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with MonkeyP 
 

 

A Importância da literacia em saúde e da dignidade da 

vida humana 

4 de agosto 2022 - 21:00 – 22:30 (online) 
 
MonkeyPox 
Dos sinais e sintomas ao estigma, passando pela saúde 
mental e a necessidade urgente de uma boa comunicação 
em saúde do risco 

 



 

Seminario online Do not Chill with MonkeyP 4 agosto 2022 – 21:00 
 

Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde debate com parceiros 

recomendações da OMS para MonkeyPox: combater o estigma e 

comunicar melhor 
 

A 23 julho de 2022, o Diretor Geral da OMS anunciou um conjunto de medidas 

a serem tomadas para fazer face ao surto de varíola dos macacos, mais 

conhecida como MonkeyPox, considerada a 23 de julho de 2022 uma 

emergência de saúde pública mundial (PIHC). 

Apesar de ser Verão, e por isso fizemos uma ponte com a música calma que 

deveria ser ouvida durante este período, os tempos estão agitados e uma nova 

crise de saúde pública está a assumir proporções maiores a cada dia que 

passa. 

Neste sentido fizemos a ponte entre a música chill e o MonkeyPox ou a varíola 

dos macacos, que não é uma boa música. 

“A varíola dos macacos e a forma como se iniciou a comunicação mundial pode 

trazer alguns estigmas. Queremos na Sociedade Portuguesa de Literacia em 

saúde debater o tema, os sintomas, a doença, mas também a preocupação de 

uma melhor compreensão da doença na perspetiva de não causar estigma, de 

ouvir e agir sem preconceitos” referiu a Presidente da SPLS, Professora 

Doutora Cristina Vaz de Almeida. 

Também para a Enfermeira Susana Ramos, especialista na segurança do 

doente e Vice Presidente da SPLS, “ é necessário atender às questões nefastas 

que o estigma pode provocar na própria segurança dos cuidados, e por isso é 

importante abrir ao debate público” 

O Médico José Feliz, Sócio Fundador da SPLS e Conselheiro do Conselho 

Científico da SPLS relatará o perfil e sintomas da doença Variola dos macacos, 

ou MonkeyPox e o médico Francisco Silva  reforça a necessidade de se 

“observar a doença na perspetiva dos comportamentos de risco e não pelas 

pessoas que têm a doença. Este é um dos passos principais para se gerir a 

questão de saúde pública”. 

A Professora Isabel Fragoeiro, presidente do Conselho Científico da SPLS e 

presidente da Escola Superior da Madeira, recorda “as várias ameaças à saúde 

pública que têm existidos nos últimos tempos e que perigam a saúde mental 

do cidadão”. 
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O evento contará ainda com a especialista de comunicação em Saúde, Drª 

Vânia Lima, que apresentará os passos de uma comunicação de risco, como 

são estes casos como a pandemia de Covid-19 ou esta de Varíola dos macacos. 

Como é essencial a “voz dos utentes” o evento integra a Ativista Laetícia, 

Assessora do GAT, Gabinete de Ativistas em Tratamento. 

Neste sentido e com a sua missão de esclarecer, promover uma maior literacia 

em saúde e fazer face a esta nova emergência de saúde pública mundial, a 

Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde- SPLS - e um conjunto de 

especialistas, vai debater, no dia 4 de agosto pelas 21:00 o ponto 1.b. das 

recomendações da OMS que visam: 

Planear e/ou implementar intervenções para evitar a estigmatização e 

discriminação contra qualquer indivíduo ou grupo populacional que possa ser 

afetado pela varíola, com o objetivo de prevenir a transmissão não detetada do 

vírus da varíola dos macacos.  

Convida-se o público a participar e a comentar durante o evento. Todas as 

vozes serão ouvidas 

O programa integrará os seguintes Oradores: 

 

Moderação: Presidente da Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde – 
SPLS, Cristina Vaz de Almeida 
José Feliz  
Médico de Família 
Docente no Instituto Universitário Egas Moniz  
Conselheiro do Conselho Científico da SPLS 
Sinais e sintomas 
Francisco Silva 
Médico de Família 
Os Comportamentos de risco 
Susana Ramos 
Enfermeira especialista em Segurança do Doente e Patient Advocacy. Vice 
Presidente da SPLS 
Quando o estigma torna insegura a prestação de cuidados  
Isabel Fragoeiro 
Presidente do Conselho Científico da SPLS  
Presidente da Escola Superior de Saúde da Madeira 
Especialista em Saúde Mental 
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A Saúde mental e as questões relacionadas com as crises de saúde 
públicas e com o estado do mundo 
Rui Nogueira 
Médico de família 
Presidente da Mesa da Assembleia Geral da SPLS 
Ex Presidente da APMGF 
A proximidade do médico de família para a compreensão do utente, da 
família e da comunidade 
Laetitia  
Assessora do GAT – Grupo de Ativistas em Tratamento 
A perspetiva dos utentes. Em voz própria: os ativistas 
Vânia Lima 
Especialista em comunicação em saúde 
Diretora da Onya Health 
Como fazer uma boa comunicação do risco em saúde, em questões de 
saúde pública 
Debate com o público. Aberto a intervenções. 
Acesso ZOOM:  

Haverá lugar a debate com o público. 

 

Entrar na reunião Zoom 

https://us06web.zoom.us/j/87451035740?pwd=T2ZNTlgyK1FWYnppSFFG

ZW5HQVRCdz09 

ID da reunião: 874 5103 5740 

Senha de acesso: 178990 

Uma organização: 

Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde 

 
ONYA 

BATE  

https://us06web.zoom.us/j/87451035740?pwd=T2ZNTlgyK1FWYnppSFFGZW5HQVRCdz09
https://us06web.zoom.us/j/87451035740?pwd=T2ZNTlgyK1FWYnppSFFGZW5HQVRCdz09

