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Um Dia Com a USP de Póvoa do Varzim/ Vila do Conde  
A importância de Comunicar! 

 

Definição e Relevância de Comunicar 

 

“Comunicar” é o processo pelo qual conhecimentos, ideias, crenças, técnicas e 

métodos são transmitidos entre indivíduos de forma verbal, escrita ou outra 

(Last, 2007). Para este mesmo autor, as “técnicas de comunicação” consistem na 

capacidade de falar de forma inteligível e com clareza, escrever e ler 

adequadamente, assim como ser um bom ouvinte. Realça, ainda, que tais 

características são essenciais em profissionais que desenvolvam funções na área da Saúde Pública (Last, 

2007). 

 
A este nível, dou sempre um exemplo que se passou comigo ainda eu era “caloiro” na área da prevenção e 

controlo de infeção hospitalar, que descrevo brevemente de seguida (Peres, 2018). Decorria o verão de 2006 

quando, no âmbito do sistema de vigilância epidemiológica de “microrganismos problema”, a Comissão de 

Controlo de Infeção é alertada para a existência de um doente com isolamento de Acinetobacter baumannii 

multirresistente (ABMR) nas secreções. Após uma primeira avaliação da situação, o panorama não era 

animador: tratava-se de um doente transferido de outro hospital há alguns dias atrás, altamente dependente 

e com necessidade frequente de aspiração de secreções, internado numa pequena enfermaria com outros 5 

doentes, onde a distância entre camas era o mínimo regulamentar… 

Nos dias seguintes foi detetado este mesmo agente noutros doentes que haviam estado internados nesta 

enfermaria, tendo sido declarado um surto. Na sequência da aplicação de rigorosas medidas de controlo de 

infeção foi possível, alguns meses depois, controlar este surto, envolvendo grande esforço por parte dos 

profissionais de saúde, doentes e seus familiares e do hospital, como um todo. Esta situação poderia ter sido 

bastante diferente se o hospital que transferiu este doente tivesse comunicado atempadamente que estavam 

a ter um número anormal de casos de doentes com ABMR nessa unidade… Acesso a informação vital, no 

tempo certo e com feed-back aos interessados – é este o conceito básico de Vigilância Epidemiológica! 

Pode-se, pois, depreender a relevância da comunicação intra e inter-hospitalar na gestão do risco infecioso 

dos doentes. Tal analogia poderá, também, ser extrapolada a outras áreas da saúde, designadamente na 

melhoria e promoção da literacia da população, em geral. Atualmente, várias unidades de saúde fazem uma 

avaliação de risco na admissão dos doentes, procedimento recomendado na área da segurança do doente, 

nomeadamente, a nível das Precauções Básicas em Controlo de Infeção (DGS, 2012). 
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Desenvolver a Comunicação em Saúde  

Iniciei recentemente funções como médico interno de saúde pública na USP de Póvoa do Varzim/ Vila do 

Conde, no entanto, enquanto interno do ano comum, tive a oportunidade de estagiar na USP de Porto 

Oriental, onde a comunicação constitui uma área funcional desde 2012. Consciente da relevância e da minha 

inexperiência, li e reli a Newsletter desta USP onde descrevia a história e desafios encontrados no 

desenvolvimento desta área funcional. Queria saber mais! Ao telefone com a Dra. Rosa Branca Mansilha, 

depressa percebi a complexidade de tal desafio e, com grande satisfação minha, a equipa desta área 

funcional disponibilizou-se para vir a Vila do Conde para uma reunião entre USP’s. 

Uma vez que a USP de Póvoa do Varzim/ Vila do Conde havia sofrido alterações recentes na constituição dos 

seus recursos humanos, pareceu também ser uma excelente oportunidade para envolver toda a equipa, com 

o apoio do seu Coordenador, Dr. Luís Castro. Para promover o evento, foi elaborado um poster e divulgado na 

mailing-list da USP (Figura 1).  

 

 

 

Figura 1 – Poster de divulgação do evento “Um dia Com ...” 

 

 

 

      

                                          Figura 2 – Imagem do evento focando a equipa visitante. 

 

Dia 6 de setembro chegou e recebemos, com entusiasmo, 

os profissionais visitantes. A apresentação coube à Dra. 

Rosa Branca Mansilha que nos descreveu o que começou 

por ser um “Plano de Comunicação”, com a sua 

constituição, finalidade e modo de implementação, bem 

como o seu desenvolvimento cronológico.  
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Durante e após a apresentação a troca de experiências foi fomentada entre as equipas o que, do meu ponto 

de vista, foi bastante enriquecedor e motivador. O tempo passou a voar e depressa estava na hora de 

terminar, não sem antes fazer uma visita à estrutura física da USP de Póvoa do Varzim/ Vila do Conde. 

Em resumo e na minha opinião, “Um dia com…” demonstra ser um excelente veículo para comunicar e dar a 

conhecer diferentes entidades/ parceiros, com o potencial de reforçar o seu envolvimento no Plano Local de 

Saúde.  

Uma vez que comunicar é um dos pilares essenciais na prática quotidiana da Saúde Pública, tem lógica que 

esta seja abordada como área funcional numa USP.  

O encontro entre unidades foi uma experiência bastante positiva que espero possa repetir-se no futuro! 

Referências 

- Last, J.M. (2007) A Dictionary of Public Health. New York; Oxford University Press. 

- Peres, D. (2018) Summer Reading: “Deadly Outbreaks”. European Network of Medical Residents in Public Health – Newsletter nr. 

15. Disponível em: http://euronetmrph.org/news-newsletter/ 

- Norma da Direção Geral de Saúde nº 029/2012 de 28/12/2012 atualizada a 31/10/2013 - Precauções Básicas do Controlo da 

Infeção. 

 

 

David Peres, Médico Interno Saúde Pública 

 


