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ACES Porto Oriental 

 

EDITORIAL 

comunicacao.usp6@gmail.com Número 1 Outubro 2012 

A Saúde Pública no ACeS Porto Oriental: Uma Unidade Funcional do Agrupamento 

A saúde tem sempre sido associada ao poder do saber na prestação 

de cuidados em saúde. 

A história clínica, etimologicamente, é a história duma doença 

explicada no leito do paciente. O olhar clinico é para a doença, 

como se com a ―saúde‖ tivesse também desaparecido da cena a 

―vida‖ e a doença passa a ser vivida como um fenómeno individual. 

E o que se pretende: o tratamento, a cura, que significa, 

etimologicamente, preocupação, solicitude, interesse por alguém ou 

por algo. 

E a saúde pública? A história clínica e o olhar clinico vão para a saúde e para a doença, não 

centradas no indivíduo mas na comunidade, no ambiente, na vida. 

Como para tratar é necessário diagnosticar, a Unidade de Saúde Pública, elabora o 

diagnóstico, Diagnóstico de Situação, planeia a intervenção que avalia, utilizando a 

metodologia de Planeamento em Saúde. Identificam-se riscos ou situações de potenciais riscos 

de doença, avaliamos e ―tratamos‖. Como fazemos a nossa intervenção? No desenvolver das 

competências da Unidade de Saúde Pública, de acordo com o perfil dos seus profissionais: o 

Observatório de Saúde da população; a vigilância epidemiológica e a investigação em saúde; 

a promoção como é exemplo o PASSE, o PRESSE, a Saúde Escolar e demais programas; a 

prevenção da doença, tendo como medida mais custo efetivo a vacinação; a vigilância 

ambiental (nível sanitário dos aglomerados populacionais, dos serviços, estabelecimentos e 

locais de utilização pública); a educação para a saúde; as competências exercidas no âmbito 

da Autoridade de Saúde.    
Eduarda Ferreira 

Em entrevista à nova Diretora Executiva (DE), 

Dra. Dulce Pinto, a Equipa da Área da Comu-

nicação (EAC) procura conhecer a sua visão 

estratégica para o ACeS.  

EAC - Que desafios encontrou como atual 

Diretora Executiva do ACeS Porto Oriental? 

DE - O desafio maior de qualquer dirigente é 

compreender a cultura, os valores e os princí-

pios da sua organização; só depois poderá 

integrar-se nela e só depois a poderá gerir. 

Decorridos pouco mais de sessenta dias desde 

o inicio destas funções ainda estou a fazer 

esse percurso de compreensão do sistema 

organizacional, dos seus fluxos, da sua histó-

ria, das suas motivações e das suas expetati-

vas. Contudo, enquanto gestor público, a mis-

são é de serviço público, ou seja  garantir o 

acesso a cuidados de saúde de proximidade, 

de qualidade e a 

um custo razoável. 

O desafio é fazê-

lo mantendo os 

níveis de satisfa-

ção dos clientes 

internos e externos, 

sobretudo em con-

texto de recursos 

escassos. 

Entrevista à Diretora Executiva do ACeS Porto Oriental 
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“...o principal ativo das organizações 

é o seu capital humano.” 

EAC - Quais as principais virtudes e cons-

trangimentos do ACeS? 

DE - É hoje amplamente reconhecido que o 

principal ativo das organizações é o seu 

capital humano. 

No ACeS Porto Oriental, existe um núcleo de 

competência que constitui uma das suas 

maiores forças competitivas – os profissio-

nais e os seus conhecimentos, habilidades e 

competências. É claro que as pessoas por si 

só não fazem uma organização – precisam 

de uma estrutura, de instrumentos, de 

ambientes propiciadores da aprendizagem , 

da inovação e do conhecimento. 

Os maiores constrangimentos do ACeS  

situam-se  precisamente na área da estrutu-

ra, sobretudo ao nível dos sistemas de infor-

mação. Temos diversos servidores, uns sub 

aproveitados,  outros encontram-se já com a 

sua capacidade largamente ultrapassada; o 

serviço de apoio técnico é demasiado reati-

vo – responde mediante as solicitações, que 

são múltiplas e de diversos ACeS – e não é 

um serviço programado, continuado e que 

garanta a assistência em todas as situações 

que é precisa; por outro lado existe diverso 

material informático armazenado, à espera 

de pequenas intervenções técnicas, não 

podendo ser utilizado na prestação de cui-

dados e ocupando espaço que deveria estar 

a ser rentabilizado para prestar cuidados. 

Trata-se portanto de um duplo desperdício 

a que não se tem dado a devida importân-

cia. 

Mas este é apenas um constrangimento, 

numa organização muito nobre, com um pas-

sado feito de serviço publico de qualidade, 

onde tantos profissionais deixaram o seu 

valioso contributo, e onde tantos outros conti-

nuam hoje, dia a dia, a vencer dificuldades 

para cuidar de gente que precisa de cuida-

dos. É a este passado e neste presente que 

a minha missão como Diretora Executiva 

obriga a construir um futuro. 

EAC - Qual é a sua visão estratégica para 

o ACeS?  

DE - Gostaria que o ACeS Porto Oriental 

fosse reconhecido como uma organização 

inteligente, que procura continuamente o 

conhecimento novo e o integra nas suas prá-

ticas colocando-o ao serviço dos seus uten-

tes; um ACeS  atento ao desenvolvimento 

constante de sua organização e da cadeia 

de valor a que pertence, realizando ações 

de governança clínica, gestão do conheci-

mento pesquisa e inovação; um ACeS que 

prima pela transparência e pela responsabi-

lidade na gestão; um ACeS orientado para 

resultados, com forte determinação no cum-

primento de metas e objetivos, com urgência 

na ação e onde cada profissional desafia os 

outros e a si próprio;  

“A comunicação é o que nos une, ain-

da que nem sempre na concordância;” 

Um ACeS orientado para o cidadão e para 

o serviço público com forte envolvimento de 

todos na prestação de um serviço de quali-

dade aos seus utentes; 

EAC - Que importância tem para si um 

plano de comunicação do ACeS? 

DE - A comunicação é o que nos une, ainda 

que nem sempre na concordância; por isso  

a comunicação é fundamental para a intera-

ção sócio funcional das pessoas e das orga-

nizações. 

Sem comunicação não há aprendizagem e 

sem aprendizagem as organizações não se 

desenvolvem, não são competitivas e por fim 

não são sustentáveis. 

A comunicação é um elemento essencial para 

a sobrevivência das empresas e organiza-

ções no mundo moderno, caracterizado pela 

crescente competitividade, pela velocidade 

dos avanços tecnológicos e do conhecimento, 

pelas novas exigências do desenvolvimento 

humano e pelo aumento contínuo dos fluxos 

e interatividade das informações. 

“...temos a obrigação de, no serviço 
público, rentabilizar o investimento 

publico que está feito. “ 

A natureza e a configuração dos ACeS, com 

diversas e por vezes dispersas unidades 

funcionais, com fluxos de informação perma-

nente, proveniente de tantas e tão diferen-

tes fontes, impõe planos de comunicação 

interna ágeis, simples e acessíveis. Mas para 

além da comunicação interna, as organiza-

ções modernas de serviços, consideram  o 

marketing de serviço como um dos principais 

fatores críticos de sucesso. Nesse sentido, um 

plano de comunicação do ACeS é um pode-

roso instrumento de interação com os dife-

rentes stakeholders e uma alavanca das 

estratégias para o fortalecimento de sua 

imagem corporativa e institucional. 

EAC - Consideramos que a existência de 
um site e adesão às redes sociais poderá 
ser uma mais-valia no plano de comunica-
ção da USP. Como vê a utilização destas 
novas tecnologias no plano de comunica-

ção geral do ACeS? 

DE - Para a importância e o posicionamento 

estratégico que atribuo a um plano de 

comunicação do ACeS, na estratégia global 

que tenho pensado para organização, as 

redes sociais ou um site poderão efetivamen-

te  ser ferramentas muito interessantes; con-

tudo, temos a obrigação de, no serviço 

público, rentabilizar o investimento público 

que está feito. Nesta área o MS tem feito 

investimentos como a PDS (plataforma de 

dados de saúde) e a e-agenda que está ao 

nosso dispor e dos nossos utentes e que 

deverá ser mais rentabilizado. 
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A vacinação contra a gripe sazonal aos 

profissionais de saúde tem um duplo objeti-

vo: a proteção dos profissionais enquanto 

indivíduos com maior risco de exposição e 

a proteção dos seus utentes, sobretudo os 

mais vulneráveis. 

De acordo com as orientações emitidas 

pelo Centro Europeu de Prevenção e Con-

trolo das Doenças (ECDC), as taxas de 

cobertura vacinal contra a gripe sazonal 

devem ser melhoradas nos grupos de risco, 

e isto inclui os trabalhadores do setor da 

saúde. 

É preconizado pela OMS que, até ao 

Inverno de 2014/2015 e de preferência, o 

mais cedo possível, as taxas de cobertura 

vacinal para os grupos de risco ( incluindo 

os profissionais de saúde), devem atingir os 

75%. 

A taxa de cobertura vacinal obtida nos 

profissionais de saúde, do ACeS Porto 

Oriental, no período 2011/2012, foi de 

56%, valor este inferior ao período homó- 

logo do ano anterior em que se obteve 

uma taxa de cobertura vacinal de 65%. 

Neste ACeS, no período 2011/2012, o 

grupo profissional com maior adesão à 

vacinação, foi o dos médicos (61,8%), 

seguido dos enfermeiros (59,8%), tendo os 

assistentes técnicos a menor taxa de cober-

tura vacinal (42,3%). 

Sendo os profissionais de saúde um grupo 

considerado prioritário para a vacinação 

contra a gripe sazonal, consideramos que é 

necessário promover estratégias que per-

mitam ultrapassar os obstáculos à vacina-

ção que ainda existem, de forma a serem 

atingidas as metas preconizadas pela 

OMS. 

Nesse sentido, a equipa da USP elaborou 

um cartaz dirigido aos profissionais de 

saúde sensibilizando para a importância 

da imunização como primeira linha de 

defesa contra a gripe. 

Se é profissional de saúde, vacine-se 

contra a gripe sazonal. Protegendo-se 

protege também o seu utente. 

Ana Peixoto, Luís Cunha e Margarida 

Horta 

 Prevenção contra a Gripe nos Profissionais do ACeS 

Notícias Breves... 
 
Alteração da designação do ACeS Porto Oriental 

A 10 de Outubro, foi publicada a 

Portaria n.º 310/2012, que tem 

por objeto a reorganização de 

vários agrupamentos de centros de 

saúde integrados na Administração 

Regional de Saúde do Norte, I. P.. 

De acordo com esta publicação, o 

ACeS do Grande Porto VII — Porto Oriental passa a designar-

se Grande Porto VI — Porto Oriental.  

EAC 
 

Designação do Presidente do Conselho Clínico 

do ACeS Porto Oriental 

Conforme deliberação (extrato) n.º1415/2012 DR 

n.º198 Série II de 2012-10-12, o Conselho Direti-

vo da ARS do Norte I.P. designou o Assistente Graduado de Clíni-

ca Geral, Dr. Júlio Alberto Fernandes Rêgo como Presidente do 

Conselho Clínico do ACeS Grande Porto VI - Porto Oriental.  

 

 

O Conselho Clínico tem como vogais: Dra. Isabel Moita 

(Assistente Graduada em Saúde Pública),  Dra. Isabel Paiva 

(Técnica Superior de Saúde – Nutrição) e Enfermeira Cândida 

Maciel. 

EAC 

Avaliação Médica de Condutores  

Houve alteração quanto à avaliação 

médica de condutores que deixam de 

ser realizadas pela Autoridade de Saú-

de.  

De acordo com o Decreto-Lei 138/2012 

de 5 de Julho, os exames médicos para 

avaliar as condições físicas e mentais de 

candidatos ou condutores são realizados 

por médicos no exercício da sua profis-

são (artigo 25º) com efeitos a partir do 

dia 1 de novembro de 2012. A legislação referente a este assun-

to, bem como os anexos onde constam as orientações para a emis-

são de atestado médico, encontram-se no seguinte endereço:  

http://dre.pt/pdf1sdip/2012/07/12900/0342603475.pdf 

Eduarda Ferreira 

ACES Porto Oriental 

http://dre.pt/pdf1sdip/2012/07/12900/0342603475.pdf
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Papel do Técnico de Saúde Ambiental na Unidade de Saúde Pública 

Os técnicos de Saúde Ambiental (TSA) 

são especializados no desenvolvimento 

de atividades de identificação, caracte-

rização e redução dos fatores de risco 

para a saúde originados no ambiente. 

Participam também no planeamento de 

ações de saúde ambiental e de vigilân-

cia sanitária de sistemas, estruturas e 

atividades com interação no ambiente.  

Diariamente, a Unidade de Saúde Públi-

ca (USP) desenvolve as atividades acima 

descritas, sendo 

crucial o enqua-

dramento destes 

técnicos na sua 

equipa. 

“A equipa da USP 

é composta por 

médicos de saúde 

pública, enfermei-

ros de saúde 

p ú b l i c a / s a ú d e 

comunitária e téc-

nicos de saúde 

ambiental, inte-

grando ainda, em permanência ou em 

colaboração temporária, outros profis-

sionais que forem considerados necessá-

rios na área da saúde pública‖ (Decreto

-Lei nº28/2008, de 22 de Fevereiro).  

Mas afinal o que faz um TSA numa USP? 

É uma pergunta pertinente, que a maio-

ria desconhece a resposta. A Saúde 

Ambiental é a parte da Saúde Pública 

que engloba os problemas resultantes 

dos efeitos que o ambiente exerce sobre 

o bem-estar físico e mental do ser huma-

no. Aos TSA, cabe a função de garantir 

que os parâmetros ambientais não com-

prometem a saúde da comunidade. 

O TSA desenvolve ainda ações de vigi-

lância sanitária de diferentes sistemas 

e estruturas, visando a sua manutenção 

e melhoria da salubridade. A transver-

salidade dos programas desenvolvidos 

justifica a realização de estudos 

ambientais, de forma a complementar 

a vigilância epidemiológica, havendo 

uma forte envolvência destes profissio-

nais no planeamento em saúde. 

Cabe também ao TSA intervir na área 

de educação para a saúde, comum à 

carreira dos Técnicos de Diagnóstico e 

Terapêutica, que visa motivar a popu-

lação e capacitá-la para o ―saber‖ em 

Saúde Pública. 

Filipa Esteves e Margarida Lopes  

 

Notícias Breves... 

Rendimento Social de Inserção (RSI) - Novas regras no setor da saúde 

Foram recentemente publicados dois 

documentos: Decreto-Lei n.º 133/2012 

de 27 de junho e a Portaria n.º 

257/2012, de 27 de agosto que vêm 

alterar as regras de atribuição do RSI 

bem como os procedimentos da responsa-

bilidade do setor da saúde. 

Todo o beneficiário/requerente do RSI, 

deverá estar disponível para a inserção 

na atividade profissional, salvo nas situa-

ções previstas na lei (por motivo de doen-

ça ou por necessidade de prestar apoio 

indispensável a membros do seu agrega-

do familiar), devendo para o efeito fazer 

prova da sua incapacidade para o tra-

balho, através de um Certificado de Inca-

pacidade Temporária (artigo 3º da por-

taria n.º 257/2012 de 27 de agosto - 

―nos termos previstos no regime jurídico 

de proteção na doença no âmbito do 

sistema previdencial, sem prejuízo de 

confirmação oficiosa, a todo o tempo, 

pelo sistema de verificação de incapaci-

dades‖) 

Rosa Mansilha 
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O Plano Local de saúde (PLS) é um docu-

mento estratégico cujas orientações con-

tribuem para a obtenção de ganhos em 

saúde, definindo e quantificando a 

mudança desejada, indo de encontro às 

necessidades e recursos disponíveis. Pre-

tende gerar recomendações para a 

intervenção do ACeS e dos demais par-

ceiros, considerando o papel e o com-

promisso das diferentes partes interessa-

das. 

Partindo do Diagnóstico de Situação 

(DS) do ACeS, elaborado pela Unidade 

de Saúde Pública (USP) em 2010, foi 

possível responder ao desafio do 

Departamento de Saúde Pública da ARS 

Norte em 2011 – a elaboração do PLS. 

O processo de construção do PLS 2011 

envolveu, nas diferentes etapas, metodo-

logias de consenso e contou com a parti-

cipação dos Órgãos de Gestão, dos 

Coordenadores e Técnicos Multidiscipli-

nares das Unidades Funcionais (UF), 

assim como dos parceiros da comunida-

de. 

Após a identificação dos problemas de 

saúde, priorizaram-se cinco problemas 

(ver tabela1.) por técnicas de consenso, 

através de consulta interna e externa. A 

seguir, priorizaram-se cinco necessida-

des em saúde (ver tabela 1.) e identifi-

caram-se os recursos da comunidade que 

deveriam ser alocados a essas necessi-

dades. Estrategicamente, definiram-se 

cinco eixos de intervenção (ver tabela 

1.). Finalmente elaboraram-se várias 

recomendações, das quais destacamos: 

manutenção da execução dos programas 

de saúde nacionais, regionais e locais 

implementados no ACeS; promoção de 

ações intersectoriais na prevenção, pro-

moção e educação para a saúde, sobre 

fatores de risco, de acordo com as dife-

rentes fases de vida do indivíduo; comu-

nicação entre as unidades e os parceiros 

de forma a estabelecer parcerias. O PLS 

será monitorizado anualmente, terá uma 

avaliação intercalar em 2013 e uma 

final em 2016. 

O PLS tem vindo progressivamente a ser 

um elemento de trabalho fundamental 

para as diferentes unidades do ACeS. 

Hélder Machado, Isabel Moita, Joana 

Cunha, Olga Monteiro, Rosa Mansilha 

Plano Local de Saúde  

Desafios inovadores para a saúde da população  

Tabela 1. Priorização de problemas, de necessidades e definição dos eixos estratégicos 
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Problemas priorizados Necessidades priorizadas Eixos Estratégicos

1. doença isquémica cardíaca até

aos 65 anos, 

2. AVC até aos 65 anos, 

3. cancro do colón e reto até aos 65 

anos, 

4. doenças atribuíveis ao álcool até

aos 65 anos, 

5. VIH/sida

1. aumentar a % de população que 

pratica exercício físico, 

2. diminuir o consumo de tabaco na 

população, 

3. reduzir o consumo de gorduras, 

açúcar e sal na população, 

4. aumentar o nº de pessoas com Dg

precoce de VIH/sida, 

5. diminuir a literacia em saúde.

1. abordagem centrada nas 

necessidades da população, 

2. educação e promoção para a 

saúde, 

3. articulação multidisciplinar e 

intersectorial: integração entre o 

os projetos/programas das UF dos 

ACeS e parceiros, 

4. estabelecer parcerias, 

5. comunicação interna e externa

Problemas priorizados Necessidades priorizadas Eixos Estratégicos

1. doença isquémica cardíaca até

aos 65 anos, 

2. AVC até aos 65 anos, 

3. cancro do colón e reto até aos 65 

anos, 

4. doenças atribuíveis ao álcool até

aos 65 anos, 

5. VIH/sida

1. aumentar a % de população que 

pratica exercício físico, 

2. diminuir o consumo de tabaco na 

população, 

3. reduzir o consumo de gorduras, 

açúcar e sal na população, 

4. aumentar o nº de pessoas com Dg

precoce de VIH/sida, 

5. diminuir a literacia em saúde.

1. abordagem centrada nas 

necessidades da população, 

2. educação e promoção para a 

saúde, 

3. articulação multidisciplinar e 

intersectorial: integração entre o 

os projetos/programas das UF dos 

ACeS e parceiros, 

4. estabelecer parcerias, 

5. comunicação interna e externa

diminuir a iliteracia em saúde 


