara-

ção, e que obrigava a incisões maiores e maior dano 

das partes moles. 

Uma recuperação muito mais rápida e mais fácil é, 

por isso, o maior benefício para o doente intervenci-

onado. 

Este é mais um avanço de um serviço de referência 

da ULS do Nordeste que se mantém pioneiro na in-

tervenção e na formação cirúrgica da especialidade 

de Ortopedia. 



15 

 
 

… E coloca nova prótese do tornozelo em  

parceria com destacado especialista de Barcelona 

JULHO 2021 

O Serviço de Ortopedia da Unidade Local de Saúde 

(ULS) do Nordeste realizou, no passado dia 30 de 

abril, na Unidade Hospitalar de Macedo de Cavalei-

ros, uma intervenção cirúrgica com uma nova próte-

se do tornozelo, a qual possibilita uma melhoria da 

qualidade de vida do doente, preservando a sua mo-

bilidade e com redução da dor. 

Esta cirurgia foi realizada pelo destacado especialista 

em cirurgia ortopédica e traumatologia Xavier Mar-

tín Oliva, a convite do também ortopedista e trau-

matologista da ULS do Nordeste, António Andrade, o 

qual participou ativamente na intervenção. 

 Xavier Oliva, de nacionalidade espanhola, atualmen-

te a exercer em Barcelona, tem uma vasta experiên-

cia, de mais de 35 anos, em cirurgia do pé, do torno-

zelo e do joelho. Combina a prática clínica com a do-

cência, exercendo, desde 2001, como professor na 

Universidade de Barcelona, onde é também diretor 

de cursos de cirurgia em cadáver, para formação de 

especialistas, e orientador de te-

ses de doutoramento. É ainda au-

tor de numerosas publicações, 

tanto a nível nacional como inter-

nacional, e membro de diversas 

sociedades médicas. 

Esta é mais uma parceria interna-

cional, no âmbito da aposta contí-

nua na formação cirúrgica da es-

pecialidade do Serviço de Ortope-

dia da ULS do Nordeste, o qual é uma referência nes-

ta área. 
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ULS do Nordeste inova na cirurgia de ambulatório 

de otorrino 

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

inovar na realização da Cirurgia de Ambulatório de 

Otorrinolaringologia, através de um novo e moderno 

equipamento: um multidebrider.  

Com a utilização deste aparelho, o qual representa 

um investimento de cerca de dez mil euros, é dispo-

nibilizada ao doente uma maior qualidade dos cuida-

dos prestados, graças 

à redução do tempo 

de duração da cirurgia 

e ao conforto acresci-

do, bem como à efici-

ência e segurança dos 

procedimentos.  

O novo microdebrider 

destina-se a interven-

ções como cirurgia 

nasosinusal, em espe-

cial a cirurgia da poli-

pose, amigdalectomia, 

adenoidectomia, redu-

ção volumétrica dos cornetos nasais, bem como apli-

cações laríngeas, efetuadas no Hospital de Mirande-

la, onde se situa a Unidade de Cirurgia de Ambulató-

rio da ULS do Nordeste.  

Trata-se, assim, de mais uma aposta desta entidade 

com vista a garantir a prestação de cuidados de saúde 

de excelência aos doentes da sua área de abrangência. 
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A Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste dispõe 

de um inovador robot que une a radiação ultraviole-

ta e a robótica para desinfeção, sem intervenção hu-

mana, de espaços com risco de estarem contamina-

dos por vírus e 

bactérias. Ofe-

recido pela Co-

missão Euro-

peia, o robot, no 

valor de 60 mil 

euros, e fruto de 

avançada tecno-

logia dinamar-

quesa, está alo-

cado ao Serviço 

de Medicina In-

terna da Unida-

de Hospitalar de 

Bragança, repre-

sentando uma 

“arma” preciosa 

na luta contra a 

pandemia. 

De acordo com 

o Grupo de Co-

ordenação Local 

do PPCIRA - Pro-

grama de Pre-

venção e Con-

trolo de Infe-

ções e de Resistência aos Antimicrobianos da ULS do 

Nordeste, são várias as vantagens na utilização deste 

equipamento, nomeadamente: 

- Taxa de destruição de vírus e bactérias de 99,9%. 

ULS do Nordeste tem robot inovador de  

desinfeção por raios ultravioleta  

JULHO 2021 
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Quando expostos a alta radiação ultravioleta os mi-

cro-organismos sofrem mutações no seu ADN e RNA, 

ficando assim inativos, quer em superfícies, quer no ar; 

- Elevada segurança no processo de desinfeção, pro-

tegendo profissionais e utentes. Os ultravioletas não 

atuam com químicos, permitindo que se possa entrar 

no compartimento logo após a desinfeção, sem ne-

cessidade de este ser arejado; 

- Autonomia do equipamento, que se movimenta de 

forma completamente independente, permitindo 

que a desinfeção seja realizada em toda a área pre-

tendida, e não deixando zonas “sombra” por desinfe-

tar, ao contrário de um aparelho estático; 

- Rapidez, bastando cerca de 10 minutos para a de-

sinfeção de uma enfermaria; 

- Baixo custo por desinfeção; 

- Monitorização de resultados através da emissão de 

relatórios individualizados de cada operação de de-

sinfeção, possibilitando uma melhoria contínua. 

Funcionando de modo complementar aos procedi-

mentos habituais de limpeza, o novo robot marca, 

assim, a diferença pela sua eficiência, segurança e 

autonomia, prevenindo e reduzindo a propagação de 

doenças infeciosas e fazendo face à pandemia de CO-

VID-19.  

Motivo pelo qual o Conselho de Administração da 

ULS do Nordeste se congratula com a atribuição, pela 

União Europeia, a esta entidade, de um dos 8 robots 

destinados a Portugal. 

JULHO 2021 
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Serviços da ULS do Nordeste assinalaram o Dia 

Mundial da Higiene das Mãos 

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

ou-se ao Dia Mundial da Higiene das Mãos, que se 

comemora a 05 de maio, através da realização de 

atividades relacionadas com esta temática pelos dife-

rentes Serviços Clínicos, que responderam ao desafio  

do Grupo de Coordenação Local do Programa de Pre-

venção e Controlo de Infeções e Resistência aos Anti-

microbianos (PPCIRA) para assinalar esta data come-

morativa. 

Neste sentido, foram desen-

volvidas ações ao nível da 

sensibilização para a impor-

tância da higiene das mãos 

junto de utentes e profissio-

nais, tendo surgido vários re-

gistos, em fotos e vídeos, 

apresentados pelos diferen-

tes serviços no âmbito desta 

efeméride. 

Os profissionais mostraram, 

por um lado, as suas rotinas 

ao nível da higiene das mãos 

e alertaram, por outro lado, a 

comunidade para a importân-

cia desta prática nos diferen-

tes contextos do dia-a-dia. 

De realçar que o mote das 

comemorações deste ano foi 

“Segundos salvam vidas – La-

ve as mãos!”, como forma de alertar para a impor-

tância deste gesto simples ao nível da prevenção de 

infeções com consequências graves para a saúde. 

A COVID-19 aumentou a cultura da higiene das mãos 

junto dos profissionais de saúde, segundo a informação 

avançada pela Direção-Geral da Saúde, pretendendo-

se a manutenção desta prática “essencial para reduzir 

infeções e o uso de antibióticos após a pandemia”. 
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A par da sensibilização de pro-

fissionais de saúde e da popula-

ção em geral para a importân-

cia desta prática, importa real-

çar o importante papel das cri-

anças e jovens, porque 

“funcionam como educadores 

e mobilizadores dentro das 

próprias famílias” ao nível da 

transmissão da mensagem pa-

ra a adoção de práticas preven-

tivas de infeções. 

A criação de uma cultura de 

higiene das mãos demora muito pouco tempo, são 20 

segundos que salvam vidas, e deve ser encarada co-

mo qualquer outra rotina de higiene no dia-a-dia. 

Por isso, higienizar as mãos com frequência, com 

água e sabão ou com uma solução à base de álcool, 

é um ato importante para cuidar da sua Saúde.  

JULHO 2021 

Consulta Externa  -  Bragança 
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Doação de tablets à ULS do Nordeste aproxima 

doentes e familiares nos Cuidados Paliativos 

O Departamento de Cuidados Paliativos e Continua-

dos da Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste 

recebeu 10 tablets que vieram reforçar a comunica-

ção entre os doentes ali internados e os seus familia-

res. Trata-se de uma adesão da ULS do Nordeste ao 

projeto “Estou”, iniciativa pioneira da associação 

sem fins lucrativos SemeiAbraços, com o objetivo de 

combater o isolamento dos doentes e contribuir para 

a humanização dos hospitais. 

Através deste donativo, os doentes internados podem 

agora realizar videochamadas com os seus familiares, 

de forma gratuita, sem limite de tempo e sem a neces-

sidade de intervenção de um profissional de saúde. Isto 

porque os tablets disponibilizados usam um software 

específico, muito simples, cedido ao Estou, que reduz 

as barreiras à comunicação digital nos doentes menos 

familiarizados com as novas tecnologias. 

O Estou dirige-

se aos doentes 

que têm capa-

cidades físicas 

e cognitivas 

para usar o 

equipamento, 

contudo, não 

possuem equi-

pamentos ele-

trónicos para o 

fazer, sendo-

lhes, assim, 

atribuídos tablets associados ao projeto durante todo o 

internamento.  

Segundo a diretora do Departamento de Cuidados 

Paliativos e Continuados da ULS do Nordeste, Liseta 

Gonçalves, um dos maiores benefícios da implemen-

tação deste projeto é a redução da ansiedade e o 

aumento do bem-estar emocional, quer dos doentes 

quer dos seus entes queridos, por se poderem ver e 

falar de forma mais direta, numa altura em que as 

visitas hospitalares sofrem ainda alguns condiciona-

mentos, por força da pandemia. 

A ULS do Nordeste agradece, pois, à Associação Se-

meiAbraços, pela colaboração com esta entidade de 

saúde através do projeto Estou, proporcionando um 

apoio notável a uma prestação de cuidados mais hu-

mana, mais digna e mais solidária.    



23 

 

 

A Equipa de Apoio Psicossocial do Nordeste 

(EAPSNE) continua firme na sua missão de responder 

às necessidades das pessoas com doença avançada e 

seus familiares, através do Programa Humaniza, da 

Fundação “La Caixa”, cooperando com as Unidades 

de Cuidados Paliativos e de Convalescença e com a 

Equipa Comunitária de Suporte em Cuidados Paliati-

vos da Terra Fria.  

Nesse âmbito, ao longo do primeiro trimestre de 

2021, a EAPSNE acompanhou 239 doentes, 198 fami-

liares e realizou 36 intervenções com pessoas em 

processo de luto. Além disso, a Equipa 

efetuou ainda, durante o mesmo perío-

do, 257 videochamadas entre doentes e 

familiares, na Unidade Hospitalar de 

Macedo de Cavaleiros, em particular no 

serviço de Medicina COVID. Esta iniciati-

va permite atenuar os efeitos negativos 

da distância física, humanizando, simul-

taneamente, a prestação de cuidados. 

Recorde-se que se tratou de uma altura 

particularmente difícil, em que, por for-

ça da pandemia, e no cumprimento das 

normas de segurança para a prevenção 

e contenção da COVID-19, as visitas 

hospitalares se encontravam suspensas, 

pelo que foi necessário promover de 

forma alternativa o estreitamento dos 

laços entre os doentes internados e 

aqueles que lhe são mais próximos. Privilegiando a 

rede de afetos, a realização de videochamadas pela 

EAPSNE refletiu-se, pois, na amenização dos senti-

mentos de ansiedade e de tristeza vividos, tanto pe-

los doentes como pelos seus familiares, durante o 

período de internamento.  

A atividade assistencial da Equipa de Apoio Psicosso-

cial do Nordeste, mesmo em contexto de pandemia, 

tem sido, assim, constante e significativa, proporcio-

nando proximidade, conforto e segurança aos doen-

tes e aos seus mais queridos. 

JULHO 2021 

Equipa de Apoio Psicossocial do Nordeste dá 

conforto a doentes e familiares   



24 

 

A Equipa de Apoio Psicossocial do Nordeste 

(EAPSNE) atua e colabora nas unidades de cuidados 

paliativos e convalescença da unidade hospitalar de 

Macedo de Cavaleiros, dinamizando atividades de 

cariz psicossocial e ocupacional. Neste âmbito, a 

educadora social da equipa tem levado a cabo um 

conjunto de ações com a finalidade a estimulação 

cognitiva e a expressão emocional e psicomotora, 

promovendo a ocupação dos doentes como forma 

de distração e interação – para que o tempo não se-

ja percecionado de forma prolongada.  

Esta profissional refere a importância da animação/

ocupação como “parte integrante da atenção necessá-

ria ao doente”. Acrescenta ainda que “a situação pan-

démica pode 

acarretar ansi-

edade/

inquietação” 

e que as 

ações referi-

das “podem 

ajudar na di-

minuição 

desta sinto-

matologia”. 

Por isso, os 

dias festivos 

não passaram 

despercebidos, tendo sido realizados trabalhos alusi-

vos a essas datas, de forma original e criativa. 

No Dia Internacional da Mulher, 08 de março, foram 

escritas mensagens por doentes e profissionais de 

saúde, as quais foram depois integradas numa ofer-

ta elaborada manualmente para assinalar a data. 

Posteriormente, a 19 de março, Dia do Pai, foram 

feitos artesanalmente vários exemplares do jogo do 

galo.  E a Páscoa foi comemorada com a elaboração 

de decorações alusivas à quadra. 

Recorde-se que a EAPSNE é constituída por duas psi-

cólogas, uma assistente social e uma educadora so-

cial, tendo sido criada no início de 2019 no âmbito 

do Programa HUMANIZA, da Fundação La Caixa. 

JULHO 2021 

“Dias mais preenchidos, vivos e coloridos” nas 

Unidades de Paliativos e Convalescença 
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Corações de esperança homenageiam  

profissionais da ULS do Nordeste  

"Juntos Somos mais Fortes". Foi este o mote para 

uma a realização de uma homenagem aos profissio-

nais de saúde da Unidade Local de Saúde (ULS) do 

Nordeste, levada a cabo pela Associação Comercial, 

Industrial e Serviços de Bragança (ACISB), em cola-

boração com a União da Instituições Particulares de 

Solidariedade Social do Distrito de Bragança 

(UIPSSDB). 

Assim, no dia 15 de março, a ACISB, as IPSS’s, a Uni-

ão de Freguesias de Sé, Santa Maria e Meixedo e 

ainda o Agrupamento de Escolas Miguel Torga, atra-

vés do núcleo de Educação Moral 

e Religiosa, colocaram na grade 

exterior do Hospital de Bragança 

mais de duas dezenas de corações 

coloridos. O objetivo desta ação 

foi agradecer e dar ainda mais 

ânimo e esperança a todos os 

profissionais que, apesar do can-

saço, continuam determinados 

em fazer frente a esta pandemia. 

Mas passou também por alertar a 

comunidade para a importância 

fundamental de manter os com-

portamentos de prevenção da 

COVID-19 – como o uso de másca-

ra, a higiene das mãos e o distan-

ciamento físico - contribuindo 

dessa forma para evitar que o ce-

nário difícil vivido no início deste ano se repita.  

O Conselho de Administração da Unidade Local de 

Saúde (ULS) do Nordeste – que acompanhou a ho-

menagem, através da presença do Presidente Dr. 

Carlos Vaz, do Enfermeiro Diretor Urbano Rodrigues 

e da Vogal Executiva Dra. Aida Palas – agradece o 

apoio da sociedade civil, dirigindo também, uma vez 

mais, a todos os profissionais desta entidade, o seu 

reconhecimento e agradecimento pelo esforço e de-

dicação com que, ao longo do último ano, têm dado 

o seu melhor para travar a pandemia. 

JULHO 2021 
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Projeto solidário permitiu às crianças internadas 

na Pediatria assistir à estreia de filme da Disney 

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

ou-se ao projeto solidário promovido pelo Grupo 

Italfarmaco em parceria com a Disney, que permitiu 

às crianças hospitalizadas nos Serviços de Pediatria 

assistir à estreia do novo filme de verão da Disney –

 LUCA, no passado dia 18 de junho. 

Esta parceria permitiu que esta história de amizade 

e companheirismo pudesse ser apreciada pelas cri-

anças internadas na ULS do Nordeste, contribuindo 

assim para aumentar o seu bem-estar durante a re-

cuperação e tornar a sua estadia no hospital mais 

alegre e divertida. 

O filme LUCA conta a história da divertida aventura 

de um menino monstro marinho com a capacidade 

de assumir a forma 

humana em terra, e 

que explora uma cida-

de litoral da Riviera 

Italiana com seu ami-

go, vivenciando um 

verão transformador. 

Vivem várias e diverti-

das aventuras, mas 

esta diversão é amea-

çada por um segre-

do…. o seu amigo é 

um monstro marinho 

que habita num mun-

do abaixo da superfí-

cie da água. 

Foi esta a história que deliciou as crianças interna-

das nos Serviços de Pediatria da ULS do Nordeste, 

no passado dia 18 de junho, que tiveram oportuni-

dade de visualizar o filme através das novas tecnolo-

gias, assistindo assim a este momento mágico no 

estrito cumprimento das normas de segurança im-

plementadas no âmbito da pandemia de COVID-19. 

Esta é a segunda vez que a ULS do Nordeste se asso-

cia a este projeto, a primeira foi no Natal do ano 

passado, procurando assim proporcionar às crianças 

internadas momentos alegres de descontração para 

amenizar a sua estadia no hospital, numa ótica de 

humanização dos cuidados de saúde. 
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 Formação que uniu Saúde e Segurança reuniu 

25 participantes 

Cerca de 25 participantes, entre colaboradores da 

Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste e da Polí-

cia de Segurança Pública (PSP), marcaram presença 

na formação “Saúde e Segurança – Unidos por uma 

cultura de não violência”, que decorreu, no dia 12 

de maio, no Auditório da PSP de Bragança. 

Esta ação, integrada no plano de atividades delinea-

das pela ULS do Nordeste no âmbito do Plano de 

Ação para a Prevenção da Violência na Saúde, foi 

desenvolvida em parceria com o Comando Distrital 

da PSP de Bragança e com a Escola Superior de Saú-

de do Instituto Politécnico de Bragança (IPB), com o 

objetivo de promover o desenvolvimento de compe-

tências associadas à prevenção e combate à violên-

cia em contexto de trabalho.  

A formação foi dinamizada pelo comandante Distri-

tal de Bragança da PSP, Superintendente José Carlos 

Neto, e pela Docente da Escola Superior de Saúde de 

Bragança, Professora Dou-

tora Ana Galvão. 

O Superintendente José 

Carlos Neto apresentou a 

violência no trabalho no 

contexto da criminologia, 

abordou os comportamen-

tos e fatores de risco, bem 

como os fatores proteto-

res em matéria de violên-

cia no trabalho, e efetuou 

o enquadramento legal para a proteção da vítima. 

Durante a sua intervenção, o responsável salientou 

ainda a disponibilidade do Comando da PSP de Bra-

gança para estreitar laços e desenvolver novas par-

cerias com a ULS do Nordeste ao nível da prevenção 

da violência e da promoção de ambientes seguros 

na área da Saúde.  

Por sua vez, a Professora Doutora Ana Galvão abor-

dou o stress ocupacional e o síndrome de Burnout, 

do ponto de vista da sua caracterização e da apre-

sentação de estratégias ao nível da prevenção, subli-

nhando que a promoção da Saúde Mental deve as-

sumir um papel de maior relevância no seio das or-

ganizações, tendo em conta que “não há Saúde sem 

Saúde Mental”. 

Esta foi a primeira formação desenvolvida no âmbito 

do Plano de Ação para a Prevenção da Violência na 

ULS do Nordeste e contou com a presença da Dra. 

JULHO 2021 
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Elisa Dias, vogal do Conselho de Administração da 

ULS do Nordeste com responsabilidade nesta área, 

que enalteceu o trabalho que está a ser desenvolvi-

do no seio da instituição ao nível da implementação 

de procedimentos específicos relacionados com esta 

matéria, bem como ao nível da promoção da capaci-

tação dos colaboradores ao nível da prevenção e 

combate a qualquer tipo de violência em contexto 

de trabalho. 

Esta sessão contou ainda com a intervenção, através 

de videoconferência, do coordenador do Gabinete 

de Segurança para a Prevenção e o Combate à Vio-

lência contra os Profissionais de Saúde, o subinten-

dente Sérgio Barata, que elogiou a realização desta 

ação formativa e enalteceu a importância do reforço 

da cooperação entre a PSP e as instituições de saúde.  

Esta ação foi assim uma mais-valia para todos os in-

tervenientes e revelou-se de grande importância ao 

nível da capacitação de todos os participantes, que 

tiveram oportunidade de adquirir novas ferramentas 

para identificar e lidar com situações que podem 

configurar tipos de violência. 

JULHO 2021 
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Sensibilização para uma cultura de não violência 

na saúde junto dos profissionais da ULSNE  

“Violência não é opção”. É este o lema de uma cam-

panha de sensibilização desenvolvida pela Unidade 

Local de Saúde (ULS) do Nordeste, através do Servi-

ço de Formação e Desenvolvimento, em parceria 

com os Destacamentos Territoriais da GNR do distri-

to de Bragança, com vista à promoção de uma cultu-

ra de não violência e de ambientes saudáveis nos 

espaços de prestação de cuidados. 

A iniciativa está a ser desenvolvida no âmbito do Pla-

no Nacional de Ação para a Prevenção da Violência 

no Setor da Saúde e abrange os profissionais dos 

Centros de Saúde que integram a ULS do Nordeste. 

As ações tiveram início no dia 07 de junho, no Cen-

tro de Saúde de Vimioso, com a sessão de sensibili-

zação a cargo do Comandante do Posto da GNR de 

Vimioso, 1.º Sargento Ruben Edra, e na Extensão de 

Saúde de Torre de Dona Chama (Mirandela) sob a 

responsabilidade do Comandante do Destacamento 

de Mirandela da GNR, Ca-

pitão Hugo Torrado, 

acompanhado do Coman-

dante do Posto da GNR de 

Torre de Dona Chama, o 

1.º Sargento Nuno Cardoso.  

No dia 24 de junho, realizou

-se mais uma sessão que 

reuniu mais de 30 profis-

sionais do Centro de Saú-

de de Mogadouro, na Casa 

da Cultura da vila. 

Em Mogadouro, a sessão teve início com a interven-

ção da vogal do Conselho de Administração da ULS 

do Nordeste com responsabilidade nesta área, Dra. 

Elisa Dias, que enquadrou a ação no âmbito do tra-

balho que tem vindo a ser desenvolvido no seio da 

instituição nesta matéria e realçou a importância da 

formação para que todos possam tomar decisões 

informadas e dar o seu contributo no desenvolvi-

mento de uma cultura institucional de não violência.  

Seguiu-se a intervenção da 1.º Sargento Marta Pe-

reira, atual comandante no Posto da GNR de Moga-

douro, que explanou os diferentes conceitos associ-

ados à violência e o seu enquadramento legal com 

foco no contexto da Saúde. 

No final da sessão, os profissionais tiveram oportuni-

dade de esclarecer as suas dúvidas junto das inter-
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venientes na sessão e do ponto focal na ULS do Nor-

deste designado no âmbito do Plano Nacional de 

Ação para a Prevenção da Violência no Setor da Saú-

de, Dra. Maria de Jesus Lopes, que também marcou 

presença nesta sessão. 

No dia 02 de julho, decorreu mais uma ação, que re-

uniu 34 profissionais do Centro de Saúde de Macedo 

de Cavaleiros no Centro Cultural daquela cidade. A 

sessão contou com as intervenções da Vogal Executi-

va do Conselho de Administração da ULS do Nordes-

te com responsabilidade nesta área, Dra. Elisa Dias, e 

pela GNR, do Capitão João Sousa, da Guarda Princi-

pal Cláudia Costa e do Cabo Chefe Gil Teixeira. 

De realçar que no âmbito destas ações junto dos pro-

fissionais pretende-se promover o desenvolvimento 

de competências associadas à prevenção e combate 

à violência em contexto laboral, reforçar os mecanis-

mos de diagnóstico e intervenção no que se refere à 

violência interpessoal, bem como contribuir para um 

ambiente saudável e de bem-estar no trabalho. 

Estas sessões nos Centros de 

Saúde, dinamizadas por mili-

tares dos respetivos Destaca-

mentos Territoriais da GNR, 

com experiência nesta área 

de atuação, surgem após a 

realização de um diagnóstico 

junto dos colaboradores da 

ULS do Nordeste, através da 

realização de um questioná-

rio, que foi o ponto de partida 

para o desenvolvimento de 

um conjunto de ações e pro-

cedimentos que estão a ser 

implementados no seio da 

instituição. 
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 Formação em Prevenção e Intervenção na Exaustão 

do Cuidador Informal reuniu 20 participantes 

A Unidade Local de Saúde do Nordeste, através do 

Serviço de Formação e Desenvolvimento, promoveu 

a formação sobre “Prevenção e intervenção na 

exaustão do cuidador informal”, no dia 04 de março, 

que contou com a participação de 20 profissionais 

da instituição. 

Esta formação reuniu médicos, enfermeiros, psicólo-

gos e técnicos superiores de serviço social das áreas 

Hospitalares e dos Cuidados de Saúde Primários, que 

assistiram a partir da Unidade Hospitalar de Macedo 

de Cavaleiros, da Unidade do Doente de Evolução 

Prolongada (UDEP) e dos Centros de Saúde de Alfân-

dega da Fé, Bragança (Sé e Santa Maria), Miranda do 

Douro, Mogadouro e Vila Flor. 

Esta ação de formação, com a duração de 7 horas, 

foi ministrada pela Dra. Margarida Sofia Portugal 

Faria da Mota - Psicóloga Clínica do Centro de Apoio 

Psicológico e Intervenção em Crise (CAPIC) do Insti-

tuto Nacional de Emergência Médica de Lisboa. 

Esta ação formativa contribuiu assim para a aquisi-

ção de novos conhecimentos, fundamentais no âm-

bito do desempenho da atividade profissional dos 

participantes, e, ao mesmo tempo, permitiu a parti-

lha de experiências entre colaboradores de diferen-

tes categorias profissionais. 
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Formação à distância “Terapêutica Nutricional 

na Diabetes” reuniu 17 participantes 

A formação à distância sobre “Terapêutica Nutricio-

nal na Diabetes”, promovida pela Unidade Local de 

Saúde do Nordeste, através do Serviço de Formação 

e Desenvolvimento, no dia 30 de março, reuniu 17 

profissionais da instituição. 

Esta formação reuniu médicos, enfermeiros e nutri-

cionistas das áreas Hospitalar e dos Cuidados de Sa-

úde Primários, que assistiram à formação nos Cen-

tros de Saúde de Bragança (Santa Maria e Sé), Alfân-

dega da Fé, Miranda do Douro, Mogadouro, Macedo 

de Cavaleiros, Torre de Moncorvo e nas Unidades 

Hospitalares de Bragança e de Mirandela. 

Esta ação formativa foi ministrada pela Prof. Douto-

ra Carla Pedrosa (Nutricionista no Centro Hospitalar 

do Baixo Vouga), pela Dra. Carla Vasconcelos 

(Nutricionista no Centro Hospitalar de São João), pe-

la Dra. Elisa Tomé (Médica de Medicina Interna na 

ULSNE), pelo Dr. Luís Ribeiro (Médico Pediatra na 

ULSNE), pela Dra. Filipa Rodrigues (Interna de For-

mação Específica de Medicina Interna na ULSNE) e 

pelo Dr. Pedro Simões (Interno de Formação Especí-

fica de Medicina Interna na ULSNE). 

As palestras foram moderadas pela Dra. Rosária Ro-

drigues (Nutricionista e Diretora do Serviço de Nutri-

ção e Alimentação da ULSNE) e pela Dra. Teresa Go-

mes (Nutricionista e Responsável do Serviço de Nu-

trição e Alimentação das Unidades Hospitalares de 

Mirandela e de Macedo de Cavaleiros.    

Esta formação contribuiu assim para a aquisição de 

novos conhecimentos, fundamentais no âmbito do 

desempenho da atividade profissional dos partici-

pantes, e, ao mesmo tempo, permitiu a partilha de 

experiências entre colaboradores de diferentes cate-

gorias profissionais. 

JULHO 2021 
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18 colaboradores participaram na formação 

“SClínico – Importância dos Registos de  

Enfermagem nos Cuidados de Saúde Primários”  

A formação à distância sobre “SClínico – Importância 

dos Registos de Enfermagem nos Cuidados de Saúde 

Primários”, promovida pela Unidade Local de Saúde 

(ULS) do Nordeste, através do Serviço de Formação 

e Desenvolvimento, que decorreu no dia 21 de maio, 

reuniu 18 enfermeiros dos Cuidados de Saúde Pri-

mários.  

Esta ação formativa decorreu nas instalações dos 

Centros de Saúde de Alfândega da Fé, Bragança – Sé 

e Santa Maria, Carrazeda de Ansiães, Mirandela I, 

Mogadouro e Torre de Moncorvo. 

Foi ministrada pela Enfermeira Alexandra Pereira, 

que desenvolve a sua atividade na Administração 

Regional de Saúde do Norte, mais precisamente no 

Grupo SAPE (Grupo de Parametrização e Apoio à Uti-

lização dos Sistema de Informação SClínico CSP). 

Esta sessão, desenvolvida no âmbito do Plano de 

Formação da ULS do Nordeste, contribuiu assim pa-

ra a aquisição de novos conhecimentos, fundamen-

tais no âmbito do desempenho da atividade profis-

sional dos participantes, e, ao mesmo tempo, permi-

tiu a partilha de experiências entre profissionais.  

JUNLHO 2021 
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Dia Mundial da Criança assinalado no 

Serviço de Medicina Física e Reabilitação 

O Dia Mundial da Criança foi assinalado pelo Serviço 

de Medicina Física e Reabilitação da Unidade Local de 

Saúde (ULS) do Nordeste, na Unidade Hospitalar de 

Macedo de Cavaleiros, com a decoração do espaço e a 

realização de atividades lúdicas alusivas à data.  

Os profissionais deste Serviço dedicaram assim uma 

atenção especial aos mais novos, reforçando os seus 

direitos, entre os quais brincar e ser feliz.    

Essa felicidade estava patente nos sorrisos de todos 

– grandes e pequenos - os que estiveram envolvidos 

nesta celebração.   

“Felicitações a todas as crianças que embelezam as nos-

sas vidas, com a sua forma pura e genuína de olhar o 

mundo!”, foi a mensagem deixada pelos profissionais.   
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Introdução 

A qualidade, a quantidade e a frequência das refeições 

são aspetos fundamentais da nutrição que podem ter 

efeitos profundos na saúde e longevidade animal, em la-

boratório1. Em humanos, a ingestão exagerada e de má 

qualidade está associada ao aumento da incidência da 

patologia cardiovascular, diabetes, alguns cancros, e é a 

causa maior de comorbilidades e mortes nos países indus-

trializados. E, se em geral num padrão de alimentação 

saudável as recomendações serem no sentido de que a 

ingestão alimentar se faça de forma pouco espaçada, a 

prática de jejuar é tão ancestral quanto os nómadas no 

período paleolítico, onde o acesso a mantimentos era 

bastante mais complexo.  

Recentemente, o foco de interesse público e científico 

tem recaído sobre o jejum intermitente. Uma opção pou-

co convencional para a gestão de peso, mas que se justifi-

ca explorar os seus potenciais benefícios e efeitos adver-

sos, permitindo ponderar as mais-valias no contexto indi-

vidual e promover uma tomada de decisão informada.  

 

O que é o jejum intermitente?  

O jejum intermitente define-se como um período voluntá-

rio de abstinência alimentar ou ingestão de alimentos 

isentos em calorias, interpolado com um período de in-

gestão energética normal2,3,4. 

Quando se implementa este método, devem-se ter em 

conta as diferenças fisiológicas entre os sexos feminino e 

masculino, prevendo-se que as mulheres normalmente 

aguentem períodos de jejum menores que os homens, 

dado que os últimos possuem mais massa muscular e, 

portanto, têm maiores reservas de glicogénio, fonte de 

energia muito usada durante o jejum5.  

 

As diferentes práticas de jejum intermitente 

Existem diversos protocolos de jejum intermitente, que 

exigem mais ou menos horas de jejum.  

Jejum total em dias alternados: Envolve dias completos 

de jejum, alternados com dias de consumo de alimentos e 

bebidas sem restrições de qualquer tipo2,3,4,7,8. 

Jejum modificado/Restrição energética intermitente: 

Nesta prática, existem dias em que se faz uma restrição 

alimentar marcada, mas não total (suficiente para cobrir 

20-25% das necessidades energéticas totais), intercalados 

com dias de ingestão alimentar sem restrições (Ex: dieta 

5:2, em que se fazem 2 dias por semana não consecutivos 

de restrição energética, e os restantes 5 dias sem restri-

ções alimentares)2,3,4,6,7,8.  

Ingestão limitada temporalmente: Longos períodos do 

dia em que não se come, intercalados com intervalos de 

tempo relativamente curtos de ingestão alimentar. Esta é 

a modalidade mais aceite pela comunidade científica, sen-

do que se propõe que se jejue por 16 horas e se façam 

duas a três refeições nas 8 horas restantes (dieta 16:8)  

Ana Mouta, Teresa Gomes, Daniela Santos, Eunice Rodrigues, Eliane Afonso, Lígia Afonso, Rosária Rodrigues 
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2,3,4,7,8 (na grande maioria dos casos omite-se o pequeno 

almoço, fazendo-se apenas as refeições do almoço e do 

jantar). 

Jejum religioso: Períodos de jejum cumpridos por razões 

de ordem religiosa ou espiritual (Ex: Ramadão – jejum 

entre o nascer e o pôr do sol)2,3,4,7. 

 

Os potenciais benefícios do jejum intermitente 

A grande maioria dos ensaios clínicos realizados em hu-

manos, evidenciam algum grau de redução de peso cor-

poral2,9,10, tanto em indivíduos normoponderais, como 

com excesso de peso ou obesidade11,12.  

Do ponto de vista metabólico e de composição corporal, 

estes métodos demonstram trazer as mesmas vantagens 

que outras abordagens mais convencionais de restrição 

energética, nomeadamente na redução do peso, massa 

gorda, perímetro da cintura, mitigação da perda de massa 

isenta de gordura13, impacto positivo na composição da 

microbiota intestinal, assim como na melhoria dos perfis 

glicídico e lipídico2,3. No entanto, os seus benefícios pode-

rão ir mais além, podendo este atuar diretamente na re-

dução da doença cardiovascular14, na redução de risco de 

diabetes tipo 214,15, no controlo dos marcadores bioquími-

cos, na diminuição da inflamação e redução do stress oxi-

dativo15,16, na otimização do metabolismo e proteção ce-

lular17,18, o que se traduz, por exemplo num papel anti-

cancerígeno15,19 e aumento das funções cerebrais, contri-

buindo para a redução do risco de desenvolver diversas 

patologias e até para um envelhecimento mais saudável. 

De ressalvar que, as vantagens mencionadas, parecem 

depender essencialmente do nível de restrição energética 

aplicado. Contudo, é fundamental uma contínua explora-

ção científica destes efeitos através de estudos randomi-

zados controlados.  

Segundo alguns estudos, a prática de jejum intermitente, 

aliado a uma hidratação adequada, poderá apresentar 

alguma eficácia na perda de massa gorda e aumento do 

rendimento físico no exercício de resistência cardiorrespi-

ratória (existindo um aumento da potência aeróbia máxi-

ma, o que pode ser vantajoso para pessoas que preten-

dem melhorar o seu rendimento em modalidades como 

corrida ou ciclismo) e provoca menos perda de massa 

isenta de gordura do que as dietas de restrição calórica7,8. 

 

Contra-indicações, limitações e efeitos secundários 

do jejum intermitente 

Potencialmente associado a alguns protocolos de jejum 

intermitente está um possível aumento do apetite repor-

tado em alguns trabalhos, nomeadamente nos que con-

templam dias completos de jejum20. Levando muitas ve-

zes a comer exageradamente, optando por opções menos 

saudáveis, potenciando o perigo de perpetuação de de-

sordens ao longo do tempo (ex: o vómito forçado após a 

ingestão descontrolada.)  

É essencial reforçar que, este tipo de prática não é acon-

selhada em crianças na sua fase de crescimento, em atle-

tas de alta performance (pela elevada construção muscu-

lar inerente), e em alguns doentes com doenças crónicas, 

como é o caso dos diabéticos, podendo aumentar os epi-

sódios de hipoglicémias, sobretudo em doentes que este-

jam medicados com insulina ou com antidiabéticos 

orais22. Torna-se assim indispensável, a importância da 

personalização da alimentação, ajustando e aconselhado 

sempre de acordo com as especificidades do paciente em 

questão. 

 

Conclusão 

Ainda não é possível concluir definitivamente acerca dos 

efeitos deste tipo de regimes nos vários parâmetros bioló-

gicos, sobretudo porque o número, tipo e duração de es-

tudos em humanos disponíveis ainda não o permitem. 

Contudo, é necessária mais investigação, sobretudo refe-
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rente à segurança deste regime em indivíduos normopon-

derais4, impacto do jejum intermitente na manutenção do 

peso perdido a longo prazo e os seus efeitos metabólicos 

no ser humano. Podendo, ser eventualmente uma abor-

dagem promissora no que respeita à gestão de peso9, pa-

ra pessoas que toleram intervalos de jejum ou baixa in-

gestão alimentar durante horas ou dias.  

A redução dos fatores de risco para doenças cardiovascu-

lares e manutenção dos marcadores do metabolismo fo-

ram demonstrados em animais e seres humanos em die-

tas de jejum de diferentes métodos14,15,16.  Comprovando-

se individualmente a sua eficácia, estes regimes poderão 

oferecer abordagens não farmacológicas interessantes, 

atuando como uma estratégia de prevenção ou tratamen-

to de doenças simples.  

Desta forma, a prática de jejum intermitente deve ser 

sempre acompanhada por um nutricionista, que avalia 

qual o melhor regime de redução energética a aplicar em 

cada circunstância e a cada pessoa, fazendo uso perma-

nente dos seus conhecimentos da melhor evidência cien-

tífica disponível no momento bem como da sua experiên-

cia clínica.  
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