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Um olhar sobre a ciência... 

“Macro Trends and the Future of Public 
Health Practice” 

 

 

No dia 27/02/2017 foi apresentado o artigo 

Macro Trends and the Future of Public 

Health Practice dos autores Paul Erwin e Ross Brownson publicado na revista Annual Review of Public 

Health, no âmbito do programa de formação pós-graduada para Médicos Internos do Ano Comum da 

Unidade de Saúde Pública do ACES Porto Oriental. 

Adotando uma perspetiva holística da prática da saúde pública, são identificados 7 factores que 

terão (e alguns já têm hoje) influência na saúde pública, e que devem ser abordados de forma 

inteligente com o objetivo de maximizar a saúde global das populações. 

The Patient Protection and Affordable Care Act (conhecido popularmente como Obamacare), 

Acreditação de Unidades de Saúde Pública, Alterações Climáticas, Saúde em Todas as Políticas, 

Informática e Redes Sociais, Transições Demográficas, e Transporte Globalizado são as 7 tendências 

descritas como forças de mudança que os autores realçam como tendo enorme potencial de impacto 

na prática da Saúde Pública. 

Apesar do artigo versar especificamente sobre a prática nos Estados Unidos da América, durante a 

apresentação foi tentado um paralelismo com a realidade portuguesa, relevando aqueles fatores que 

podem ter mais aplicabilidade no nosso país, tais como o envelhecimento da população e o 

Programa Nacional de Acreditação em Saúde, assim como as alterações climáticas e as 

consequências da facilidade de transporte mundial, das quais praticamente nenhum povo consegue 

escapar. 

Para além da descrição sumária destes fatores, os autores avançam possíveis abordagens para os 

mesmos, identificando como fundamentais a “investigação baseada na prática”, que permite uma 

prática baseada na evidência, e também a monitorização dos programas, destacando que “apenas 

aquilo que é medido pode ser trabalhado”. 
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Como conclusão, são referidas as competências que um profissional de saúde pública deverá ter no 

futuro para conseguir adaptar-se às mudanças identificadas e responder aos desafios que vão surgir. 

Entre estes sobressaem a análise crítica de medidas políticas com influência na saúde, a comunicação 

efetiva, a liderança, uma orientação empreendedora e ainda o conhecimento profundo sobre 

sectores alheios à saúde, que permitirá melhor interação com os parceiros ao nível da comunidade. 

É um artigo bastante abrangente no conteúdo, mas pouco extenso, o que o torna denso e difícil de 

analisar numa leitura rápida, pelo que os diapositivos da apresentação podem ajudar na 

sistematização e compreensão. 

 

Gonçalo Almeida, Médico Interno do Ano Comum, estágio opcional: Saúde Pública 

 

http://docs.wixstatic.com/ugd/37ca86_6ca86ae6a7f84dc08e40484b630002e8.pdf

