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O Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto (ISPUP) organiza um workshop subordinado ao tema:

“Comunicar Saúde nos Municípios”.

Público-alvo: 

- Responsáveis pela produção de conteúdos noticiosos em diferentes formatos e plataformas, e cujas

funções implicam a comunicação à população de assuntos relacionados com Saúde, no âmbito das

atividades dos municípios.

Objetivos: 

- Fornecer competências para interpretar resultados de estudos populacionais e agir perante indicadores

de saúde, nomeadamente os mais utilizados em relatórios de saúde;

- Aprofundar conhecimentos sobre a estrutura e o funcionamento do Serviço Nacional de Saúde;

- Dotar de competências para atuar em contexto de crise, nomeadamente contribuir para a gestão de

surtos;

- Capacitar para a seleção de fontes de informação confiáveis em saúde.
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PROGRAMA

10 DE FEVEREIRO DE 2020

9h00 - 12h30: INTERPRETAÇÃO DE DADOS POPULACIONAIS

Formador: Henrique Barros (Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto e Faculdade de Medicina da

Universidade do Porto)

Plano: produção e interpretação de evidência em estudos populacionais: conceitos gerais de epidemiologia;

dados epidemiológicos em relatórios de saúde (leitura de estatísticas e gráficos); análise de exemplos a

partir de notícias sobre saúde.

14h30 - 17h30: A ESTRUTURA DO SERVIÇO NACIONAL DE SAÚDE

Formadora: Teresa Leão (Faculdade de Medicina da Universidade do Porto)

Plano: apresentação da estrutura do Serviço Nacional de Saúde e do Plano Nacional de Saúde, com o enfoque

nos rastreios e nas vacinas.
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PROGRAMA

11 DE FEVEREIRO DE 2020

9h00 - 12h30: SURTOS E COMUNICAÇÃO DE CRISE

Formadora: Margarida Tavares (Serviço de Doenças Infeciosas, Centro Hospitalar Universitário de São João)

Plano: apresentação de um plano de comunicação de crise e de gestão de surtos; análise e discussão de

casos práticos.

14h30 - 17h30: COMUNICAÇÃO EM SAÚDE E PRÁTICA JORNALÍSTICA

Formadores: José Azevedo (Faculdade de Letras da Universidade do Porto) e Adriano Cerqueira (NOVA FCSH -

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e 90 Segundos de Ciência)

Plano: a necessidade da comunicação em saúde (principais problemas, públicos-alvo, objetivos de

comunicação e fontes de informação); avaliação da veracidade da informação que chega às redações;

constrangimentos à prática jornalística.
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Biografias:

Henrique Barros licenciou-se em Medicina em 1981 e é docente da Faculdade de Medicina

do Porto (FMUP), desde 1979. Em 1988-89 foi investigador no departamento de Medicina Interna do

Hospital Universitário de Lund. Em 1991 adquiriu o título de assistente hospitalar de Gastrenterologia e

doutorou-se com uma investigação epidemiológica sobre hepatites víricas. É Professor Catedrático de

Epidemiologia desde 1999. Trabalhou na criação dos mestrados de Saúde Pública, Epidemiologia,

Educação para a Saúde e Sociologia e Saúde, bem como dos programas de doutoramento em Saúde

Publica da Universidade do Porto e em Saúde Pública Global – um programa académico baseado no ensino

e investigação de quatro escolas portuguesas, financiado pela FCT, que dirige. Foi membro do Conselho

Científico para as Ciências da Saúde da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (2004-12), Coordenador

Nacional para a Infeção VIH/Sida (2005-11), membro da comissão executiva da Comissão de Ética para a

Investigação Clínica (2009-16) e membro do comité científico da Science Europe (MED) (2012-15).

Atualmente é o Presidente do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto (ISPUP), membro do

Conselho Executivo da ASPHER, preside a IEA – International Epidemiological Association e o Conselho

Nacional de Saúde. Tem desenvolvido trabalho de investigação em projetos nacionais e internacionais, em

áreas como a epidemiologia clínica e perinatal, as doenças cardiovasculares, infeciosas e o cancro, que

resultou em mais de 300 publicações científicas internacionais.
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Teresa Leão é médica, licenciada em 2010, na NOVA Medical School. É Mestre em Saúde Pública,

desde 2015, e doutorada em Saúde Pública, desde 2019, pela Universidade NOVA de Lisboa. Completou

a formação específica em Saúde Pública, em 2019, na Unidade de Saúde Pública da Unidade Local de

Saúde de Matosinhos. É professora auxiliar convidada na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto,

e leciona também na Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade NOVA de Lisboa. Tem vindo a

realizar investigação nas áreas de desigualdades socioeconómicas em saúde e de avaliação económica de

políticas sociais e de saúde, sendo autora de várias publicações em jornais com peer review.

Margarida Tavares é licenciada em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade

do Porto e mestre em Saúde Pública (especialização em Risco Infecioso) pelo Conservatoire national des

arts e métiers (CNAM), Conférence des grandes écoles (Institut Pasteur – CNAM School of Public Health),

Paris, França. É assistente graduada de infeciologia no Serviço de Doenças Infeciosas do Centro Hospitalar

Universitário de São João. É assistente convidada da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e

regente da Unidade Curricular “Controlo das Doenças Transmissíveis” do Mestrado de Saúde Pública da

Universidade do Porto. É membro da unidade de investigação EPIUnit do Instituto de Saúde Pública da

Universidade do Porto. Foi coordenadora no Centro Hospitalar de São João e membro dos grupos

coordenadores regionais e nacionais dos planos de contingência para a pandemia de gripe e para a doença

por vírus Ebola. Foi Diretora do Internato Médico (2017-2010), adjunta do Diretor Clínico (2016-2010) e

Diretora Clínica (2010-2015) do Centro Hospitalar de São João.
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José Azevedo é Professor Associado do Departamento de Sociologia da Faculdade Letras da

Universidade do Porto. É doutorado pela Universidade de Cardiff e Universidade do Minho (1995). Foi

Fulbright Scholar – University of Texas at Austin (2001) e Visiting Scholar at University of North Carolina-

Chapel Hill (2004), apoiado pela Fundação Gulbenkian e Fundação Luso-Americana. Coordenou vários

projetos de investigação nacionais e internacionais, dos quais se destacam os mais recentes: “Clima@edu-

media: a utilização dos media digitais para o ensino das alterações climáticas.”, “Nutricience: promoção

digital da literacia nutricional”, “Roots and Wings: Glocalized Networks and Mobile Media Entrepreneurship

in Austin and Lisbon”; e “Arte e Dispositivos móveis na literacia em Saúde: a prevenção da obesidade na

adolescência”. Participa na direção de várias revistas científicas e é regularmente membro de painéis de

avaliação de bolsas e projetos (FCT, UT Austin Portugal entre outros). Possui experiência na inovação

pedagógica sendo o coordenador do 1º MOOC da Universidade do Porto (2015), tendo ainda recebido os

prémios de “National Award for the best Multimedia Content in Education” com o projeto Ciência 2.0 e

“Melhor projeto de educação Alimentar” no “National Food Awards” com o projeto “Nutriscience”.

Adriano Cerqueira é licenciado em Ciências da Comunicação pela Faculdade de Letras da

Universidade do Porto e mestre em Multimédia pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. É

comunicador de Ciência e produtor do programa “90 Segundos de Ciência”, uma rubrica diária da Antena 1

que dá a conhecer a ciência feita em Portugal, e que é produzida em parceria pela Nova FCSH e pelo ITQB

Nova.
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Inscrição e outras informações:

Valor: 120€ (até 10 de janeiro de 2020)

150€ (depois de 10 de janeiro de 2020)

Participantes: o curso é limitado a 20 participantes e funcionará com o mínimo de 10.

Certificado de participação: Será emitido aos participantes que frequentarem o curso.

Local: Auditório do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto (ISPUP), R. Taipas, nº 135, 4050-600

Porto

Contacto: Secretaria do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto (ISPUP)

Endereço de e-mail: secretaria@ispup.up.pt

Telefone: +351 222 061 820 (Ext. 105)

mailto:secretaria@ispup.up.pt

