
 

Realizou-se no dia 11 de setem-

bro de 2018 no auditório da 

Biblioteca Municipal José Sara-

mago em Odemira, uma sessão 

de informação sobre Alimenta-

ção Escolar Segura e Saudável, 

dirigida aos Fornecedores de 

Alimentação Escolar no âmbito 

do projeto Da Caneta até ao 

Prato, projeto este desenvolvi-

do pelo Dietista e 2 Técnicas de 

Saúde Ambiental do Núcleo 

de Odemira da Unidade de 

Saúde Pública do Alentejo Lito-

ral, no concelho de Odemira. 

Esteve presente na sessão de 

abertura, Telma Guerreiro, 

Vereadora da Educação da Câ-

mara Municipal de Odemira e 

os temas abordados foram: 

“Condições de confeção, trans-

porte e serviço de refeições”, 

pelas Técnicas de Saúde Ambi-

ental, Maria João Santos e Rute 

Silva, “Elaboração de Ementas”, 

pelo Dietista Daniel Martins e 

As Unidades de Saúde Pública 

geminadas: Arnaldo Sampaio 

(Arco Ribeirinho: Alcochete, 

Barreiro, Moita e Montijo), Zé 

Povinho (ACES Oeste Norte: 

Alcobaça, Bombarral, Caldas da 

Rainha, Nazaré, Óbidos e Peni-

che) e Alentejo Litoral (Alcácer 

do Sal, Grândola, Odemira, 

Santiago do Cacém, Sines)   

Organizado pelos profissionais 

da USP “Zé Povinho”, com o 

apoio da Câmara Municipal das 

Caldas da Rainha e a Junta de 

Freguesia Nossa Senhora do 

Pópulo, pautou-se pela alegria 

do reencontro de pessoas que 

‘vestem a mesma camisola’.  

Encontrámo-nos na Casa dos 

Barcos do Parque D. Carlos I, 

começámos por vestir literal-

mente, uma t-shirt produzida 

para este evento com o lema: 

“Somos Saúde Pública”.  

Assim identificados, caminhá-

mos informalmente pela cida-

de das Caldas da Rainha - 

Cidade dos Afetos, durante a 

manhã, percorrendo a “Rota 

Bordaliana” brilhantemente 

guiados por um Técnico de 

Turismo da autarquia: apre-

sentou as peças ícones de 

Bordalo Pinheiro, em tama-

nho gigante, colocadas pelas 

ruas/bairros da cidade e em 

simultâneo foi contando a 

interessante história da urbe.  

Retornámos ao mesmo par-

que para um almoço partilha-

do, durante e após o qual 

refletimos em conjunto sobre 

os problemas colocados atual-

mente às Unidades de Saúde 

Pública, terminando o encon-

tro com uma hora de “Yoga 

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SEGURA E SAUDÁVEL 
“Toxinfeções Alimentares” pela 

Autoridade de Saúde, Sara Le-

tras.  

A realização desta Sessão surge 

no seguimento do acompanha-

mento efetuado pelos nossos 

serviços aos fornecedores de 

alimentação escolar e prendeu-

se também com a necessidade 

de uniformização de procedi-

mentos entre os fornecedores 

desde a elaboração de ementas, 

confeção e distribuição das 

refeições escolares. 

 

Maria João Stofel dos Santos 

Técnica Saúde Ambiental  

do riso”. 

Já de regresso, cansadas, mas 

satisfeitas com mais um encon-

tro de sucesso, congratulámo-

nos por ter participado e nos 

dias seguintes tivemos o retor-

no   dos colegas das outras 

unidades, igualmente felizes pela 

consonância de objetivos e par-

tilha de preocupações, que nos 

alivia, ajuda a olhar para as ques-

tões com outros olhos e a en-

contrar soluções possíveis para 

os problemas que no seu âmago 

são comuns aos cidadãos e por 

conseguinte à Saúde Pública. 

Como respondeu a nossa Lucília 

à felicidade manifestada por uma 

colega da USP “Zé Povinho”: 

“Os nossos encontros são sem-

pre uma fonte de energia positi-

va”! 

Enfª Mª Duarte Alexandre  

 

ENCONTRO DAS UNIDADES DE SAÚDE PÚBLICA GERMINADAS 

 Unidade de Saúde pública do Alentejo Litoral 
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N E S T A  E D I Ç Ã O  

 Alimentação Escolar 

segura e saudável 

 Encontro das Unidades 

de Saúde Pública Ger-

minadas 

 O Secretariado da 

Unidade de Saúde 

Pública da ULSLA  

 Sorrisos mais felizes 

N E W S L E T T E R  

F I C H A   T É C N I C A  

Martin Ribeiro 

Médico Interno 1º ano 

Coordenação e edição de 

conteúdo  

Pedro Casaca 

Médico Interno 3º ano 

Joana Neto 

Médica Interna 1º ano 

Hugo Soudo 

Técnico de Saúde Ambi-

ental 

Mª. Duarte Alexandre 

Enfermeira 

Daniel Martins  

Dietista 

 

 

 
Créditos: Luís Guerreiro / Município de Odemira 
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``A USP é composta por 

5 Núcleos de Saúde 

Pública, 4 que 

funcionam nas 

instalações das UCSP’s e 

um que funciona na 

sede´´ 

 `` A dançar um sorriso 

feliz aprende-se que se 

escovar-mos os dentes 

três vezes por dia, o nosso 

sorriso pode abrir outras 

portas ´´ 

SORRISOS MAIS FELIZES 

O SECRETARIADO DA UNIDADE DE SAÚDE PÚBLICA DA ULSLA  
O Secretariado da Unidade de 

Saúde Pública da ULSLA funci-

ona no edifício sede em Santi-

ago do Cacém e é assegurado 

por uma Assistente Técnica 

que cumulativamente é tam-

bém a Coordenadora Técnica 

da Unidade. 

A USP é composta por 5 

Núcleos de Saúde Pública, 4 

que funcionam nas instalações 

das UCSP’s e um que funciona 

na sede. Dada a dispersão 

geográfica dos vários Núcleos, 

é no Secretariado da USP que 

está centralizada toda a ativi-

dade administrativa da Unida-

de, desde os processos indivi-

duais de cada profissional 

(assiduidade, formação, con-

cursos, classificação de servi-

ço), pedidos de material ao 

aprovisionamento, pedidos de 

reparação de equipamentos e 

instalações, gestão do fundo 

de maneio, entre outras. 

Nos Núcleos de Saúde Públi-

ca localizados nas instalações 

das UCSP’s o apoio adminis-

trativo é partilhado, existindo 

em todos eles um profissional 

capacitado para dar resposta 

e encaminhar os pedidos 

relacionados com este servi-

ço. Estes profissionais dão 

apoio administrativo aos pro-

fissionais afetos ao Núcleo e 

fazem a ponte entre o Núcleo 

e a Sede. 

A USP gere, monitoriza e 

operacionaliza várias equipas 

e grupos de trabalho, entre 

eles a Saúde Escolar, Saúde 

Ambiental, Consulta do Via-

jante, REVIVE, sendo o apoio 

administrativo a estas áreas 

efetuado pelo Secretariado da 

sede. 

O facto do Núcleo de Saúde 

Pública de Santiago do Cacém 

funcionar na sede da USP, faz 

com que muitas vezes não se 

consiga distinguir onde ces-

sam as atividades do Secreta-

riado e onde se iniciam as 

atividades administrativas do 

Núcleo de Saúde Pública, uma 

vez que em ambos os casos é 

o mesmo profissional que 

desenvolve ambas as tarefas. 

Finalmente, e porque o Coor-

denador Regional do Interna-

to Médico de Saúde Pública e 

Coordenador Regional do 

PPCIRA, desempenha funções 

como Delegado de Saúde da 

USP, o apoio administrativo a 

ambas as áreas é efetuado 

também pelo Secretariado da 

USP. 

Lucília Correia 

Coordenadora Técnica da 

USP 

mos os dentes três vezes por 

dia, o nosso sorriso pode 

abrir outras portas. Podemos 

fazer novos amigos e criar 

novos laços. Com um sorriso 

feliz dizemos adeus às bacté-

rias que provocam a cárie 

dentária, e podemos ter o 

maior sorriso do mundo! 

Os benefícios da dança e do 

riso estão comprovados cien-

tificamente.  

Dançar, por ser uma atividade 

física aeróbica, ajuda a preve-

nir doenças como o cancro e 

a obesidade. Promove a lon-

gevidade e o bem-estar emo-

cional, portanto ajuda preve-

nir a depressão e promove a 

alegria melhorando a nossa 

saúde mental. 

Por sua vez, o riso reforça o 

sistema imunitário, aumenta a 

quantidade de oxigénio inspi-

rada e leva à produção de 

serotonina promovendo a 

alegria e tranquilidade, com-

batendo o stress e a ansieda-

de, contribuindo para um 

sono mais tranquilizador. 

Este ano letivo, vamos cele-

brar o Dia Mundial da Saúde 

Oral, 20 de Março, com duas 

Mega aulas Smile Dance onde 

se pretende juntar os alunos 

do ensino pré-escolar e 1º 

ciclo do ensino básico da 

escola Frei André da Veiga. 

Com a ajuda destas cerca de 

três centenas de crianças 

vamos celebrar a vida com os 

sorrisos mais felizes do mun-

do.  

Marta Gonçalves  

Higienista Oral da USP da 

ULSLA 

No ano letivo passado, o 

Agrupamento de escolas de 

Santiago do Cacém aceitou o 

desafio de se dançar para ter 

um sorriso feliz!  

Utilizando a Smile Dance 

juntaram-se os conceitos 

teóricos de higiene oral à 

música, ao movimento, aos 

afetos e à alegria e bem-estar. 

 A Smile Dance é uma ferra-

menta que foi desenvolvida 

pela Associação Sorrir. Pre-

tende ser um “micro-musical” 

que, tendo como base a neu-

rociência, permite através de 

“metáforas coreografadas” 

explicar os conceitos que se 

pretendem abordar nas ses-

sões de promoção da literacia 

em saúde. 

 A dançar um sorriso feliz 

aprende-se que se escovar-

 U N I D A D E  D E  S A Ú D E  P Ú B L I C A  D O  A L E N T E J O  
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Sessão Medicina das Viagens  

Viajar em segurança 

ULSLA Hospital Litoral Alentejano 

Organização USP Alentejo Litoral 
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Sessão de esclarecimento  

``Sanidade Marítima e o Porto de 

Sines´´ 

Auditório da APS SINES 

Organização USP Alentejo Litoral 
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1ª Conferência: Resistência aos 

antibióticos: da prevenção ao 

controlo da infeção em Uma Só 

Saúde 

Universidade NOVA 
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Monitoring the HIV response in 

Europe: Progress toward achieving 

the 90-90-90 targets  

ISPUP  

 

 

 

C O N T A C T O :  

 
Comunicação.usp@ulsla.min-saude.pt 

Agenda 

Contactos  

Sede/Núcleo Santiago do Cácem 

Rua do Hospital Conde Bracial, 7540—166  
Tel: 269 750 311 

 

Núcleo Alcácer do Sal 

Avenida José Saramago, 7580—206 

Tel: 265 610 500  

 

Núcleo Grândola  

Rua Vitor Manuel Ribeiro da Rocha,  7570—256 

Tel: 269 450 200 

 

Núcleo Sines  

Rua Júlio Gomes da Silva 7520—219 

Tel: 269 870 440 

 

Núcleo Odemira 

Vale Pêgas de Baixo 7630—236  

Tel: 283 320 130  

 

 

Missão da USP 

Contribuir para uma  melhoria do estado de Saúde 

da população visando a obtenção de ganhos em 

saúde. 

Competências  

 Gerir informação e planos em domínios da 

Saúde Pública. 

 Promover a investigação e proceder à vigi-

lância epidemiológica. 

 Gerir programas de intervenção no âmbito 

da prevenção. 

 Promoção e proteção da saúde da população 

em geral ou grupos específicos. 

 Exercício da Autoridade de Saúde. 
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5º Congresso Nacional de Medicina 

Tropical – Políticas e Serviços de 

Saúde 

IHMT 

http://www.ihmt.unl.pt/eventos/5o-congresso-nacional-medicina-tropical-politicas-servicos-saude/
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