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Formação:  

“COMO COMUNICAR EM SAÚDE ATRAVÉS DE UM BOLETIM INFORMATIVO (NEWSLETTER)” 
MÉTODO B-LEARNING 
 
 
Datas: 
01 a 21 de junho de 2012. 
 
Entidade responsável: 
Unidade de Saúde Pública do ACeS Grande Porto VII - Porto Oriental, da Administração 
Regional de Saúde do Norte, I.P. 
 
Fundamentação (tema): 

A palavra Comunicação provém do latim Communicare, ou seja, tornar comum.  

Tradicionalmente, a comunicação explica-se através da presença de um emissor, um código, 
um canal e um receptor, no entanto, este esquema não representa a forma como se processa 
a comunicação nem os factores que intervêm ao longo de todo o processo, e embora, 
geralmente a comunicação tenha uma essência positiva, é importante ter em conta a 
possibilidade desta ser, muitas vezes, inadequada e geradora de várias interpretações. 

A Comunicação em Saúde compreende o estudo e o uso de estratégias para informar e 
influenciar decisões que melhorem os desempenhos dos sistemas de Saúde, e pode contribuir 
para todos os aspectos da prevenção das doenças e a promoção da Saúde, sendo relevante 
em numerosos contextos, nomeadamente dentro dos próprios serviços ou instituições. 

Há várias estratégias de comunicação em saúde. Os modelos a adotar deverão sempre partir 
de um diagnóstico da situação. Atualmente, temos à nossa disposição um conjunto de 
modelos flexíveis como os modelos de mudança comportamental, de literacia em saúde, 
Marketing Social, comunicação e gestão de risco, comunicação de crise, gestão da satisfação, 
adoção da inovação ou a health advocacy com diferentes potenciais para diferentes 
contextos e objetivos de comunicação. 

Os novos meios de comunicação são fundamentais na optimização dos circuitos 
comunicacionais tendo-lhes por isso, sido dada cada vez maior importância nas organizações 
de saúde, constituindo-se como desafios para todos os profissionais empenhados na melhoria 
da comunicação em saúde, sendo por isso importante ter noção cada vez mais aprofundada 
das outras dimensões da comunicação persuasiva como, por exemplo, os canais, o contexto 
da descodificação, as atitudes vigentes, os níveis de literacia em saúde das audiências, ou 
noção de audiências-alvo prioritárias.  

Assim a escolha do meio de comunicação a utilizar para comunicar, deve ter em conta não só 
os objetivos da mesma mas, igualmente, o tipo de audiência a que se destina, procurando 
alcançar uma relação custo-beneficio satisfatória para a entidade responsável por essa 
mesma comunicação. 
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Fundamentação (metodologia): 

O blended learning, ou B-learning, é um método derivado do E-learning, e refere-se a uma 
metodologia de formação onde uma parte dos conteúdos é transmitida em curso à distância, 
normalmente pela internet, e outra parte é feita através de sessões presenciais, daí a origem 
da designação blended (misto, combinado). 

Este método permite a coexistência de práticas conhecidas e experimentadas com a 
complementaridade de soluções caracterizadas pela flexibilidade que as tecnologias de 
informação e comunicação trouxeram aos processos de transmissão de Saberes e de 
aquisição/construção de Conhecimento. 

Foi escolhido este método porque permite conjugar as vantagens do método e-learning, 
nomeadamente: facilidade de acesso e flexibilidade de horários, o ritmo de aprendizagem 
pode ser definido pelo próprio utilizador/formando, disponibilidade permanente dos 
conteúdos da formação, redução do tempo necessário para o formando, possibilidade de 
formação de um grande número de pessoas ao mesmo tempo, desenvolvimento de 
capacidades de autoestudo e autoaprendizagem; com as vantagens do método convencional 
(presencial), nomeadamente: melhor integração pessoal entre os participantes, com 
consequente troca de experiências, possibilidade de desenvolver dinâmicas coletivas e 
humanização da relação entre a instituição e os formandos. 

 
 
Destinatários 
Todos os Profissionais da USP do ACeS Porto Oriental. 
 
 
Objetivo 
Dotar os profissionais da USP com competências básicas para a elaboração de notícias 
informativas para publicação no contexto - boletim informativo. 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/E-learning
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PROGRAMA: 
 

Dia 01/06/2012 – presencial: sala polivalente (r/c) 
11h00 – Apresentação da Formação (Equipa da Área da Comunicação - EAC); 
11h20 - Seleção de temas para a 1ª NL - técnica brainstorming (EAC); 
11h40 - Intervalo 
11h50 - Trabalho de grupo: Tarefa 1 (EAC); 
12h30 – Avaliação da formação e Encerramento. 
 

Dia 04/06/2012 – e-learning 
Horário livre (1h) - Trabalho de grupo: Tarefa 2. 
 

Dia 06/06/2012 – e-learning 
Horário livre (1h) - Trabalho de grupo: Tarefa 3. 
 

Dia 13/06/2012 – presencial: sala polivalente (r/c) 
14h30 – Apresentação pública do plano de comunicação da USP (Dra. Eduarda Ferreira); 
15h00 – Comunicação em Saúde: conhecer, decidir e intervir (Dra. Manuela Felício); 
15h30 - Intervalo 
15h40 – Apresentação dos Trabalhos de Grupo (EAC); 
16h30 – Avaliação da formação e Encerramento. 
 

Dia 14/06/2012 – presencial: sala polivalente (r/c) 
14h30 – Marketing e Comunicação em saúde: conceitos e estratégias (Eng.ª Margarida Azevedo); 
15h00 – Como elaborar uma Newsletter: da teoria à prática (Eng.ª Margarida Azevedo); 
16h15 - Avaliação da formação e Encerramento. 
 

Dia 15/06/2012 – e-learning 
Horário livre (1h) - Trabalho de grupo: Tarefa 4. 
 

Dia 18/06/2012 – presencial: sala polivalente (r/c) 
14h30 –Newsletter em Saúde Pública: a experiência da USP do ACeS Santo Tirso/Trofa (Dra. Ana Tato 
e Enf.ª Paula Serdoura ); 
16h00 - Avaliação da formação e Encerramento. 
 

Dia 19/06/2012 – presencial: sala polivalente (r/c) 
14h30 - Comunicação em saúde: noções básicas sobre a linguagem jornalística (Dr. Paulo Jorge Sousa e 
Dr. Luís Morais Ferreira); 
15h30 – Como elaborar uma notícia: da teoria à prática (Dr. Paulo Jorge Sousa e Dr. Luís Morais 
Ferreira); 
16h30 – Avaliação da formação e Encerramento. 
 

Dia 21/06/2012 – e-learning 
Horário livre (1h30) - Trabalho de grupo final: Tarefa 5. 
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CONTÉUDOS (Sessões presenciais): 

“Plano de comunicação da USP” – breve apresentação da proposta do Plano de Comunicação 
da USP do ACeS Porto Oriental, e do Plano Local de Saúde do ACeS Porto Oriental. 

“Comunicação em Saúde: conhecer, decidir e intervir” – pretende-se com este tema que os 
formandos conheçam alguns conceitos gerais sobre comunicação em saúde que lhes permita 
decidir quais as melhores estratégias de comunicação face aos objetivos definidos e cuja 
intervenção seja apoiada por um plano de comunicação elaborado de acordo com as boas 
práticas em comunicação (em saúde). 

“Marketing e Comunicação em saúde: conceitos e estratégias” – pretende-se com este tema 
que os formandos adquiram os conceitos básicos necessários à elaboração de notícias 
informativas, utilizando o conceito de marketing social, e saibam utilizar as respetivas 
ferramentas na elaboração de um boletim informativo (Newsletter). 

“Newsletter em Saúde Pública: a experiência da USP do ACeS Santo Tirso/Trofa” – pretende-
se que os formandos conheçam o processo de elaboração e implementação de um boletim 
informativo (Newsletter) de uma Unidade de saúde Pública, através da análise SWOT. 

“Comunicação em saúde: noções básicas sobre a linguagem jornalística” – pretende-se que 
os formandos adquiram os conhecimentos básicos que lhes permita elaborar notícias de 
acordo com as regras de comunicação em jornalismo. 

CONTÉUDOS (Sessões por e-learning): 

A partir do 01 de junho de 2012 estarão disponíveis os conteúdos das 5 tarefas, na rede 
interna da USP, nas pastas: “Unidade de Saúde Pública” - “Comunicação” – “Formação” – “e-
learning”. 

Os formandos deverão fazer o download dos documentos das respetivas tarefas, e após o seu 
preenchimento, deverão gravá-los, executando o seguinte: abrir as pastas: “Unidade de saúde 
Pública” / “Comunicação” / “Pasta transitória” e gravar com o título, de acordo com o seguinte 
exemplo: Formação_TG1_Tarefa1 (será o título utilizado pelo grupo 1, para a 1ª tarefa) 

Os documentos de cada tarefa, deverão ser colocados na pasta supra indicada, 
impreterivelmente, até às 17 horas do dia indicado no programa de formação, para a 
respetiva tarefa. 

Tarefa 1 – Definição do título e da notícia; 

Tarefa 2 – Elaboração da Notícia; 

Tarefa 3 – Elaboração da apresentação do trabalho de grupo (em PowerPoint); 

Tarefa 4 – 1ª Revisão do trabalho de grupo; 

Tarefa 5 -2ª Revisão do trabalho de grupo. 
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INFORMAÇÕES 

Coordenação USP do ACeS Porto Oriental/Equipa da Área da Comunicação. 
 
Dra. Eduarda Fereira 
Médica de Saúde Pública, Coordenadora da Unidade de Saúde Pública, do ACeS 
Porto Oriental, da ARS Norte, I.P. 
 
Equipa - Área da Comunicação (USP do ACeS Porto Oriental): 
Enf.ª Ana Maria Peixoto; Dr. Luís Cunha; Dra. Mariana Mota; Dra. Rosa Branca 
Mansilha e Dra. Sandra Almeida 
 

Formadores Dra. Manuela Felício  
Médica de Saúde Pública, Coordenadora da Unidade de Planeamento em 
Saúde do Departamento de Saúde Pública da ARS Norte, I.P. 
 
Engª Margarida Azevedo  
Licenciada em Engenharia Publicitária, do Departamento de Saúde Pública da 
ARS Norte, I.P. 
 
Dra. Ana Tato 
Médica de Saúde Pública, Coordenadora da Unidade de Saúde Pública, do ACeS 
Santo Tirso/Trofa, da ARS Norte, I.P. 
 
Enf.ª Paula Serdoura 
Enfermeira especialista em enfermagem comunitária e saúde pública na 
Unidade de Saúde Pública do ACeS Santo Tirso/Trofa da ARS Norte, I.P. 
 
Dr. Paulo Jorge Sousa  
Jornalista, Diretor do Jornal regional “Notícias de Gaia”. 
 
Dr. Luís Morais Ferreira  
Jornalista. 
 

Horário Variável (ver programa) 

Duração 13 horas 

Local Sala polivalente  - r/c (presencial) 
Rua Vale Formoso, 466, 4200 – 510 Porto 

Inscrições Para fazer a inscrição, deverão: fazer o download do Boletim de inscrição 
(colocado na rede interna da USP: “Unidade de Saúde 
Pública”/”Comunicação”/”Formação”; preenchê-lo e gravá-lo novamente na 
rede interna: “Unidade de Saúde Pública”/”Comunicação”/”Pasta transitória”. 

Limite do prazo de inscrição: 31 de maio de 2012. 

Certificado No final da Formação será emitido um Certificado de Presença. 

 


