www.ispup.up.pt | facebook.com/ISPUP

ISPUP

NEWS
LETTER
INVERNO 2013/2014

EM FOCO

Investigadores do ISPUP
estudam a hipertensão
arterial em Angola
A hipertensão, os fatores de risco cardiovasculares e a sua
incidência e prevalência em Angola estão a ser estudados por uma
equipa coordenada por investigadores do Instituto de Saúde Pública
da Universidade do Porto, em colaboração com profissionais de
saúde angolanos.
DR

O “Estudo dos fatores de risco cardiovasculares numa população adulta da Província
do Bengo, Angola - Prevalência e Incidência
da Hipertensão Arterial”, resulta de uma
colaboração entre o Projeto CISA - Centro
de Investigação em Saúde em Angola e o
ISPUP e tem como principal objetivo alargar
os conhecimentos existentes sobre os fatores de risco para as doenças cardiovasculares na população adulta de Angola.
Os mecanismos que levam ao aumento
da tensão arterial incluem vários fatores de
risco. Devido à enorme complexidade deste

processo, a relação entre eles e o modo
como levam ao aparecimento de hipertensão não está completamente esclarecido.
Até março de 2014, este estudo irá seguir
5000 indivíduos, com idades compreendidas entre os 15 e os 64 anos, e residentes
em três comunas do município de Dande (na
província de Bengo, adjacente à província de
Luanda): Caxito, Mabubas e Úcua.
Em declarações à Agência Lusa,
Henrique Barros afirmou que “continuamos com uma visão enganadora e enganada
da realidade epidemiológica dos países do
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sul”, sublinhando que “estamos habituados a olhar para os países ditos em desenvolvimento e para as economias emergentes como locais onde são fundamentalmente
importantes as doenças transmissíveis —
malária, tuberculose, sida e uma série de
infeções. A realidade é que nestes países as
doenças ditas não transmissíveis, as doenças crónicas, tradicionalmente associadas
aos países mais ricos já são mais importantes quantitativamente até do que a generalidade das doenças transmissíveis”. É esta
visão que, segundo o diretor do ISPUP, justifica a necessidade de conhecer quantitativamente a situação, daí que se tenha desenhado este estudo, em colaboração com o
Centro de Investigação em Saúde de Angola.
Através de uma série de testes de diagnóstico, da realização de medições à tensão
arterial e de eletrocardiogramas, e também
da aplicação de questionários de hábitos de
vida e consumos, os investigadores esperam contribuir para o conhecimento epidemiológico destas doenças no contexto específico deste país. Este conhecimento será
crucial para o delineamento futuro de políticas e estratégias de intervenção em saúde
pública.
O Projeto CISA – Centro de Investigação
em Saúde em Angola foi iniciado em 2006 e
pretende contribuir para um melhor conhecimento das doenças e problemas de saúde
que afetam os países em vias de desenvolvimento, tais como as doenças mais visíveis como malária, tuberculose e VIH/SIDA,
quer as conhecidas por “doenças negligenciadas” (schistossomíase, tripanossomíase, febres hemorrágicas virais, filaríases,
helmintíases).
Este estudo é realizado com o apoio do
Ministério da Saúde de Angola, do Governo
Provincial do Bengo, Camões — Instituto da
Cooperação e da Língua, Fundação Eduardo
dos Santos (FESA) e Fundação Calouste
Gulbenkian. •
Nuno Almeida
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Henrique Barros

1. A saúde pública sempre ocupou um
espaço relevante na organização das sociedades, nas decisões de política populacional e no treino de médicos, aproximando
decisões e decisores com responsabilidades distintas. Também por isso, acompanhando a evolução tecnológica, o desenvolvimento das ciências fundamentais, a
complexidade das relações sociais e das
organizações prestadoras de cuidados de
saúde, a saúde pública foi recolhendo no
seu quadro de actuação múltiplas profissões, especializou-se em sentidos tão diversos como a comunicação, o manuseamento
de grandes bases de dados, a interacção
entre informação biológica – tradicional
na saúde, e social, a toxicologia, o exercício físico ou arquitectura, abrindo caminho
para uma interpretação e uma intervenção
ecologicamente equilibrada sobre o mundo
que nos rodeia e que a mobilidade torna
rapidamente comum na sua diversidade.
Por isso, a saúde pública está bem longe
dos seus alicerces higienistas e sanitaristas para se assumir como uma actividade,
um campo de investigação e um modo de
ver o mundo verdadeiramente global. Daí,
a importância do novo programa doutoral
financiado pela FCT: pelo que representa de
reconhecimento de trabalho de qualidade
numa área que não tem o reconhecimento

NO ISPUP ACREDITAMOS
QUE É POSSÍVEL
CAMINHAR EM DIRECÇÃO
A UMA REALIDADE QUE
TENHA A INVESTIGAÇÃO
COMPETITIVA –
INTERNACIONALMENTE
COMPETITIVA,
COMO LIMITE E UMA
APROXIMAÇÃO DE
DIREITOS HUMANOS COMO
O QUADRO DE REFERÊNCIA.
que merecia, pelo conjunto de gente nova e
ideias que pode ajudar a recrutar e também
por marcar uma colaboração que acreditamos ser determinante para a afirmação de
uma saúde pública cientificamente adulta,
livre de um caracter de funcionalidade e
dependência do poder que atraia mais inteligência criativa e a inocência de soluções
verdadeiramente livres.
2. No ISPUP acreditamos que é possível
caminhar em direcção a uma realidade que
tenha a investigação competitiva – internacionalmente competitiva, como limite
e uma aproximação de direitos humanos

como o quadro de referência. Nos últimos
dois anos fomos capazes de publicar um
conjunto de trabalhos que traduzem uma
aposta clara em áreas bem definidas de
conhecimento, cooperando com colegas
internacionais e atentos à necessidade de
formar recursos humanos de grande qualidade. A internacionalização dos programas que acolhemos é um encorajador sinal
e que o caminho será acertado.
3. Hoje, que tanto se fala de conflitos
de interesse importa lembrar que na saúde
pública – o exemplo da indústria do tabaco
e, agora, da indústria alimentar, são excessivamente reveladores – a independência
é uma condição de vida. Não nos peçam
para mendigar o mercado! A espécie de
ladainha de empreendedorismo – que não
ultrapassa o abrir de portas à dependência do interesse conjuntural de empresas –
não pode encobrir um irresponsável desinvestimento na investigação com fundos
públicos para resolver problemas públicos. O que é diferente de não querermos
empreender e trilhar caminhos com parceiros de diferentes naturezas institucionais. Particularmente parceiros da indústria que ajudem a traduzir ideias, conceitos
e desobertas em qualidade de vida, mais
vida e melhor saúde. •
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34 membros internos (ISPUP)

COM
DOUTORAMENTO

11 membros afiliados
(em colaboração com o ISPUP)

82

ESTUDANTES DE
DOUTORAMENTO

65 (Programa doutoral em Saúde Pública)
17 (Outros Programas Doutorais)
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E SAÚDE
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Artigos em revistas
internacionais com
arbitragem científica

Artigos em revistas
nacionais

Capítulos de livros

Cartas ao editor

Teses de Mestrado

Teses de
Doutoramento

55 PUBLICAÇÕES EM JORNAIS COM UM FATOR DE IMPACTO ENTRE 3 E 5
19 PUBLICAÇÕES EM JORNAIS COM UM FATOR DE IMPACTO SUPERIOR A 5

EPI/LIFE EVENTOS 2013
Tarde de Geocaching no ISPUP. De GPS em punho e espírito de aventura,
os investigadores e colaboradores do ISPUP dedicaram uma tarde
para procurar “caches” escondidas na cidade do Porto, uma atividade
promovida no âmbito do programa cultural do Instituto!
“Wake-up Bus: Não dê boleia ao sono!” Campanha de Sensibilização
desenvolvida no âmbito do projeto Bus Wake-up Sleep Study – um estudo
Europeu sobre a sonolência na condução, cujo relatório foi feito pelo
ISPUP.
A artista e ativista americana Mary Fisher esteve no auditório do ISPUP
para partilhar o seu testemunho de mais de duas décadas a proteger os
direitos e a dignidade das pessoas com HIV/ AIDS.
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Para já, a EPIUnit partilha a visão e a
missão do Instituto, utilizando o financiamento, bem como as estruturas de
comunicação e de ensino já existentes,
incluindo o programa de doutoramento
financiado pela FCT. Para o futuro, pretende-se que seja uma Unidade de I&D da
Fundação para a Ciência e a Tecnologia
(FCT), uma candidatura que se encontra
Chama-se Unidade de Investigação ainda em avaliação.
em Epidemiologia (EPIUnit) e
São sete os grupos de investigação que
foi criada no Instituto de Saúde
contam com a colaboração de 34 membros
Pública da Universidade do Porto,
efetivos e mais de 100 investigadores em difepara expandir o conhecimento
rentes níveis das suas carreiras. Desenvolvem
nesta área crucial da saúde.
Fazendo uso tanto da experiência, actividades e objectivos específicos, todavia,
como da investigação internacional perseguem linhas temáticas de investigação
competitiva que caracteriza o
que em conjunto pretendem cobrir as áreas
trabalho que tem vindo a ser
fundamentais da Epidemiologia — Perinatal
desenvolvido no ISPUP, conseguiu
e Pediátrica; Doenças Não Transmissíveis;
juntar-se o útil ao agradável e
Nutricional e da Obesidade; Medições em
canalizaram-se energias para a
nova etapa.
Saúde; Ambiental e Laboratorial; Social; e
Doenças Infeciosas.

ISPUP acolhe
nova Unidade I&D
de Investigação
em Epidemiologia

Os objectivos propostos pela EPIUnit
seguem no mesmo rumo pelo qual o ISPUP se
tem pautado: incorporar as lógicas de actividade e de valores que estão já inculcadas da
instituição, sem no entanto esquecer a ambição
de alcançar novos espaços, atacar novos problemas e apostar em metodologias inovadoras.
Para dar resposta ao desafio, a nova
Unidade de Investigação foi construída sobre
quatro eixos estratégicos fundamentais: as
prioridades de investigação são baseadas
em tópicos cientificamente desafiantes que
conduzam a uma melhoria dos resultados em
saúde; populações e indivíduos: proximidade
e trabalho em rede como centro da investigação epidemiológica; Movimento global: pessoas,
ideias e resultados contribuem para promover
a investigação em saúde internacional; Dar aos
investigadores um papel central através de um
ambiente onde a investigação epidemiológica
de nível internacional se possa desenvolver. •
Diana Sousa
DR

PIB influencia a qualidade
na prestação de cuidados
de saúde mental a grupos
marginalizados
Os países mais “ricos”, com Produto Interno
Bruto (PIB) mais elevado, são os que apresentam
menor qualidade organizacional na prestação de
cuidados de saúde mental para grupos socialmente
marginalizados, revela um estudo publicado por
Diogo Costa, investigador do Instituto de Saúde
Pública da Universidade do Porto (ISPUP).

A investigação, realizada em 14 capitais
europeias, conclui que o contexto macroeconómico dos países, em particular o PIB,
explica parte das diferenças de qualidade
organizacional observadas.
O objetivo do artigo “Factors associated
with quality of services for marginalized groups
with mental health problems in 14 European
countries”, publicado no jornal científico BMC
Health Services Research, é comparar a organização dos serviços de saúde mental para
grupos socialmente marginalizados na Europa.
“As características macroeconómicas dos
países estão relacionadas com a qualidade
organizacional dos serviços prestadores de
cuidados de saúde mental, destacando-se a
influência do PIB, isto é, quanto maior o PIB,
menor a qualidade”, explica Diogo Costa,
investigador do ISPUP, que utilizou dados
4

recolhidos no âmbito do projecto PROMO –
Best Practices in Promoting Mental Health in
Socially Marginalized People in Europe.
Nesse sentido, importa destacar ainda
que a desigualdade social (medida através
do Coeficiente de Gini), bem como o número
de programas ou valências disponibilizados
pelos serviços para grupos marginalizados
relacionam-se também com a melhor organização na prestação de cuidados de saúde
mental direcionados a estes grupos.
Para fazer a medição da qualidade organizacional dos serviços é utilizada uma ferramenta, criada para o efeito, que avalia componentes como a acessibilidade dos serviços,
a existência de equipas multidisciplinares,

supervisão ou rede de referenciação.
Segundo Diogo Costa, por um lado, “os países mais “ricos” deverão ter um menor número
de pessoas marginalizadas na sua população
e, como tal, serão os que menos necessitam
de investimento fragmentado em integração
social e cuidados de saúde mental”. Por outro
lado, “apesar de mais eficientes na organização
dos serviços, acabam por ser superados pelos
países mais “pobres” no que concerne à qualidade”, porque “os serviços podem ver-se forçados a prestar uma variedade de cuidados com
poucos recursos, mas que se reflectem em
melhores pontuações no índice específico que
utilizamos para esta medição”. •
Diana Sousa
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Maioria dos casais inférteis aceita doar
embriões para investigação
DR

A maioria dos casais inférteis
(85%) aceita doar embriões
para investigação, sendo que as
mulheres e os homens católicos se
revelam mais propensos à doação,
por comparação com os não
católicos e sem religião. Portugal
é um dos países no mundo
onde os casais se mostram mais
disponíveis para doar embriões
para investigação.

Estas são as principais conclusões do
estudo “Saúde, governação e responsabilidade na investigação em embriões: as
decisões dos casais em torno dos destinos
dos embriões”, coordenado por Susana
Silva, investigadora do Instituto de Saúde
Pública da Universidade do Porto (ISPUP).
O estudo revela também que mais
de 75% dos participantes defendem a
extensão do limite máximo da criopreservação de embriões em Portugal. Um
resultado que ganha um impacto reforçado, dada a necessidade emergente
de definir, em termos políticos, o tempo
máximo em que os embriões podem ser
criopreservados.
Desde 2006 que a lei portuguesa prevê
a possibilidade dos embriões criopreservados terem como destino a investigação
científica. A experimentação com recurso
a esses embriões tem que ser autorizada
pelo Conselho Nacional de Procriação
Medicamente Assistida e carece do consentimento de casais envolvidos em tratamentos de Fertilização In Vitro (FIV) ou
de Microinjeção Intracitoplasmática de
Espermatozoides (ICSI).
No atual consentimento informado para
criopreservação de embriões, os casais
deverão escrever “sim” ou “não” à frente da
seguinte afirmação: “Consentimos no uso
dos nossos embriões em projetos de investigação científica”. Esta decisão é tomada para
um período máximo de três anos, correspondente ao limite mais baixo dos prazos estabelecidos por outros países europeus.
A propósito desta investigação, foi
realizado um debate sobre a governação
da investigação em embriões de origem

DR

Susana Silva, investigadora responsável pelo estudo

humana, no dia 18 de março, no auditório do ISPUP, onde foram apresentados e
discutidos os restantes resultados deste
estudo transversal de base hospitalar
que foi realizado entre agosto de 2011 e
dezembro de 2012.
O objetivo da sessão passou por analisar as visões e experiências dos casais
envolvidos em tratamentos de fertilidade, relativamente à decisão de doar
ou não doar embriões para investigação,
tendo por base os resultados do estudo
que aborda: a prevalência da doação de
embriões para investigação e fatores
associados; as motivações para doar ou
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não doar embriões para investigação; e
opiniões sobre a duração da criopreservação de embriões, uma questão premente
no debate político.
O evento contou com a presença de
Eurico Reis, Presidente do Conselho
Nacional de Procriação Medicamente
Assistida e de Helena Machado, investigadora do Centro de Estudos Sociais da
Universidade de Coimbra.
O estudo incluiu um inquérito com 313
mulheres e 221 homens, envolvidos em
tratamentos de fertilidade, e entrevistas
semiestruturadas a 34 destes casais. •
Diana Sousa
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Isabel Moreira premiada
no Young Researchers Forum
da ASPHER
Isabel Moreira viu o seu trabalho ”Parental discipline among school
aged children: a study in the Generation XXI Portuguese birth cohort”
ser premiado com o segundo prémio de "Melhor Comunicação Oral" no
Young Researchers Forum, organizado pela ASPHER - Association of
Schools of Public Health in the European Region.

Naquela que é uma das melhores oportunidades para os jovens investigadores
mostrarem o seu trabalho a pares e a alguns
dos mais reputados cientistas da área, este
fórum começa por convidar investigadores a submeter os seus trabalhos, que são
depois revistos e avaliados por um painel
de especialistas. Os melhores trabalhos
apresentados a este painel ganham então
a oportunidade de fazer uma comunicação
oral durante este Fórum. Os autores dos
trabalhos distinguidos recebem um prémio
monetário e podem vir a ver o seu trabalho
publicado no Public Health Reviews Journal.
O Young Researchers Forum é organizado

pela ASPHER como parte integrante do programa de uma das maiores conferências na
área da saúde pública: a European Public
Health Conference.
Prémio de Investigação em
Pediatria para o ISPUP no
Congresso Nacional de Obesidade
Joana Araújo conquistou recentemente o
Prémio de Investigação em Pediatria (ex-aequo), na 17ª edição do Congresso Português
de Obesidade, que decorreu no Porto.
O trabalho que serviu de base à comunicação oral vencedora, “Trajetórias de peso desde o

Eurodeputada Alda Sousa
discutiu proposta de Diretiva
Europeia sobre Ensaios
Clínicos no ISPUP
Isabel Moreira (ao centro) foi distinguida com o segundo
prémio de Melhor Comunicação Oral.

nascimento até à idade adulta: o ressalto adipocitário como preditor de obesidade”, foi desenvolvido no âmbito do projeto EPITeen. Usando
dados antropométricos recolhidos nas avaliações do projeto, assim como os dados registados nos Boletins de Saúde Infantil e Juvenil
dos participantes, foi possível identificar diferentes trajetórias de crescimento, no período
desde o nascimento até ao início da idade
adulta. Das três trajetórias identificadas, destaca-se aquela em que o ressalto adipocitário é atingido mais precocemente, e cuja prevalência de obesidade aos 21 anos de idade é
muito superior à das restantes trajetórias. •

o qual foi nomeado um membro da comissão parlamentar de um grupo político europeu diferente, influenciando frequentemente
o relatório final ao apresentar propostas e
emendas.
No ISPUP, a eurodeputada debateu as
alterações à proposta inicial da CE, tais
como a introdução da obrigatoriedade de
aprovação dos ensaios clínicos por parte
das Comissões de Ética em respeito pelos

princípios contidos na Declaração de
Helsínquia (que define os princípios éticos para as pesquisas médicas em seres
humanos), assim como o respeito e obrigatoriedade do consentimento informado
e também a transparência dos resultados
(incluindo a obrigatoriedade da sua publicação no portal europeu, mesmo quando
inconclusivos). •
Nuno Almeida

Investigadores fazem retrato das doenças
reumáticas em Portugal
Um grupo de peritos, que inclui investigadores do Instituto de Saúde Pública da U.Porto (ISPUP), lançou,
recentemente, o livro “Doenças Reumáticas em Portugal: da Investigação às Políticas de Saúde”.

Susana Silva, investigadora do Instituto de Saúde Pública da
Universidade do Porto, foi selecionada no âmbito do programa
"Investigador FCT 2013", promovido pela Fundação para a Ciência e
Tecnologia (FCT), com o projeto “Health, citizENship and identities on
GAmete and Embryo Donation (ENGAgED)”.
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Alda Sousa, docente do Instituto de
Ciências Biomédicas Abel Salazar da
Universidade do Porto (ICBAS) e efetiva
no Parlamento Europeu (PE) desde 2012,
tomou uma posição central no processo de
discussão desta proposta da CE, ao assumir a figura de “relator-sombra” na análise
do PE. O relator-sombra é um parlamentar responsável pelo acompanhamento da
preparação e votação de um relatório para

Nuno Almeida

Susana Silva é
Investigadora FCT 2013

A condecoração valeu à socióloga um
lugar na lista dos 210 investigadores escolhidos para este programa, com a atribuição
de financiamento de "Nível Inicial" (destinado
a doutorados com um currículo de mérito
excecional e sem exigência de independência científica prévia, com doutoramento concluído há mais de 3 anos e menos de 8 anos).
Doutorada em Sociologia pela Faculdade de
Letras da Universidade do Porto, Susana Silva
tem desenvolvido investigação em torno da
compreensão pública e dos usos sociais de tecnologias reprodutivas e genéticas, destacando-se a coordenação de um estudo pioneiro em
Portugal sobre as decisões de casais em torno
do destino dos embriões criopreservados, assim

O auditório do Instituto de Saúde Pública
da U.Porto recebeu recentemente a
eurodeputada Alda Sousa, numa sessão
em que foi explicada e debatida a
proposta da Comissão Europeia (CE)
sobre ensaios clínicos de medicamentos
para uso humano.

como de uma investigação sobre papéis parentais e conhecimento em unidades de cuidados
intensivos neonatais, com o apoio da Fundação
para a Ciência e a Tecnologia.
Lançado em 2012, o Programa Investigador
FCT visa criar as condições para o estabelecimento de líderes científicos, com mérito curricular comprovado, através da atribuição de financiamento por 5 anos a investigadores, em todas
as áreas científicas e nacionalidades. Segundo
a FCT, o objetivo geral deste programa é permitir o recrutamento de 1000 investigadores
excecionais até 2016, para desenvolvimento
de linhas de investigação inovadoras, em centros de investigação portugueses. •
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DR

Nuno Almeida
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A obra resulta de um desafio lançado pelo Observatório Nacional
das Doenças Reumáticas (ONDOR) e tem como objetivo reunir e
veicular um conjunto de reflexões sobre o estado da arte nas várias
áreas da reumatologia, transmitindo ainda perspetivas futuras relativamente a cada tema. Pretende-se um enquadramento multidimensional do impacto das doenças musculoesqueléticas em Portugal.
O resultado final, agora reunido em livro, inclui os contributos de
perto de 30 especialistas de diferentes áreas como a reumatologia,
a medicina geral e familiar, a saúde pública, a economia da saúde,
a sociologia, a saúde ocupacional, bem como representantes das
associações de doentes.
O Observatório Nacional das Doenças Reumáticas é um projeto que resulta de uma parceria entre a Sociedade Portuguesa de
Reumatologia e a Faculdade de Medicina da Universidade do Porto.
Tem como missão proporcionar uma atenção contínua aos problemas da reumatologia portuguesa, nomeadamente na sua inserção
na reumatologia internacional, de modo a recolher, produzir e divulgar informação de qualidade, a diferentes níveis de especialização,
destinada tanto aos clínicos como aos decisores em saúde, e até ao
público em geral.

O conjunto de atividades que constituem a função do Observatório
compreende a recolha e a síntese de informações de rotina, recorrendo
ao largo espetro das estatísticas de saúde, demográficas e sociais publicadas em Portugal e por organizações internacionais, mas também a
produção de informação a partir da colaboração com as entidades prestadoras de cuidados e/ou envolvidas na investigação em saúde.
Saiba mais em: ondor.med.up.pt, facebook.com/ObservatorioONDOR
ou através do email ondor@med.up.pt •
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European Conference on
Hepatitis C
and Drug Use

ENSINAR
INFORMAÇÕES

Secretaria do ISPUP

CURSO S

2014
INSCRIÇÕES
ABERTAS

Berlin 23-24 October 2014

APPLIED BAYESIAN MODELLING
> d e 19 a 20 de maio

GIS:

GEO GRA PHIC IN F O RMA TIO N SYSTEM

UNDERSTANDING CLINICAL TRIALS
> d e 26 a 28 d e maio

NUTRITIONAL EPIDEMIOLOGY
> d e 29 a 31 d e maio

INFECTIOUS DISEASES IN EUROPE:
HIV AND HEPATITIS
> d e 2 a 4 d e junho

HEALTH SYSTEMS METHODS
AND CURRENT RESEARCH
> d e 4 a 6 de junho

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.

COURSE INTRODUCTION TO BIOSTATISTICS
AND ITS APPLICATIONS IN CLINICAL AND
EPIDEMIOLOGICAL RESEARCH
> de 11 a 13 de junho e de 16 a 20 junho

*

ADVANCED COURSE IN BIOSTATISTICS AND
ITS APPLICATIONS IN CLINICAL AND
EPIDEMIOLOGICAL RESEARCH

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.

> de 2 a 4 de julho e de 7 a 11 de julho

CONDIÇÕES
ESPECIAIS
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*

> de 21 a 24 de maio

Need for action:
End the silence on
Hepatitis C

8

t elefone 222 0 61 820
secret aria@ispup.up.pt
w w w .ispup.up.pt

*

Descontos para: Alunos, ex-alunos e funcionários da
U. Porto; Médicos Internos em Saúde Pública;
Sócios da Associação Portuguesa de Epidemiologia (APE);
* Sócios da Sociedade Portuguesa de Estatística (SPE).
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REENCONTRAR

ENCENAR

“Sinto que o ISPUP é uma família”

ISPUP recebe a exposição
de escultura
‘Descer a Cerâmica’

DR

Chama-se Joana Bastos e é
licenciada em Matemática
pela Faculdade de Ciências e
Tecnologia da Universidade de
Coimbra. Tendo-se dedicado ao
ensino logo após a conclusão da
licenciatura, Joana Bastos sentiu
necessidade de aprofundar a sua
formação. Optou por um Mestrado
em Probabilidades e Estatística
na Faculdade de Ciências da
Universidade de Lisboa.

Nessa altura, recorda, “surgiu a oportunidade de trabalhar no então Serviço
de Higiene e Epidemiologia da Faculdade
de Medicina da Universidade do Porto”.
Em janeiro de 2006, muda-se de “armas
e bagagens” para o Porto. Nesse mesmo
ano, terminou o mestrado e em 2007 inicia o Doutoramento em Saúde Pública. Em
maio de 2013, gradua-se com a apresentação da tese “Incidence and prevalence of

minha responsabilidade o cálculo de diversos indicadores estatísticos, determinantes para uma melhor compreensão da carga
oncológica em Portugal. O ROR-Centro está
cada vez mais envolvido em projetos internacionais, o que me tem obrigado a deslocações frequentes ao estrangeiro, e me tem
permitido o contacto e a aprendizagem com
diferentes realidades”. Tem também colaborado com a Faculdade de Medicina da
Universidade de Coimbra, no seu Programa
de Doutoramento em Ciências da Saúde.
Joana Bastos considera que “muito do que
sou hoje, profissionalmente, o devo às competências que adquiri na minha passagem pelo
Instituto de Saúde Pública da Universidade
do Porto. Mas mais do que isso, sinto que o
Helicobacter pylori infection in three portu- ISPUP é uma família, onde se aprende, se cria
guese cohorts”.
e se partilha ciência. Ainda hoje é uma família
Atualmente, Joana Bastos trabalha como que eu sinto minha. Obrigada Prof. Henrique
epidemiologista no Registo Oncológico Barros e obrigada ISPUP!” •
Regional do Centro (ROR-Centro). “Tenho à
Nuno Almeida

‘Descer a Cerâmica’ é o título da exposição de escultura de um grupo de nove
artistas plásticos, alunos da Faculdade
de Belas Artes da Universidade do Porto
(FBAUP) que esteve patente entre fevereiro e março, na Galeria Painel do Instituto
de Saúde Pública da Universidade do Porto
(ISPUP).
Organizada pela FBAUP em parceria com
o ISPUP, a exposição incluiu peças em cerâmica realçando um “jogo de tempos” que
pretende “rebater para outro piso, outro
plano, outra terra” todos os que tiverem
curiosidade de a visitar, garantem os autores das obras.
‘Descer a Cerâmica’ inaugura, assim, o
primeiro trabalho deste ano, desenvolvido
no âmbito do programa de artes plásticas –
Galeria Painel – que tem vindo a ser promovido pelo ISPUP em parceria com a FBAUP,
desde 2012.

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. •
Diana Sousa
10
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PORTA A PORTA
Departamento de Epidemiologia | Doenças músculoesqueléticas

O Impacto das doenças
musculoesqueléticas foi debatido
na RTP2

investigação científica deve ter na produção de evidência que fundamente políticas
de saúde efectivas.
O "Sociedade Civil" visa esclarecer e fornecer soluções úteis e inovadoras aos cidadãos sobre temas como cidadania, educação, saúde, alimentação, justiça, sociedade,
entre outros. O episódio pode ser visto a partir da plataforma RTP Play.

(médica reumatologista, responsável pelo Serviço de Reumatologia do Centro Hospitalar Oeste Norte)

epidemiológica das fraturas do colo do fémur.
Houve ainda espaço para o debate sobre a
abordagem ao longo da vida no estudo da
saúde óssea, guiado por Raquel Lucas e para
a apresentação do projeto “Identifying sensitive periods for the effects of adiposity and
glucose metabolism on pediatric bone: a birth
cohort approach”, por Teresa Monjardino,
ambas investigadoras do ISPUP.

DR

Plataforma Portugal APTO.PT já foi
apresentada

O impacto das doenças musculoesqueléticas como principal causa de incapacidade
em Portugal foi o tema em destaque no programa “Sociedade Civil”, da RTP2.
Para esclarecer as questões relacionadas com esta área da saúde, estiveram presentes representantes do ISPUP/
Observatório Nacional das Doenças
Reumáticas (Raquel Lucas), da Sociedade
Portuguesa
de
Ortopedia
(Paulo
Amado), da Associação Portuguesa de
Fisioterapeutas (Francisco Neto) e da
Ordem dos Enfermeiros (Belmiro Rocha).
Os tópicos em debate centraram-se no
peso das doenças musculoesqueléticas
na nossa sociedade em várias dimensões,
em particular a frequência, o diagnóstico
e o tratamento, bem como o papel que a
12

Investigadores reúnem-se para
discutir a epidemiologia das
fraturas do colo do fémur
O Centro de Astrofísica da Universidade
do Porto foi palco do Meeting on the
Epidemiology of Hip Fractures, organizado
pela Faculdade de Medicina da Universidade
do Porto, pelo Instituto de Engenharia
Biomédica e pelo Instituto de Saúde Pública
da Universidade do Porto, nos dias 16 e 17 de
dezembro.
Durante o evento, divulgaram-se os principais resultados do projeto “The Bone
Decade in Portugal: spatio-temporal trends in
the incidence of hip fractures”, liderado pela
investigadora Fátima Pina, e discutiram-se
os mais recentes métodos na investigação

Comentário ao livro Doenças Reumáticas em Portugal: da Investigação às Políticas de Saúde

Margarida Cruz

Investigação em
epidemiologia das doenças
musculoesqueléticas
Equipa de investigação: Raquel Lucas,
Teresa Monjardino, Lúcia Costa,
Sara Lourenço, Fábio Araújo, Daniela
Simões, Romana Vieira, Poliana Silva,
Duarte Pereira

A Reumatologia fora dos grandes centros

A plataforma Portugal APTO.PT – Portugal
Apto para o Trabalho (http://portugalapto.pt/)
foi apresentada recentemente no Palácio Foz,
em Lisboa, juntando cerca de 50 convidados.
A missão desta estrutura passa por avaliar
a realidade do nosso país no que respeita à
integração do doente reumático no local de
trabalho, bem como definir estratégias que
conduzam à modificação da atual realidade
do enquadramento profissional e laboral das
doenças reumáticas em Portugal.
O panorama da frequência e do impacto
das doenças reumáticas em Portugal, bem
como os objetivos da plataforma, foram
sumariados pelos médicos reumatologistas Augusto Faustino e Luís Cunha-Miranda,
da Liga Portuguesa Contra as Doenças
Reumáticas e do Instituto Português de
Reumatologia, e pela investigadora Raquel
Lucas, do ISPUP. O encerramento ficou a
cargo do ex-ministro da Segurança Social e
do Trabalho, António Bagão Félix.
A iniciativa Portugal APTO.PT decorre
no âmbito do Fit for Work Europe, uma
organização internacional que tem como
objetivo mudar o paradigma que associa as
doenças reumáticas a uma inevitável incapacidade laboral. Pretende-se, assim, informar políticas que permitam melhor integrar
o doente reumático na atividade profissional, através da adequação da quantidade e
qualidade das tarefas laborais. •
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A necessidade de descentralizar e
expandir a Reumatologia para fora dos
grandes centros existiu sempre, pois há
pessoas com doenças reumáticas no litoral e no interior, do Norte ao Sul, pelo que a
oferta de cuidados de saúde diferenciados
nesta área deveria ser proporcional à população de cada região. Mas à necessidade de
descentralização deve juntar-se a vontade
de seguir um plano equilibrado para a pôr
em prática, sem o qual não é possível adequar a oferta às reais necessidades.
A abertura de vagas ao abrigo do estatuto de “carenciado” foi uma forma desarticulada de tentar colocar Reumatologistas
recém-especializados fora dos locais onde
tinham feito a sua formação. Em 2003, com
a abertura da vaga no Hospital de Faro,
começou uma sucessão de novos centros de Reumatologia. Em 2004, o cen-

internamentos, técnicas reumatológicas, hospital de dia e ecografias, com um
tal volume de doentes, pois o número de
doentes aumenta continuamente, mas os
recursos humanos não; a falta de ânimo
e de incentivo a um trabalho cuja qualidade nunca será a ideal, nestas condições;
todos estes fatores podem levar a que um
centro de Reumatologia com apenas um
especialista, mais cedo ou mais tarde, se
veja incapaz de se manter em funcionamento, como foi este caso. Existem atualmente onze centros, após os encerramentos nas Caldas da Rainha e em Évora, dos
quais apenas dois, Aveiro e Faro, contam
com o trabalho de 3 especialistas. Dos
outros nove, dois têm dois especialistas e
sete contam com apenas um.
Este é o resultado de uma política que

não põe em prática a Rede de Referenciação
Hospitalar de Reumatologia, editada em
2003. A (boa) vontade de alguns recém-especialistas, isoladamente, ao quererem
sair dos grandes centros em que fizeram
a sua formação, para levar às populações
cuidados especializados, pondo em prática as diversas vertentes que a nossa
especialidade hoje em dia pode concretizar, se não for suportada por um plano
estruturado e sequencial, fica muito
aquém do que poderia oferecer, e longe
do funcionamento ideal de verdadeiras unidades ou serviços. Desperdiça-se
assim mão-de-obra altamente qualificada
e motivada, de especialistas que com o
tempo vão perdendo a esperança de ver
a sua unidade ou serviço crescer e tornar-se realidade. •
DR

"MAS À NECESSIDADE DE
DESCENTRALIZAÇÃO DEVE
JUNTAR-SE A VONTADE
DE SEGUIR UM PLANO
EQUILIBRADO PARA A PÔR
EM PRÁTICA, SEM O QUAL
NÃO É POSSÍVEL ADEQUAR
A OFERTA ÀS REAIS
NECESSIDADES."
tro do Hospital das Caldas da Rainha era
criado, na sequência da abertura de mais
uma vaga de “carenciado”. Chegou a ter
duas Reumatologistas a tempo inteiro, de
2005 a 2007, e novamente apenas uma, até
Novembro de 2011. Ao fim de quase oito
anos, este centro tinha uma lista de cerca
de 2000 doentes, abrangendo uma população-alvo de 240 000 habitantes.
A impossibilidade de discutir diariamente casos clínicos problemáticos e de
debater estudos científicos, criando um
sentimento de isolamento e estagnação; a
impossibilidade de assegurar a assistência durante todo o tempo; a dificuldade
em garantir a realização de consultas,
NEWSLETTER ISPUP INSTITUTO DE SAÚDE PÚBLICA DA UNIVERSIDADE DO PORTO
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Doenças Reumáticas em Portugal:
da Investigação às Políticas de Saúde
Lúcio Meneses de Almeida
(médico especialista em Saúde Pública, assessor-médico do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde do Centro, IP)

As doenças reumáticas são, seguramente, um problema de Saúde Pública.
São-no, não porque todas as necessidades ou problemas de saúde sejam, reflexa e
conceptualmente, um “problema de Saúde
Pública”, mas porque cumprem os requisitos
academicamente necessários.
Destacam-se, em relação àqueles, a frequência e a transcendência social e económica, sendo que a frequência das doenças
crónicas está associada a um fenómeno da
maior relevância em Saúde Pública: o envelhecimento demográfico.

Pelo seu âmbito de intervenção e, consequentemente, pelo volume de recursos
mobilizáveis, a prática da Saúde Pública
deve ser baseada na melhor evidência disponível. Evidência não só de eficácia/efetividade, mas também de eficiência alocativa
– esta última criticamente pertinente num
contexto económico-financeiro de agudização da escassez de recursos.
Tal não implica, no entanto, que a ausência de evidência paralise a intervenção
(“paralysis by analysis”), uma vez que a
ausência de evidência (de efetividade) não

é evidência de ausência (de efetividade).
É notória, nesta edição, a abrangência e
exaustividade dos temas abordados – desde a
observação em saúde (ponto de partida), até ao
impacte deste grupo de doenças crónicas, passando pela sua gestão à luz de um modelo compreensivo que valora o doente como (auto) prestador de cuidados de saúde (chronic care model).
Saúda-se a iniciativa do ISPUP de, no
âmbito do 10º aniversário do ONDOR, levar
a cabo esta edição, extravasando as fronteiras académicas e externalizando-as para o
“universo” da Saúde Pública. •

complexos, procedeu-se à calibração das
ferramentas anteriores à população portuguesa, bem como ao desenvolvimento de
uma nova ferramenta, mais simples e com
validade comparável.
Para tal, usaram-se dados de uma amostra de homens adultos seguidos no âmbito do
estudo EPIPorto. A nova ferramenta, EpiPOST,
usando apenas o perímetro do braço, manteve
capacidade preditiva semelhante às outras
ferramentas mais complexas, mesmo após
calibração para a nossa população.
Os resultados deste trabalho foram
apresentados na tese de Mestrado em
Epidemiologia (Faculdade de Medicina da
Universidade do Porto) da investigadora
Romana Vieira.

Excesso de peso é fator de risco
para uma postura menos saudável

DR

Padrões alimentares definidos
a priori podem não estar entre
os principais determinantes da
aquisição da massa óssea em
adolescentes portugueses
O papel da alimentação como determinante
modificável da massa óssea adquirida durante
a infância e adolescência tem sido largamente
estudado. No entanto, a maior parte da investigação publicada tem avaliado o papel dos
nutrientes e alimentos isoladamente.
A análise de padrões alimentares, ou
seja, das combinações de alimentos consumidos que refletem as preferências alimentares individuais influenciadas por determinantes genéticos - culturais, de saúde,
ambientais, de estilo de vida e económicostem sido apontada como uma abordagem
mais valiosa para estudar a relação entre a
alimentação e a qualidade óssea.
Usando dados de uma coorte de indivíduos
nascidos em 1990 seguidos durante a adoles
cência (estudo EPITeen), foi avaliado o papel
da adesão a padrões alimentares previamente
reconhecidos - tais como a dieta Mediterrânea
e a dieta de DASH (Dietary Approaches to
Stop Hypertension) – no aumento da densidade óssea na adolescência.
Apesar de haver uma tendência para
maior densidade mineral óssea nos rapazes com um padrão alimentar mediterrânico, a adesão aos padrões estudados não
esteve associada à densidade óssea nesta
idade. A adequação nutricional global e
14

a homogeneidade do consumo alimentar
nesta população são prováveis explicações
para os resultados encontrados.
Este estudo foi publicado na revista
Public Health Nutrition.

Rastrear baixa densidade mineral
óssea no sexo masculino
As fraturas de fragilidade óssea estão
associadas a aumento da morbilidade e
mortalidade, principalmente no sexo masculino. A presença de baixa densidade mineral óssea (DMO) é o principal determinante
deste tipo de fraturas e a sua quantificação

continua a ser essencial na avaliação da fragilidade óssea. A identificação de indivíduos
com maior risco de apresentar baixa DMO,
e que devam realizar densitometria óssea,
através de ferramentas de decisão clínica
é essencial no aumento da eficiência do
rastreio.
Uma revisão sistemática da literatura científica publicada permitiu identificar as ferramentas de rastreio OST, OSTA
e MORES como as mais testadas e com
melhor capacidade preditiva no sexo masculino. No entanto, por persistir heterogeneidade nos pontos de corte propostos para
realização de densitometria e por algumas
ferramentas serem baseadas em cálculos
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O incorreto alinhamento da coluna vertebral é uma causa de sintomas dolorosos que
motivam a procura de cuidados de saúde.
Para identificar os determinantes modificáveis das posturas incorretas foram analisadas radiografias da coluna vertebral de
cerca de 500 adultos, residentes no Porto.
Os participantes mais idosos, em circunstâncias socioeconómicas mais adversas e
obesos apresentaram maior probabilidade
de desequilíbrio postural acompanhado de
mecanismos de compensação ineficientes.
O estudo demonstra ainda que os adultos
com atividade física mais intensa estão protegidos de posturas menos saudáveis. Este
trabalho vem sublinhar o potencial de prevenção do incorreto alinhamento da coluna
vertebral através de intervenções nos estilos de vida. Os resultados deste estudo foram
publicados na revista The Spine Journal.

Osteoartrose em estudos
epidemiológicos: como definir?
A osteoartrose é uma das doenças crónicas mais frequentes na atualidade e, com o
aumento da esperança de vida, a sua prevalência e a sua incidência tendem a aumentar.
Esta patologia é progressiva e condiciona
perda gradual da função motora e da qualidade de vida. A correta identificação dos
indivíduos com osteoartrose é fundamental
para uma abordagem precoce em termos de
progressão da doença.

A literatura científica publicada mostra que as estimativas da frequência da
osteoartrose variam substancialmente em
função da definição utilizada, sendo que
prevalências maiores são observadas em
estudos que usam uma definição radiográfica da doença, não tendo em consideração os sinais e sintomas dos indivíduos. Especificamente no que diz respeito
à osteoartrose do joelho, a idade, o índice de
massa corporal elevado e as queixas de dor
parecem ser aspetos fundamentais para a
identificação dos indivíduos com alterações
radiográficas.
A valorização da dor associada à
osteoartrose é sobretudo importante nos
indivíduos mais novos e não obesos. No
entanto, a presença de sintomas depressivos reduz o valor discriminativo das queixas de dor na identificação dos indivíduos
com alterações radiográficas. Todos estes
aspetos apresentam implicações na interpretação de diferentes métodos de definição de caso, tanto na prática clínica como
em estudos epidemiológicos de base clinica ou populacional.
Estes resultados foram publicados nas
revistas Osteoarthritis and Cartilage e BMC
Musculoskeletal Disorders, como parte
da tese de doutoramento do investigador
Duarte Pereira.
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Avaliação Musculoesquelética no
Projeto Geração 21
O projeto Geração 21 acompanha desde
2005 o crescimento de mais de 8500 crianças nascidas entre 2005 e 2006 na área
metropolitana do Porto, constituindo um
dos maiores estudos deste tipo na Europa.
Durante o seguimento destas crianças aos
7 anos de idade foi realizada uma avaliação
musculoesquelética adaptada a essa fase
do seu desenvolvimento e constituída por
duas componentes: avaliação da postura nas
posições de pé e sentada e quantificação da
massa óssea por absorciometria de raios-X
de dupla energia de corpo inteiro (DXA).
Ao abrigo de um protocolo estabelecido
entre a Universidade do Porto e o Instituto
Politécnico do Porto, a avaliação musculoesquelética decorreu na Escola Superior de
Tecnologia da Saúde do Porto, em Vila Nova
de Gaia. Entre março de 2013 e março do ano
seguinte, mais de 2500 crianças completaram
esta etapa. É hoje aceite que a infância constitui um período decisivo para o desenvolvimento de muitas doenças crónicas, como as
musculoesqueléticas. Por essa razão, é fundamental compreender como se desenvolvem estas doenças e quais as características
que influenciam o seu aparecimento desde as
fases mais precoces da vida. •
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