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ISPUP COMEMORA O OITAVO ANIVERSÁRIO
DR

O Instituto de Saúde Pública da
Universidade do Porto (ISPUP) assinalou, no dia 14 de julho, os oito anos sobre a
sua criação, com mais um Dia do ISPUP. O
evento contou com a presença do reitor da
Universidade do Porto, Sebastião Feyo de
Azevedo, coincidindo com a sua primeira
presença oficial como reitor da Universidade.
O Instituto de Saúde Pública da
Universidade do Porto é uma organização
sem fins lucrativos, criada em 2006, para
dar resposta à necessidade de desenvolver
a Saúde Pública a nível nacional e internacional, tendo por objetivo a compreensão
dos determinantes dos estados de saúde
em populações humanas. O Instituto dedica-se quer à investigação científica, quer
à formação pós-graduada, abrangendo
diversos campos complementares como
a Epidemiologia, Bioestatística, Ciências
Ambientais, Ciências Nutrição, Ciências
do Comportamento, Ciências Sociais e
Medicina Preventiva.
No ISPUP, o ensino e a investigação procuram acentuar a importância dos métodos
epidemiológicos tanto como a acumulação
de informações para a caracterização quantitativa do estado de saúde das populações.
Como tal, reúnem-se no Instituto profissionais com as mais diferentes formações
– médicos, nutricionistas, farmacêuticos,
enfermeiros, biólogos, psicólogos, sociólogos e outros profissionais que, em conjunto,
ajudam a constituir o arco das ciências da
saúde pública.
Nesta sessão comemorativa do oitavo
aniversário realizou-se a assinatura de um
protocolo entre o ISPUP e a ARS Norte, foram
apresentadas as atividades do Instituto e
uma alocução pelos recém-graduados dos
Programas de Doutoramento e Mestrado

do ISPUP, e houve ainda oportunidade de
ouvir Sebastião Feyo de Azevedo, Reitor da
Universidade do Porto, a falar sobre a importância da Saúde Pública e da investigação na
Universidade do Porto. • Diana Sousa
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O INSTITUTO DEDICA-SE QUER À
INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA, QUER
À FORMAÇÃO PÓS-GRADUADA,
ABRANGENDO DIVERSOS CAMPOS
COMPLEMENTARES COMO A
EPIDEMIOLOGIA, BIOESTATÍSTICA,
CIÊNCIAS AMBIENTAIS, CIÊNCIAS
NUTRIÇÃO, CIÊNCIAS DO
COMPORTAMENTO, CIÊNCIAS
SOCIAIS E MEDICINA PREVENTIVA.
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INVESTIGAR

ESTUDO DO ISPUP REVELA QUE A HEPATITE C
AFETA NO MÁXIMO 50 MIL PESSOAS EM PORTUGAL
Um estudo do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto mostra que os dados em função dos quais
se projetava o impacto e a dimensão da doença eram sobrestimados. Os primeiros dados de base populacional
foram divulgados, no ISPUP, e identificam apenas dois casos de portadores da infeção, numa amostra constituída por 1017 pessoas a viver no Grande Porto, entre os 15 e 64 anos.
DR

A divulgação destes dados coincidiu
com o Dia Mundial das Hepatites, assinalado a 28 de julho, data na qual o ISPUP
realizou uma Mesa Redonda com especialistas e elementos da sociedade civil
que culminou com uma discussão aberta
à audiência.
Os resultados traduzem-se numa prevalência de 0,2%, uma percentagem que
corresponderá a 14 mil casos em Portugal,
caso seja extrapolada para a população
geral do país. Nesse sentido, segundo
Henrique Barros, presidente do ISPUP, “no
máximo, haverá 50 mil pessoas com hepatite C, e não 150 mil como tem sido dito”,
considerando que o contributo da infeção

pode vir de utilizadores de drogas injetáveis, estimados em 35 mil.
Dada a baixa expressão da infeção a
nível nacional, “não faz sentido fazer o rastreio sistemático de toda a população”, o
que representa “um enorme desperdício de
recursos”, defende Henrique Barros, alertando antes para a necessidade de prestar mais atenção às pessoas que receberam transfusões de sangue antes de 1991,
às que utilizam drogas injetáveis, bem como
às que pertencem a comunidades de risco
como os homens que têm relações sexuais
com homens. Isto porque nestes grupos a
frequência da infeção é mais alta do que na
população em geral.
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Este estudo desenvolvido pelo ISPUP
traz um contributo fundamental a esta área
da saúde, já que, até à data, em Portugal,
apenas existiam estudos parcelares efetuados em populações de maior risco, como
homens que têm relações sexuais com
homens e utilizadores de drogas, ou em
dadores de sangue. No entanto, nunca se
tinha feito um estudo numa larga amostra
aleatória da população.
É importante que haja oportunidade de
alargar a amostra, de modo a que se consiga
ter abrangência nacional, embora se saiba
que a população do Porto, que tem sido
seguida pelo ISPUP, tende a refletir a realidade em saúde de todo o país. • Diana Sousa
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INVESTIGAR

INVESTIGAÇÃO ESTUDA BARREIRAS DOS SERVIÇOS
DE SAÚDE QUE AFETAM OS IMIGRANTES
O estudo aMASE - aumentar o Acesso dos Migrantes aos Serviços de Saúde na Europa (advancing Migrant
Access to Health Services in Europe) – é um novo projeto de investigação europeu que pretende identificar e
chamar a atenção para os problemas enfrentados pelas pessoas que vivem fora do seu país de origem, no acesso
aos serviços de saúde na Europa. Procura compreender essa realidade observando-a desde os hospitais, mas
também com o olhar a partir da comunidade.
DR

É liderado por investigadores do
University College London e do Instituto de
Salud Carlos III de Madrid e, em Portugal, é
coordenado por Henrique Barros, professor
da Faculdade de Medicina da Universidade
do Porto (FMUP) e presidente do ISPUP.
O projeto é financiado pela União Europeia e, em Portugal, na vertente comunitária, conta com a colaboração do GAT,
Grupo Português de Activistas sobre Tratamentos VIH/SIDA, e da SER+, Associação Portuguesa para Prevenção e Desafio
à SIDA.
Devido às suas características sociais
e económicas, os imigrantes estão muitas
vezes em desvantagem comparativamente
com população autóctone no acesso aos
serviços sociais disponíveis nos seus países de acolhimento, incluindo os de saúde.
De acordo com os especialistas, algumas
barreiras ao acesso aos cuidados de saúde
têm um efeito dissuasor que faz com que a
população imigrante seja a que tem mais
probabilidade de não procurar tratamento
no momento certo, agravando assim os seus
problemas de saúde.
Além disso, os responsáveis pelo projeto
têm alertado para a necessidade de tornar
o sistema de saúde acessível e adaptado
às pessoas que vivem fora do seu país de
origem. Uma medida que vai fortalecer o
recurso atempado aos cuidados de saúde,
contribuindo para a redução da transmissão
de doenças e dos encargos associadas aos
tratamentos hospitalares.
Os dados conseguidos pelo aMASE
vão ajudar os investigadores a perceber a
dimensão de certos problemas de saúde
que as pessoas que vivem fora do seu país
de origem enfrentam e a desenvolver formas de os resolver. Desta forma, a investigação permitirá identificar grupos mais
vulneráveis e as barreiras que impedem as
4

pessoas de acederem aos serviços de saúde
antes de ficarem seriamente doentes.
Os investigadores convidam qualquer
pessoa com 18 ou mais anos de idade, que
esteja a viver fora do seu país de origem
a participar num questionário anónimo,
através da internet. Os resultados deste
questionário vão ajudar a Comissão
Europeia a adequar os sistemas de saúde
europeus. Todos os interessados em participar neste estudo podem ter acesso ao
questionário, disponível em 14 idiomas,
em www.amase.eu. • Diana Sousa

DEVIDO ÀS SUAS
CARACTERÍSTICAS
SOCIAIS E ECONÓMICAS,
OS IMIGRANTES
ESTÃO MUITAS VEZES
EM DESVANTAGEM
COMPARATIVAMENTE
COM POPULAÇÃO
AUTÓCTONE NO ACESSO
AOS SERVIÇOS SOCIAIS.
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VENCER

INVESTIGADORA DO ISPUP VENCE PRÉMIO DA
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE EPIDEMIOLOGIA
PARA MELHOR PUBLICAÇÃO DE 2013
Sofia Vilela é a vencedora da edição de 2013 do Prémio da Associação Portuguesa de Epidemiologia (APE) que
reconhece o melhor trabalho de investigação em epidemiologia (populacional, clínica ou translacional) realizado
em Portugal e publicado ou aceite para publicação no ano transato.
DR

A investigadora do ISPUP é congratulada
pela publicação Association between energy-dense food consumption at 2 years of
age and diet quality at 4 years of age (um
trabalho partilhado com os investigadores
Andreia Oliveira, Elisabete Ramos, Pedro
Moreira, Henrique Barros, Carla Lopes).
O estudo teve como objetivo avaliar a associação entre o consumo de alimentos com alta
densidade energética aos 2 anos de idade e a
qualidade do consumo de alimentos e da dieta
aos 4 anos de idade. A amostra incluiu 705
crianças avaliadas aos 2 e aos 4 anos de idade,
como parte da coorte de nascimentos de base
populacional Geração 21 (Porto, Portugal). Os
dados sobre os fatores sociodemográficos e
estilo de vida de crianças e mães foram recolhidos através de entrevistas presenciais, e o
peso e a altura das crianças foram medidos
por profissionais treinados.

Com base no Questionário de Frequência
Alimentar, foram definidos quatro grupos
de alimentos com alta densidade energética: refrigerantes; doces; bolos; snacks
salgados. Posteriormente foi desenvolvido
um índice de alimentação saudável, utilizando as recomendações dietéticas da
Organização Mundial de Saúde para crianças com 4 anos de idade.
As conclusões revelam que o consumo
de alimentos com alta densidade energética em idades jovens está negativamente
associado com a qualidade da dieta das
crianças, alguns anos depois.
O Prémio atribuído à investigadora
Sofia Vilela consistiu na atribuição de um
valor pecuniário de 1500 euros e inscrição
no IX congresso da APE, que decorreu de
3 a 5 de setembro de 2014, em Alicante,
Espanha. • Diana Sousa

ISPUP apoia projeto para reduzir a mortalidade
e a morbilidade materna e infantil em Moçambique
Henrique Barros, Presidente do ISPUP
e responsável pela equipa portuguesa
envolvida no projeto MOMI (Missed
Opportunities in Maternal and Infant
health), esteve em Moçambique, na
Província de Tete, para participar na reunião do Conselho Consultivo do projeto.
Estas reuniões são constituídas por
decisores políticos, especialistas na
área da saúde materno-infantil, responsáveis pela gestão dos sistemas de
saúde, e outras personalidades locais
relevantes para a implementação do

MOMI. A reunião serviu para avaliar do
ponto de situação do projeto e conhecer
os primeiros resultados da implementação das intervenções nos Centros de
Saúde do Distrito de Chiúta.
O grande objetivo do MOMI passa
por reduzir a mortalidade e a morbilidade materna e infantil no período
de um ano após o parto. Para tal, em
Moçambique foi desenvolvido um
pacote de intervenções, adaptadas à
realidade local, que está neste momento
em fase de implementação. Pretende-se

NEWSLETTER ISPUP N.º 4 | INSTITUTO DE SAÚDE PÚBLICA DA UNIVERSIDADE DO PORTO

combinar intervenções baseadas nos
serviços de saúde e na comunidade, de
forma a promover serviços integrados e
fortalecer o sistema de saúde.
Em Moçambique, as intervenções
vão ser implementadas por um período
de 28 meses e serão realizadas avaliações periódicas para verificar a evolução
dos indicadores. Após o término do projeto, espera-se que o sistema de saúde
absorva as intervenções desenvolvidas e
que estas possam ser disseminadas para
outros locais do país. • Diana Sousa
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AGIR

ISPUP LANÇA LIVRO QUE ENSINA PAIS
A ALIMENTAREM CRIANÇAS DE FORMA SAUDÁVEL
O livro “Da mesa à horta: aprendo a gostar de fruta e vegetais”, publicado pelo ISPUP, é um guia prático de
consumo alimentar, destinado a orientar pais e cuidadores de crianças dos 3 aos 6 anos, promovendo o consumo
de fruta e hortícolas, em detrimento de alimentos energéticos. A sua apresentação decorreu no ISPUP e contou
com o comentário de pais, profissionais de saúde e de educação e decisores políticos.
DR

De acordo com os resultados do consumo
alimentar das crianças de 4 anos de idade,
que estiveram na base da elaboração do livro,
existe uma proporção elevada de consumo
diário de lacticínios, pão e hortofrutícolas.
Contudo, apenas quatro em cada 10 crianças
atingem as recomendações diárias de cinco
porções de fruta e hortícolas, recomendadas
pela Organização Mundial de Saúde. Os dados
revelam ainda que há um elevado consumo
de bolos, doces e de refrigerantes, sendo que
mais de 90% das crianças ultrapassa os valores toleráveis de sal para a sua idade.
Ainda segundo os investigadores, os piores
hábitos alimentares das crianças estão associados a uma menor idade da mãe e a um nível
de escolaridade inferior da mãe e dos avós. A
par da família, também o jardim de infância
parece ter um papel relevante na promoção do
consumo de alimentos saudáveis, ao contrário
do que acontece com os restaurantes e cafés.
Estes resultados advêm de um relatório baseado em dados da coorte Geração 21,
um documento que reúne evidência científica capaz de colmatar a escassez de informação relativa à alimentação das crianças desta
idade, em Portugal.
A coorte Geração 21 acompanha, desde
2005, um conjunto de quase 8700 crianças
e as respetivas famílias. Este projeto constitui um trabalho ímpar em Portugal que busca
o acompanhamento da saúde deste grupo
de crianças desde o seu nascimento até à
idade adulta, gerando conhecimento fundamental para retratar a realidade da saúde em
Portugal. A avaliação aos 4 anos de idade da
coorte Geração 21 permitiu clarificar como
se alimentam as crianças desta idade e os
dados são agora apresentados no relatório
“Consumo alimentar aos 4 anos de idade:
resultados da coorte Geração 21”.
O livro teve também por base a evidência
científica já existente e pretende promover,
“numa viagem da mesa à horta”, o contacto
6

A COORTE GERAÇÃO 21
ACOMPANHA, DESDE
2005, UM CONJUNTO DE
QUASE 8700 CRIANÇAS E
AS RESPETIVAS FAMÍLIAS.
ESTE PROJETO CONSTITUI
UM TRABALHO ÍMPAR EM
PORTUGAL QUE BUSCA O
ACOMPANHAMENTO DA
SAÚDE DESTE GRUPO DE
CRIANÇAS.

das crianças e pais com a fruta e os hortícolas, incluindo as crianças no processo de
produção, compra, preparação e confeção
dos mesmos, de modo a incentivar o seu
consumo. O objetivo é que seja um guia prático, útil para pais mas também pessoas e

instituições que acompanhem crianças destas idades. “Da mesa à horta: aprendo a gostar de fruta e vegetais” é de livre acesso em
versão digital e pode ser descarregado em
www.ispup.up.pt.
A elaboração do livro decorreu no âmbito
de um projeto financiado pela Fundação para
a Ciência e a Tecnologia e recebeu o apoio da
Direcção-Geral da Saúde. • Diana Sousa
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REENCONTRAR

“É PRECISO TEMPO E SENSIBILIDADE
PARA SE PERCEBER ESTA GRANDE ESCOLA
DE SAÚDE PÚBLICA”
Alice Teles é Licenciada em Nutrição pela Universidade Federal de Pernambuco e Especialista em Saúde Pública
pelo Centro Universitário São Camilo - São Paulo, desde 1988. Entretanto, Realizou Residência multiprofissional em Medicina Preventiva e Social, no Ministério da Saúde do Brasil - Universidade Federal da Paraíba, fez
o Mestrado em Saúde Materno Infantil, no Instituto Materno Infantil de Pernambuco e doutorou-se em Saúde
Coletiva, na Universidade Estadual de Campinas - São Paulo. No entanto, desde cedo percebeu que a Saúde
Pública era um caminho que queria trilhar. Foi a sua paixão pela área da Epidemiologia que a trouxe, em 2012, até
ao ISPUP para um ano de estágio pós-doutoral.
DR

“Apercebi-me desde muito cedo, que no
mesmo espaço havia crianças e adolescentes com acesso limitado a direitos essenciais. Esta percepção aliada à identificação e cumplicidade com uma família que
estimulava o questionamento das desigualdades sociais foi o mote para a escolha da profissão”, confessa. Para a brasileira nascida na região Nordeste do Brasil
(Recife-Pernambuco), “a desigualdade geográfica da fome, abordada por estudiosos
como Josué de Castro, poderia ser mais
bem percebida com a instrumentalização
da informação adquirida numa formação
académica”.
Levada por este objetivo iniciou a sua
trajetória na área de Saúde Pública com o
foco na epidemiologia ao frequentar, durante
dois anos, Residência multiprofissional em
Medicina Preventiva e Social, de 1989 a 1991.
Segundo Alice Teles, “trabalhar com epidemiologia é estar com necessidade permanente de conhecer e interagir com outras
realidades, formas de viver, de se alimentar, de fazer pesquisa e de pensar cientificamente. Interagir com diversos lugares, pessoas e formas de entender e fazer ciência
faz parte do quotidiano de um pesquisador
desta área”. E é esta a convicção que a traz
até ao ISPUP em 2012.
A formação adquirida no ISPUP contibuiu
“grandemente” para o seu “aperfeiçoamento
em análises de bases de dados oriundas de
Inquéritos populacionais” e a participação
nos eventos promovidos pelo Instituto permitiu “uma aproximação com a realidade da
saúde em Portugal numa perspectiva mais
próxima da realidade do país”.

TRABALHAR COM
EPIDEMIOLOGIA É ESTAR
COM NECESSIDADE
PERMANENTE DE
CONHECER E INTERAGIR
COM OUTRAS
REALIDADES, FORMAS
DE VIVER, DE SE
ALIMENTAR, DE FAZER
PESQUISA E DE PENSAR
CIENTIFICAMENTE.
INTERAGIR COM DIVERSOS
LUGARES, PESSOAS E
FORMAS DE ENTENDER E
FAZER CIÊNCIA FAZ PARTE
DO QUOTIDIANO DE UM
PESQUISADOR DESTA
ÁREA.

Alice Teles não esconde a saudade que
lhe trazem as recordações do tempo vivido
no ISPUP e acredita que “é preciso tempo e
sensibilidade para se perceber esta grande
escola de saúde pública e se sentir parte
dela. Neste sentido, estudar, respeitar as
diferenças culturais, sorrir e vivenciar o
belo e experiente centro do Porto ajuda
muito”, conclui.
Atualmente, Alice Teles é Professora
associada do Departamento de Nutrição da
Universidade Federal da Paraíba – Nordeste
do Brasil e investigadora, atividade da qual
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destaca por um lado, a parceria que estabelece com secretarias e coordenações do
Ministério da Saúde do Brasil que lhe permite aliar a teoria com a avaliação prática de
Programas e Políticas na área de Atenção
primária em Saúde e Nutrição, e por outro
lado, a Análise de bases de dados de
Inquéritos populacionais de saúde. Integra
também o Conselho Editorial da Revista
de Nutrição da Pontifícia Universidade
Católica de Campinas – São Paulo- Brasil,
na qual também é revisora de periódicos
científicos. • Diana Sousa
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ENCENAR

ÁRVORE PORTUENSE CENTENÁRIA INUNDOU
A GALERIA DO ISPUP
DR

SOBRE O PROGRAMA
DE ARTES PLÁSTICAS
– GALERIA PAINEL
A terceira exposição do ano a estar
patente na Galeria Painel do ISPUP intitulou-se “Soft Monument”, uma árvore nunca
é só uma Árvore. Desta vez, a construção
artística apresentou uma dinâmica invulgar
que transcendeu o espaço físico da Galeria,
integrando diferentes momentos que ultrapassaram a mera contemplação da obra.
O desafio foi lançado pela Câmara
Municipal do Porto à Faculdade de Belas
Artes (através do Mestrado em Arte e
Design para o Espaço Público), na sequência da necessidade de abater uma árvore
morta, centenária, do Jardim do Carregal
(Carrilho Videira) - uma sequoia gigante
(Sequoiadendrom giganteum). O objetivo
consistia em conceber projeto artístico, a
implementar no local, capaz de, simbolicamente, dar destaque à vida deste emblemático exemplar.
A exposição teve uma componente de
exterior no próprio Jardim do Carregal

e outra no espaço expositivo da Galeria
Painel, centrando-se em duas fases primordiais: antes e depois do abate da Sequoia.
Na primeira, pretendeu-se uma articulação com o público que usufrui do Jardim
e da sua circundante, recorrendo a intervenções de carácter temporário que promoveram o entendimento do processo de
inevitável abate e do significado do elemento-árvore em espaço público. Por outro
lado, o abate da árvore foi acompanhado por
várias ações artísticas que tiveram como
objetivo sensibilizar e envolver o público.
Na fase após o abate da Sequoia, a
exposição na Galeria Painel albergou simbolicamente a própria árvore e o documentário realizado para registo do seu
abate, bem como vários trabalhos dos alunos. Desta forma, pretendeu-se deixar a
memória da Sequoia consubstanciada no
Jardim onde habitou durante mais de um
século. • Diana Sousa

A Galeria Painel resulta de uma
parceria estabelecida, desde 2012,
entre o ISPUP – Instituto de Saúde
Pública da Universidade do Porto e
a FBAUP – Faculdade de Belas Artes
da Universidade do Porto, com o
objectivo 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.

A INVESTIGAÇÃO NO ISPUP TEM SIDO APOIADA POR:

