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ISPUP PROMOVE DEBATE
PÚBLICO PARA COMEMORAR
O DIA MUNDIAL DA SAÚDE
A 7 de abril comemora-se, anualmente, em todo o mundo, o Dia Mundial da
Saúde. Para assinalar a data, o Instituto de Saúde Pública da Universidade
do Porto (ISPUP) realizou uma sessão de debate, encabeçada por especialistas de diferentes áreas da saúde, centrada no tema que a Organização
Mundial de Saúde (OMS) escolheu para este ano – Doenças transmitidas
por vetores – sob o alerta "Pequena picada, grande ameaça".
DR

A sessão, que decorreu no dia 7 de abril
no ISPUP, teve como objetivo contribuir
para a consciencialização da importância
das Doenças transmitidas por vetores junto
da sociedade civil, esclarecendo os tópicos
centrais que definem os contornos destas
doenças e discutindo o contributo dos nossos cientistas nesta área da saúde global.
Repartiu-se em dois tópicos centrais: o
primeiro, intitulado As Pessoas, focou-se

na forma como as populações encontram
os agentes e os vectores no quotidiano das
suas vidas, movendo-se entre locais ou entre
eco-sistemas, já o segundo – Os vetores e
os agentes – direcionou-se para as particularidades destes pequenos organismos que
podem causar graves doenças, nomeadamente através das incómodas picadas.
O Dia Mundial da Saúde é celebrado
a 7 de abril desde 1950, uma data que foi
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escolhida pela OMS em 1948, aquando da
organização da primeira assembleia da OMS.
A partir daí, todos os anos a organização
escolhe um tema central que representa uma
prioridade na agenda internacional da OMS e
que deve ser debatido durante as comemorações da efeméride.
As Doenças transmitidas por vetores
são doenças causadas por agentes patogénicos e parasitas em populações humanas.
Anualmente, por todo o mundo, verificam-se mais de mil milhões de casos e mais de 1
milhão de mortes relacionadas com este tipo
de doenças, como a malária, dengue, shistosomose, tripanossomíase, leishmaniose,
doença de Chagas, febre-amarela, encefalite
japonesa e oncocercose ou chikungunia.
Embora possam ser prevenidas recorrendo a medidas simples como usar redes
mosquiteiras, repelentes, ou recorrer à vacinação, as doenças transmitidas por vetores
são responsáveis por mais de 17% de todas
as doenças infeciosas, sendo que mais de
metade da população mundial corre o risco
de as contrair.
Na Região Europeia da OMS têm vindo a
surgir novas doenças deste tipo e algumas
das que foram consideradas como eliminadas
estão a voltar. O movimento das populações, as
mudanças ecológicas, climáticas e ambientais,
a deterioração da situação política e socioeconómica, e a interrupção de ações para prevenir e controlar a transmissão são fundamentais
para este renovado problema de saúde pública.
Importa esclarecer que os vetores são
pequenos organismos, como mosquitos, carraças e caracóis de água doce, capazes de
transmitir doenças infeciosas entre seres
humanos ou de animais para seres humanos vivos, bem como de as transportar de
um lugar para outro, colocando a saúde das
populações em risco. Apenas uma picada
pode transmitir doenças tais como malária,
dengue, chikungunya, febre do Nilo Ocidental,
leishmaniose, doença de Lyme, febre-amarela,
encefalite japonesa, entre outras • Diana Sousa
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INVESTIGAR

DOUTORAMENTO REALIZADO NO ISPUP AVALIA
DESIGUALDADES NA PRESTAÇÃO DE CUIDADOS
DE SAÚDE MATERNA A MÃES IMIGRANTES
A investigadora Lígia Maria Moreira Ferreira de Almeida defendeu, no dia 30 de abril, a sua dissertação de doutoramento intitulada Social Determinants of Health in Pregnancy: The Impact of Migration.
DR

Foram recolhidos dados em todos os
Hospitais de referência da área metropolitana
do Porto e em associações cívicas, para atingir população-alvo: puérperas imigrantes dos
países com maior representação em Portugal
(Brasil, países Africanos de língua oficial

Portuguesa e países do Leste Europeu), bem
como portuguesas (para comparação).
Esta tese concluiu que algumas populações migrantes estão em maior risco de
complicações graves durante a gravidez,
por acesso e utilização reduzida de serviços

de saúde, bem como de assistência de menor
qualidade, resultando numa maior incidência
de resultados de saúde adversos.
Há, por isso, uma necessidade de mudar o
foco da acessibilidade das mulheres imigrantes aos cuidados de saúde, que parece ser,
em grande parte garantida em Portugal, para
assegurar a qualidade do atendimento. Os
dados sugerem ainda que a saúde depende
não só da acessibilidade, mas especialmente
das oportunidades sociais. Uma política
equitativa de saúde pública deve proporcionar aos indivíduos e grupos a igualdade de
oportunidades.
Mesmo com cuidados de saúde tendencialmente gratuitos durante a gravidez, as
mulheres imigrantes são mais propensas a
vigilância pré-natal tardia ou ausente. Têm
uma maior taxa de cesarianas e complicações intraparto. O desconhecimento sobre
alguns aspetos e diferenças culturais e a
comunicação insatisfatória com a equipa de
saúde podem desempenhar um papel importante nestes resultados. • Diana Sousa

PROJETO EPICE-PORTUGAL LANÇA A SUA 6ª NEWSLETTER
Já está disponível a sexta newsletter criada pela equipa do Projeto EPICE – Portugal (Effective Perinatal
Intensive Care in Europe: translating knowledge into evidence based practice). Para a poder consultar, basta
aceder ao menu relativo às ‘Newsletters’ (disponível no site do ISPUP em www.ispup.up.pt) e, seguidamente, clicar em ‘Epice’.
O projeto EPICE é uma cooperação
entre centros hospitalares e académicos, desenhado para contribuir para o
aumento da sobrevivência e promoção da
saúde e qualidade de vida de recém-nascidos muito pré-termo (entre as 22 e as 31
semanas de gestação). O EPICE procura
garantir que o estado da arte do conhecimento científico nesta área é transferido
e aplicado na prática clínica.

A nível nacional, este projeto é coordenado por Henrique Barros, Presidente do
Instituto de saúde Pública da Universidade
do Porto (ISPUP), e decorre em trinta unidades hospitalares, distribuídas por duas
regiões: 13 na Região Norte e 17 na Região
de Lisboa e Vale do Tejo.
No âmbito deste projeto foi possível identificar, em Portugal, 974 casos
(incluindo interrupções médicas da
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gravidez, mortes fetais e nados-vivos),
entre Junho de 2011 e Maio de 2012.
Estas crianças têm vindo a ser acompanhadas e avaliadas desde o seu nascimento, estando agora a decorrer a
segunda observação de follow-up aos 2
anos de idade.
Para mais informações, por favor consulte o website do EPICE - www.epiceproject.eu. • Diana Sousa
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VENCER

INVESTIGADORES
DO ISPUP
PREMIADOS NO
XIII CONGRESSO
DE NUTRIÇÃO E
ALIMENTAÇÃO
Catarina Durão e Antonio Serrano
venceram os primeiros prémios
nas categorias de ‘Melhor
Comunicação Oral’ e ‘Melhor
Poster’, respectivamente, no
XIII Congresso de Nutrição e
Alimentação que se realizou
nos dias 22 e 23 de maio, no
Centro de Congressos da
Alfândega no Porto.

Naquele que é um dos maiores e mais antigos congressos da área da nutrição e alimentação em Portugal, Catarina Durão venceu o
primeiro prémio para ‘Melhor Comunicação
Oral’ com o trabalho ‘Identificação de
padrões alimentares em crianças com 4 anos
de idade’, que é também da autoria de Milton
Severo, Andreia Oliveira, Elisabete Ramos e
Carla Lopes.
Já Antonio Serrano venceu o primeiro
prémio para ‘Melhor Poster’ com o trabalho ‘Fatores sociais e comportamentais que
influenciam a adesão à Dieta Mediterrânica
em adultos jovens’, realizado no âmbito do
projeto EPITeen, com a colaboração de Sofia
Vilela, Elisabete Ramos e Carla Lopes.
O evento, organizado anualmente pela
Associação Portuguesa dos Nutricionistas,
dedicou a edição deste ano ao tema ‘Os caminhos da Nutrição para + Saúde’. • Diana Sousa
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AGIR

CONSELHO CONSULTIVO DO ISPUP
PROMOVE 1ª REUNIÃO PARA
DEBATER A SAÚDE PÚBLICA
O Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto (ISPUP) promoveu, no dia 24 de março, a 1ª reunião do seu Conselho Consultivo, para
o qual foram convidados membros de todas as unidades orgânicas da
Universidade do Porto (U.Porto). O objectivo passa por debater questões
de Saúde Pública transversais a toda a comunidade da Universidade.
Este órgão destina-se a colaborar na
definição de estratégias para incentivar o
ensino e a investigação da contemporânea
saúde pública, na melhor maneira de assegurar áreas emergentes para prestação de
serviços à comunidade e de apoio à tomada
de decisão em saúde, rentabilizando recursos e promovendo respostas inovadoras e
altamente competitivas.
Aproveitando a perspectiva multiforme
das diferentes unidades orgânicas da U.

Porto, pretende-se fazer uso da visão e das
prioridades das ciências que as diferentes
unidades orgânicas cultivam, uma vez que
se assumem como entidades indispensáveis
para a construção final do conhecimento e
da prática que caracterizam, na academia e
no terreno prático, a saúde pública.
O Conselho Consultivo deverá reunir três
vezes por ano, para debater temas de interesse para a toda a comunidade U.Porto, na
área da Saúde Pública. • Diana Sousa
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AGIR

ISPUP ABRE PORTAS À UNIVERSIDADE JÚNIOR
Durante uma semana, de 30 de junho a 4 de julho, o ISPUP recebeu um grupo de cinco alunas do ensino secundário que vieram de vários pontos do país, para descobrir a importância da Saúde das Populações. O grupo garante
que “foi muito divertido” e que aprendeu “muitas coisas novas”.
DR

Ao longo de toda a semana, as participantes da Universidade
Júnior, organizada pela Universidade do Porto, fizeram uma viagem
pelo mundo da investigação em Saúde Pública conhecendo algumas
das suas áreas fundamentais de atuação. Houve tempo para conhecer os estudos de coortes EPIPorto, EPITeen e Geração 21; descobrir o que é ser participante de projectos de investigação; perceber a importância de temas como a obesidade na adolescência e a
nutrição, a violência no namoro, a saúde reprodutiva, as desigualdades em saúde, os cuidados paliativos ou a comunicação em saúde;
compreender como é feita a georeferenciação de restaurantes, mercearias e cafés, demonstrando a relação entre a obesidade e a proximidade aos locais de fast-food; descobrir o que é a saúde ocupacional, nomeadamente a medicina no trabalho; visitar o Centro de
Diagnóstico Pneumológico de Vila Nova de Gaia, percebendo a relevância da tuberculose; ouvir o relato da experiência de um médico
de saúde pública; entre muitas outras atividades.
Contudo, a experiência não se esgotou na absorção do conhecimento transmitido pelos profissionais que colaboraram na
Universidade Júnior, havendo ainda oportunidade de ir para as ruas
do Porto detetar problemas de saúde pública para depois os discutir.
Na despedida, o grupo de jovens estudantes acredita que a passagem pelo ISPUP e pela Faculdade de Medicina da Universidade do
Porto lhes trouxe “uma aprendizagem maior, com um conhecimento
maior”, fazendo perceber o que é a Saúde Pública e a Epidemiologia
porque descobriram “um bocadinho de todas as áreas em que toca
e o quão grande é”. • Diana Sousa

Em abril, o ISPUP acolheu uma reunião da Associação
de Escolas de Saúde Pública na Região Europeia (ASPHER),
em que se discutiu a necessidade de fomentar o “Public
Health Workforce Development”.
O evento, que decorreu à porta fechada, contou com a
presença de Fernando Leal da Costa, Secretário de Estado
Adjunto do Ministro da Saúde.
Em destaque estiveram as seguintes temáticas:
• European Action Plan for Strengthening PH Capacities
and Services
• Public health workforce capacities planning
• Networks of excellence amongst schools of public
health
• Lifelong learning (LLL)/Continuing Professional
Development (CPD) and certification/qualification
systems
• Organisation of Public Health in Portugal
• Increasing the quality of public health education/
training
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FOTOGALERIA — CURSOS INTENSIVOS ISPUP

Curso Applied Bayesian Modelling
19 e 20 de maio

A formação foca-se na implementação prática dos
métodos usando a linguagem de programação R e
pacotes relacionados.

Trevor Bailey, Professor da Faculdade de Engenharia,
Matemática e Ciências Físicas da Universidade de
Exeter.

Curso Geographic Information System
21 a 24 de maio

O curso aborda conceitos básicos de cartografia, de
georeferenciação e de análise espacial de dados de
saúde.

6

Os alunos aprendem a utilizar os Sistemas de
Informações Geográficas (SIG) e os GPS, nas análises
de dados de saúde e ambiente.

NEWSLETTER ISPUP N.º 3 | INSTITUTO DE SAÚDE PÚBLICA DA UNIVERSIDADE DO PORTO

FOTOGALERIA — CURSOS INTENSIVOS ISPUP

Curso Understanding Clinical Trials
26 a 28 de maio

Durante o curso são abordados os aspetos metodológicos e estratégicos mais importantes no desenho e
execução de ensaios clínicos.

Ana Azevedo é a Investigadora do ISPUP responsável
pelo Curso.

Curso Nutritional Epidemiology
29 a 31 de maio

Um dos objectivos do curso passa por compreender os
conceitos e métodos relacionados com a avaliação e
aplicação de determinantes nutricionais em saúde.

Os alunos realizaram trabalho de grupo e participaram
na discussão de aspectos metodológicos tendo em
conta a relação entre alimentação e saúde.
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FOTOGALERIA — CURSOS INTENSIVOS ISPUP

Curso Infectious Diseases in Europe: HIV and Hepatitis
2 a 4 de junho

O curso incide sobre o HIV e a hepatite e é liderado por
especialistas portugueses e estrangeiros, bem como
por membros da comunidade que apresentam as últimas questões relativas a estas duas doenças infeciosas.

Um dos objetivos passa por debater, discutir e descobrir
por que duas infeções evitáveis e tratáveis continuam a
ser os principais problemas de saúde pública na Europa,
apesar das intervenções e políticas nacionais e regionais
para prevenir, tratar e, eventualmente, eliminá-las.

Curso Health Systems Methods and Current Research
4 a 6 de junho

Este curso tem como objetivo fornecer uma base para
entender melhor como reforçar a qualidade das políticas
de saúde e dos sistemas de pesquisa, bem como os
próprios sistemas de saúde.
8

As sessões contam com a participação de investigadores da Universidade de BRAC, do Centro de
Colaboração da OMS na Universidade de Copenhaga e
da Universidade do Porto.
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FOTOGALERIA — CURSOS INTENSIVOS ISPUP

Curso Introduction to Biostatistics and its applications in
Clinical and Epidemiological Research
11 a 13 de junho e de 16 a 20 junho

O curso destina-se a profissionais da área da saúde
que pretendam desenvolver a capacidade crítica na
análise estatística de dados de investigação clínica e
epidemiológica.

O objetivo passa por proporcionar conhecimento e compreensão em estatística descritiva e conceitos básicos
em estatística inferencial, frequentemente utilizados
em investigação clínica e epidemiológica.

Curso Advanced on Biostatistics and its applications on
Clinical and Epidemiological Research
2 a 4 de julho e de 7 a 11 de julho

Este é um curso de nível avançado, pensado para profissionais da área da saúde que pretendam aprofundar
conhecimentos de estatística no desenvolvimento da
sua atividade científica e profissional.

Os alunos que pretendam frequentar o curso devem
evidenciar conhecimentos de análise estatística
ou ter frequentado algum curso de ‘Introduction to
Biostatistics’.
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European Conference on
Hepatitis C
and Drug Use
Berlin 23-24 October 2014
Need for action:
End the silence on
Hepatitis C
The considerable and increasing burden of HCV
across Europe is rarely reflected in awareness or
attention to the issue. However, this is about to
change. Highly effective new treatments are being introduced and there is a growing recognition
that truly inclusive testing and treatment policies
need to be established now.
One of the highlights during the conference will
be the presentation of the 'Berlin Declaration',
a pressing call to national and European policy
makers, to ensure better access and quality of
HCV treatment for the most marginalised groups
and individuals.
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REENCONTRAR

O ISPUP CONDUZ A UM “DESEMPENHO
CIENTÍFICO DE EXCELÊNCIA”
Miguel Camões licenciou-se em
Educação Física e Desporto no
Instituto Superior da Maia (ISMAI)
inspirado pelo seu passado desportivo, mas desde logo se interessou
pela área da saúde. Lecionou no
ensino regular e avançou para o
ensino superior, no qual se mantém. A passagem pelo Programa
Doutoral em Saúde Pública do
ISPUP decorreu entre 2005 e 2010,
uma experiência que considera
“determinante” porque “levou à
abertura de novas oportunidades
em termos profissionais”.
Foi depois de realizar a monografia de
licenciatura enquadrada na área da saúde que
“surgiu o interesse em prosseguir a formação
nesta área específica, onde as variáveis exercício e alimentação assumiam grande relevância”. Fez uma pós-graduação em Physical
Activity Epidemilogy, Fitness and Health, na

School of Kinesiology and Health Sudies na
Queen’s University, em Kingston, no Canadá,
e decidiu optar pelo Programa Doutoral em
Saúde Pública do ISPUP por considerar que
oferece “reconhecimento a nível prático e
científico, disponibilizando todas as condições para ter sucesso”.
Miguel Camões acredita que o ISPUP é
uma “instituição de elevada exigência formativa e profissional” que apresenta “investigação e ensino de referência”, capaz
de proporcionar um “perfeito enquadramento técnico-prático e científico”. Para
ter sucesso no trabalho desenvolvido ao
longo doutoramento – que culminou com
a apresentação da tese intitulada Efeito da
Atividade Física e da Alimentação na incidência de Obesidade e Hipertensão: um
estudo de coorte – foi necessário “uma
dedicação exaustiva em termos formativos”,
bem como “uma contribuição prática efetiva” para dar resposta à “grande exigência
dos docentes e investigadores”, acrescenta.

ENCENAR

‘DO LUGAR ONDE OS HOMENS NÃO
PÁRAM’ FOI A SEGUNDA EXPOSIÇÃO
DE 2014 NO ISPUP
‘Do lugar onde os homens não páram’ é o título da segunda exposição,
criada por alunos da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto
(FBAUP), a estar patente, na Galeria Painel do Instituto de Saúde Pública
da Universidade do Porto (ISPUP).
Pedro Huet e Marco Fidalgo desafiam o
espaço da galeria com formalizações plásticas que problematizam a experiência do lugar
e as suas representações. Fotografia, vídeo,
desenho, som e assemblage caracterizam
a diversidade disciplinar que estes autores
abordam nas suas interrogações do Mundo.
A (im)espacialidade que Huet encontra entre
a cidade do Porto e Viena ou a experiência
respigadora dos caminhos de Santiago, de

Fidalgo, serão fortes motivos para uma visita
atenta da exposição nos próximos dias.
Organizada pela FBAUP em parceria
com o ISPUP, ‘Do lugar onde os homens não
param’ é desenvolvida no âmbito do programa de artes plásticas – Galeria Painel –
que tem vindo a ser promovido pelo ISPUP
em parceria com a FBAUP, desde 2012. A
obra esteve de portas abertas ao público de
23 de abril a 22 de maio. • Diana Sousa

NEWSLETTER ISPUP N.º 3 | INSTITUTO DE SAÚDE PÚBLICA DA UNIVERSIDADE DO PORTO

Para o antigo aluno do ISPUP, importa
salientar que os docentes e investigadores
do Instituto são uma referência para os estudantes tanto a nível prático, como a nível de
desempenho científico, “conduzindo a um
desempenho científico de excelência”.
Atualmente, é Professor Adjunto na
Escola Superior de Desporto do Instituto
Politécnico de Viana do Castelo, assumindo
responsabilidade letiva no 1º ciclo (licenciatura) e 2º ciclo (mestrado), na área de
Intervenção na comunidade ao nível das
crianças, adultos e idosos: exercício e saúde.
No entanto, não esquece a sua passagem
pelo ISPUP. “É uma família... passamos muito
tempo juntos, que bem aproveitado, leva ao
sucesso”, recorda. • Diana Sousa

SOBRE O PROGRAMA
DE ARTES PLÁSTICAS
– GALERIA PAINEL
O programa de artes plásticas
resulta da parceria estabelecida
entre o Instituto de Saúde Pública
da U.Porto e a Faculdade de Belas
Artes da U.Porto, com o objetivo
de estimular a exibição regular de
reportório de matriz pluridisciplinar.
A programação pretende-se diversa,
rigorosa e participativa, para além de
desejar contribuir para a fomentação
de um espírito de debate, partilha
e experimentação das práticas
artísticas contemporâneas, tanto
na Universidade, como na cidade do
Porto. Estabelecer uma ligação
entre a Arte e a Saúde Pública é
também uma preocupação que
está sempre presente, embora nem
sempre seja exposta a olho nu.
Desta forma, o programa cultural
impulsiona a promoção
de artistas recém-licenciados ou
ainda estudantes da U.Porto.
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