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Editorial
A Newsletter INSEF tem como objetivo principal informar todos os
parceiros e entidades envolvidas sobre os desenvolvimentos que
todos os dias se verificam no INSEF.
Neste e nos próximos números da Newsletter INSEF, será dado
destaque a cada uma das Regiões participantes no INSEF. Inicia-se esse destaque com a Região Autónoma dos Açores.
Nesta edição dá-se ainda destaque à segunda reunião do Grupo
Coordenador, realizada nos dias 3 e 4 de junho, assim como à primeira reunião da Comissão de Acompanhamento, realizada no dia
4 de junho e que contou com
a participação de especialistas em áreas de relevo, relativamente aos métodos e temáticas abordadas no INSEF.
Na secção de Notícias, dá-se
conta de outros aspetos importantes para o decurso do
INSEF.

Pico (Centros de Saúde de Lajes, Madalena e São Roque); USI
Faial; USI Flores e USI Corvo;
■ Hospitais E.P.E. (Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada, EPE, em S. Miguel; Hospital do Santo Espírito da ilha Terceira, EPE, na Terceira e Hospital da Horta, EPE, no Faial);
■ Serviços especializados (Centro de Oncologia dos Açores).
A Secretaria Regional da Saúde (SReS) é o departamento do Governo Regional que propõe e executa a política regional definida para
as áreas da saúde, prevenção e combate às dependências, cuidados continuados e da proteção civil e bombeiros.
A Direção Regional da Saúde (DRS), como serviço operativo da
SReS, no que concerne à coordenação, inspeção, estudo e apoio
técnico-normativo do setor da saúde, tem como missão promover
e difundir medidas que tendam à melhor utilização dos serviços
pela população, assim como fomentar a participação da comunidade nos diversos objetivos da política da saúde regional.

Espera-se, assim, contribuir para a partilha de experiências que podem ser úteis a todos os parceiros na preparação e implementação
do INSEF a nível Regional e Nacional.
Carlos Matias Dias, Responsável geral pelo INSEF

A parceria com a Região Autónoma dos Açores
A Região Autónoma dos Açores (RAA) engloba nove ilhas: Santa Maria, São Miguel, Terceira, Graciosa, São Jorge, Pico, Faial, Flores e
Corvo. À data dos Censos 2011, residiam na RAA 246 772 habitantes, com a maioria da população concentrada nas ilhas de S. Miguel
(137 856 hab.) e Terceira (56 437 hab.).
Ao Serviço Regional de Saúde (SRS) da RAA, compete a efetivação
da promoção e proteção das condições de saúde dos indivíduos, famílias e comunidade, a qual se operacionaliza através de um conjunto articulado de entidades prestadoras de cuidados, organizado sob
a forma de:
■ Unidades de Saúde de Ilha (USI): USI Santa Maria; USI São Miguel (Centros de Saúde de Ponta Delgada, Nordeste, Povoação,
Ribeira Grande e Vila Franca do Campo); USI Terceira (Centros
de Saúde de Angra do Heroísmo e da Praia da Vitória); USI Graciosa; USI São Jorge (Centros de Saúde de Calheta e Velas); USI

Solar dos Remédios, património mundial da UNESCO e sede do
Serviço Regional de Saúde da RAA.

Na Região Autónoma dos Açores foram selecionadas para participar no INSEF as Unidades de Saúde que abrangem as áreas dos
concelhos de Angra do Heroísmo na Terceira, Calheta em São
Jorge, Horta no Faial, Lagoa, Ponta Delgada, Ribeira Grande e Vila
Franca do Campo em São Miguel.
Selecionados rurais
Selecionados urbanos
Não selecionados

Região Autónoma dos Açores
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Notícias

1ª Reunião da Comissão de Acompanhamento

■ ARS Norte indicou o ponto focal regional do INSEF para a Região
de Saúde do Norte, Dr.ª Clara Alves Alves.

A 1ª reunião da Comissão de Acompanhamento do INSEF realizou-se no dia 4 de junho no INSA e contou com a presença do Grupo
Coordenador, para além dos membros da referida Comissão, que
inclui representantes dos principais decisores na área da saúde
em Portugal (ARS Norte – Dr. Maria Neto, ARS Centro – Dr. João
Pedro Pimentel, ARS LVT – Prof. António Tavares, ARS Alentejo –
Dr. José Robalo, ARS Algarve – Dr. João Moura Reis, SRS Açores –
Enf. Armando Leal Almeida, SRAS Madeira – Enf.ª Ana Clara Silva,
DGS – Prof. Paulo Nogueira, INSA – Prof. Pereira Miguel) e peritos
individuais (Prof.ª Lucília de Carvalho, Prof.ª Isabel do Carmo, Dr.
José Manuel Boavida, Diretor do Programa Nacional de Controlo da
Diabetes, e Prof. Espiga de Macedo em representação do Prof. Rui
Ferreira, Diretor do Programa Nacional para as Doenças CérebroCardiovasculares).

■ Os Acordos de Parceria entre o INSA, IP, e as ARS do Norte,
Algarve, Centro, Alentejo e a Secretaria Regional dos Assuntos Sociais da Região Autónoma da Madeira, através do Instituto de Administração da Saúde e Assuntos Sociais, IP-RAM
foram assinados no passado mês de Junho.
■ Está concluída a 1ª fase do processo de amostragem para ambas as Regiões Autónomas e para as regiões de saúde do Centro e Alentejo e o mesmo processo será brevemente finalizado
para as regiões Norte e Algarve.
■ Decorreu no passado dia 2 de junho a 2ª reunião de trabalho com
o ponto focal do Instituto Norueguês de Saúde Pública, Dr.ª Heidi
Lyshol.
■ Realizou-se nos dias 3 e 4 de junho a 2ª reunião do Grupo Coordenador do INSEF, do qual fazem parte os pontos focais regionais
e a equipa executiva do INSA, IP.
■ Foi constituída a Comissão de Acompanhamento do INSEF, tendo a sua primeira reunião decorrido no dia 4 de junho.

2ª reunião do Grupo Coordenador
Na 2ª reunião do Grupo Coordenador do INSEF, que decorreu nos
dias 3 e 4 de junho, no INSA, estiveram presentes a equipa executiva do INSA, liderada pelo Dr. Baltazar Nunes, os pontos focais das
7 regiões do País e do Instituto Norueguês de Saúde Pública.

Nesta reunião, o projeto foi apresentado à Comissão de Acompanhamento e o protocolo do INSEF foi revisto com algum detalhe,
especialmente no que diz respeito aos processos de amostragem,
recrutamento e trabalho de campo. Foi apresentado o trabalho desenvolvido no primeiro semestre bem como os próximos passos
na execução do projeto.
Os membros da Comissão de Acompanhamento colocaram algumas questões às quais a equipa executiva respondeu e, com base
na sua experiência, fizeram algumas sugestões que foram tidas
em consideração pela equipa executiva para o planeamento dos
próximos passos do projeto. De um modo geral, todos reconheceram a importância do projeto e realçaram a mais-valia da possibilidade de constituição de um Biobanco para investigação futura.

Nesta reunião foi feito um ponto de situação do projeto e foram discutidos os próximos passos para a sua execução. No primeiro dia
foram abordados os processos de amostragem, recrutamento e
trabalho de campo. No segundo dia foram debatidas questões administrativas, jurídicas e de gestão, contando com a presença do
coordenador do Departamento Jurídico do INSA, Dr. Jorge Gonçalves, e da responsável pelo Gabinete de Apoio à Investigação, Dr.ª
Isabel Carvalho Oliveira.
Foi apresentado o trabalho desenvolvido até ao momento e seguiu-se um debate enriquecedor sobre vários pontos críticos referentes
à preparação do trabalho de campo. A equipa executiva agradeceu,
pela voz do coordenador executivo, Dr. Baltazar Nunes, aos pontos
focais o seu empenho e disponibilizou-se para lhes prestar todo o
apoio nas várias tarefas que terão que executar ao longo do projeto,
juntamente com as equipas de campo regionais.

Financiamento
O projeto beneficia de um apoio financeiro de cerca de 1.500.000€
concedido pela Islândia, Liechtenstein e Noruega através das EEA
Grants.
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