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 6RIMSPZN - O Protocolo DSAV-RN/DSP-ARSN e a vigilância epidemiológica 

humana  

 

Nos passados dias 30 e 31 de maio realizou-se, em Bragança, a 6ª Reunião do Internato Médico 

de Saúde Pública da Zona Norte, organizada conjuntamente pelas Unidades de Saúde Pública da 

ULSNE, do ACES Alto Tâmega e Barroso e do ACES Douro Sul, tendo contando adicionalmente 

com a colaboração da Coordenação do Internato Médico de Saúde Pública da Zona Norte e da 

Comissão de Médicos Internos de Saúde Pública da Zona Norte. 

A reunião pretendeu discutir os desafios locais de uma saúde pública global e, como vem sendo 

hábito nas diferentes edições desta reunião, foi uma oportunidade para diversos internos da 

zona norte mostrarem o trabalho que vêm desenvolvendo ao longo dos últimos anos e trocarem 

experiências, não apenas entre si, mas com outros parceiros da comunidade.  

O ACES Porto Oriental fez-se representar pelos seus quatro médicos internos e esteve em 

destaque ao longo de toda a reunião. A primeira mesa de discussão, subordinada a o tema 

“Saúde Única no Terreno”, foi aberta por Ana Lúcia Figueiredo, que apresentou publicamente o 

protocolo DGAV/ARS Norte e a sua relevância na vigilância epidemiológica humana. No seu tom 

caracteristicamente sereno e sério, a sua participação permitiu fazer a ponte para a discussão da 

saúde global que dominou todo a reunião. 
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Também o médico interno João Paulo Magalhães, presentemente a integrar o curso de 

especialização em Saúde Pública do IHMT-NOVA, apresentou, conjuntamente com um colega da 

mesma instituição, uma palestra intitulada “Região Norte em Números: Aspetos Demográficos”, 

através da qual se lançou a discussão sobre a melhor forma de comunicar os dados de saúde e a 

melhor forma de os trabalhar. 

Os médicos internos Diogo Sampaio Viana e Rui Malheiro contribuíram com 2 posters: um, 

intitulado “Avaliação do Programa de Vigilância Sanitária da Qualidade da Água de Consumo 

Humano do ACES Porto Oriental”, elaborado 

conjuntamente com Olga Monteiro, técnica de saúde 

ambiental da unidade, e Maria Clotilde Moutinho e Rosa 

Branca Mansilha, médicas de saúde pública, reforçou a 

importância da implementação do PVSQACH e demonstrou 

que a área geográfica do Porto Oriental é abastecida por 

água que obedece aos parâmetros de qualidade definidos 

por lei e contemplados no PCQA. 

O segundo poster, intitulado “Quanto custará a integração das novas vacinas no PNV, no ACES 

Porto Oriental?”, que contou também com o contributo de Rosa Branca Mansilha, venceu o 

prémio de melhor poster e consistiu numa análise de custos local da nova medida 

polemicamente inserida no orçamento de estado para 2019. 

A colaboração ULS Nordeste – ACES Porto Oriental foi também discutida como bom exemplo de 

cooperação inter-unidades de saúde pública, e coube a Rosa Branca Mansilha e Luís Cadinha 

demonstrarem os ganhos que uma experiência do género produz quer para as unidades quer 

para os seus médicos internos. 

À reunião não faltou o convívio essencial e o apertar de laços amistosos entre todos aqueles que 

são o futuro e o presente da saúde pública em Portugal. A organização esteve de parabéns e 

espera-se que a próxima reunião possa manter a qualidade demonstrada nesta ocasião.  

Diogo Viana e Rui Malheiro, Médicos Internos de Saúde Pública, Unidade de Saúde Pública, ACES Porto Oriental  
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