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 Estágio na USP Porto Oriental no âmbito do seu Programa Local de Prevenção 
e Controlo do Tabagismo: uma oportunidade que não podia ser ignorada 

 

Sendo interna de Saúde Pública, a realizar o meu estágio 

em Saúde Comunitária na Unidade Local de Saúde do 

Norte Alentejano vi, com particular interesse, a 

oportunidade divulgada na Newsletter de Maio da 

Unidade de Saúde Pública – Porto Oriental em participar, 

no âmbito de um estágio nessa unidade, em atividades 

do seu Programa local de Prevenção e Controlo do 

Tabagismo. Considerei que, dessa forma, poderia alargar 

a minha visão sobre a abrangência das funções do médico de Saúde Pública, em articulação com 

outros elementos das equipas locais de saúde, em intervenções de carácter preventivo, de base 

populacional, como é o caso da prevenção do consumo tabágico. 

O Programa de Prevenção e Controlo do Tabagismo da Unidade de Saúde Pública – Porto Oriental 

assenta no 3º eixo das metas de saúde 2020 preconizado no Plano Nacional de Saúde: “Reduzir a 

prevalência do consumo de tabaco na população com idade superior ou igual a 15 anos e eliminar a 

exposição ao fumo ambiental”. Em concreto, tem por finalidade proteger a população da exposição 

ao fumo ambiental do tabaco em espaços fechados de utilização pública e estabelece, como 

população-alvo, os trabalhadores e utilizadores dos estabelecimentos de restauração e bebidas (ERB) 

da área geográfica do ACES Porto Oriental. Como estratégia de implementação do programa é 

valorizada a promoção do cumprimento da proibição de fumar nos estabelecimentos de restauração 

e bebidas, de acordo com o disposto na Convenção-Quadro da Organização Mundial de Saúde para o 

Controlo do Tabaco e Lei nº37/2007 de 14 de agosto republicada em DR de 3 de agosto de 2017.  

O estágio que realizei na USP – Porto Oriental decorreu entre os dias 6 a 14 de agosto e permitiu-me 

acompanhar uma série de atividades desenvolvidas no âmbito do Programa local de Prevenção e 

Controlo do Tabagismo. Entre essas atividades, destacam-se:   
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1.Actividades de gestão e planeamento: participação numa reunião com a equipa gestora sobre a 

elaboração de um programa de auditoria interna ao programa; e colaboração na elaboração da ficha 

de caracterização dos Estabelecimentos de Restauração e Bebidas (ERBs) a utilizar em vistorias futuras 

a estes locais.  

2. Atividades de execução:  acompanhamento da equipa do programa local, em vistorias a ERBs 

selecionados, e colaboração na elaboração de relatórios e de ofícios.  

3. Formação: assistência a formações muito interessantes e de grande utilidade para a Saúde Pública, 

sobretudo no que diz respeito aos conceitos de direito aí esclarecidos, e em que foram abordados os 

seguintes temas: Tabagismo e Saúde; o Programa de Prevenção e Controlo de Tabagismo Nacional e 

Local; Noções básicas de direito e o papel da Autoridade de Saúde, e Conceitos básicos respeitantes 

ao Código de Procedimento Administrativo.  

 

As expectativas que criei em relação ao estágio foram mais do que correspondidas pois, para além de 

ter sido uma extraordinária experiência formativa, foi, igualmente, uma experiência inesquecível, do 

ponto de vista pessoal. De facto, encontrei, na USP–PO uma equipa muito recetiva e amável, pronta 

a facilitar a minha integração nos grupos de trabalho, e tive, na Dra. Rosa Branca Mansilha uma 

orientadora cuidadosa e atenta, muito pedagógica na sua atuação, de quem recebi importantes 

ensinamentos que serão tomados como referência para o meu futuro profissional. Deste modo, estou 

muito grata pela oportunidade que me foi concedida em realizar este estágio, esperando, no futuro, 

poder voltar a participar em atividades desta unidade de saúde. 

Porto, 18 de agosto de 2018 

 

Maria Leonor Godinho, Interna do 1º ano de Saúde Pública na ULS Norte Alentejo a realizar estágio no ACES Porto Oriental 

Programa de Formação Ano Comum ACES Porto Oriental – Unidade de Saúde Pública 

 


