
NEWSLETTER  
UNIDADE DE SAÚDE PÚBLICA DO ACES PORTO ORIENTAL 

 

 
fev 2018 

2017 

 
1ª Reunião de Internato Médico de Saúde Pública: Uma Geração de Impacto 

  
 

 
 

Nos dias 1 e 2 de março decorreu a 1ª reunião do 

internato médico de saúde pública, no centro de 

formação da ARS Norte, para todos os internos 

que ingressaram na especialidade em janeiro de 

2018. Teve como objetivo adquirir fundamentos 

para uma prática adequada em saúde pública. 

Pelo facto de ser o primeiro contacto com todos 

os colegas da especialidade criou grande 

expectativa, a qual foi correspondida pela 

capacidade, intelectualidade e ambição que todos 

demonstraram desde o primeiro momento. Pode afirmar -se que a reforma da saúde pública, também 

esteve presente.   

Esta reunião foi a primeira das 5 que decorrerão ao longo do ano, no contexto de formação contínua 

ministrada pelos coordenadores de internato das cinco ARS do Continente e dos Açores. Foi um enorme 

prazer contar, nesta edição, com a presença de todos.  

Os trabalhos do primeiro dia iniciaram-se com uma breve apresentação de todos os participantes, a qual 

demonstrou a diversidade entre pares, característica fundamental tanto para o trabalho em equipa, como 

para o futuro da especialidade. 

O período da manhã ainda teve direito à magnífica apresentação “Breve História da Saúde Pública”, pelo Dr. 

Mário Jorge Santos. Começando pela definição de Saúde Pública proposta por Winslow em 1920, recuamos 

rapidamente à antiguidade egípcia para enquadrar o aparecimento do Pai da Medicina, Hipócrates. Desde os 

imperadores romanos (diga-se, Augustus) a mudar dias de meses até práticas de canibalismo e a peste 

branca, chegamos a Ribeiro Sanches como um dos grandes médicos de saúde pública português, pouco 

reconhecido na nossa história. O Dr. Mário Santos, que transbordava conhecimento e emoção, conseguiu 

contagiar todos os internos com as preciosidades históricas e contextualizações dos vários percursos 

tomados pela saúde pública, afirmando que “as doenças alteram o curso da vida” e o “médico de saúde 

pública é um conjunto de médico, juiz e chefe da esquadra”. Um apanágio para as mentes curiosas.  
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Após um primeiro almoço de convívio, teve início a ordem de trabalho que se manterá até ao final da 

formação. Foram definidos 6 grupos de internos, com um tema previamente atribuído, seguidas de 

comentário e discussão alargada a todos. Os 6 temas definidos foram “definições de saúde”, “promoção de 

saúde”, “níveis de prevenção”, “declaração de alma-ata”, “sistema de saúde em Portugal” e “plano nacional 

de saúde”.  

O primeiro tema tem a pluralidade no seu nome fruto da incógnita que ainda permanece quanto à melhor 

definição para saúde, dado ser um tema dinâmico e mutável, muito dependente do estado atual das 

populações. Assim, será algum dia possível atingir “a” definição de saúde? A promoção da saúde e a 

prevenção da doença geraram discussões acesas e muito ricas, duas áreas diretamente ligadas ao quotidiano 

de um médico de saúde pública. A declaração de alma-ata, redigida em 1978 no Cazaquistão, em plena 

União Soviética é um documento com enorme sucesso, nomeadamente, no desenvolvimento dos cuidados 

de saúde primários em todo o Mundo, ainda atual no ano em que celebra 40 anos. O tema “sistemas de 

saúde em Portugal” teve o privilégio de contar com a apresentação da colega Açoriana, Bárbara Vieira, que 

explicitou não só o funcionamento no continente mas, também, a sua realidade nos Açores, onde, apenas, 

foi constituída a primeira unidade de saúde pública em 2014. Por último, o Plano Nacional de Saúde foi 

apresentado como um guia para a operacionalização através dos planos regionais e locais de saúde, com 

principais objetivos de criar equidade e maximizar ganhos em saúde. 

No primeiro dia, houve, também, oportunidade para um jantar de convívio entre quase todos os colegas. O 

contacto social é muito importante para estabelecer boas relações e espírito de grupo, uma verdadeira 

intervenção de saúde pública, ao promover saúde e prevenir doença. 

A abrangência da saúde pública, notória em qualquer dos temas discutidos, elevou a capacidade de todos os 

colegas, através da partilha das opiniões de cada um e as críticas construtivas dos coordenadores. A 

simbiose quase imediata entre pessoas tão diferentes e oriundas de todo o país tornou a formação valiosa e, 

acima de tudo, uma rampa de lançamento para um internato e um futuro em saúde pública carregado de 

expectativas e com enorme capacidade que esta geração tem para fazer a diferença, num momento de 

revolução populacional, cultural e tecnológica em que todos vivemos.  
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