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 V CONGRESSO NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA: 

 em 3 anos a Saúde Pública mudou  

  

Quando reflito sobre o tempo que decorreu desde que entrei na 

especialidade até agora, a Saúde Pública mudou. Podem pensar que 

me estou a referir à “Nova Reforma em Saúde Pública”, mas não, 

porque efetivamente, na minha opinião, ainda não trouxe nada de 

novo à prática de Saúde Pública. Pelo contrário, a discussão à volta 

desta veio trazer a Saúde Pública para a ribalta e criar uma vontade de 

mudança. Alinhando todos os agentes no caminho da organização, 

exigência e da qualidade, sabendo que cada um tem o seu próprio 

ritmo. Para além disso uniu todos os agentes e deu-lhes um objetivo 

comum, fazer com que a Saúde Pública atinga um nível da excelência.  

Para mim um dos maiores exemplos desta mudança prende-se com a minha participação no V 

Congresso Nacional de Saúde Pública (CNSP), motivo pelo qual escrevo este artigo. Quando era 

interno de 1º ano participei no IV CNSP, em Lisboa, e como tal repleto de motivação, objetivos e 

vontade de pertencer a esta especialidade e fazer dela a minha nova paixão. Mas como em tudo na 

vida por vezes temos algumas desilusões. Foi o que aconteceu comigo. No fim do congresso reinava 

em mim algum desencantamento com a especialidade de Saúde Pública. No IV CNSP encontrei uma 

plateia envelhecida, intervenções de qualidade duvidosa, pouca participação ao nível científico e um 

ambiente pesado, entre outros aspetos menos positivos. Mas volvidos 3 anos, no V CNSP, muita 

coisa mudou. Neste congresso encontrei uma plateia jovem, irreverente e com vontade de fazer a 

diferença. Um ambiente airoso e cheio de orgulho por pertencer a esta especialidade fundamental e 

importante para todos nós mas principalmente para o cidadão. Deparei-me com um congresso que 

faz jus à especialidade de Saúde Pública, que não descorou a parte social nem cientifica, tendo 

provavelmente a maior participação científica de todos os congressos nacionais de Saúde Pública. 

Tendo eu também participado na parte científica do congresso com dois posters. Um dos quais 

desenvolvido durante um dos estágios do internato, “Utilização dos cuidados de saúde pelos jovens 

adultos nos ACES Porto Oriental e Ocidental”, e outro no âmbito da colaboração entre a USP, URAP e 

UCC ´s do ACES Porto Oriental e a DICAD, “Hábitos de utilização da internet e de jogo em jogos a 

dinheiro dos jovens das escolas públicas da cidade do Porto”. 

 

João Torres Moreira, Médico Interno de Saúde Pública do 4º ano, USP Porto Oriental 
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