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Editorial
 
Em véspera de Novo Ano olhamos o que se finda, e inspiramo-nos para o que aí vem. Debatemos
onde poderemos ter estagnado, e por onde conseguímos avançar.

  
2018 foi um ano desafiante para a APPSP. Iniciámos com um ciclo de workshops em Comunicação
em Saúde, onde colocámos profissionais de saúde pública em diálogo com jornalistas, designers e
especialistas em comunicação em ciência. Lançámos mais uma edição do Prémio Arnaldo
Sampaio, de forma a promover a investigação na Saúde Pública, e no mês passado juntámos
atores de várias áreas para discutir as dependências sem substância e a importância do trabalho
em conjunto, de forma multidisciplinar, para promover a saúde da população jovem. Mantivémos
também a publicação regular de newsletters, que partilharam convosco informações, resultados,
análises, curiosidades. 

  
Agora importa pensar no que podemos fazer de melhor, futuramente. Esta newsletter intenta
instigar(-nos/-vos) nesse sentido: como fazer promoção da saúde mais efetivamente? Como fazer
melhor e com menor custo? Para isso importa olhar para a evidência científica e, como
demonstram os artigos da secção "O que vai acontecer", importa olhar criticamente para o que já
se faz.

  
Agradecemos a vossa companhia neste ano, e esperamos que continuem connosco no que aí vem.

  
Teresa Leão

O que aconteceu
 

 Saúde pública baseada na evidência
 Bradley et al. Smart food policy for

healthy food labeling
 A rotulagem dos alimentos informa-nos

habitualmente quanto à sua qualidade

 

 Saúde pública baseada na evidência
 Oberle et al. Positive mental health and

supportive school environments
 Um ambiente escolar  positivo, em termos

http://appsp.org/site/assets/files/1190/newsletter_10.pdf
http://appsp.org/site/assets/files/1189/newsletter_9.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0091743518303669
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0277953618303551


nutricional. No entanto, estes autores alertam
que informar quanto ao sabor dos alimentos
(taste-focused labeling) ao invés de informar
quanto aos benefícios para a saúde (health-
focused labeling) pode ser uma estratégia
efetiva e de baixo custo para o aumento do
consumo de alimentos saudáveis. Ver mais 

sociais e relacionais, com os pares e com os
professores, contribui para a saúde mental
dos adolescentes. Este efeito é observado a
curto e a longo prazo, e suplanta o efeito de
experiências negativas. Estes resultados
derivam de um estudo longitudinal com mais
de 4000 adolescentes publicado no jornal
Social Science and Medicine.  Ver mais 

O que vai acontecer
 

 Getting Rid of Stupid Stuff
 Reduzir ao máximo o número de tarefas

obsoletas que ocupam o dia-a-dia nos
serviços de saúde é a proposta de Dr. Ashton.
Em entrevista ao NEJM explica quais as
tarefas administrativas que podem ser
eliminadas, de forma a melhorar a qualidade
dos cuidados de saúde e a prevenir a
sobrecarga dos profissionais de saúde. Ver
mais 

 

 Precision Public Health
 A intervenção em saúde - e em saúde pública

- tem vindo a caminhar em direção ao
enfoque em grupos-alvo mais vulneráveis. A
combinação da identificação destes através do
mapeamento do seu nível socioeconómico,
dos seus comportamentos, ou da sua
composição genética pode vir a aumentar a
efetividade e custo-efetividade das
intervenções em saúde. Ver mais 

Fora (e dentro) da caixa

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0091743518303669
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0277953618303551
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp1809698
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp1809698
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp1809698
https://drpelletier.com/839-2/
https://drpelletier.com/839-2/
https://youtu.be/Oxr73Rge6Ik


Palermo 
  

Há umas décadas, Palermo (Itália) era uma cidade desgastada pela máfia e pela pobreza. Nos dias
de hoje, apesar de assoberbada pela chegada constante de migrantes do norte de África, esta
cidade tem vindo a conseguir ultrapassar esses problemas. Retornando à
sua essência multicultural, a cidade tem tirado partido dos novos
habitantes, aglutinando tradições e enriquecendo o seu tecido social. A Manifesta,
uma mostra de arquitectura  e arte que decorreu neste último Verão foi uma prova disso. Os
documentários Palerme une renaissance  e Palermo is different retratam estas mudanças e, por
isso, valem a pena ser vistos.

Momento de análise

Resenha sobre o relatório “Gerações mais saudáveis – Políticas públicas de promoção e proteção da

saúde das crianças e dos jovens em Portugal” do Conselho  Nacional de Saúde.
  

Os direitos da Criança são reconhecidos pelas Nações Unidas desde 1959 e mais tarde ratificados
pela Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, aprovada em 1989. A Constituição da
Republica Portuguesa assegura que “As crianças têm direito à proteção da sociedade e do
Estado, com vista ao seu desenvolvimento integral, especialmente contra todas as
formas de abandono, de discriminação e de opressão contra o exercício abusivo da
autoridade na família e nas demais instituições” e que “A política de juventude deverá ter
como objetivos prioritários o desenvolvimento da personalidade dos jovens, a criação de
condições para a sua efetiva integração na vida ativa, o gosto pela criação livre e o sentido de
serviço à comunidade.”.

 As primeiras experiências são marcantes para toda a vida, determinando a própria
construção da arquitetura cerebral ou a prevenção de doenças crónicas não
transmissíveis. Este foi o fundamento da escolha desta temática que implica regular o
funcionamento da sociedade por forma garantir o apoio às famílias e às instituições no processo
educativo de desenvolvimento e de saúde das crianças e dos jovens, a proteção face a maus-tratos
ou negligência bem como a criação de ambientes promotores de comportamentos saudáveis. O
acesso e a prestação de cuidados integrados de saúde constitui outro dos desafios ao Serviço
Nacional de Saúde e a outros prestadores de cuidados, quer na resposta integrada aos problemas
das crianças e dos jovens quer aos seus familiares.

 A Promoção da Saúde e a Saúde em Todas as Políticas deverão estar presentes nos processos de
tomada de decisão e de ação a todos os níveis com visão, estratégia e políticas e com os recursos
necessários para a sua implementação. Políticas nacionais, iniciativas regionais e locais são
consideradas neste relatório. No entanto, desde já reconhecemos que se ficou muito aquém
relativamente a estes exemplos, muitos deles constituindo boas práticas a disseminar e a adotar
noutros contextos. De entre as iniciativas locais salientamos a importância e a oportunidade
que os Planos Locais de Saúde constituem, registando o seu grande potencial para a
inclusão de vários parceiros e integração de políticas de vários setores,
incrementandose o movimento de Saúde para Todos e em Todas as Políticas.

  
Isabel Loureiro

 Professora Catedrática da Escola Nacional de Saúde Pública
  

http://m12.manifesta.org/
https://www.youtube.com/watch?v=Oxr73Rge6Ik&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3buNO5cx9P4BfsCTChi92vpf6VWfNhCsxvqHCZMWpP-OcTTManLdzXkq0
https://www.arte.tv/en/videos/084352-000-A/italy-palermo-is-different/
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