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Editorial
É com enorme satisfação que retomamos a publicação da newsletter da APPSP.
Esta edição especial, subordinada ao lema “Unir Forças para as Populações mais
Sustentáveis”, está integrada na semana europeia da Saúde Pública, uma iniciativa da
European Public Health Association (EUPHA), com o apoio do Comité Regional para a
Europa da Organização Mundial da Saúde (OMS), que procura criar um movimento
promotor da Saúde Pública através da realização de eventos e atividades por toda a
Europa.
Esta Semana Europeia da Saúde Pública tem como objetivos:
- Defender a saúde pública e um contribuir para uma sociedade mais inclusiva;
- Sensibilizar e divulgar mensagens sobre cinco temas de saúde pública, Comunicar
Ciência e Saúde, Novos Desa os da Saúde Mental; Comunidades Locais, Todos por Uma
Saúde e Não deixar ninguém para trás.
- Criar con ança e formas inovadoras de colaboração entre todos os pro ssionais que
contribuem para a Saúde Pública a nível local, nacional, regional e europeu.
Nesta newsletter convidámos pro ssionais de diferentes áreas, que têm em comum o
contribuírem para a Saúde Pública, para partilharem os seus saberes e se juntarem à
APPSP neste movimento, a quem agradecemos a sua disponibilidade e excelente
contributo.
Acreditamos que, quando unimos os nossos esforços, contribuímos para uma
População mais Sustentável.

A Árvore da Saúde Pública
(A propósito do crescimento de uma árvore, sempre em desenvolvimento, suportada pelos pilares
indissociáveis do nosso espaço comum)

É do trabalho em equipa que nasce a nossa quota parte para a Saúde Pública, numa rede
aberta que interliga as várias instituições da comunidade.
É assim uma tarefa, onde cabe cada elemento de uma comunidade, a sabedoria dos mais
velhos e a memória do fazer.
O fortalecimento das raízes que levam à autonomia, começa na semente que se faz
espiga e que cresce em cada um de nós desde a infância a partir do afeto e da memória.

Compete às famílias, às instituições e à comunidade deixar crescer, incentivando as
diferentes formas de ser e de viver como expressões do nosso potencial de saúde, numa
comunidade onde todos pertencem e são convidados a intervir.
Promover a saúde é aceitar as regras de um processo participativo em que todos os
envolvidos têm o poder de decidir, de se responsabilizarem e avaliarem em conjunto.
Nada substitui olhar as folhas ao vento no local, participar nas mudanças porque passa
cada árvore, decidir o futuro que trazemos guardado no forno dos sonhos.
É assim a oresta que recolhe todo o oiro do dia.
João Diegues

Médico de Saúde Pública

Comunicar Saúde e Ciência
A comunicação assume-se como uma “necessidade da hora” (Ranjan e outros, 2015, p.
1) e a “chave para um amanhã mais saudável” (Ratzan, 1994).
É impossível não comunicar (Watzlawick, Beavin & Jackson, 1967), e a capacidade de
comunicar de forma assertiva, clara e positiva, (Almeida, 2018; 2019) estende-se para
além da relação terapêutica. O mundo da ciência, com as suas soluções para a saúde está
muito circunscrita para círculos de utilizadores académicos, à partida com níveis de
literacia em saúde elevados. A linguagem em saúde é, na sua maioria, compacta,
técnica e balizada a domínios muito estanques. Própria para pro ssionais de saúde, e
mesmo nestes, há campos que não extravasam para outros.
Vemos um conjunto de entidades, entre as quais as associações das áreas da saúde que
fazem um esforço de tradução do jargão técnico, no entanto limitada à sua zona de
intervenção (cancro, esclerose múltipla, alzheimer, diabetes, entre muitas outras).
Nutbeam e Floyd (2021) revelam a necessidade de investimento na comunicação, que
deve ser feito junto dos segmentos vários da população. Fazer uma ciência bem
comunicada exige esforços de parcerias com especialistas em comunicação e em
literacia em saúde para avaliar o per l dos segmentos e o tipo de linguagem a utilizar
tanto nos campos digital, verbal e não verbal.
Também é um fato, que nunca a diversidade de soluções para uma melhor comunicação,
que vão para além do biomédico, esteve tão presente. Para Nutbeam e Floyd (2021), o
desa o atual vai além do “fazer”, e incide mais sobre como obter uma prática e caz,
sistematicamente estabelecida nos cuidados clínicos do dia-a-dia. Poderíamos
estender esta avaliação à comunicação de informação em ciência.
As soluções para uma melhoria da comunicação em saúde, para se alcançar uma ciência
mais democratizada passam por estratégias de literacia em saúde e ferramentas que
incluem estratégias motivacionais e atendem ao estádio de mudança do individuo

(Parvanta, & Bass, 2020; Prochaska & DiClemente, 1983) abordando aquilo que é mais
signi cativo para ele (Damásio, 2020; Kahneman, 2012). Mudar comportamentos tem
uma base cientí ca bem estruturada e fortalecida através das décadas.
Comunicar saúde passará também por um investimento em diferentes formatos de
comunicação (por exemplo, texto ilustrado, animações faladas) que são mais úteis para
adultos com menor literacia em saúde (Nutbeam & Floyd, 2021).
Comunicar bem a saúde e a ciência implicam também uma maior segurança para
doente, incluindo a sua defesa (patient advocacy), e um incremento da qualidade dos
cuidados de saúde.
Comunicar é também negociar (Ratzan, 1994), pelo que a dinâmica e o debate devem
estar na ordem do dia. Um diálogo claro, adaptado aos vários públicos, motivando-os
de forma a que se processe a sua efetiva ativação. O que se traduzirá por um efetivo
empoderamento, ou um controlo do que é importante para aquele individuo.
Devemos assim ver a comunicação como catalisadora de resultados (Ong, Haes, Hoos &
Lammes, 1995, p. 903) e colaborar para termos uma ciência mais bem comunicada e
comunicativa.
Cristina Vaz de Almeida

Instituto Universitário de Ciências Psicológicas, Sociais e da Vida
Almeida, C. V. (2019). Modelo de comunicação em saúde ACP: As competências de comunicação no cerne de uma literacia
em saúde transversal, holística e prática. In C. Lopes & C. V. Almeida (Coords.), Literacia em saúde na prática (pp. 43-52).
Lisboa: Edições ISPA [ebook]
Almeida, C. V. (2018). Literacia em saúde: Capacitação dos profissionais de saúde: O lado mais forte da balança. In C. Lopes
& C. V. Almeida (Coords.), Literacia em saúde: Modelos, estratégias e intervenção (pp. 33-42). Lisboa: Edições ISPA.
Nutbeam, D., & Lloyd, J.E. (2021). Understanding and Responding to Health Literacy as a Social Determinant of Health.
Annual Review of Public Health, 42, 159–173.
Ong, L., de Haes, J. D., Hoos, A., M., & Lammes, F. B. (1995). Doctor-patient communication: A review of literature. Social
Science & Medicine, 40(7), 903-918.
Parvanta, C., & Bass, S. B. (2020). Health communication strategies and skills for a new era. Wall Street: Jones & Bartlett
Learning
Prochaska, J. O., & DiClemente, C. C. (1983). Stages and processes of self-change of smoking: Toward an integrative model
of change. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 51(3), 390-395. https://doi.org/10.1037/0022-006X.51.3.390
Ratzan, S. (1994). Health communication as negotiation. American Behavioral Scientist, 224-247.
Watzlawick, P., Beavin, J., H., & Jackson, D. D. (1967). Pragmática da comunicação humana: Um estudo dos padrões,
patologias e paradoxo da interação. São Paulo: Cultrix.

Cuidar de quem cuida é prioritário: Care4Carers
O controlo da pandemia exige compreensão do fenómeno para uma subsequente
adaptação. Não se vai “vencer o vírus”; haverá uma adaptação a ele. Por isso, é
importante melhor comunicar, sentando todas as áreas do saber: porque não há saúde
física, se não houver saúde mental.

Agosto passado, as Nações Unidas, validaram e incluíram no Plano de Resposta
Humanitária Global, um novo indicador especí co sobre saúde mental e apoio
psicossocial; mencionado "relevante em todos os sectores, como uma necessidade
básica essencial para grupos vulneráveis". Foi mais uma conquista na inclusão da
saúde mental e apoio psicossocial, em situações de emergências humanitárias.
Esperança, perspectiva de futuro e percepção de controlo são três pilares
fundamentais para uma vida serena, capaz de enfrentar desa os que continuam a
existir.
Cada dia é mais evidente a relevância de expressões e conceitos como: autoconsciência,
autoconhecimento, autocuidado, autorregulação e proteção da saúde mental em modo
preventivo, ao invés de pósventivo – em prol da saúde pública e da manutenção da
sociedade funcional.
O ser humano não muda, adapta-se. É necessário robustecer competências pessoais e
sociais de todos e em cada um; urge recriar!
A empatia transmite-se de diferentes formas, por isso, treina-se, aprende-se a
estabilizar emocionalmente alguém através do tom de voz, da mensagem, do olhar, dos
movimentos e postura corporal; não é necessário tocar, abraçar, invadir o espaço do
outro, basta ser genuíno e saber qual a palavra ajustada ao momento.
Estar disponível para quem está vulnerável, aceitar os sentimentos partilhados, sem
juízo crítico, disponibilizando ajuda prática, com empatia, serenidade e acreditar que o
amanhã será um dia novo para estrear com alguns ajustes.
Durante muitos meses, a comunicação imprecisa alimentou um problema que se
“agigantou” e que não se tem abordado de modo directo, apesar do turbilhão de
sensações e desconforto que provoca: gestão de expectativas!
“Vai correr tudo bem” ou “quando voltarmos à normalidade” – são a rmações que,
sub-repticiamente, potenciam uma crença que acabou por exigir “capacidade de
resistência” a uma prova de longa duração, como a realidade que tem sido vivida desde
há mais de um ano.
A gravidade das expectativas é que exponenciam ansiedade, acentuam sinais e
sintomas no indivíduo, exponenciados na interação comunitária. Expectativas
projectam para o futuro que, necessariamente, não é passível de ser controlado.
Falta de apetite ou impulso para “petiscar” (devido ao tempo que se está em casa);
di culdades em estabelecer e cumprir rotinas de trabalho e/ou familiares; incapacidade
para conter os níveis de irritabilidade no domínio do “manejável” (potenciando
situações de violência doméstica, com quem tem de se partilhar o espaço, em
permanência); perturbações do sono (di culdade em adormecer, despertar cedo e sem
que tenha havido uma boa higiene do sono) – sintomas e sintomas potenciam-se e
exponenciam-se!
A di culdade na gestão de expectativas passa, por exemplo, por exigir que se desenvolva
autoconsciência e autocrítica, para “desmontar” essa armadilha e encontrar,
atempadamente, comportamentos alternativos que parem o trigger despoletada pela
comunicação imprecisa.
Gerir expectativas e emoções exige trabalho prévio ao momento crítico. Investimento

na saúde mental permite mais agilidade na identi cação das situações em que a
expectativa surge, porque aparece, o que a faz manter-se e o que pode ajudar a
“desarmadilhá-la”. Este processo não é simples, nem fácil, e muito menos é rápido de
concretizar. Também por isso, há comportamentos de risco que devem ser trabalhados
a montante através do reforço na resposta em saúde mental comunitária.
Na prática, não podem exigir-se comportamentos de “pro-cidadania”, quando os
pilares estruturantes das personalidades são, necessariamente, diversos e com acesso
diferenciado na promoção do bem-estar e saúde mental.
É necessário parar. Reposicionar metas intermédias. Reavaliar objectivos.
Desenvolver espaços e tempos que sirvam de balão de oxigénio para que, novamente, se
consiga colocar o duplo carril a funcionar em paralelo: o racional e o emocional - só
assim, é possível retornar ao estado de saúde mental favorável ao ajustamento
funcional perante novos desa os.
Cuidar de quem cuida tem de considerar todos estes “detalhes”. O capital humano é o
bem mais valioso das organizações; se não for olhado com pragmatismo, racionalidade,
razoabilidade, mas também, sensibilidade, está-se mais perto de existirem pessoas
tóxicas a tratar dos vulneráveis, causando mais dano e agudizando a fragilidade dos que
já se encontram desse modo.
Manter a humildade e o autocuidado, para continuar a servir qualquer missão, porque
todos são heróis quando se resiste, “Saudável-Mente”, a mais um dia!

Susana Gouveia

Psicóloga Perita e Formadora em Psicotraumatologia. Investigadora Colaboradora do Observatório
do Trauma da Universidade de Coimbra

É preciso mudar as cidades para melhorar a saúde e
a qualidade de vida das pessoas!
Todos os movimentos migratórios da população atualmente e o seu desenvolvimento
populacional indicam que as cidades irão cada vez mais aumentar a sua dimensão
populacional e nem as suas dinâmicas e politicas locais nem as suas infraestruturas
básicas acompanham este aumento. Tornando-se assim geradoras de disfunções
graves, com impacto negativo na saúde e qualidade de vida das pessoas.
Na realidade, hoje muito mais de metade da população mundial vive em áreas urbanas e
periurbanas. A cidade é um local de grandes oportunidades e desa os, mas também de
sofrimento, de pobreza, e grandes desigualdades sociais.
A vida nas cidades afeta a saúde de diversas formas: por meio do ambiente físico e
construído, do ambiente social e do acesso a serviços e cuidados. A qualidade da
habitação, o design dos bairros, a densidade de desenvolvimento, o acesso a a espaços
verdes, as ciclovias, a qualidade do ar, o ruido, a exposição a substancias tóxicas, a

adequação dos transportes públicos são fatores que in uenciam comprovadamente a
saúde e o bem estar de formas diferentes.
Senão vejamos: Existem doenças que podem ser exacerbadas nas cidades. Como
exemplos: As DNT ( Doenças Não Transmissíveis). Um total de 63% de mortalidade
global pode ser atribuído a DNTs. Neste caso, os riscos incluem a inatividade física e a
obesidade, a poluição do ar urbano (transportes públicos), entre outros. A inatividade
física é responsável por 1 milhão de mortes na Europa, a cada ano.
Nos últimos anos, as cidades têm sido impulsionadas a desenvolverem novas
estratégias, com a participação dos poderes políticos locais, na criação de Cidades
mais saudáveis e mais felizes para todos, nomeadamente através do desenvolvimento
da Rede Internacional do Projeto das Cidades Saudáveis da OMS.
Este movimento, com a existência de 30 anos, tem tido um envolvimento crescente de
várias cidades, em todas as Regiões. Em Fev 2018 foi adotado na Cimeira de Autarcas da
Rede Europeia das Cidades Saudáveis da OMS, O Consenso de Autarcas de Copenhaga
tendo como objetivos

a criação de sociedades seguras, inclusivas, sustentáveis e

resilientes.
Os Temas desta fase (VII) baseiam-se em seis temas Centrais:
1.Investir nas Pessoas que compõem as nossas cidades.
2.Conceber lugares urbanos que melhorem a saúde e o bem estar.
3.Promover uma maior participação e parcerias para a saúde e o bem -estar.
4.Melhorar a prosperidade das comunidades e o acesso a bens e serviços comuns.
5.Promover a Paz e a segurança, através de sociedades inclusivas; e
6.Proteger o planeta da degradação, nomeadamente através da produção e consumo
sustentáveis.
Em Portugal, a Rede Portuguesa das Cidades Saudáveis, constituídas por 61 Municípios
a nível Nacional, com vários projetos já implementados,

aderiu aos conceitos dos

Temas Centrais, estando atualmente a desenvolver programas de formação neste
âmbito.
Como conclusões:
Estamos atualmente a viver novos desa os e problemas, com impacto negativo na
saúde relacionados com vários fatores de diferentes naturezas, em que a pandemia da
doença Covid-19 é um exemplo. Estes problemas da saúde afetam mais as cidades que se
encontram mais vulneráveis, pelas razões atrás descritas.
É necessário desenvolver estratégias inovadoras em que se reconhece cada vez mais a
importância da ação da política local, que esteja menos voltada para os processos e
mais centrada nos resultados em saúde.

Os decisores políticos, a ação intersectorial, a participação comunitária e a inovação
constituem as bases essenciais na melhoria da saúde das comunidades.
O resultado da ação conjunta é uma política local pública saudável.

Celeste Gonçalves
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Todos por uma Saúde
A pandemia de covid19 abriu espaço para uma re exão mais aprofundada sobre a saúde
no mundo. Não é que se ignorasse a inter-relação entre todos os continentes, ou entre
os animais selvagens, os domésticos e os seres humanos. O que de facto foi uma
novidade foram a velocidade e extensão de propagação aliadas a mutações rápidas, por
parte do vírus e simultaneamente uma diversidade de quadros clínicos e respostas
muito assimétricas por parte dos infetados, desde o quadro profundo com morte até ao
completamente assintomático. Toda esta situação levou a uma resposta mundial mais
ou menos organizada em torno da OMS, embora saibamos que alguns curtos circuitos
bene ciaram os mais ricos e o negócio falou mais alto que a solidariedade. No entanto,
foi possível produzir vacinas em tempo recorde, foram-se conhecendo os mecanismos
de ação e transmissão do vírus e formas de minorar a sua ação, assim como o seu
comportamento epidemiológico.
O grande salto na compreensão da pandemia deu-se quando se descobre que a
transmissão se faz, não só por infetados com sintomas de doença, mas também pelos
assintomáticos e que, para além das gotículas os vírus também poderiam ser
transportados por aerossóis. Esta constatação deveria ter reequacionado a abordagem
do problema pois, passámos de um universo de infetantes potencialmente conhecidos,
para um universo de desconhecidos e que potencialmente seriam todos os cidadãos.
Nenhuma mudança estratégica foi visível.
Este era o momento de mobilizar todos para criar barreiras à transmissão do vírus,
empoderando toda a gente com o conhecimento dos mecanismos de transmissão e os
tipos de diferentes barreiras. Este deveria ter sido o foco da mensagem para que todas as
pessoas pudessem ser agentes ativos no combate à transmissão. Este foco foi preterido
em favor dos ventiladores, dos testes e dos números do dia a dia. Não é que não tenham
a sua importância, mas o urgente eram as medidas que cada cidadão pudesse fazer para
eliminar a transmissão. Face a esta falta de rumo as reações das pessoas eram ditadas
pelo medo, pela ignorância e pela arrogância.
Por outro lado, os responsáveis políticos, a nível global, em vez de olharem para os
cidadãos como os elementos base no combate, criando estratégias de envolvimento e
corresponsabilização, utilizaram as limitações da liberdade para “garantir” que as

pessoas não se aproximavam umas das outras. Se acrescentarmos as medidas restritivas
sem fundamento técnico, algumas, mesmo contraditórias, compreenderemos alguns
dos movimentos de contestação alimentados pelas incongruências e ateados por
oportunistas.
A pandemia mostrou-nos que, apesar de haver necessidade de envolver toda a
população foi-lhe enviada uma mensagem que a afastou e dividiu. Se o lema “todos por
uma saúde” fazia sentido era nestas circunstâncias, mas, como prevaleceu o controlo
das pessoas sobre a sua responsabilização, perdeu-se uma oportunidade de pôr em
prática um gigantesco exercício de cidadania. Assim irá acontecer mais vezes até que
uma só saúde seja o foco da comunidade com a intervenção, pelo menos das áreas da
saúde humana, saúde animal e agricultura. Então estaremos alinhados Todos por uma
saúde.

Mário Durval
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Não Deixar Ninguém para Trás
Desde a criação do Serviço Nacional de Saúde (SNS), a promoção da equidade no acesso
aos cuidados de saúde tem sido parte integrante dos objetivos das políticas de saúde. A
Lei de Bases da Saúde reitera a relevância atribuída à equidade, podendo ler-se neste
documento que “A igualdade e a não discriminação no acesso a cuidados de saúde de
qualidade em tempo útil, a garantia da equidade na distribuição de recursos e na
utilização de serviços e a adoção de medidas de diferenciação positiva de pessoas e
grupos em situação de maior vulnerabilidade” (Lei n.º 95/2019, de 04 de Setembro, na
Base 4, 2-b).
O fenómeno da equidade surge assim como um dos determinantes do estado de saúde
das populações, e, por conseguinte, as iniquidades na prestação de cuidados de saúde
podem ter impacto na saúde das mesmas populações (Marmot et al., 2014).
A ruralidade e/ou o isolamento geográ co, são umas das causas para a possível
presença de iniquidades no acesso e utilização de cuidados de saúde. A dicotomia
rural/urbano e litoral/interior na distribuição dos recursos de saúde é visível em
Portugal. Esta forte assimetria na relação com o território evidencia que as zonas
rurais são palco, há várias décadas, de um processo de despovoamento e de perda de
serviços, e o acesso à saúde torna-se, pois, uma importante dimensão das
desigualdades entre áreas urbanas e rurais. O acesso aos cuidados de saúde é menor nas
áreas rurais em função da maior vulnerabilidade social e de maiores di culdades a que
os seus grupos sociais estão sujeitos.
“Promover o acesso universal à saúde e combater a discriminação das populações
vulneráveis, no sentido de aumentar a sua qualidade de vida e bem-estar”, é a visão da
Organização Não Governamental Médicos do Mundo. Com projetos na área da saúde em
todo o território nacional, em zonas rurais e urbanas, com objetivo principal de prestar
cuidados básicos de saúde e articular com as unidades de saúde do SNS, contribui para a

redução das assimetrias no acesso à saúde de alguns segmentos populacionais impostas
pelo isolamento geográ co. Face à pandemia de COVID-19, a priorização da
intervenção nas necessidades e problemas de saúde identi cados sofreram alterações,
sendo que o acesso à vacinação contra a COVID-19 passou a ser uma das prioridades,
existindo iniquidades e barreiras de acesso para algumas populações.
Procurando evitar que o acesso à vacinação contra a COVID-19 seja um vetor do
aumento das iniquidades em saúde, pela inexistência de meios e pela escassez de
recursos humanos, a Médicos do Mundo implementou uma resposta especí ca na zona
rural do Montijo, juntamente com a Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados
(UCSP) do Montijo Rural do Agrupamento de Centros de Saúde do Arco Ribeirinho (ACES
do AR), após identi cação dessa necessidade.
Apesar do concelho do Montijo se situar na margem Sul do Rio Tejo a aproximadamente
a 25 km de Lisboa, a zona rural deste concelho é caracterizada por uma elevada
dispersão geográ ca e carência de recursos humanos de saúde. Por este motivo, e em
estreita articulação com o ACES do AR, a Médicos do Mundo participou na campanha de
vacinação contra a COVID-19 no Montijo Rural em dois momentos, durante o mês de
abril de 2021.
A primeira necessidade identi cada foi a vacinação contra a COVID-19 dos utentes, com
mais de 80 anos, acamados ou com mobilidade reduzida, e que residiam em zonas
remotas do Montijo Rural. Para tal, a Médicos do Mundo disponibilizou uma equipa de
voluntários (duas médicas e uma enfermeira), bem como uma viatura todo-o-terreno.
A Médicos do Mundo integrou também a campanha de vacinação contra a COVID-19
nas unidades funcionais de saúde da UCSP Montijo Rural, para vacinar a população
com idade igual ou superior a 70 anos residente no Montijo Rural, com a participação
de voluntários (nove enfermeiros; quatro médicos; dois logísticos; seis suporte). Esta
resposta integrada permitiu o reforço dos recursos humanos, tendo a campanha de
vacinação abrangido mais de 400 pessoas, num dia.
A intervenção da Médicos do Mundo insere-se no trabalho que já realiza todos os dias,
assegurar o direito e o acesso a cuidados de saúde a todas as pessoas,
independentemente da sua vulnerabilidade, impedindo que a dispersão geográ ca ou a
carência de recursos humanos constitua uma barreira no acesso aos cuidados de saúde e
à celeridade na vacinação contra a COVID-19.
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