Subscribe

Past Issues

Translate

Caso não consiga ver corretamente esta mensagem clique aqui.

Newsletter #2 Março 2017

Editorial

Nesta 2ª edição da newsletter da APPSP, decidimos ter como tema principal o V
Congresso Nacional de Saúde Pública. Dando-lhe a devida distância temporal, mas não
esquecendo o seu espírito de multidisciplinaridade, divulgamos a participação da Prof.
Ilona Kickbusch sobre Literacia em Saúde e Promoção da Saúde, e convidamos a
Dra. Sílvia Silva para a análise de algumas das principais mensagens passadas
dentro de portas e a geração-mãe da Saúde Pública para nos falar sobre o (tão
aguardado) lançamento do livro da Associação.
A direção agradece à Prof. Amélia Leitão e à Dra. Sílvia Silva a sua preciosa colaboração.
A edição do livro sobre os primeiros 25 anos da Associação Portuguesa para a Promoção
da Saúde Pública, que em boa hora foi levada a cabo pela actual Direção, é uma forma de
homenagear o Professor Arnaldo Sampaio e toda uma geração de proﬁssionais que
com ele embarcaram nessa aventura e, posteriormente, a mantiveram em curso.
Como uma das sócias fundadoras, testemunhei e partilhei o entusiasmo do Professor
Arnaldo Sampaio aquando da criação da Associação Portuguesa para a Promoção da

Saúde Pública em 1984.
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Passados que são mais de 30 anos é muito gratiﬁcante constatar que as gerações
seguintes de proﬁssionais de saúde continuam a celebrar, anualmente com um Encontro e
bianualmente através da atribuição do Prémio Arnaldo Sampaio, o nome do fundador da
Associação Portuguesa para a Promoção da Saúde Pública.
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A Prof. Ilona Kickbusch participou no V CNSP através de uma comunicação em
diferido sobre o tema Health literacy for health promotion: the role of health literacy
in the 21st century health promotion.
Ver o vídeo

Momento de análise
Foi com enorme satisfação que a APSAi – Associação Portuguesa de Saúde Ambiental
participou na organização do V Congresso Nacional de Saúde Pública, sob o tema
“Saúde Pública: braços que constroem colunas e pontes”, que decorreu no Porto, de
15 a 17 de fevereiro.
Este Congresso foi uma oportunidade para partilhar experiências, atualizar
conhecimentos, debater ideias bem como para fortalecer o espírito de equipa entre os
pro ssionais de saúde pública, das mais diversas áreas do conhecimento, que todos os
dias lutam por uma causa comum - a saúde das comunidades – trabalho, muitas
vezes, difícil de evidenciar aos olhos do público em geral, uma vez que a estratégia
major de intervenção em saúde pública consiste na prevenção.
Os atuais desa os para a saúde pública impõem a existência de serviços
multidisciplinares, bem estruturados, com recursos adequados (humanos e
materiais), com capacidade de decisão e intervenção, contrariando a existência do
exercício pro ssional em grande parte isolado. Os temas abordados, durante o
Congresso, permitiram-nos veri car, sobretudo, essa multidisciplinariedade e
capacidade de intervenção. Contudo, agora é o momento de se de nir novas
estratégias e criar condições para que os Serviços de Saúde Pública tenham
capacidade de resposta aos atuais desa os da saúde pública. É desejável que o
processo de reforma em curso seja partilhado, inclusivo e participado, com grande
sentido de responsabilidade dos seus intervenientes, estabelecendo-se sinergias para
Uma Nova Ambição para a Saúde Pública.
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Esta reforma é um desa o, principalmente para os pro ssionais da saúde pública,
porque são sobretudo os seus braços que erguem colunas e constroem pontes.
Um bem haja a todos os pro ssionais de Saúde Pública!
Agradecemos à Dra. Sílvia Silva, presidente da APSAi, a a sua análise e conclusões tiradas a
partir das discussões que tiveram lugar no V Congresso Nacional de Saúde Pública,
colaborando assim na elaboração desta edição.
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