
Projetos apreciados pela CE até setembro de 2021

Título do Projeto

Impacto do COVID - 19 na consulta aberta

Iatrogenias em enfermagem na perspetiva dos enfermeiros

Rastreio de fibrilhação auricular em idosos em Cuidados de Saúde Primários com MyDiagnoStick

Microbiologia do líquido biliar dos pacientes com colecistite aguda submetidos a cirurgia

Adeus Hartmann - Após 100 o Procedimento de Hartmann vai ser abandonado?

Determinação das características clínico - epidemiológicas da população pediátrica alérgica a pólenes e esporos de fungos em Bragança, em relação com o estudo aeropalinológico da cidade (2021)

Impacto de uma equipa domiciliária de cuidados paliativos no doente adulto e cuidados informais e nos custos em saúde

Caraterização epidemiológica das infeções por coronavírus SARS-CoV2, na população de Bragança (área abrangida pela ULSNE)

A importância da informação clínica  e da sua adequação em exames de Tomografia Computorizada no âmbito da Telerradiologia

Lesões Músculo -  esqueléticas nos profissionais de enfermagem da unidade hospitalar

Competência emocional em enfermeiros de cuidados paliativos

A saúde mental dos enfermeiros da ULSNE que exercem a sua atividade profissional nas Unidades Hospitalares e Centros de Saúde: Estudo comparativo

Avaliação da relação médico-doente no Nordeste Transmontano 

A dor crónica em Mirandela - Um estudo da realidade da dor e do seu controlo

Prevalência de Episiotomia em partos eutócicos  numa unidade Hospitalar da região Norte do Pais

Expectativa e satisfação da mulher no trabalho de parto

 Impacto da COVID-19 na população da ULSNE

 Impacto da utilização dos inibidores do Co-transportador tipo 2 sódio -glicose na gestão clínica da insuficiência cardíaca

Satisfação dos Utentes relativamente aos cuidados de enfermagem no SU da Unidade Bragança

Evolução da produção nos Serviços de Imagiologia da ULSNE - Eficiência

SAFEST –Screening of Atrial Fibrillation among Elderly in Primary Care with MyDiagnoSTick

Infeção associada a cateter vesical, em internamento da Unidade Local de Saúde do Nordeste

Complicações da utilização prolongada de equipamentos de proteção individual no atendimento de doentes por COVID-19

Projeto GreenHealth - Síndrome Metabólico

Estudo de imunidade após vacinação Comirnaty nos Cuidados Primários

Prevalência de necessidades psicossociais e espirituais em pessoas com doenças avançadas e seus familiares e impacto das equipas do Programa Humaniza Portugal

Mentalidade de Silo nos Serviços de Saúde

Indicadores Sensíveis de segurança e gestão de risco dos cuidados de saúde. Perspectiva dos profissionais de enfermagem


