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Editorial
Há duas décadas que na U. Porto se iniciou o percurso na
pós-graduação em saúde pública. Foi desenhado como uma
colaboração entre diferentes estruturas da Universidade, que
no seu conjunto contribuíam para completar o espaço disciplinar da saúde pública, e também uma colaboração com as
estruturas e os profissionais de saúde que traduzem o conhecimento em acção. Muito se evoluiu ao longo dos anos, numa
curva de aprendizagem ainda longe de um desejável planalto. Há que integrar mais pessoas, departamentos, áreas e
saberes, garantindo com qualidade as respostas exigidas no
âmbito do esforço organizado com que as sociedades pretendem assegurar a saúde das populações.
A criação do Instituto de Saúde Pública da U.Porto (ISPUP) foi
certamente um marco nesse caminho: inspirou-se no contributo
de centenas de estudantes, nos anseios que lhes pressentimos,
na informação que a sua posterior actividade nos trazia de volta.
Mas também no desejo de construir um lugar específico para
uma área carenciada no nosso espaço de educação superior e
de treino profissional, desafiante na sua complexidade e atraente
por permitir uma tradução evidente do conhecimento em ganhos de saúde, colocando o público no centro das preocupações.

O Instituto idealizou-se por isso como um lugar de encontro
onde se possam desenvolver as áreas fundamentais da saúde
pública, no que têm de específico para informar a arte de resolver
problemas, que afinal define a saúde pública. Mas queremo-lo com
uma forte componente de competitividade científica, expressa na
qualidade da sua produção, medida em publicações e teses, e na
influência que exerça informando as escolhas em saúde.
Queremos fazer do ISPUP uma grande Escola de Graduação
em Saúde Pública. Para isso é indispensável a qualidade dos
seus estudantes, passados e presentes, embaixadores essenciais na sua presença atenta, no seu olhar crítico, no seu contributo exigente. E a dedicação e qualidade do grupo de docentes
e investigadores que vivem o quotidiano do ISPUP, que já o tornaram numa referência óbvia. Vamos seguramente prosseguir
um projecto de crescimento que se centra no avançar da inovação, no traduzir da saúde pública para o público, em internacionalizar definitivamente o nosso espaço de influência e treinar
as novas gerações de cientistas da saúde pública.
Esta newsletter, que agora lhe chegará regularmente, é
mais um instrumento de comunicação com todos os que fizeram e fazem viver o ISPUP. Por isso, tanto quanto informar e
lembrar a vida que se vai criando no nosso edifício pretendese fazer nela também eco da voz dos alumni, dos profissionais
de saúde pública e da comunidade que servimos. •
Henrique Barros

23% dos portugueses inquiridos revelaram ter adormecido ao volante pelo menos uma vez nos últimos 2 anos
e, destes, 8% reportaram ter tido um acidente de trânsito
como consequência. Estes são alguns dos resultados do
Wake-up Bus Sleep Study, um estudo europeu sobre sonolência ao volante, coordenado por Marta Gonçalves, psiquiatra e estudante de doutoramento em Saúde Pública no
ISPUP, e cuja análise estatística e produção do respectivo
relatório técnico ficou também a cargo do Instituto.
Através de um questionário online feito em 19 países
europeus (Alemanha, Áustria, Bélgica, Croácia, Eslovénia,
Espanha, Estónia, França, Grécia, Holanda, Islândia, Itália,
Lituânia, Polónia, Portugal, Roménia, Sérvia, Suécia e
Turquia), este estudo da European Sleep Research Society
e, em Portugal, da Associação Portuguesa do Sono, procurou
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ISPUP analisa sonolência
ao volante na Europa

A equipa da campanha Wake-Up Bus

"Este estudo reforça a importância
do sono ao volante como potencial
causa de acidentes de trânsito."
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estimar e comparar a prevalência de adormecimento ao
volante nestes países, perceber as consequências destes
adormecimentos, a possível gravidade dos acidentes daí
resultantes e também identificar factores associados a uma
maior probabilidade de adormecer ao volante.
Os indivíduos que declararam ter conduzido maior distância no ano anterior (mais de 20 000 km) tiveram maior
risco de adormecer ao volante, sendo que o risco de adormecer ao volante nos homens foi quase o dobro do encontrado nas mulheres. Para além destes dados, verificou-se
que o risco de adormecer ao volante foi 3 vezes maior nos
indivíduos com probabilidade elevada de apneia obstrutiva
do sono, quando comparados com os que apresentaram
baixa probabilidade desta doença.
Este estudo reforça a importância do sono ao volante
como potencial causa de acidentes de trânsito e permitirá comparar esta realidade entre estes 19 países-alvo do
estudo. É ainda relevante para a identificação de grupos da
população em maior risco de adormecer ao volante.
A apresentação dos resultados deste estudo foi acompanhada por acções no terreno, através de uma campanha que

DR. EGÍDIO SANTOS / ISPUP

Geração 21 é a maior
coorte de recém-nascidos
do Sul da Europa

Actualmente decorre a avaliação dos sete anos

São 8647 as crianças cujo desenvolvimento é acompanhado desde a nascença no âmbito do projecto
Geração 21, estudo do Instituto de Saúde Pública da
Universidade do Porto, que foi recentemente identificado por um artigo como um dos maiores estudos longitudinais (coorte) na Europa a estudar o desenvolvimento pré e pós-natal.
O artigo “Pregnancy and Birth Cohort Resources in
Europe”, publicado na revista Paediatric and Perinatal
Epidemiology, identificou 56 coortes deste tipo a funcionar
em 19 países da Europa, o que representa uma população
em estudo de mais de 500 milhões de crianças. Neste
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passou por vários países europeus. A campanha "Se conduzir
não dê boleia ao sono" teve início no Porto e em Lisboa, no
dia 3 de Outubro, com acções de rua. Além da distribuição
de materiais informativos e rastreios a problemas do sono em
ambos os locais, as acções no Porto contaram com a presença
do eurodeputado Paulo Rangel e, em Lisboa, a apresentação
dos resultados do inquérito foi acompanhada pelo Secretário
de Estado da Administração Interna, Filipe Lobo D’Ávila.
A campanha do “Wake-Up Bus” encontrava-se direccionada para a sensibilização de condutores (profissionais
ou não), sociedade civil e decisores políticos, e levou os
membros da European Sleep Research Society a passar por
dez países europeus. Este autocarro atravessou Espanha,
França, Itália, Eslovénia, Croácia, Áustria, Polónia e Alemanha,
até chegar ao seu destino final: o Parlamento Europeu, em
Bruxelas, onde a delegação foi recebida oficialmente.
Raquel Lucas, a investigadora do ISPUP responsável
pela análise destes dados, acompanhou a comitiva do
Wake-Up Bus Sleep Study neste périplo de sensibilização
pela Europa e na reunião final de apresentação do documento no Parlamento Europeu. •
estudo, a Geração 21 é identificada como a maior coorte a
funcionar nos países do Sul da Europa (Portugal, Espanha,
Itália e Grécia).
A Geração 21 é o primeiro e único estudo deste tipo a ser
realizado em Portugal. Ao acompanhar 8647 crianças nascidas em cinco hospitais públicos na área do Grande Porto
– Hospital Geral de Santo António, Maternidade Júlio Dinis,
Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, Unidade
Local de Saúde de Matosinhos – Hospital Pedro Hispano
– os investigadores pretendem pretendem caracterizar o
desenvolvimento pré e pós-natal, estimando indicadores
de saúde materna e infantil (por exemplo, quantas mulheres fumam durante a gravidez, quantas amamentam os
seus filhos e até que idade ou quantas crianças têm peso a
mais) e também estudar a relação entre características dos
pais e do desenvolvimento perinatal e parâmetros antropométricos e biológicos das crianças, nos seus primeiros
anos de vida.
Em declarações à Agência Lusa, Henrique Barros,
director do ISPUP, professor da Faculdade de Medicina
da U.Porto (FMUP) e coordenador principal deste estudo,
afirma que se trata “de um projecto internacionalmente
reconhecido e que é uma fonte extraordinária de informação para os decisores” porque “tudo fica documentado no
preciso momento em que acontece. É como uma câmara
que vai acompanhando o percurso deste conjunto de
crianças”. As avaliações do projecto “poderão ser encaradas como linhas de monitorização do estado de saúde e
dos seus determinantes nas crianças portuguesas e, desta
forma, ter um importante papel no planeamento de estratégias de intervenção sanitária, funcionando mesmo como
observatório de saúde”.
A Geração 21 serve ainda de base a um vasto leque
de trabalhos de investigação científica, em áreas como
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a saúde perinatal, obesidade e saúde metabólica, estilos
de vida, saúde cardiovascular, saúde musculoesquelética, entre outras. Das avaliações da Geração 21 saíram
já quatro teses de doutoramento e 13 teses de mestrado
(encontrando-se mais nove teses de doutoramento em
curso), 13 artigos científicos publicados em revistas
internacionais e mais de 30 participações em congressos
internacionais e nacionais.

devem ser assumidas, como por exemplo, oferecer os
pequenos-almoços às crianças que se deslocam para
fazer as suas avaliações. “Estas crianças vão em jejum
para fazer as suas análises, obviamente, nós temos
a obrigação de lhes dar o pequeno-almoço. Era muito
importante que houvesse mecenato, porque para muitas
empresas é irrelevante fornecer oito mil pequenos-almoços e para nós é uma imensidão de dinheiro”, sublinha Henrique Barros.
“Noutros países onde a tradição da investigação científica na área da saúde populacional, da saúde comunitária
e da saúde pública é mais enraizada, os próprios mecenas entendem-se no apoio a dar. Entre nós, praticamente,
não há mecenas, portanto, temos de ultrapassar todos os
obstáculos e inventar soluções”, afirma. •

Coordenador do projeto apela ao mecenato
Apesar do financiamento nacional e comunitário,
o responsável deste estudo apelou, em declarações à
Agência Lusa, ao apoio de mecenas à Geração 21, dando
o exemplo de despesas adicionais que entende que
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Especialistas europeus
discutiram no Porto
estratégias para salvar mais
recém-nascidos pré-termo

Nos dias 9 e 10 de Outubro, o auditório do Instituto
de Saúde Pública da Universidade do Porto recebeu
mais de três dezenas de especialistas europeus em
cuidados pré-natais e cuidados intensivos neonatais
para discutir estratégias de intervenção em recém-nascidos pré-termo (com menos de 32 semanas de idade
gestacional).
Estes 35 especialistas europeus são os coordenadores
do projecto EPICE – Effective Perinatal Intensive Care in
Europe, que decorre simultaneamente em 11 países europeus (Alemanha, Bélgica, Dinamarca, Estónia, França,
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Itália, Países Baixos, Polónia, Portugal, Reino Unido e
Suécia). Desenhado para contribuir para o aumento da
sobrevivência e promoção da saúde e qualidade de vida
destes recém-nascidos, 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 projecto é coordenado por
Henrique Barros e decorre em trinta unidades hospitalares, distribuídas por duas zonas: 13 na Região Norte e 17
na Região de Lisboa e Vale do Tejo. Estas duas regiões
representam, aproximadamente, dois terços dos recémnascidos muito pré-termo em Portugal.
No âmbito deste projecto foi possível identificar, em
Portugal, 922 casos (incluindo interrupções médicas da
gravidez, mortes fetais e nados-vivos) só entre o período
compreendido entre Junho de 2011 e Maio de 2012. Estas
crianças têm vindo a ser acompanhadas e avaliadas
desde o seu nascimento, sendo que esta actividade irá
permitir compreender melhor a epidemiologia das interrupções médicas da gravidez, da mortalidade fetal e dos
nascimentos entre as 22 e as 31 semanas de gestação.
Recorde-se que em Portugal, no ano de 2012, 8 em
cada 100 bebés nasceram prematuramente. Destes,
1% tinham menos de 32 semanas. Apesar dos avanços
verificados nos últimos anos, foi entre os muito prétermo que se observou 58% da mortalidade neonatal em
2012. É também nestes casos que se verificam as mais
graves situações ao nível dos cuidados neonatais, tais
como hemorragia intraventricular, sépsis ou ausência de
encerramento do canal arterial. •

PARTICIPA! »»
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EPITeen: dez anos a estudar
os jovens portugueses

números

Alguns dos resultados
do projecto EPITeen

direitos reservados

Violência

Henrique Barros, diretor do ISPUP, e Elisabete Ramos, responsável pelo EPITeen

Começou em 2003 e, desde então,
o estudo EPITeen, que tem como
objectivo principal compreender de
que forma os hábitos e comportamentos da adolescência se vão reflectir
na saúde do adulto, acompanha o
desenvolvimento de cerca de 3000
adolescentes nascidos em 1990.
Uma década depois do arranque das
actividades, os resultados deste projecto foram divulgados no passado
mês de Setembro, numa sessão que
decorreu no auditório do Centro de
Investigação Médica da Faculdade de
Medicina da U.Porto.
Com características únicas em
Portugal, este projecto do Instituto
de Saúde Pública da Universidade
do Porto (com a colaboração da
Faculdade de Medicina da U.Porto)
entrou em funcionamento durante o
ano lectivo de 2003/2004 (quando
os adolescentes tinham 13 anos),
nas escolas públicas e privadas do
Porto. Estes adolescentes foram
novamente avaliados aos 17 e aos
21 anos, pretendendo-se que continuem a ser acompanhados ao longo
da vida. Em cada uma destas avaliações, uma equipa multidisciplinar
de profissionais de saúde recolheu
informações através de questionários, efectuando também medições
4
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objectivas (como a pressão arterial,
o peso e a estatura, a densidade
mineral óssea), complementadas
com análises sanguíneas.
Este estudo tornou possível a recolha de um vasto conjunto de informação sobre características de saúde
destes adolescentes, tal como a incidência de obesidade, pressão arterial
ou massa óssea, assim como permitiu
conhecer a evolução dos seus comportamentos em várias dimensões,
como por exemplo, o consumo de
substâncias (como álcool, tabaco ou
drogas), hábitos alimentares e prática
de desporto.
Em declarações ao Público, a responsável pelo EPITeen, Elisabete
Ramos, sublinha que há “coisas boas
e outras que merecem alguma atenção e preocupação. Mas a conclusão
a retirar de muitos dos indicadores é
que não podemos perder a oportunidade de intervir cedo porque há muitos comportamentos relacionados uns
com os outros”.
O futuro, agora, passa por uma nova
fase com um novo grupo que permita
mais e melhores comparações. Já
neste ano lectivo, vão começar a ser
acompanhados cerca de 2000 jovens
nascidos no ano 2000 e que completam agora 13 anos. •

Os comportamentos de violência
intencional foram avaliados aos 17 anos
(envolvimento em lutas) e aos 21 anos
(violência entre parceiros íntimos). Aos
17 anos, 49% dos rapazes e 20% das
raparigas reportaram o envolvimento
em lutas físicas pelo menos uma vez
durante o último ano. A escola foi indicada por 45% dos jovens como o lugar
onde ocorreram estes episódios e os
adolescentes que se envolveram em
lutas nesta idade apresentavam uma
maior probabilidade de estarem envolvidos noutros comportamentos associados a risco para a saúde.
Aos 21 anos, cerca de 90% dos participantes referiram estar numa relação
íntima (maioritariamente numa relação
de namoro). Destes, 60% reportaram
pelo menos um ato de agressão psicológica (por exemplo, insultar e dizer palavrões ao companheiro ou fazer ameaças), 30% um de coerção sexual (por
exemplo, insistir em ter relações sexuais
quando o companheiro não queria) e
18% actos físicos (por exemplo, bater no
companheiro ou atirar um objecto com
intenção de magoar o companheiro),
sendo que não foram encontradas diferenças de género. Verificou-se ainda
que mais de metade dos participantes
envolvidos em violência eram simultaneamente vítimas e agressores. Os
adolescentes que se envolveram em
lutas físicas aos 17 anos apresentavam
uma maior probabilidade de se envolverem em atos de violência no relacionamento íntimo aos 21 anos.

Comportamentos rodoviários
Também os comportamentos rodoviários foram estudados (na avaliação
dos 21 anos), com o objectivo de identificar potenciais alvos de intervenção
para minimizar acidentes de viação.
Mais de 75% dos jovens referiu que
conduzia algum veículo motorizado e
destes 34% referiu ter tido algum acidente enquanto condutor. A grande
maioria refere terceiros como os responsáveis pelo acidente, mas cerca
de 3% refere o consumo de bebidas e
cerca de 14% excesso de velocidade
como causas do acidente. Do total de
adolescentes que declarou conduzir
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ou ter conduzido mais de 70% referem
ter usado o telemóvel quer para chamadas quer para mensagens enquanto
conduziam.

Uso de tabaco e álcool
Os resultados dos 13 anos mostraram
que o uso de tabaco era maior no sexo
feminino do que no sexo masculino. Aos
21 anos, a proporção de jovens que referiu fumar regularmente foi de 41,4% no
sexo masculino e de 35,9% no sexo feminino. Quando analisados os motivos para
fumar, os investigadores verificaram
que fumar na adolescência tinha como
objectivo melhorar o estatuto entre os
colegas e uma forma de manter as relações sociais. Verificaram também que os
adolescentes estavam conscientes das
implicações graves do tabagismo para a
saúde, mas só referiram efeitos a longo
prazo, sem percepcionarem consequências durante a adolescência.
No que diz respeito ao consumo de
bebidas alcoólicas, Aos 13 anos, metade
dos adolescentes referiu que já ter experimentado estas bebidas, e aproximadamente 5% bebia pelo menos uma vez
por mês. A maioria dos adolescentes
reconhecia que o consumo de bebidas
alcoólicas era prejudicial, mas apenas

reconhecia efeitos temporários e sem
gravidade e apenas quando o consumo
era em grandes quantidades, o que enfatiza a necessidade de programas de prevenção. Aos 21 anos, 64% dos adolescentes reportaram já se terem embriagado,
sendo a média (entre os que referiram
que já se embriagaram) de 7 vezes nos
12 meses anteriores à entrevista.

Consumo de drogas ilícitas
Aos 17 anos, 14,6% dos adolescentes já
tinham experimentado drogas pelo menos
uma vez. A droga ilícita mais usada foi
canábis (12,5%), seguida pelo álcool em
conjunto com a canábis (5,5%), e tranquilizantes (1,7%). O motivo mais referido para
experimentar drogas foi a curiosidade
(77,5%). Quanto à forma como obtiveram
a droga, os amigos foram o meio mais
referido, mas a escola foi visto por 24,2%
dos adolescentes como um lugar onde
era possível obter canábis. Aos 21 anos, a
proporção que refere já ter experimentado
canábis é de 41%, sendo a idade média do
primeiro consumo os 17 anos.

Obesidade
Aos 13 anos, a prevalência de obesidade foi de 10% e a de excesso de peso

17%. Aos 17 anos, os valores de prevalência de obesidade e de excesso de peso
reduziram para 6% e 13%. Aos 21 anos,
mantêm-se a prevalência de obesidade,
mas aumenta a de excesso de peso para
19%. Assim a adolescência pode ser um
período chave de intervenção para minimizar o risco de obesidade na idade
adulta. Os principais determinantes de
excesso de peso são o excesso de peso
nos progenitores, passar mais tempo em
actividades sedentárias e menor duração do sono.

Imagem corporal
e perturbações do
comportamento alimentar
Na primeira avaliação, 42% das
meninas e 34% reportaram desejar ser
mais magros do que a imagem que
achavam ter (por outro lado, 16% das
meninas e 34 % dos meninos desejavam ter uma figura maior). Os adolescentes que desejavam ter uma imagem diferente da sua referiam mais
sintomas de depressão. Este resultado
mantinha-se aos 17 anos e era o principal determinante de fazer dieta, mais
do que o real excesso de peso que
seria uma razão para justificar este
comportamento.

Activistas e especialistas em Hepatite C
discutiram estratégias no ISPUP

Primeiro prémio em “Pediatria Geral”
para o ISPUP

Entre 30 de Setembro e 4 de Outubro, o ISPUP foi o epicentro
das actividades europeias na formação de ativistas e profissionais para a intervenção na área da Hepatite C.
Estas actividades surgem no âmbito do trabalho desenvolvido pela rede Correlation, a Swedish Drug User Union
(SDUU) e a International Network of People who Use Drugs
(INPUD), em colaboração com o ISPUP e a Agência Piaget para
o Desenvolvimento (APDES). A “Correlation European Initiative
on Hepatitis C and Drug Use” tem como objectivo colocar a
Hepatite C na agenda dos decisores políticos, profissionais e
comunidades afectadas. Este projecto, financiado pela Comissão
Europeia, inclui acções de capacitação, investigação e promoção,
das quais a APDES lidera a acção política para a criação de uma
estratégia para a Hepatite C e Uso de Drogas ao nível Europeu e
o ISPUP coordena a investigação sobre boas práticas no acesso
ao rastreio e tratamento em Portugal.
Durante estes dias, o ISPUP recebeu três dezenas de activistas e profissionais que intervêm nesta área, vindos de doze
países europeus. Este evento serviu estimular e dar apoio a estes
participantes na criação e manutenção de actividades de prevenção e tratamento da Hepatite C nos seus países de origem,
permitindo a troca de experiências e abordagens. •

O primeiro prémio em “Pediatria Geral” no XIV Congresso
Nacional de Pediatria foi arrecadado por Maria João Fonseca,
investigadora do ISPUP, com uma comunicação sobre a “perda
de peso neonatal numa amostra portuguesa”.
Os recém-nascidos perdem entre 5,7% a 6,6% do peso à nascença. O segundo e o terceiro dia de vida parecem ser aqueles
em que o peso atinge o seu mínimo. No entanto, a quantidade
de peso perdida e o dia em que o peso mínimo é atingido apresenta grande variabilidade entre os recém-nascidos. Apesar de
perdas de peso excessivas ou insuficientes se associarem a complicações de saúde, nada se sabe sobre a população portuguesa
relativamente às variações de peso neste período. Assim, o objetivo foi estudar e descrever a variação de peso nas primeiras 96
horas de vida.
Deste estudo, o primeiro a descrever a perda de peso neonatal
em recém-nascidos portugueses, foi possível concluir que 10%
dos recém-nascidos perdem mais de 9,4% do peso à nascença.
No outro extremo, podemos verificar que 10% dos recém-nascidos perdem menos de 4,1% do peso à nascença.
O XIV Congresso Nacional de Pediatria decorreu entre 3 e
5 de outubro e juntou mais de mil profissionais na Alfândega
do Porto. •
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ISPUP recebeu novos estudantes
de Doutoramento em Saúde Pública
Num ambiente informal, os estudantes tiveram a oportunidade de
conhecer as instalações do ISPUP, as
actividades que marcam o dia-a-dia do
Instituto, os serviços de apoio e alguns
dos docentes com que se irão cruzar
ao longo do percurso académico.
O Programa Doutoral em Saúde
Pública tem como finalidade preparar
profissionais de saúde e cientistas em
áreas específicas da Saúde Pública - a

epidemiologia, bioestatística, as ciências do ambiente ou ciências sociais.
Esta preparação é base para fornecer aos doutorandos competências
avançadas em desenho e métodos
de investigação em saúde, habilitando-os a aplicar estas competências
na análise e gestão das problemáticas
de saúde nacionais e internacionais,
assim como no planeamento e avaliação de intervenções em saúde. •

FOTOS: direitos reservados

Vêm de Portugal, Brasil, Nigéria
e Geórgia mas durante os próximos três anos fazem do Instituto de
Saúde Pública da U.Porto (ISPUP) e
da Faculdade de Medicina da U.Porto
(FMUP) a sua segunda casa. O
Programa Doutoral em Saúde Pública
iniciou a sua sétima edição e o ISPUP
recebeu os novos membros da sua
comunidade académica com uma sessão de recepção.

"Vêm de Portugal, Brasil, Nigéria e Geórgia, mas durante os próximos
três anos fazem do Instituto de Saúde Pública da U.Porto (ISPUP) e da
Faculdade de Medicina da U.Porto (FMUP) a sua segunda casa"
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O ISPUP
num relance

Staff
Em 2012, 210 pessoas colaboravam nas actividades do
Instituto de Saúde Pública da U.Porto: 196 em actividades de
investigação, dos quais 36 detinham doutoramento.
14 dedicados a serviços de apoio às actividades do Instituto.

Publicações em 2012:
3 teses de Doutoramento em 2012:
The dynamics of adolescent bone: a cohort study in girls, Raquel Lucas
Calado Ferreira
Orientador: Henrique Barros
Latent models in the development and improvement of tools for health
outcomes measurement, Milton Severo Barros da Silva
Orientador: Ana Rita Gaio, Co-orientadores: Ana Azevedo

117 artigos em revistas internacionais com arbitragem científica;
17 artigos em revistas nacionais com arbitragem científica;
3 Livros;
13 Capítulos de Livros;
1 Carta aos Editores;
46 teses de Mestrado;
3 teses de Doutoramento.

Cardiovascular risk profile in mothers of a Portuguese birth cohort,
Elisabete Cristina Macedo Alves
Orientador: Ana Azevedo

5 teses de Doutoramento em 2013:
Interpersonal violence: from methodological options to population
results, Sílvia Fraga
Orientador: Henrique Barros, Co-orientador: Sónia Dias

URBAN - Potenciais impactos das mudanças climáticas e de condições
de estado do tempo extremas no conforto térmico exterior em cidades
Europeias - implicações para um desenho urbano sustentável (Instituição
Financiadora: FCT - Fundação para a Ciência e a Tecnologia)

Participação em projectos nacionais de investigação:

Caesarean - A role for culture, society and health care , Maria Cristina
Martins Teixeira
Orientador: Henrique Barros

Compreender a dinâmica da gordura corporal na infância - o efeito
mediador dos padrões e comportamentos alimentares (Entidade
financiadora: FCT - FCT/PTDC/SAU-EPI/121532/2010)

Explaining the decline in coronary heart disease mortality in Portugal,
1995-2008, Marta Sofia Ferreira Pereira Chapouto
Orientador: Ana Azevedo, Co-orientador: Kathleen Bennet

Desigualdades no tratamento e outcomes da doença coronária em Portugal
(Entidade financiadora: FCT - PTDC/DTP-EPI/0434/201)

Incidence and prevalence of Helicobacter pylori infection in three
portuguese cohorts, Joana Antunes de Lima Bastos
Orientador: Nuno Lunet, Co-orientador: Carlo La Vecchia
Osteoarthritis case ascertainment: to understand characteristics that
influence this process, Duarte Rafael Sampaio Pereira
Orientador: Elisabete Ramos, Co-orientador: Jaime Branco

Projetos de investigação activos em 2013

Determinantes da incidência de cancro do estômago e do esófago no norte
de Portugal (Entidade financiadora: FCT - PTDC/SAU-EPI/122460/2010)
GERIA - Estudo Geriátrico dos Efeitos na Saúde da Qualidade do Ar Interior
em Lares da 3ª Idade de Portugal (Entidade financiadora: FCT - FCT/PTDC/
SAU-SAP/116563/2010)
Identificar a melhor definição de obesidade na adolescência para predizer
factores de risco cardiovascular no adulto (Entidade financiadora: FCT
- PTDC/SAU-EPI/115254/2009)

Participação em projectos internacionais de investigação:

Inflamação e lesão vascular na obesidade infantil - Impacto no rim
(Entidade financiadora: FCT - PTDC/DTP-PIC/0239/2012)

EPICE - Effective Perinatal Intensive Care in Europe: translating knowledge
into evidence based practice (Instituição Financiadora: Comissão Europeia)

Papéis parentais e conhecimento em unidades de cuidados intensivos
neonatais (Entidade financiadora: FCT - PTDC/CS-ECS/120750/2010)

EUROpean Treatment & Reduction of Acute Coronary Syndrome cost
analysis (EUROTRACS) (Instituição Financiadora: Executive Agency for
Health and Consumers)

Qualidade e dinâmica ósseas na infância: as alterações antropométricas
longitudinais fazem diferença? (Entidade financiadora: FCT - EXPL/DTP/
EPI/0280/2012)

HabEat - Determining factors and critical periods in food habit formation
and breaking in early childhood: a multidisciplinary approach (Instituição
Financiadora: European Union, Seventh Framework Programme)

Saúde, governação e responsabilidade na investigação em embriões:
as decisões dos casais em torno dos destinos dos embriões (Entidade
financiadora: FCT - PTDC/CS-ECS/110220/2009)

Hepatitis C Initiative (Instituição Financiadora: Comissão Europeia)

Tuberculose em pacientes diabéticos: bases biológicas para o aumento da
susceptibilidade (Entidade financiadora: FCT - PTDC/DTP-PIC/0747/2012)

MOMI - Missed Opportunities in Maternal and Infant Health: reducing
maternal and newborn mortality and morbidity in the year after childbirth
through combined facility and community-based interventions (Instituição
Financiadora: Comissão Europeia)
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Violência em diferentes idades da vida: frequência, determinantes
e consequências em saúde (Entidade financiadora: FCT - PTDC/
SAU-SAP/122904/2010)
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Percursos Sandra Guedes
Onde estão os
alumni ISPUP?
Sandra Guedes é licenciada em
Ciências Farmacêuticas pela Faculdade
de Farmácia da Universidade de Lisboa
e, após a licenciatura, trabalhou em
áreas ligadas ao medicamento, nomeadamente a nível das autoridades regulamentares – INFARMED e Comissão
de Ética para a Investigação Clínica.
“O contacto com protocolos de investigação clínica e a prévia exposição a
áreas de Saúde Pública, motivaram o
meu interesse no curso de Mestrado
em Epidemiologia da Faculdade de
Medicina da Universidade do Porto”,
de onde se graduou em Março de
2008. “O mestrado abriu-me novas
portas e interesses profissionais, e
nesse mesmo ano, ingressei no programa Europeu de Epidemiologia
organizado pelo European Centre for

direitos reservados

Disease Prevention and Control –
European Programme for Intervention
Epidemiology Training (EPIET)”.
“O EPIET é um programa de 2 anos,
e a fellowship é feita num Instituto
de Saúde Pública de um país europeu diferente do nosso. Eu escolhi
a Finlândia!” e não se arrepende. ”Os
países nórdicos e os seus registos são
um paraíso para a realização de estudos epidemiológicos. Um dos meus

projectos de investigação foi sobre
malária e terapêutica antimalárica, na
Finlândia!”.
Em relação ao Mestrado em
Epidemiologia, Sandra Guedes faz o
diagnóstico: “foram dois anos muito bem
passados, onde aprendi bastante sobre
epidemiologia, nomeadamente de doenças infecciosas e onde o networking é a
palavra de ordem. O EPIET e o Mestrado
em Epidemiologia permitiram que
desenvolvesse a minha carreira profissional a nível da epidemiologia e fármacoepidemiologia, a nível internacional.
Após o EPIET, trabalhei no Instituto
de Saúde Pública da Áustria de onde
me mudei para a Novartis Vacinas
e Diagnósticos na Holanda e posteriormente para a Merck Serono na
Alemanha, onde estou neste momento.
Os desafios têm sido vários, mas
posso dizer que até agora, ainda não
me arrependi de nenhum dos passos
que dei. Sucesso e felicidades para o
ISPUP!” •

Formação
ISPUP e Sociedade Portuguesa de Pneumologia
organizam curso sobre Tuberculose
O Instituto de Saúde Pública da Universidade do
Porto, em colaboração com a Sociedade Portuguesa de
Pneumologia, organiza um curso sobre Tuberculose,
direccionado a profissionais de saúde (orientado preferencialmente aos que já exercem actividade nesta área).
O curso, coordenado pela Professora Raquel Duarte,
tem como principais objectivos formar profissionais
de saúde para lidar com problemáticas específicas
levantadas por esta patologia, preparando-os para, por

exemplo, aplicar conceitos de epidemiologia na prática
clínica ou perceber como rastrear populações de risco.
Outros dos objectivos principais deste curso são a compreensão dos princípios de abordagem à tuberculose
multirresistente, a utilização dos fármacos específicos
para o tratamento (e abordando as comorbilidades e
efeitos adversos) e saber como abordar um surto de
tuberculose e compreender a dinâmica de transmissão
numa comunidade. •

A investigação no ISPUP tem sido apoiada por:
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