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“À CONVERSA COM MARIA NETO, Diretora do Departamento de Saúde Pública da 

ARS Norte...a propósito do V Congresso Nacional de Saúde Pública” 

 

EAC: Que balanço faz do V Congresso Nacional de Saúde Pública? 

MN: O balanço é, em nossa opinião, muito positivo, considerando quer a avaliação do V 

Congresso Nacional de Saúde Pública, efetuada com base nos suportes de avaliação 

preenchidos pelos participantes, quer as opiniões que nos foram manifestadas pelos 

participantes, entre os quais alguns dos profissionais de saúde pública considerados 

referência na área da Saúde Pública.  

Concretamente, a avaliação atrás referida permite-nos afirmar que o Congresso foi 

considerado globalmente muito positivo, com valores positivos superiores a 80%, nas 

seguintes dimensões: avaliação geral; quantidade/relevância científica dos temas; 

desempenho dos palestrantes; local de realização; secretariado e apoio aos participantes. 

EAC: O que correu melhor? 

MN: De uma forma sistematizada é de realçar: o trabalho desenvolvido pelas Comissões 

Organizadora e Científica e júris, a colaboração de outras instituições oferecendo os prémios 

com que foi possível agraciar as melhores apresentações e melhor fotografia, 

o envolvimento das estruturas políticas e da saúde ao mais alto nível, a participação de 

preletores de reconhecido mérito de nível internacional e nacional, a oportunidade de 

integrar no Congresso momentos significativos como o lançamento de um livro, a atribuição 

do Prémio Arnaldo Sampaio e uma homenagem à carreira de um profissional de Saúde 

Pública. 



NEWSLETTER  
UNIDADE DE SAÚDE PÚBLICA DO ACES PORTO ORIENTAL 

 

    

    

fevereiro 2017 

Consideramos importante especificar o seguinte: 

. foi determinante para a concretização e o sucesso do Congresso o trabalho desenvolvido 

pela Comissão Organizadora, incluindo o desenvolvido pelo grupo de voluntários de Médicos 

Internos de Saúde Pública do País; 

. primaram pela excelente colaboração, quer a Comissão Científica, na classificação das 

comunicações livres, quer os júris, na avaliação de melhor comunicação oral e de melhor 

póster; 

. consideramos muito importante ter sido possível premiar a melhor comunicação oral e o 

melhor póster, com a frequência de uma formação no valor de 400 euros, à escolha do 

premiado, a ser ministrada pela Escola Nacional de Saúde Pública ou pelo Instituto de 

Higiene e Medicina Tropical ou pelo Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, 

bem como uma assinatura da revista “Segurança” no ano de 2017 e a melhor fotografia 

(concurso de fotografia organizado pelo grupo de voluntários de Médicos Internos de Saúde 

Pública do País) com a frequência de uma formação, também  no valor de 400 euros, do 

Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge; 

. o envolvimento das estruturas políticas e da saúde ao mais alto nível, com os vários 

patrocínios, particularmente, o Alto Patrocínio da Presidência da República, contribuiu para 

humanizar e abrilhantar o Congresso, sendo que a homenagem ao Dr. Mário Pinho da Silva, 

Presidente Honorário do Congresso, foi um dos seus momentos marcantes,  

bem como o lançamento do livro “Associação Portuguesa para a Promoção da Saúde Pública 

- Resumo da história de 25 anos (1984-2009) ” e a atribuição do prémio Arnaldo Sampaio; 

Não podemos deixar de realçar que foi um Congresso muito participado: foram 

rececionados 176 resumos de comunicações livres, tendo sido selecionados 31 para 

comunicação oral e 104 para apresentação sob a forma de póster e contou com cerca de 900 

participantes (número superior ao dos anteriores Congressos).  

Procurou investir-se na componente científica, mas também na componente dos afetos e 

consideramos que vivenciámos um momento grandioso para a Saúde Pública, promovendo 

o convívio, em harmonia, de diferentes gerações de técnicos de Saúde Pública do país. 

 

EAC: O que melhorar no próximo congresso? 

MN: Através da avaliação já referida, os participantes referiram que se deveria melhorar a 

forma de exposição dos pósteres, diminuindo a dificuldade de acesso e aumentando a sua 

visibilidade pelo que pensamos que teremos de encontrar um melhor equilíbrio entre o 
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dever de proteger o ecossistema/meio ambiente, diminuindo o uso do papel e a devida 

visibilidade dos pósteres. 

Consideramos, ainda, que a realização de um Congresso Nacional de Saúde Pública deverá 

implicar financiamento, que incluirá, nomeadamente, a prestação dos serviços de uma 

empresa de organização de eventos. 

A comunicação externa do Congresso deveria ser melhorada, com um maior envolvimento 

da comunicação social. 

 

EAC: Qual a importância da participação de profissionais estrangeiros? 

MN: Tivemos o privilégio de contar com a participação de sete profissionais estrangeiros de 

grande prestígio internacional (duas apresentações em diferido), que apresentaram o estado 

mais atual da arte, nas matérias abordadas: 

- O Prof. Christopher Murray, Diretor do Institute for Health Metrics and Evaluation da 

Universidade de Washington e os seus colaboradores, Meghan Moony e William Heisel 

abordaram o tema Global Burden of Disease for Public Health; 

- A Prof.ª Ilona Kickbush do The Graduate Institute Geneva Switzerland apresentou o tema 

Health Literacy  for Health Promotion: the role of Health Literacy in 21st Century Health 

Promotion; 

- A Prof.ª Monika Kosinska da OMS-Europa, no painel ”Planear para a Saúde: participação e 

compromisso” abordou o tema “O Compromisso Europeu”; 

- O Prof. Josep Jansa do Europen Centre for Disease Prevention and Control, abordou o tema 

“Dos exercícios de simulação à realidade” no painel “Ameaças em Saúde Pública: preparação 

e resposta”;  

- O Dr. Marku Martuzzi da OMS - Europa dinamizou o Seminário “Estudos de impacte na 

saúde: da teoria à prática”. 

 

EAC: Qual a utilidade nacional, regional e local do protocolo que foi assinado? 

MN: A assinatura do Memorando de Entendimento foi efetuada entre a Direção-Geral da 

Saúde e o Institute for Health Metrics and Evaluation, entidade que, a nível mundial, efetua, 

em contínuo, o estudo da Carga Global da Doença e Fatores de Risco para todos os países. 
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Com a celebração do referido Memorando de Entendimento será possível melhorar as 

estimativas da Carga Global da Doença e Fatores de Risco para Portugal, aos níveis nacional, 

regional e local, sendo que as duas últimas serão efetuadas, pela primeira vez em Portugal, o 

que permitirá melhorar a qualidade da tomada de decisão e o seu impacte na saúde, a todos 

os níveis.  

 

EAC: Considera que foi positiva a existência de workshops no congresso? 

MN: Foram programados seis Workshops, dinamizados por profissionais de referência, sobre 

os seguintes temas: 

- Estudos de Impacte na Saúde: da Teoria à Prática  

- Comunicação Estratégica em Saúde Pública 

- Doenças transmitidas por Vetores: a perspetiva da Saúde Pública - lições aprendidas 

com o surto de dengue na Madeira  

- Inquéritos Epidemiológicos de Doenças Profissionais. O que queremos saber? 

- POWER BI aplicado à Saúde Pública 

- Literacia em Saúde. 

Considerando o elevado número de inscritos no Workshop – “Estudos de impacte na saúde: 

da teoria à prática” e considerando que o mesmo iria ser dinamizado por um convidado 

estrangeiro, o Dr. Marku Martuzzi, convertemos o referido Workshop em Seminário para 

permitir que um maior número de participantes beneficiasse do mesmo. 

Não foi possível selecionar todos os inscritos em cada um dos cinco Workshops, 

considerando que o número de inscrições excedeu o número de participantes definido para 

cada um deles. 

A maioria dos Workshops e o Seminário obtiveram uma avaliação muito positiva, tendo os 

seus dinamizadores, bem como os temas abordados, contribuído para tal. 

Com a realização dos Workshops, considerada pelos participantes, uma boa inovação, foi 

possível concretizar uma das sugestões referidas na avaliação do IV Congresso de Saúde 

Pública. 
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EAC: Que contributo poderá ter dado este congresso ao processo atual de reforma da saúde 

pública? 

No Congresso foram abordados muitos assuntos relacionados com as competências 

previstas na Proposta de Lei da Saúde Pública para os Serviços de Saúde Pública, 

designadamente:  

Relacionados com a melhoria da informação e conhecimento sobre o estado de saúde da 

população e seus determinantes (incluindo os determinantes sociais) e sua comunicação a 

quem toma decisões com potencial impacte na saúde – nos planos individual (cidadão), 

político (com especial foco no governo local) e institucional (dentro e fora do setor da 

saúde). Neste contexto, as questões da literacia em saúde (o que é que as 

pessoas/governos/organizações conseguem fazer com esta informação, no sentido da 

melhoria da saúde e bem-estar), assumem cada vez maior relevo, como determinantes da 

saúde individual e coletiva. Daí que um dos workshops pré-congresso tenha sido sobre 

Literacia em Saúde, uma das prioridades do atual Governo e outro sobre Comunicação 

Estratégica em Saúde Pública. 

Foi assinado um Memorando de Entendimento entre o Institute for Health Metrics and 

Evaluation  e a Direção-Geral da Saúde, para a melhoria das estimativas nacionais e, pela  

primeira vez em Portugal, serem efetuadas estimativas subnacionais/locais, o que melhorará 

muito a qualidade da tomada de decisão e seu impacte na saúde, a esse nível;  

Uma das sessões plenárias contou com os principais atores nacionais da informação e 

comunicação em saúde, que abordaram o tema “Saúde Pública – rede de informação e 

comunicação” e seus desafios, contribuindo, deste modo, para o modelo da Rede Integrada 

de Informação e Comunicação em Saúde Pública que, embora envolva primordialmente, por 

inerência das suas competências, os serviços de saúde pública de nível nacional, regional e 

local, terá também de envolver os restantes serviços do SNS, as comunidades académica e 

científica e a restante comunidade, com especial relevo para as autarquias, os setores 

público, privado e social e os próprios cidadãos.  

A sessão plenária sobre “Saúde Ambiental: novos desafios”, pretendeu chamar a atenção 

para a necessidade de inovar nesta área e para a importância de um maior conhecimento e 

intervenção sobre os fatores ambientais com potencial impacte na saúde (determinantes 

ambientais), como fator essencial do desenvolvimento humano e das sociedades (ligação 

aos objetivos de desenvolvimento sustentável). 

A sessão plenária “Planear para a Saúde: participação e compromisso”, pretendeu chamar a 

atenção para dois ingredientes essenciais para se poder operar mudanças no estado de 

saúde da população, no sentido da sua melhoria, que são a participação, o mais precoce 

possível, de todos os stakeholders, dentro e fora do setor da saúde, no contexto dos 
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processos de planeamento em saúde de base populacional, para o assumir de um 

compromisso social (cartas de compromisso local para a saúde), à volta das estratégias de 

saúde com maior impacte potencial na satisfação das principais necessidades de saúde da 

população. Isto é particularmente importante no âmbito do processo de construção e 

implementação dos Planos Locais de Saúde (PLS), como instrumento essencial de 

governação para a saúde, que, como bem social, se deseja em todas as políticas e em toda a 

sociedade, pois é a nível local que se opera a mudança desejada do estado de saúde… ou não! 

O programa do Governo prevê o reforço dos Planos Locais de Saúde, em alinhamento com o 

Plano Nacional de Saúde. 

No âmbito da Reforma da Saúde Pública e da Proposta de Lei da Saúde Pública, está a ser 

desenhado o modelo de implementação dos Estudos de Impacte na Saúde, pela primeira 

vez, em Portugal, como instrumentos de implementação dos Planos Locais de Saúde, bem 

como dos Planos Regionais e Nacional de Saúde. Daí que um dos workshops pré-congresso 

tenha sido sobre Estudos de Impacte na Saúde.  

A sessão plenária “Ameaças em Saúde Pública – preparação e resposta” apresentou o novo 

Centro de Emergências em Saúde Pública da Direção-Geral da Saúde e o exercício de 

simulação no âmbito do Ébola, realizado no Norte, reforçando a importância do trabalho, 

em ambiente colaborativo e cooperativo, entre múltiplos parceiros relevantes, dentro e fora 

da saúde. 

Por último, a sessão plenária “Promoção da Saúde: estratégias integradas” abordou o tema 

da importância da Literacia em saúde, como instrumento para o desenvolvimento de 

estratégias integradas em Promoção da Saúde, sendo de salientar a nova abordagem 

integrada da promoção de estilos de vida saudáveis “Ativa Saúde” da Direção-Geral da 

Saúde, os 20 anos da rede de Municípios saudáveis e os resultados de um trabalho de 

investigação sobre o papel dos media na promoção da literacia em saúde. 

Consideramos, por isso, que com os temas selecionados para o V Congresso Nacional de 

Saúde Pública, contribuímos para o processo de reforma da Saúde Pública, em curso. 

Como nota final, considero fundamental que os serviços de saúde pública possuam os 

recursos humanos e materiais necessários para que consigam, com os seus braços, construir 

colunas e pontes e, deste modo, dignificar a Saúde Pública, ocupando um lugar chave, não só 

no sistema de saúde, como na sociedade em geral, para uma maior e melhor saúde e bem-

estar.  

 

Maria Neto, Diretora Departamento Saúde Pública 

 


