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Estágio na USP do ACeS Porto Oriental 

 

“Bem-vindo à USP-Porto Oriental! Espero que goste de 

estar connosco, que aproveite as atividades da USP e 

aprenda com a nossa equipa. Possivelmente fará uma 

Auditoria e a Avaliação do nosso PLS.” Foi assim que a 

Dr.ª Rosa Branca Mansilha me recebeu no dia 7 de 

outubro, para um estágio de 3 semanas. “- Oh, meu 

santo Ricardo Jorge!” pensei eu. 
 

O meu principal objetivo era observar como se faz Saúde Pública num grande centro urbano. 

Mas o que se seguiu foram 3 semanas frenéticas, onde tive oportunidade de conhecer e 

contactar com diversos projetos e atividades dos quais destaco: acompanhamento dos parceiros 

ARRIMO e Médicos do Mundo no terreno a dar assistência a grupos de risco (trabalhadores do 

sexo, clientes de trabalhadores do sexo, homens que fazem sexo com homens, pessoas que 

utilizam drogas, imigrantes em situação irregular, sem abrigo); visita ao Centro de Terapias 

Combinadas para pessoas em tratamento de Tuberculose +HIV +Metadona; realização de 

vistorias a estabelecimentos de restauração e bebidas no âmbito do Programa Local de 

Prevenção e Controlo do Tabagismo; realização de vistorias de salubridade a habitações e 

escolas; realização  de vistorias de viabilidade a IPSS; participação no Jornal Club de Internos com 

apresentação e discussão de artigos/temas de Saúde Pública; acompanhamento de  Colheita de 

Sopa em cantinas escolares e lares ao abrigo do Projeto REDUZ que visa a progressiva redução de 

sal; colheita de larvas de mosquitos nos fontanários públicos ao abrigo do programa REVIVE; 

ação de formação sobre o PASSE; ação de formação do Projeto Whyschool que visa a promoção 

da Saúde Mental em contexto escolar; ação de formação em Avaliação Antropométrica para 

trabalho de campo na EB do Campo 24 de Agosto, no âmbito do Projeto Cidade Amiga das 

Crianças que se insere no programa europeu Child Obesity Surveilance Initiative; receção dos 

alunos de 6ºano, Médico a iniciar o estágio de Saúde Pública; participação em Workshops sobre 

o Programa de Prevenção e Controlo do Tabagismo para os parceiros do Plano Local de Saúde 

(ver artigo do Dr. Diogo Viana); etc.   

Durante este período ainda estive em Viana do Castelo para assistir aos exames de saída de 

especialidade; e em Leiria a participar no XI Encontro Nacional de Médicos Internos de Saúde 

Pública, sob o tema “A Voz da Saúde Pública”, onde foram destacados os “17 Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável “definidos pela Organização das Nações Unidas. 

Na USP de Macedo de Cavaleiros onde trabalho sou o único interno de especialidade numa 

equipa de 2 Médicos Especialistas incluindo a coordenadora Drª Inácia Rosa, 2 Técnicas de Saúde 
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Ambiental e 1 Assistente Técnica. Em contraponto, no Porto Oriental, tive oportunidade de 

contactar diariamente com o Dr. Rui Malheiro e o Dr. Diogo Viana (Médicos Internos no 3º ano), 

o que me permitiu conhecer os seus percursos formativos e também os percursos de alguns 

Especialistas que aqui se formaram. Dissiparam-se muitas dúvidas sobre o internato, e também 

algumas existenciais. A possibilidade de contactar diretamente com 5 Médicas Especialistas de 

Saúde Pública, com diferentes perfis, foi para mim um privilégio pois recebi múltiplos contributos 

valiosos para a minha formação, tanto em temas de Saúde Pública como em assuntos relativos á 

carreira médica. 

Também estou grato à Dr.ª Sandra Almeida e demais Técnicas de Saúde Ambiental, às 

Enfermeiras e aos Assistentes Técnicos pela amabilidade com que me receberam, pela 

competência com que cumprem as suas responsabilidades na USP e pela paciência em me levar 

em cada saída, esclarecendo as minhas dúvidas. 

A experiência mais impactante nestas 3 semanas teve lugar no último dia, durante o trabalho de 

campo de ´monitorização de estado nutricional infantil e atividade física em crianças do 1º ciclo´, 

e não me refiro especificamente ao trabalho de despir, medir, pesar e vestir mais de 100 

crianças. Acreditava que as histórias dos meus avós já não se repetissem 90 anos passados ou 

fossem casos isolados, mas ouvir 30% das crianças avaliadas dizer que ‘não tinha m tomado o 

pequeno almoço´ fez estremecer os meus alicerces. Constrangeu-me profundamente imaginar 

todos aqueles futuros ceifados por tão singela negligência, e trouxe comigo a interrogação:  - 

Que responsabilidade temos nós como sociedade, e cada Profissional em Saúde Pública, per ante 

esta evidência?  

                                 4 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU selecionados pelo autor 
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