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EDITORIAL 

co mun i ca cao .us p 7@ g mai l . c o m  Número 1 Setembro 2012 

Pretendemos desenvolver uma Newsletter e há que escrever o editorial… e cabe o 

trabalho à coordenadora da Unidade de Saúde Pública (USP). Fiquei estática! E 

agora, para onde ir, para onde sorrir? 

Será que o Editorial deve exprimir o sentir da USP? O que pensamos, como agimos, 

como analisamos e como sorrimos? O que pretendemos mesmo é gerar referências e 

aprofundar relações com os colegas do nosso Agrupamento de Centros de Saúde 

(ACeS). Gostaríamos que este boletim informativo pudesse ser como um corpo vivo e 

não como um computador. Os leitores identificarem-se com ele… E comunicarmos. 

Promovermos a integração e o interrelacionamento entre as diferentes unidades 

funcionais e entre as pessoas. 

Qual vai ser o conteúdo da Newsletter? Uma variedade de informações. O progresso 

do conhecimento. As palavras, o pensamento e o sentir da nossa Unidade. E, citando o 

que se atribui a Aristóteles, “É fazendo que se aprende a fazer aquilo que se deve 

aprender a fazer”, o que nos leva a continuar neste nosso projecto, com a certeza de 

que "Todos os homens, por natureza, desejam saber."                 

* Eduarda Ferreira 
 

No passado dia treze de junho foi apresen-
tado o Plano de Comunicação da USP deste 
ACeS e contou com a presença de Ana 
Macedo, Diretora Executiva interina de 
então, representantes do Conselho Clínico e 

Coordenadores das Unidades Funcionais. 

Foi divulgado o projeto  “Newsletter Interna”, 
cuja 1ª edição está prevista para a última 

semana de setembro. 

Este evento marcou o arranque da formação 

“Como comunicar em Saúde através de um 
boletim informativo (Newsletter)“ - método b-
learning, dirigida a todos os profissionais da 
USP com o objetivo de os capacitar para a 

produção de notícias. 

Fizeram parte da formação os seguintes 
temas: “Comunicação em Saúde: conhecer, 
decidir e intervir”, por Manuela Felício, médi-
ca de saúde pública; “Marketing e Comunica-
ção em Saúde”  e   “Como elaborar uma 
Newsletter: da teoria à prática”, por Margari-
da Azevedo, engenheira publicitária;  
“Comunicação em Saúde: noções básicas sobre 
a linguagem jornalística”, pelos jornalistas 
Paulo Jorge Sousa e Luís Morais Ferreira; e 
“Newsletter em Saúde Pública: a experiência 
da USP do ACeS Santo Tirso/ Trofa”, por Ana 
Tato Coordenadora da USP e Paula Serdou-
ra, enfermeira de saúde comunitária.  

* Ana Peixoto  

APRESENTAÇÃO DO PLANO DE COMUNICAÇÃO DA USP 
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Vacina chega apenas a 56% dos 

trabalhadores na zona Porto Orien-

tal. Números deste ano são inferiores 

aos do período homólogo anterior. 

O número de profissionais vacinados 

baixou comparativamente com o período 

homólogo do ano passado (66%) e não 

se atingiu a meta esperada de 75%. 

A imunização é a primeira linha de 

defesa contra a gripe 

A adesão à vacinação é fundamental 

para proteger os doentes, profissionais e 

o público em geral, da aquisição de infe-

ções respiratórias em ambientes de cuida-

dos de saúde. 

O pessoal envolvido na assistência ao 

utente deve considerar como responsabili-

dade prover o mais alto padrão de aten-

dimento e isto inclui receber uma imuniza-

ção anual contra a gripe. 

Na ausência de contraindicações para a 

vacina, a recusa de ser imunizado contra a 

gripe é uma falha no dever pessoal de 

cuidado para com os utentes. 

No âmbito do Projeto Gripe, inserido no 

Plano de Ação desta Unidade de Saúde 

Pública (USP), a equipa de Saúde Pública 

desenvolveu um trabalho conjunto com 

Lares e Instituições de apoio a idosos, Insti-

tuições de apoio à deficiência, Amas, Cre-

ches, Equipas de Rua. 

Também nestes profissionais, a cobertura 

vacinal atingiu apenas 47% dos trabalha-

dores, valores muito abaixo da meta 

esperada (75%). 

Consideramos que o trabalho de proximi-

dade é a melhor estratégia para ultra-

passar os obstáculos à vacinação que ain-

da existem, de forma a serem atingidas as 

metas preconizadas pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS) e pela Comissão 

Europeia. 

*Ana Peixoto, Luís Cunha e Margarida Horta 

Prevenção contra a Gripe diminui no ACeS  

Mãos mágicas, as dos profissionais de saú-

de, contudo do ponto de vista epidemiológi-

co são veículo de transmissão da Infeção 

Associada aos Cuidados de Saúde (IACS). 

Epidemia silenciosa com consequências inde-

sejáveis na prestação de cuidados. 

As campanhas levadas a cabo pela Organi-
zação Mundial de Saúde e pela Direcção-
Geral da Saúde reforçam a importância da 
lavagem das mãos. Um método clássico, uni-
versal e eficiente, reconhecido como procedi-

mento elementar na prevenção das IACS.  

São necessários pelo menos cinco anos de 
uma campanha sustentada de higiene das 

mãos para diminuir as taxas de prevalência. 

A lavagem e desinfeção alcoólica tem como 
finalidade remover sujidade, suor, oleosida-
de, pêlos, células descamativas e flora 

microbiana da pele. 

Higienizar as mãos é esfregar energicamen-
te ambas as superfícies, incluindo dedos e 

punhos (ver figura). 
Higienização simples das mãos   

Os locais das mãos mais frequentemente 
colonizados e onde os cuidados com a lava-
gem devem ser maiores são: unhas, zonas 
interdigitais, punhos e palmas. É importante 
para a eficácia da técnica remover todos 
os objetos de adorno, usar unhas curtas e 
limpas, não usar unhas de gel, postiças e/ou 

vernizes. 

A higienização das mãos assenta no modelo 
conceptual dos “cinco momentos” e simetriza 
indicações/tempos, tidos como pontos de 
referência, a saber: antes e após o contacto 
com o doente; antes de procedimentos lim-
pos ou assépticos; após exposição a fluidos 
orgânicos; após contacto com o ambiente 

envolvente do doente. 

Tornar os ambientes de saúde seguros é um 
imperativo de todos os profissionais garan-
tindo que os Cuidados de Saúde prestados 
à comunidade estão em boas mãos, em 

mãos seguras.  

* Bruno Morrão, Elsa Santos, Lígia Monteiro, Maria 

Clotilde Moutinho, Mariana Mota e Susana Torres 

Avaliação da vacinação dos profissionais de saúde do ACES 

Relatório avaliação USP, março 2012 

 Grupo profissional 
Total                  

(nº) 

Vacinados          

(nº) 
% 

 Assistentes técnicos 71 30 42,3 

 Enfermagem 92 55 59,8 

 Médicos 89 55 61,8 

 Assistentes operacionais 33 19 57,6 

 Outros profissionais 34 18 52,9 

 Total 319 177 55,5 

Mão Limpa, Mão Segura 
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As toxinfeções alimentares coletivas (TAC), 

comummente conhecidas por doenças de 

origem alimentar, são um problema de 

saúde pública frequente embora a Orga-

nização Mundial de Saúde estime que o 

conhecimento oficial é de 10% em relação 

ao total de ocorrências. 

Cerca de 85 % das intoxicações alimenta-

res são evitáveis através do controlo da 

preparação dos alimentos e das normas 

de higiene. 

A Unidade de Saúde Pública (USP) do 

ACeS Porto Oriental toma conhecimento 

da toxinfeção alimentar por doentes que 

dão entrada na Urgência Hospitalar com 

sintomatologia gastrointestinal, e inicia o 

inquérito epidemiológico da situação com 

potencial risco para a saúde pública.  Nos 

casos de doença identificados destaca-se 

o arroz de pato como alimento suspeito e 

neste, o queijo. 

No âmbito da investigação a USP avalia 

as condições higio-sanitárias estruturais e 

funcionais do estabelecimento. O restau-

rante apresenta deficiências na higiene e 

segurança alimentar, ausência de boas 

práticas de fabrico e de higienização das 

superfícies e utensílios de trabalho, poten-

ciais causas de contaminação alimentar. A 

recolha de amostras de alimentos suspeitos 

pela Autoridade Segurança Alimentar e 

Económica (ASAE) confirma a presença de 

enterotoxinas estafilococica e E. coli, nas 

amostras de arroz de pato e no pato des-

fiado, mas não no queijo. A evidência epi-

demiológica dos resultados laboratoriais 

confirma o risco da ingestão do arroz de 

pato e a toxinfeção alimentar.  

A USP só pode intervir se conhecer. 

Comunicar à USP os casos suspeitos de 

TAC, através do contacto telefónico do 

SARA (Sistema de Alerta e Resposta Atem-

pada): 966 796 760, possibilita a imedia-

ta intervenção dos serviços, contribui para 

cortar a cadeia de doença e permite cor-

rigir situações de risco para a saúde 

pública.  

* Daniela Moutinho, Eduarda Ferreira, Maria Nóia, 

Mónica Mata e Sandra Almeida 

Doença de origem alimentar em restaurante do Porto 
Arroz de pato motiva ida à Urgência Hospitalar 

  

O Departamento de Saúde Pública da 

ARS Norte, I.P., em parceria com a Dire-

ção Regional de Educação do Norte 

(DREN) elabora o Programa Regional de 

Educação Sexual em Saúde Escolar 

(PRESSE).  

A educação sexual é mais do que falar de 

sexo. Trabalha várias dimensões do rela-

cionamento humano como assertividade, 

comunicação, resolução de conflitos, 

autoestima, “aceitação de si”, “confiança 

em si mesmo” e sentimento de pertença ao 

grupo. 

O PRESSE apoia a implementação da 

educação sexual nas escolas de forma 

estruturada e sustentada, tendo por base 

Lei n.º 60/2009, de 6 de Agosto e a Por-

taria n.º 196-A/2010 que a regulamenta. 

Envolve um trabalho conjunto entre profis-

sionais da saúde e comunidade educativa, 

constituída por alunos, professores, pais, 

encarregados de educação e pessoal não 

docente utilizando metodologias partici-

pativas e dinâmicas de grupo. 

A Gestão local do Programa é da respon-

sabilidade das Unidades de Saúde Públi-

ca inserida no Programa Nacional de Saú-

de Escolar. Para aplicar o PRESSE os pro-

fissionais de saúde, os professores e os 

psicólogos fazem previamente formação 

em sexualidade humana, educação sexual 

e metodologias pedagógicas. São dispo-

nibilizados recursos pedagógicos que faci-

litam a integração dos conteúdos curricu-

lares em educação sexual para os vários 

níveis de ensino. Promovem-se ainda ini-

ciativas de complemento curricular desen-

volvidas nas datas  

comemorativas do “Dia dos Namorados” e 

“Dia Mundial da Sida” e apoia a imple-

mentação dos Gabinetes de Informação e 

Apoio ao Aluno (GIAA). 

No ano letivo 2011/2012 o PRESSE este-

ve presente em cinco Agrupamentos de 

escolas (EB 2, 3 e Sec. do Cerco, EB 2,3 

Nicolau Nasoni, EB 2,3 de Paranhos, EB 

2,3 E Sec. Ant. Nobre e EB 2,3 Pires de 

Lima). 

O PRESSE existe no ACeS Porto Oriental 

desde 2009 e o número de candidaturas 

das escolas tem aumentado de forma sig-

nificativa.  

Este programa tem como finalidade 

aumentar os fatores de proteção e dimi-

nuir os comportamentos de risco dos alunos 

em relação à sexualidade.  

Para saber mais informações, consulte: 

www.presse.com.pt 

Bibliografia: PRESSE (2011). PRESSE - Nova Reali-

dade, Mais Propostas. DSP-ARS Norte I.P.,                                            

* Maria de Lurdes Maio, Patrícia Andrade, Paula 

Gonçalves  

A Educação Sexual chega às Escolas pelo ACeS 

Uma parceria enriquecedora 

http://www.presse.com.pt/
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Plano Local de Saúde, Desafios inovadores para a saúde da população  

Apenas os ACeS da ARS Norte têm Planos 

Locais de Saúde (PLS). O ACeS Porto 

Oriental pertence ao grupo dos que fina-

lizaram este ambicioso e inovador projeto. 

O PLS é considerado um documento estra-

tégico cujas orientações visam contribuir 

para a obtenção de ganhos em saúde, 

definindo e quantificando a mudança 

desejada de forma a ir de encontro às 

necessidades e recursos disponíveis 

(internos e externos). Visa assim, gerar 

recomendações para a intervenção do 

ACeS e dos demais parceiros, consideran-

do o papel e o compromisso das diferen-

tes partes interessadas. 

Partindo do Diagnóstico de Situação (DS) 

do ACeS, elaborado pela USP em 2010, 

foi possível dar resposta ao desafio lan-

çado pelo Departamento de Saúde Públi-

ca da ARS Norte no início de 2011 – a 

elaboração de um PLS. 

O PLS 2011-2016, teve desde o início o 

aval da então Diretora Executiva, Caroli-

na Oliveira, e do Conselho Clínico como 

elemento fundamental e  facilitador de 

todo o processo de construção.  Processo 

que envolveu, nas diferentes etapas, 

metodologias de consenso, a participação 

dos Órgãos de Gestão, dos Coordenado-

res e Técnicos Multidisciplinares das Uni-

dades Funcionais (UF), assim como dos 

parceiros da comunidade num trabalho 

articulado visando a obtenção de ganhos 

em saúde. 

Após a identificação dos problemas de 

saúde (com base no DS), foram prioriza-

dos cinco problemas  de saúde (ver tabe-

la), por técnicas de consenso, através de 

consulta interna e externa, em que estive-

ram representados os Coordenadores das 

várias UF do nosso ACeS e representantes 

da comunidade. A seguir priorizaram-se 

cinco necessidades em saúde (ver tabe-

la) e identificaram-se os recursos da comu-

nidade que deveriam ser alocados a essas 

necessidades. Estrategicamente, definiram-

se cinco eixos de intervenção (ver tabe-

la). Finalmente elaboraram-se várias reco-

mendações, das quais destacamos: manu-

tenção da execução dos programas de 

saúde nacionais, regionais e locais imple-

mentados no ACeS; promoção de ações 

intersectoriais na prevenção, promoção e 

educação para a saúde, sobre fatores de 

risco, de acordo com as diferentes fases 

de vida do indivíduo; comunicação entre 

as unidades e os parceiros de forma a 

estabelecer parcerias. O PLS será monito-

rizado anualmente, terá uma avaliação 

intercalar em 2013 e uma final em 2016.  

Atualmente o PLS tem vindo progressiva-

mente a ser um elemento de trabalho fun-

damental para as diferentes unidades do 

ACeS. 

*Hélder Machado, Isabel Moita, Joana 

Cunha, Olga Monteiro, Rosa Mansilha 

Link útil:  
https://docs.google.com/fileview?
id=0B61n7eidDxliMjE4NGUwNTItMGRiOC00
NDNmLTg0DUtOWM5NTMwMDFmM2Jj&hl=p
tPT&authkey=CPS-7csL 

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
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