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IIV Jornadas da UCF LX Norte 
 

  

A Unidade Coordenadora Funcional (UCF) que integra o HSM/CHLN (vertentes da 
Saúde Materna e Neonatal e da Criança e do Adolescente), e os Centros de 
Saúde do ACES Lisboa Norte, promoveu no passado dia 20 de Novembro, as 
suas IV Jornadas, que decorreram no Auditório do Centro de Saúde de Sete Rios. 
Mais do que um momento de formação, este encontro de profissionais constituiu 
um espaço privilegiado de trabalho, partilha e reflexão conjunta, de modo a 
concretizar as próprias funções da UCF, das quais se salienta: 
- A importância da cooperação regular entre profissionais e a articulação e 
complementaridade entre os vários serviços do SNS; 
 - Monitorização, recolha e análise de indicadores epidemiológicos, estatísticos e 
de qualidade que permitam o levantamento das reais necessidades de cuidados 
da população, bem como o adequado planeamento das ações a desenvolver;
- Promoção do estabelecimento de canais de comunicação entre os diferentes 
níveis de cuidados. 
Subordinadas ao tema “Planear para Prevenir – Sem discussão hoje…não há 
acção amanhã”, as sessões tiveram uma ampla participação, conseguindo-se 
estabelecer um franco diálogo, entre as várias entidades, ao longo dos dois 
períodos considerados: na sessão da manhã com “ Doenças de Adulto na 
Criança” – com moderação da Dra. Clara Pais, e nas sessões da tarde, com 
“Quando a gravidez não é desejada…” com moderação da Dr.ª Mónica Centeno e 
com “Ir para Casa em Segurança…” com moderação da Dr.ª Margarida Abrantes. 
  

  
A cerimónia de abertura decorreu pelas 12h00 e contou com a participação do Prof. 
Doutor Luís Mendes da Graça, Diretor do Serviço de Ginecologia e Obstetrícia do 
CHLN, do Dr. Luís Siborro, em representação da Prof.ª Doutora Maria do Céu 
Machado, Diretora do Departamento de Pediatria do CHLN, da Dra. Argentina 
Castilho, Diretora do Serviço Social e Gabinete do Cidadão do CHLN, do Enf.º 
Fernando de Sá, Enfermeiro Supervisor do Departamento de Pediatria do CHLN, da 
Dr.ª Cândida Rebelo, Presidente da CRSMC, em representação do Dr. Luís Cunha 
Ribeiro, Presidente da ARSLVT, e da Dra. Manuela Peleteiro, Presidente do ACES LX 
Norte. 
A articulação foi o tema central. Todos os contributos, das diversas entidades, 
representaram ótimos instrumentos de trabalho, fornecendo importantes 
contributos para o plano de atividades, de 2015, da UCF Lisboa Norte, assim como 
uma imensa responsabilidade de corresponder às expectativas expressas por todos 
os intervenientes. 
Em suma, a comissão organizadora considerou que estas Jornadas tiveram um 
balanço francamente positivo, com o cumprimentos de todas as metas propostas. 
Sobretudo, foi evidente a articulação entre a intervenção multidisciplinar e a 
pertinência dos temas escolhidos foi comprovada pela participação que se verificou 
nos períodos de discussão, após a apresentação dos mesmos. No final, a 
proximidade entre os interlocutores dos vários níveis de cuidados, saiu mais uma 
vez reforçada, numa evidente predisposição para dar continuidade ao trabalho que 
há muito vem a ser desenvolvido. Pode concluir-se, desta forma, que o entusiasmo e 
a motivação para o planeamento das próximas Jornadas (a decorrerem para o ano) 
ficaram dobrados.  

 


