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Celebrar o Dia Mundial da Saúde e «ajudar os portugueses a usarem melhor o
SNS»
A Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde (SPLS) e a Ciência Viva vão assinalar, dia 7 de abril, o Dia Mundial
da Saúde com uma iniciativa "focada nos projetos inovadores que venceram o concurso Comunicar Saúde".
Assim, as três sessões que se realizam duranto o período da manhã, com transmissão online, permitirão dar a
conhecer "onze projetos inovadores com o objetivo de melhorar a comunicação da informação médica e
promover a literacia em saúde dos cidadãos".
"Cuida de Ti: Impacto da obesidade e diabetes no risco cardiovascular em crianças e adolescentes", "Geração
saudável sénior" e "ONCOmunicar" são alguns desses projetos.

Literacia em Saúde: "Ajudar os portugueses a usarem melhor o SNS"
Com início às 18h30, terá lugar uma iniciativa dinamizada pela recém criada Sociedade Portuguesa de Literacia
em Saúde (SPLS), onde um painel de especialistas vai debater a Literacia em Saúde, "apresentando perspetivas de
futuro para tornar Portugal um país mais saudável".
"Como podemos reduzir as idas às urgências e os custos associados? Qual é a importância dos autocuidados na
prevenção de doenças? Como podemos aproximar os cidadãos dos profissionais de saúde?" Estas são algumas
das questões que serão abordadas na iniciativa, a primeira do género a realizar-se no âmbito de um Dia Mundial
da Saúde, e que pretende ser mais um contributo para "ajudar os portugueses a usarem melhor o Serviço

Nacional de Saúde".

Alguns elementos dos órgãos sociais da SPLS no dia da escritura da associação: Luísa Nogueira, Patrícia Martins,
Ivone Correia Marques, Cristina Vaz de Almeida, Susana Ramos e Cecília Nunes
O evento, que decorrerá no Auditório José Mariano Gago, no Pavilhão do Conhecimento, conta com a participação
de Cristina Vaz de Almeida, investigadora e presidente da SPLS, que vai moderar a primeira sessão sobre
"Literacia em Saúde, Comunidades, Educação e Investigação".
Neste debate participam Miguel Telo Arriaga, dhefe de Divisão de Literacia em Saúde da DGS, Célia Belim,
professora no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, e Teresa Luciano Machado, vice-presidente da
Agência de Investigação Clínica e Inovação Biomédica.
Um pouco mais tarde realiza-se a sessão intitulada "Humanização e Integração de Cuidados: Hospital, Saúde de
Proximidade e Domicílio", sob a moderação de Isabel Fragoeiro, presidente do Conselho Científico da SPLS e
presidente da Escola Superior de Saúde da Universidade da Madeira.
Este segundo painel conta com as intervenções de Luís Barreto Campos, diretor de Serviços do Hospital São
Francisco Xavier, Rui Nogueira, presidente cessante da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar, e José
Mendes Nunes, docente da NOVA Medical School.
O programa completo pode ser consultado aqui.
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