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Comemoração do Dia Mundial da Diabetes no ACES Porto Oriental  

com pa  rceria da Câmara Municipal do Porto  

 

No âmbito das comemorações e do Plano Municipal de Literacia em Saúde, a USF Arca d´Água organizou no 

ACES Porto Oriental com parceria da Câmara Municipal do Porto, o Dia Mundial da Diabetes no passado dia 

14/11/2018 com o tema: “30 minutos por dia não sabe o bem que lhe fazia” - A Diabetes e a Família. 

A equipa responsável pela comemoração deste dia organizou diversas atividades que passam a ser descritas: 

 

Na USF Arca d´Água: 

 

Organizada uma mesa com cartazes e 

panfletos alusiva à Diabetes com informação 

sobre hábitos alimentares, exercício físico, 

autovigilância, cuidados aos pés, sintomas 

de hipoglicemia e hiperglicemia, sua 

prevenção e tratamento, entre outros, 

assim como oferta de lanches saudáveis aos 

utentes que tiveram consulta de Diabetes, 

nesse dia, na nossa Unidade. 
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Transmitido na TV das salas de espera das Unidades Funcionais do ACES, um vídeo alusivo à temática da 

Diabetes referindo, a prevalência/incidência da doença, hábitos alimentares saudáveis e qual o exercício 

físico aconselhado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizado um percurso pedonal desde o Edifício 

Vale Formoso com destino à Quinta do Covelo para 

os utentes diabéticos e suas famílias, tendo a 

Polícia Municipal do Porto acompanhado este 

percurso para garantir a segurança na estrada.  
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Os utentes foram identificados com uma pulseira 

alusiva ao dia com a frase “Porto sem Diabetes” e 

um balão azul. 

 

 

 

Na Quinta do Covelo: 

O grupo de utentes participou ativamente no esquema de exercícios físicos orientados pelo Dr. Filipe Puga 

(médico interno de medicina geral e familiar na USF Arca d´Água). 
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A Dr.ª. Susana Sinde (nutricionista, URAP Porto Oriental) dinamizou uma sessão de conselhos de nutrição 

focando-se nos erros frequentes dos lanches intermédios. Sessão muito participativa que foi do agrado de 

todos os participantes. 
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Toda a equipa colaborou no preenchimento das escalas de risco e de literacia em diabetes juntamente com 

os utentes, na interpretação do risco obtido e na orientação necessária conforme o grau de risco. 

 

 

 

 

 

No final, todos os participantes receberam um 

saco azul com lanche saudável (maçã, água e 

pacote de tostas integrais) e um diploma de 

agradecimento pela participação deste evento 

assinado pela Diretora Executiva do ACES 

Porto Oriental (Dulce Pinto). 
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A equipa organizadora, (Enf.ª Sónia, Enf.ª Dorotea, Dra. Eduarda, Dr. João, Dr. Filipe, SC. Cristina, SC. 

Helena e Dra. Susana Sinde (profissional da URAP) aproveita para frisar que esta foi uma iniciativa em que 

os utentes do ACES Porto Oriental - USF Arca d`Água aderiram com bastante ânimo e interesse (96% de 

adesão dos utentes inscritos nesta atividade), a quem ficamos gratos pela sua participação. 

Foram momentos de alegria, convívio, pautados por entusiásticos motes durante todo o percurso pedonal e 

de partilha de dúvidas entre todos. O interesse manifestado foi compensador. Todos os utentes manifestaram 

grande satisfação e desejo na repetição de iniciativas desta natureza, nas quais gostariam de participar. 

As escalas preenchidas pelos utentes serão entregues pela Sr.ª Enf. Sónia Carneiro na próxima reunião de 

Plano Municipal de Literacia em Saúde na Câmara Municipal do Porto para tratamento estatístico. 

Esta atividade de promoção de saúde protagonizada pelos Cuidados de Saúde Primários exigiu muito 

empenho e esforço por parte de todos os envolvidos, que a consideram uma mais – valia na aproximação 

dos cuidados de saúde à comunidade envolvente.  

Aqui ficam as fotos para recordar…                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Cristina Ribeiro, secretária clínica USF Arca D’Água 
Dorotea Carvalho, enfermeira USF Arca D’Água 
Eduarda Lima, médica (medicina geral e familiar) USF Arca D’Água 
Filipe Puga, médico (interno medicina geral e familiar) USF Arca D’Água 
Helena Pegas, secretária clínica USF Arca D’Água 
João Dias, médico (interno medicina geral e familiar) USF Arca D’Água 
Sónia Carneiro, enfermeira USF Arca D’Água 


