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o que é a UFP 
e o PASOP?
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o PasoP - Projeto ambulatório de saúde oral 
e Pública da Universidade Fernando Pessoa 
foi concebido para responder a três propósitos 
essenciais: um propósito pedagógico, um 
propósito cívico e um propósito social.

Na sua dimensão pedagógica, o projeto permite 
aos alunos dos vários cursos de saúde, de medicina 
dentária, de enfermagem, de fisioterapia, 
de terapia da fala, das análises clínicas, uma 
aprendizagem em situação real de contato com 
um público diversificado, em espaços públicos, 
em escolas ou em instituições de solidariedade 
social, assim testando e complementando os 
conhecimentos adquiridos em sala de aula, através 
da realização de rastreios, de aconselhamento e 
de registos de indicadores de saúde, com os quais 
vamos constituindo uma base de milhares de 
dados disponíveis para análises em monografias 
de licenciatura, em dissertações de mestrado ou 
em teses de doutoramento.

Na sua componente cívica, o projeto possibilita 
aos alunos, não raras vezes, um sobressalto 
cidadão e o desenvolvimento da consciência 
solidária pelo contato com graves carências 
higiénicas e de saúde individual e pública, além 
de económicas, não apenas em localidades mais 
interiorizadas mas também nas periferias urbanas, 
especialmente refletidas em crianças e em idosos 
institucionalizados.Na sua vertente social ou de 
extensão universitária comunitária, o Projeto 
ambulatório tem uma nítida visão preventiva e de 
educação para a saúde, sensibilizando as pessoas 
para a responsabilidade de investirem em saúde, 
para não terem de gastar tanto com a doença.
a tripla dimensão do PasoP ilustra, de forma 
clara, a idiossincrasia da Universidade Fernando 

Pessoa como instituição fundacional apostada na 
qualidade e utilidade do ensino e na formação 
cívica e humana dos seus alunos: universidade 
sintonizada com o seu tempo, preocupada com 
o futuro do país e com apurado sentido de 
responsabilidade social.

o PasoP é, por isso, um elemento relevante 
de benchmarking para a Universidade Fernando 
Pessoa, mas tem sido também, e queremos que 
seja cada vez mais, um aliado da política cidadã 
e de responsabilidade social das instituições e 
das empresas que olham saudavelmente para 
a economia do futuro como a instância onde à 
remuneração justa do capital terá de corresponder, 
inevitavelmente, a remuneração justa do 
trabalho, acompanhada pelo respeito à dignidade 
da pessoa, fomentando a compatibilidade entre o 
emprego e a vida em família, prestando atenção 
e apoio à formação e à educação cultural ao 
longo da vida, preocupando-se com o bem estar 
físico e mental das pessoas que são, afinal, o 
motor e o motivo da economia, que o mesmo é 
dizer da nossa organização em sociedade.

o PasoP está, pois, na cadeia da dignidade 
da pessoa, contribuindo para o seu bem estar 
físico e mental. Por isso, acrescenta valor. Valor 
intangível, é fato, mas o sucesso das instituições 
e das empresas faz-se também muito de 
intangibilidades.
Portanto, apoiar o PasoP é investir no futuro!

salvato Trigo
Presidente

da Fundação Fernando Pessoa
reitor da universidade

Fernando Pessoa



a importância
dos diferentes rastreios

O projecto decorre de Outubro a Julho.
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Colesterol / Glucose
a glicose é a principal fonte de energia do 
organismo. Porém, quando em excesso, pode 
induzir várias complicações metabólicas, como 
a diabetes mellitus, a qual é caracterizada por 
um aumento anormal de glicose (ou açúcar) 
no sangue. 

o colesterol é um lípido (gordura) que está 
presente em alimentos de origem animal 
(carne, leite, ovos, …). Também é sintetizado no 
organismo humano, desempenhando funções 
essenciais, como a produção de vitamina D. 
No entanto, o excesso de colesterol no sangue 
é prejudicial e aumenta o risco de doenças 
cardiovasculares.

Na população portuguesa tem-se verificado 
um acréscimo de comportamentos de risco, 
nomeadamente do sedentarismo e dos 
desequilíbrios nutricionais, o que tem levado 
a um aumento das patologias endócrinas e 
cardiovasculares. o aumento das concentrações 
plasmáticas de glicose e de colesterol tem 
sido significativo na nossa população, sendo 
importante manter uma vigilância sobre a 
sua saúde e sensibilizar para a prática de uma 
alimentação saudável e de exercício físico.

Medicina Dentária
A saúde oral não identifica só a patologia 
dentária mas também a da mucosa oral e 
de todas as estruturas anexas da cavidade 
oral. O objectivo é rastreio e a identificação 
de situações que, se não forem devidamente 
encaminhadas, podem condicionar a vida do 
indivíduo.

Osteoporose
a osteoporose é um distúrbio osteometabólico 
caracterizado pela diminuição da densidade 
mineral óssea, levando a um aumento da 
fragilidade esquelética e do risco de fraturas. 
o rastreio desta patologia e o conhecimento 
dos fatores de risco tornam-se assim 
fundamentais no diagnóstico e prevenção de 
complicações que afectam a qualidade de 
vida da pessoa.

Terapia da Fala
a realização de rastreios ao nível da terapia 
da fala é fundamental na deteção precoce 
de perturbações da comunicação, permitindo 
uma intervenção atempada e eficaz e a 
redução de fatores de risco que agravem os 
quadros apresentados.

No caso específico da população infantil, 
as perturbações da fala e da linguagem 
apresentam uma elevada prevalência, 
e têm como consequência o insucesso 
escolar, social e emocional, o que reforça a 
importância deste rastreio.

as áreas englobam:
• Fala incluindo aspectos relacionados com a 

articulação dos sons da fala, voz e a fluência 
do discurso, assim como os aspetos estruturais 
subjacentes a esta funções oro-faciais;

• linguagem nas componentes semântica, 
fonológica, morfossintática e pragmática, 
ao nível compreensivo e expressivo;

• deglutição dificuldades em mastigar e 
em engolir.



a equipa que 
move o PASOP
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GeSTãO

Jacinto Durães
gestor

andreia Macedo
administrativa

José Vasconcelos
transporte e logística

MeDiCinA DenTáriA

Cátia silva Joana ascensão

AnáliSeS ClíniCAS

Catarina sousa

TerAPiA DA FAlA

sara oliveira Lee-ann Diogo Marisa santos Lurdes Borges

eqUiPA De enFerMAGeM

Joana Monteiro Manuela Tavares Sofia Azevedo



resultados
já alcançados pelo PASOP
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Concelhos
em Portugal
onde o PASOP 
efectuou rastreios
até 2013
(por ordem alfabética)

1 Albufeira 2 Amarante
3 Arcos de Valdevez 4 Arouca
5 Aveiro 6 Baião 7 Barcelos 
8 Beja 9 Braga 10 Caminha
11 Campo Maior 12 Cartaxo 13 Cascais
14 Castanheira de Pêra 15 Castelo Branco
16 Castelo de Paiva 17 Cinfães 18 Coimbra
19 Ermesinde 20 Espinho 21 Fafe 22 Fátima
23 Felgueiras 24 Figueira da Foz 
25 Fundão 26 Gondomar 27 Gouveia
28 Guarda 29 Guimarães 
30 Lamego 31 Leiria 32 Lisboa
33 Maia 34 Matosinhos 35 Melgaço
36 Mirandela 37 Monção 38 Oeiras 39 Ovar 
40 Paços de Ferreira 41 Paredes de Coura
42 Penafiel 43 Peso da Régua 
44 Ponte da Barca 45 Ponte de Lima
46 Porto 47 Póvoa de Varzim
48 Resende 49 S. João da Madeira
50 Santa Maria da Feira 51 Santarém
52 Santo Tirso 53 Sintra 54 Torres Vedras
55 Valença do Minho 56 Viana do Castelo
57 Vila do Conde 58 Vila Nova de Cerveira
59 Vila Nova de Famalicão
60 Vila Nova de Gaia 61 Vila Verde 62 Viseu



PASOP 
em Angola
1 Luanda
2 Caxito 3 Catete 4 Lobito
5 Benguela
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5
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2
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• nº de instituições onde  
decorreram acções do PASOP

• nº de alunos que  
participaram no PASOP
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• nº de utentes
   rastreados pelo PASOP

• nº de rastreios
   efectuados
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porquê associar-se 
ao PASOP
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Especialmente orientado para a saúde 
Pública, o PasoP proporciona uma 
oportunidade de contribuição para a 
Educação para a saúde, actuando sobre 
a prevenção dos riscos que conduzem 
à doença, através dos rastreios a 
realizar. Garantindo uma correcta 
aplicação do financiamento doado, 
o PasoP proporciona a obtenção de 
benefícios fiscais ao abrigo da Lei do 
Mecenato, conduzindo ao reforço da 
imagem institucional e à criação de 
valor acrescentado, pelo envolvimento 
com a sociedade Civil e minimização 
das questões que a afectam, através 
do reforço de hábitos de vida saudável 
e da prevenção dos riscos que possam 
conduzir à doença.

o PasoP já concretizou 135.500 
rastreios efectuados em 99 localidades 
diferentes.

• Compromisso com a Comunidade e 
Responsabilidade Social;

• Contributo para a Educação para a 
Saúde;

• Reforço da imagem 
institucional;
• Criação de valor 

acrescentado e vantagem 
competitiva;
• Reforço da sua imagem 

junto dos 
Colaboradores.

DOADORES E MECENAS

COMUNIDADEALUNOS

• Incentivar à criação de hábitos 
de vida saudável;

• Proporcionar acesso a 
diagnósticos;

• Apoio a públicos economicamente 
desfavorecidos;

• Apoio a crianças e jovens com 
dificuldades de aprendizagem e 

insucesso;

• Vertente prática essencial 
para o futuro profissional;
• Desenvolvimento de competências 

técnicas em contexto real;
• Contacto com 

públicos-alvo 
desfavorecidos.



testemunhos
Adaptados do livro “10 anos, 10 entrevistas”

aconteceu muitas vezes, no âmbito da actividade do 
PasoP, encontrarmos pessoas que, medidas as suas tensões 
arteriais, estavam em situação de limite, de risco de vida. 
Houve casos de hipertensão limite, a qual sendo silenciosa 
não permite que o utente se aperceba do perigo que corre. 
essas situações foram sinalizadas e encaminhadas para 
centros de saúde ou médicos de família.

Salvato Trigo 
Reitor da UFP e Mentor do PASOP
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No PasoP, eu já ouvi histórias que me 
fizeram rir e histórias que me fizeram 
chorar...
Durante um rastreio, uma senhora 
diagnosticada com osteoporose 
confidenciou-nos que não tinha condi-
ções económicas para comprar leite com 
regularidade, pelo que um litro de leite 
deveria durar-lhe para uma semana pelo 
menos, sendo que em alguns momentos 
poderia durar um mês. assim que a 
utente se dirigiu ao meu local de rastreio, 
perguntei-lhe se bebia leite, questão à qual 
me respondeu informando que juntava água 
ao leite, dado que não tinha possibilidade 
de comprar mais. Nesse momento, solicitei 
à utente que aguardasse um minuto e 
reportei a situação às assistentes sociais, que 
desconheciam a situação por completo. Por 
ter sido relatada esta situação, foi possível 
que a utente passasse a integrar a lista de 
moradores que recebem o cabaz alimentar 
fornecido pelo Centro social.

É muito gratificante ver que em apenas oito 
horas conseguimos ajudar tantas pessoas…! 
Penso que as pessoas gostavam de ter mais 
possibilidades para ir mais vezes ao médico. 
Noto que não se sentem tão apoiadas quanto 
necessitam e reparo também que o rastreio 
lhes proporciona a atenção que gostavam de 
receber por parte do médico de família.

Catarina Sousa
Análises Clínicas e Saúde Pública

Durante o Euro 2004, em Guimarães, 
estávamos na rua a proceder a um rastreio 
às populações quando surge um senhor, com 
um aspeto robusto e bastante corado, que 
inicialmente não se mostrou interessado em 
fazer o rastreio, pois tinha bilhete para o jogo 
de futebol que começaria daí a meia hora.

acabámos por convencê-lo e aquando da 
primeira observação da tensão arterial, 
a surpresa foi enorme, já que a primeira 
amostra era altíssima! Foi nesse momento 
que o inquirimos sobre a sua rotina clínica, 
ao que nos respondeu que era mecânico, que 
tinha uma cervejaria e que, até ao momento, 
nunca havia tido nenhum problema de saúde. 
Realizou-se uma segunda medição da tensão 
arterial e os valores mantinham-se. o médico 
resolveu então usar o aparelho de medição 
arterial de mercúrio, para ter a confirmação 
de que aqueles valores estavam corretos. 
Entretanto, obtivemos os dados do colesterol 
e de diabetes e estes ultrapassavam tudo 
aquilo que imaginávamos…!

a partir daquele momento, o PasoP era 
responsável pela sua saúde e embora não o 
impedíssemos de ir ao futebol, passaria pelo 
hospital antes do início do jogo. ao chegar 
ao Hospital de Guimarães, confirmou-se 
que o utente estava muito perto de sofrer 
um aVC. ainda hoje, por altura do Natal, 
envia-nos uma mensagem de agradecimento.

Jacinto Durães
Gestor



mecenas
& parceiros
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enTiDADeS qUe TAMbéM APOiArAM eSTe PrOJeCTO

https://pasop.ufp.pt:444/Patrocinadores.aspx

lAbOrATóriO
kinbACelAr

Jb - FernAnDeS
FUnDAçãO
rOCkeFeller



fotografias
do projecto
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PasoP
projecto ambulatório
de saúde oral e pública

Praça 9 de Abril 349 • 4249-004 Porto
tel. 22 507 13 29 • fax. 22 550 82 69
jacintod@ufp.edu.pt • andreia@ufp.edu.pt


