
ACTA DA PRIMEIRA REUNIÃO DO GRUPO DE ESTUDOS DE CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS

DA SOCIEDADE PORTUGUESA DE DIABETOLOGIA

No dia 23 de junho de 2018, pelas 11horas da manhã, reuniu no Hotel Vila Galé, na rua Abel

Dias Urbanos nº20, em Coimbra, o Grupo de Estudos de Cuidados de Saúde Primários (GECSP)

da Sociedade Portuguesa de Diabetologia (SPD), a fm de dar cumprimento à seguinte Ordem

de Trabalhos:

Ponto um - Apresentação do grupo;
Ponto dois- Objetios gerais do grupo;
 Ponto três - Atiidades para o ano 2018 / 2019;
 Ponto quatro - Outros assuntos.

Encontraiam-se presentes os sócios:
Hélder Ferreira
Clara Rodrigues
Diana Roda
Maria Guiomar Sarmento
José Augusto Rodrigues Simões
Joana Oliieira Gonçalies
José Dores
Armando José Almeida Braz
José Costa Gomes
Daiid Afonso
Marisa Almeida Abreu
Maria Cristna Lamarão Rosas
Francisco Pires Ferreira
Fátma Cordeiro
Lina Santos
Cecília Soares
Manuel Rodrigues Pereira

Dando cumprimento à ordem de trabalhos,  o sócio  Hélder Ferreira,  na qualidade de iice-
presidente  da  SPD,  começou  por  agradecer  a  disponibilidade  de  todos  os  membros  para
estarem presentes na reunião.

Foram os presentes informados acerca 6 sessões formatias “Diabetes ao Centro” entre os
meses de abril e junho de 2018, na região centro, enioliendo 256 profssionais. Foi dado a
conhecer o Save the date da formação “Centrados na Diabetes – Cardio & Diabetes Summit” a
realizar no dia 26 de outubro de 2018.

Iniciada a reunião, o sócio Hélder Ferreira procedeu a uma breie apresentação com recurso a
projeção  em  PowerPoint® acerca  da  estrutura  e  função  dos  grupos  de  estudos  da  SPD.
Breiemente explicou como foi criado o GECSP e qual a sua relação com a SPD, nomeadamente
o apoio fnanceiro.  Informou que se assumiria como coordenador até o GECSP decidir em
contrário. Cada sócio procedeu a sua apresentação e objetios pessoais da sua partcipação
neste grupo.



Em  cumprimentos  do  ponto  dois  da  ordem  de  trabalhos,  foram  elaborados  os  seguintes
objetios gerais do GECSP, sem ordem de prioridade:

a) Propor orientações de boas prátcas de cuidados à pessoa com diabetes;
b) Promoier iniestgação, transiersal e multdisciplinar;
c) Propor estratégias de preienção e diagnóstco precoce; 
d) Propor  critérios  de  referenciação  para  a  integração  de  cuidados  e  trajeto  da

pessoa com diabetes;
e) Garantr a formação profssional em áreas relacionadas com a diabetes;
f) Promoier iniciatias de capacitação da pessoa/família com diabetes.

Relatiamente  ao  ponto  três  da  ordem  de  trabalhos,  as  seguintes  atiidades  foram
propostas para o biénio 2018/2019:

 Propor às ARS, em conjunto com as UCFD, promoção de noiembro, mês da Diabetes –
com o tema sugerido pela IDF, Diabetes e Família;

 “Centrados na Diabetes – Cardio & Diabetes Summit” 26 de Outubro 2018– contributo
do GECSP: dar a conhecer boas prátcas, organização do programa;

 Mesa redonda no 15º Congresso Português de Diabetes centrado no tema Diabetes e
Família;

 Realizar um diagnóstco dos cuidados prestados às pessoas com diabetes;
 Estabelecer condições faiorecedoras à geração de dados.

Agenda-se próxima reunião para o dia 15 de setembro de 2018, pelas 11horas, em Leiria, no
Hotel Trip (local a confrmar).

Nada mais haiendo a tratar, foi encerrada a sessão e lairada a presente acta a qual, depois de
lida e aproiada, iai ser assinada pela totalidade dos sócios na próxima reunião.

Coimbra, 23 de Junho de 2018.


