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Sessão de Abertura da
1ª Edição do Programa
Doutoral em Saúde
Pública Global
No dia 7 de outubro, realizou-se, no Salão Nobre da Reitoria da
Universidade do Porto, a Sessão de Abertura da 1ª Edição do Programa
Doutoral em Saúde Pública Global. O evento contou com a presença do
Diretor Regional para África da Organização Mundial de Saúde, Luís
Sambo, que durante a sua intervenção abordou a epidemia de Ébola que
atingiu a Costa Ocidental de África e que chegou à Europa e aos Estados
Unidos da América.
estiveram a cargo do reitor da Universidade
do Porto, Sebastião Feyo de Azevedo, do reitor da Universidade Nova de Lisboa, António
Rendas, do Presidente do ISPUP e diretor
deste programa doutoral, Henrique Barros, e
do Diretor da ENSP, João Pereira. • Diana Sousa
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Duração: 4 anos (240 ECTS)
1º ano do Programa: os alunos realizam
unidades de ensino obrigatórias que
compõem 33 ECTS e unidades opcionais que
compõem 27 ECTS.
Do 2º ao 4º ano: os alunos desenvolvem os
seus projetos de tese (180 ECTS).
Principais áreas focadas nos Métodos de
Investigação:
•
•
•
•

Métodos de Investigação Epidemiológica
Estatística
Revisões Sistemáticas e Metanálise
Metodologias Qualitativas

Principais áreas focadas no Objeto de
Investigação:
• Saúde Global, Saúde das Populações e
Determinantes Sociais
• Teoria e Gestão Organizacional da
Economia e Política da Saúde
• Saúde Ambiental e Ocupacional e
Determinantes Físicos
• Promoção da Saúde, Educação para a
Saúde e Proteção da Saúde e Prevenção de
Doenças
Para mais informações, consulte o site do
Programa Doutoral em www.phd-gph.ensp.
unl.pt
DR

O Programa Doutoral em Saúde Pública
Global resulta do consórcio estabelecido entre quatro escolas portuguesas – Instituto
de Saúde Pública (ISPUP) / Faculdade de
Medicina da Universidade do Porto (FMUP),
Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP),
Instituto de Higiene e Medicina Tropical
(IHMT) e Faculdade de Ciências Médicas da
Universidade Nova de Lisboa (FCM-UNL) –
constituído para exponenciar a sua longa
experiência na formação de profissionais
de saúde pública, em Portugal e no estrangeiro. O Programa coloca a ênfase na mobilidade e na organização de percursos individuais, cientificamente muito competitivos
no plano internacional, e exige dedicação a
tempo integral.
Para além de Luís Sambo, fizeram parte do lançamento Jacqueline MüllerNordhorn, Diretora da Escola de Saúde
Pública de Berlim, Universidade Charité e
Presidente-Eleita da ASPHER, que abordou o panorama geral do ensino da Saúde
Pública na Europa.
As intervenções iniciais da sessão
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INVESTIGAR

Projeto EPICE: bebés muito prematuros
que se alimentam de leite materno
têm mais saúde
Os bebés que nascem com menos de 32 semanas de idade gestacional em Portugal e são alimentados com leite
materno têm menor probabilidade de voltarem a ser internados. Estudo revela que os que apenas estavam a
receber leite artificial, à data da alta hospitalar da Unidade de Cuidados Intensivos Neonatais, têm duas vezes
mais risco de serem reinternados durante o primeiro ano de vida, quando comparados com os bebés que
estavam a receber leite materno.
DR

Verifica-se que cerca de um terço dos
bebés muito prematuros avaliados teve algum problema de saúde que implicou pelo
menos um internamento hospitalar no primeiro ano de vida. O principal motivo reportado pelos pais está diretamente relacionado com problemas respiratórios.
Estes são os principais resultados extraídos da primeira coorte (grupo de pessoas que nasceram na mesma altura e que
têm certas características em comum) portuguesa de recém-nascidos muito pré-termo, criada no âmbito do projeto europeu
EPICE (Effective Perinatal Intensive Care
in Europe: translating knowledge into evidence-based practice), cujo investigador
principal em Portugal é Henrique Barros,
Presidente do Instituto de Saúde Pública da
Universidade do Porto.
É fundamental salientar a relevância
científica desta coorte que vai permitir retratar a realidade da extrema prematuridade
no nosso país. A equipa de investigadores
portugueses tem realizado o seguimento
destas crianças nos primeiros anos de vida,
no sentido de compreender o efeito das práticas médicas e das políticas de intervenção
nesta área, bem como avaliar a saúde e o
desenvolvimento destas crianças, com base
em informações reportadas pelos pais.
Entre 1 de junho de 2011 e 31 de maio de
2012 foi possível identificar 724 nados-vivos
(produto da fecundação que manifesta sinais
de vida após a expulsão ou extração do corpo
materno) em Portugal, sendo que 84% tiveram alta hospitalar. 544 famílias aceitaram o
desafio de continuarem a ser acompanhadas.
Até ao momento foram já realizadas duas
avaliações, aos 12 e aos 24 meses, tendo sido
avaliadas mais de 400 crianças. Atualmente
está a decorrer a terceira fase de seguimento
aos 3 anos de idade.

Os resultados preliminares da primeira
coorte de recém-nascidos muito pré-termo
em Portugal concluem ainda que, aos dois
anos de idade, 6% das crianças toma medicação para a asma diariamente e aproximadamente 20% toma qualquer outro tipo de
medicação regularmente. 9% das crianças
tem problemas visuais e apenas 1% apresenta problemas auditivos. 89% das crianças já caminha bem aos dois anos de idade, sendo que 4% necessita de algum tipo
de equipamento especial (por exemplo, botas ortopédicas). 2% das crianças tem diagnóstico médico de paralisia cerebral. Quanto
ao desenvolvimento da linguagem, 85% das
crianças diz pelo menos 50 palavras e 79%
já começou a combinar palavras em pequenas frases, por exemplo “mamã foi embora”.
A maioria dos pais (93%) considera que os
seus filhos estão a crescer normalmente aos
2 anos de idade.
Atualmente há 15 milhões de bebés prematuros em todo o mundo. Em Portugal, a estatística aponta para oito em cada 100, sendo
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que 1% nasce com menos de 32 semanas de
idade gestacional. Apesar dos extraordinários avanços verificados nos últimos anos, é
entre os muito pré-termo que se observa cerca de 60% da mortalidade neonatal e se verifica maior risco de sequelas a curto e a médio
prazo (distúrbios do desenvolvimento, como
atrasos cognitivos, perturbações da linguagem, paralisia cerebral, dificuldades de coordenação e equilíbrio, défices visuais e auditivos). Com efeito, estes recém-nascidos requerem cuidados especializados, planeados
e executados com grande competência e
com sólida base científica.
O EPICE iniciou-se em 2011 e decorre
simultaneamente em 11 países europeus.
Em Portugal, a coordenação do projeto é
da responsabilidade do Departamento de
Epidemiologia Clínica, Medicina Preditiva
e Saúde Pública da Faculdade de Medicina
da Universidade do Porto em parceria com
o ISPUP. Integram o projeto EPICE 30 unidades hospitalares da Região Norte e de
Lisboa e Vale do Tejo. • Diana Sousa
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INVESTIGAR

O Projeto MOMI - Missed Opportunities
in Maternal and Infant health
por Sofia Moura, Investigadora do ISPUP
DR

O MOMI é um projeto internacional
desenhado com o objetivo de
contribuir para a redução da
mortalidade e a morbilidade
materna e infantil no período
de um ano após o parto, em 4
países Africanos: Burquina Faso,
Quénia, Malawi e Moçambique.
Outros países Europeus fazem
parte do consórcio deste projeto,
nomeadamente Bélgica, Inglaterra
e Portugal. No nosso país a equipa
é coordenada por Henrique Barros,
Presidente do Instituto de Saúde
Pública da Universidade do Porto.
Em cada um dos países Africanos foi desenvolvido um pacote de intervenções adaptadas
à realidade local, e que estão neste momento
em fase de implementação. Estes combinam
intervenções baseadas nos serviços de saúde
e na comunidade de forma a promover serviços integrados e fortalecer o sistema de saúde.
Os profissionais de saúde e comunitários
unem esforços na deteção precoce de complicações e sinais de risco na mãe e criança
através de visitas domiciliares e, em caso de
necessidade, fazem o seu encaminhamento para o Centro de Saúde ou Hospital. As
4

mulheres são sensibilizadas para consultas
pós-parto até um ano após o nascimento do
bebé, mesmo na ausência de problemas de
saúde evidentes. A nível dos serviços de saúde a mãe e o seu filho recebem cuidados de
forma integrada aproveitando assim a presença dos dois para a prestação de cuidados
de saúde de forma regular.
No âmbito deste projeto também se pretende aumentar a sensibilização para a adoção de planeamento familiar, recorrendo ao
uso de métodos contracetivos de longa duração. Esta intervenção permite que as famílias possam planear de forma mais eficaz
quantos filhos querem ter e permitir o necessário espaçamento entre gravidezes. A adesão a métodos contracetivos no período imediato ao parto permite que as mulheres tenham proteção logo após este evento.
Em setembro de 2014 realizou-se em
Lilongwe, Malawi, a 4ª Reunião de Consórcio
do projeto MOMI com representantes de todas as equipas que o constituem. Nesta reunião foram apresentados os resultados da
avaliação inicial da implementação das intervenções nos diferentes países. A análise qualitativa dos dados foi realizada pelas
equipas Portuguesa e Inglesa e durante a
sua apresentação foram discutidas formas

de melhorar a implementação das intervenções, tendo sempre em vista a sua sustentabilidade após a conclusão do projeto.
É objetivo do MOMI que o sistema de saúde de cada país absorva as intervenções desenvolvidas e que estas possam ser disseminadas para outros locais do território.
A reunião culminou com a visita a serviços de saúde e com o contacto com os
profissionais de saúde e comunitários. Para
mais informações, por favor consulte o
website do MOMI —
www.momiproject.eu • Diana Sousa

É OBJETIVO DO MOMI
QUE O SISTEMA DE
SAÚDE DE CADA
PAÍS ABSORVA AS
INTERVENÇÕES
DESENVOLVIDAS E QUE
ESTAS POSSAM SER
DISSEMINADAS PARA
OUTROS LOCAIS DO
TERRITÓRIO.
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VENCER

ISPUP vence no Food & Nutrition Awards
Uma equipa de investigadoras do ISPUP venceu o Food & Nutrition Awards na categoria de ‘Investigação
e Desenvolvimento’ com o Relatório “Consumo alimentar e nutricional de crianças em idade pré-escolar:
Resultados da Coorte Geração 21” e arrecadou ainda a segunda menção honrosa na categoria ‘Iniciativa
de Mobilização’ com o Guia educativo “Da mesa à horta: aprendo a gostar de fruta e vegetais” (ambas as
publicações estão disponíveis no site do ISPUP).
DR

A cerimónia de entrega de prémios integrou-se no Fórum
“Inovação Agroalimentar: Oportunidades e Desafios no Combate
ao Desperdício” que se realizou, na Fundação Calouste Gulbenkian,
em Lisboa, para assinalar o Dia da Alimentação — 16 de outubro. O evento reuniu em debate a Investigação, a Produção, a
Transformação, a Distribuição, a Restauração, Organizações de
Defesa do Consumidor e ONGs.

Pelo 5º ano consecutivo a consultora GCI e a Associação
Portuguesa dos Nutricionistas (APN) premeiam os melhores
produtos, projetos e iniciativas no que respeita à inovação e ao
empreendedorismo no setor agroalimentar e ciências da nutrição em Portugal.
Nas quatro categorias a concurso — Investigação e
Desenvolvimento, Serviço Inovação, Iniciativa de Mobilização e
Produto Inovação — foram apurados 35 finalistas, eleitos pelo
júri presidido pela APN e constituído por personalidades de reconhecida idoneidade e credibilidade a nível académico, científico e empresarial. Esta edição do Food & Nutrition Awards contou com o apoio da APED, Banco Popular, Continente, Fundação
Calouste Gulbenkian e McDonald’s.
O Food & Nutrition Awards define-se como sendo uma

plataforma multi-stakeholder e um agente mobilizador para
a inovação no sector agroalimentar, agregado às áreas da
Educação e da Saúde, sendo um motor para o empreendedorismo, valorização da produção nacional e promoção de estilos de
vida e hábitos alimentares saudáveis. • Diana Sousa

Investigadora do ISPUP arrecada
Prémio de melhor trabalho no 15º
Congresso Nacional de Pediatria

DR

A investigadora do ISPUP Liane Correia Costa arrecadou o Prémio de
melhor trabalho no 15º Congresso Nacional de Pediatria, que decorreu
de 16 a 18 de outubro. O trabalho galardoado intitula-se ‘Determinantes
cardiometabólicos de função renal em crianças pré-púberes’ e foi
realizado no âmbito do projeto do ISPUP Childhood obesity-related
inflammation and vascular injury — Impact on the kidney.
António Guerra, Alberto Caldas Afonso
e Ana Azevedo são os investigadores que
partilham com Liane Correia Costa a autoria
deste trabalho que pretendeu avaliar a associação de marcadores de função renal (creatinina, Cr e cistatina C, CisC) e da taxa de filtração glomerular estimada (TFGe), com medidas de obesidade e outros fatores de risco
cardiometabólicos em crianças. Isto partindo

da evidência que mostra que a obesidade infantil se associa um maior risco de doença renal na idade adulta, sendo que, em crianças,
a associação entre obesidade e alterações da
função renal é ainda controversa.
Para tal, foi realizada uma análise transversal aos 8 anos de 295 crianças, selecionadas consecutivamente da coorte de
nascimentos Geração 21 (Portugal-ISPUP)
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e verificou-se que aos 8 anos de idade, o
grupo de crianças que apresentavam obesidade ou excesso de peso apresentou valores de função renal normais, mas significativamente piores do que o grupo com
peso normal. Vários fatores de risco cardiometabólico mostraram ser determinantes independentes dos marcadores de função renal. • Diana Sousa
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AGIR

Reunião Anual da APHA:
ISPUP apresenta seis trabalhos
de investigação
De 15 a 19 de novembro realizou-se em Nova Orleães, Estados Unidos da América, a 142 Reunião Anual da
Associação Americana de Saúde Pública - APHA. O ISPUP marcou presença com seis trabalhos de investigação
naquele que é um dos maiores encontros de profissionais de saúde pública à escala mundial.
DR

Entre as mais de 1 000 sessões que foram realizadas durante o evento, os nossos
investigadores apresentaram as seguintes
temáticas:
• Rural and Urban Cape Verde:
Differences in the prevalence of
Cardiovascular Risk factors in an
African country
Rosa Semedo; Henrique Barros — ISPUP
• Eligibility for PrEP among members of
a HIV-negative MSM Portuguese Cohort
Henrique Barros; Paula Meireles; Ana
Martins — ISPUP;
Luis-Miguel Rocha; Ricardo Fuertes; Luis
Mendão; João Brito; Maria-José Campos
— GAT — Grupo Português de Activistas
sobre o Tratamento de VIH/Sida Pedro
Santos
• Effect of neighborhood socioeconomic
context in prenatal care and pregnancy outcomes in women delivering in
Portugal
Sofia Correia; Cristiana Vieira; Henrique
Barros — ISPUP
• Schistosomiasis and soil-transmitted
helminthiasis: The 6-months results of a
community-directed treatment intervention in Caxito, Angola
Manuel Lemos; Sofia Moura; Clara
Mirante; Miguel Brito — Projeto CISA —
Centro de Investigação na área da Saúde
em Angola, Caxito, Angola;
Carlos Pinto-Sousa — Faculdade de
Medicina da Universidade Agostinho Neto;
Susana Nery — School of Population
Health, The University of Queensland,
Herston, Australia;
Henrique Barros — ISPUP
• Forgone healthcare and intimate partner violence: A study in six European
urban centres
Diogo Costa; Henrique Barros
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— ISPUP;
Eleni Hatzidimitriadou — Faculty
of Health and Social Care Sciences,
Kingston University and St George’s,
University of London, United
Kingdom;
Elli Ioannidi-Kapolou — Department
of Sociology, National School of
Public Health, Athens, Greece;
Jutta Lindert — University of Emden,
Emden, Germany and Brandeis
University, Waltham, United States of
America., Emdem, Germany;
Joaquim Soares — Institution
for Health Sciences, Mid Sweden
University, Sundsvall, Sweden;
Örjan Sundin — Department of
Psychology, Mid Sweden University,
Östersund, Sweden;
Olga Toth — Institute of Sociology,
Hungarian Academy of Sciences,
Budapest, Hungary

• Late HIV presentation in men who have
sex with men in Portugal: Are there target groups for testing promotion?
Cláudia Carvalho; Raquel Lucas; Ana
Martins; Henrique Barros — ISPUP;
Ricardo Fuertes; Luis Mendão; MariaJosé Campos — GAT — Grupo
Português de Activistas sobre o
Tratamento de VIH/Sida Pedro Santos
A 142ª Reunião Anual da Associação
Americana de Saúde Pública reuniu profissionais de saúde pública de diferentes
áreas, proporcionado a aprendizagem, o
envolvimento com os pares e a criação de
network. Nesse sentido, a organização defende que este evento fortalece a profissão
de saúde pública, partilha as mais recentes
investigações, promove as melhores práticas e defende os problemas e as políticas
de saúde pública fundamentadas pela investigação. • Diana Sousa
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AGIR

Congresso Mundial de Nutrição e Saúde Pública: ISPUP
apresentou cinco comunicações orais e um cartaz
De 9 a 12 de novembro realizou-se em Las Palmas de Gran Canaria, Espanha, o III Congresso Mundial de Nutrição
e Saúde Pública. Foram enviados para o Congresso um total de 870 resumos, dos quais 71 foram selecionados
como comunicação oral. O ISPUP marcou presença com cinco comunicações orais e um cartaz.

Os nossos investigadores apresentaram
os seguintes temas de investigação:
• Effect of n-6 and n-3 polyunsaturated fatty acids intake at 4 years old on
body fat patterns at 7 years old in the
Generation XXI birth cohort
Santos S, Lopes C, Oliveira A.
• Dietary patterns and overweight among
4-years-old children
Durão C, Severo M, Oliveira A, Moreira P,

Guerra A, Lopes C.
• Early eating behaviours in relation to
fruit and vegetable intake and a healthy diet variety score at 4-5 years of
age – a prospective analysis in three
European birth cohorts
Oliveira A, Lopes C, Jones L, LauzonGuillain B, Emmett P, Charles MA.
• The burden of obesity in the population of Cape Verde using different anthropometric approaches

Semedo MRS, Barros H
• Validation of a picture book used to
estimate food portion to be used in
dietary surveys
Vilela S, Severo M, Guiomar S, Rodrigues
T, Lopes C, Torres D.
• Prevalence of nutritional inadequacy in children 1-3 years of age: EPACI
Portugal 2012
Lopes C, Moreira T, Severo M, Pinto E,
Nazareth M, Rêgo C. • Diana Sousa

REENCONTRAR

“O ISPUP foi fundamental na minha formação”
DR

Marta Pereira começou o seu percurso académico na Faculdade de Ciências
da Universidade do Porto com uma
Licenciatura em Bioquímica, no entanto admite que logo no estágio laboratorial rapidamente percebeu que trabalhar com pipetas
e buretas não era o seu verdadeiro desafio.
Motivada por esta certeza decide partir em
busca de novos caminhos.
Depois de terminar a Licenciatura surge a oportunidade de se juntar à equipa
do ISPUP como bolseira de investigação,
uma etapa que começou em 2006 e só viria a terminar oito anos mais tarde. Para a
Marta esta foi uma fase decisiva porque a
levou a descobrir a ciência que a fascinava.
“Uma ciência relacionada com a promoção
da saúde na população que me faz sentir
recompensada, pois os novos conhecimentos produzidos podem e devem contribuir
para uma melhoria imediata na sociedade”,
refere.
Desde então, o ISPUP tornou-se na casa
de eleição para dar continuidade ao seu percurso académico. Concluiu o Mestrado em
Epidemiologia com o trabalho de investigação
intitulado ‘Prevalence, awareness, treatment

and control of hypertension: systematic review and original results from EPIPorto’ e o
Doutoramento em Saúde Pública no qual se
dedicou ao tema ‘Explaining the decline in
coronary heart disease mortality in Portugal,
1995-2008’.
“O ISPUP foi fundamental na minha formação, tudo o que aprendi na área e que
aplico diariamente foi esta escola que me
deu. Acredito que o ISPUP forma grandes
profissionais, com bases teóricas muito sólidas, profissionais versáteis capazes de
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desempenhar as mais diversas funções na
área”, salienta Marta Pereira.
Toda esta bagagem de conhecimento valeu à Marta a oportunidade de abraçar uma nova experiência profissional que a
levou para Londres, no final do ano passado, para fazer parte da equipa da empresa
Evidera como research associate III, no grupo de estudos observacionais retrospetivos.
“Estava na altura de conhecer uma nova
realidade, novas pessoas e, principalmente,
novos métodos para uma melhor investigação no campo da saúde pública”, admite.
Dos oito anos passados no ISPUP guarda “momentos de partilha diária vivida com
grande intensidade”, pelos quais agradece
a todos que a “formaram enquanto profissional” e a “moldaram enquanto pessoa”,
garantindo que leva consigo “ótimas recordações” de todos o que estiveram ao seu
lado neste percurso. Assume que ao longo
deste percurso também teve momentos difíceis, mas que vê agora como “etapas fundamentais” para o seu “crescimento e evolução”. E não esquece o outro lado, não menos importante: no ISPUP, fez “amigos para
a vida!”. Diana Sousa
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NA IMPRENSA

Entrevista a Ana Cláudia Carvalho,
Infeciologista e Investigadora do ISPUP
No enquadramento do surto de legionella que afetou Portugal, Ana Cláudia Carvalho, Infeciologista e
Investigadora do ISPUP, foi convidada pela estação televisiva portuguesa TVI a esclarecer a população sobre
algumas questões relacionadas com a bactéria. Conheça a entrevista na íntegra.
DR

Os ares condicionados são possíveis
transmissores da bactéria da legionella?
De facto, esta bactéria adora água e multiplica-se sobretudo em temperaturas não
muito extremas, entre os 20 e os 45 º C. Por
isso, não é de espantar que quando acontecem casos como o que estamos a presenciar, um surto, há geralmente uma fonte que
é um reservatório de água, a partir do qual
depois é possível formar vapor de água. É
esse vapor de água que ao ser inalado pode
causar este quadro respiratório, uma forma
de pneumonia que pode evoluir com gravidade. Quando estamos a falar de reservatórios de água, a fonte não é apenas nos edifícios industriais. Temos de pensar em todos os locais onde haja a possibilidade de
se formar este vapor de água porque são
sempre fontes de contaminação possível e,
portanto, todos esses locais devem ter um
sistema que permita uma revisão, uma auditoria frequente, para assegurar que não há
contaminação.
Incluindo as nossas casas?
Sim é possível, mas não pela água. A água
tratada, chamada da rede, que as pessoas recebem em casa não é uma água contaminada com legionella. Mas os sistemas de canalização de casas muito antigas, em que não
há manutenção, podem esporadicamente
criar as condições ideais para que a bactéria de multiplique. Considerando o que sabemos de situações anteriores, devemos procurar fontes, como as torres de arrefecimento
dos ares condicionados, saunas, banheiras
de hidromassagem, ou outros sistemas de ar
condicionado que podem estar presentes no
local onde nós fazemos as compras, nos supermercados nos centros comerciais, nas fábricas. A diversidade de locais onde é possível uma contaminação por legionella é grande e não é um fenómeno novo. A doença por
legionella é de declaração obrigatória já há
vários anos e nós sabemos que acontecem
8

cerca de 100 casos por ano, mas a maioria
não são casos relacionados. Nós conseguimos identificar uma fonte comum em apenas
10% dos casos que puderam ser agregados
no tempo e no espaço como o que está agora a acontecer. Nós detetarmos a presença
da bactéria numa determinada fonte de água
não é logo indicativo de que é essa a fonte
que está a ser a causa deste surto e, como
tal, para estabelecermos causalidade é preciso fazer uma investigação epidemiológica
apurada, célere, que procure encontrar o que
é que estas pessoas têm em comum e onde
estiveram. Neste caso é fundamental porque
é uma exposição ambiental e precisamos de
informação segura sobre qual foi, de facto, a
fonte que deu origem a este surto.
E pode haver mais do que uma fonte?
É possível que da recolha que foi feita
em diferentes pontos se encontre a legionella em mais do que uma fonte. Quando era
obrigatório fazer essa inspeção era isso que
os dados nos revelavam. Mas a presença da
bactéria não indica que seja esse o local que

está a ser a fonte de contaminação. É possível mas é preciso cautela em atribuirmos
já a fonte deste surto ao local onde for encontrada legionella porque pode ser mais do
que um. Eu penso que, pelos dados que conhecemos, é provável que haja um ponto e
um local em comum onde esta bactéria esteja a ser transmitida de forma a que as pessoas a inalem, causando a doença.
Em relação aos locais em que é possível encontrar legionella, imaginando,
por exemplo, a situação de uma pessoa
que volta a habitar uma casa de férias
onde já não vai há algum tempo e liga o
ar condicionado que não tem sido utilizado. É possível que haja uma situação
de risco neste caso?
Possível é, como em tudo. Nós também
andamos com o nosso automóvel e sabemos que de vez em quando temos de fazer a
revisão. Todos os nossos utensílios, de uma
forma ou de outra, têm de ser revistos e obviamente que faz parte da boa prática que
nós tenhamos esse cuidado.
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PORTA-A-PORTA

Grupo de Investigação em
Epidemiologia da Nutrição
e da Obesidade – ISPUP EPIUnit
Quem somos e o que fazemos?
A nossa equipa é composta por cinco
doutorados, nove estudantes de doutoramento e cinco bolseiros de investigação que
têm vindo a desenvolver investigação, com
vista a compreender os determinantes precoces do estabelecimento de hábitos, comportamentos e preferências alimentares na
infância e na adolescência, bem como avaliar
os efeitos de exposições alimentares em outcomes cardio-metabólicos. Dedicamo-nos
também ao estudo da obesidade, nomeadamente, os seus determinantes e as suas consequências em diferentes períodos da vida;
Uma terceira linha de investigação relaciona-se com a produção de conhecimento em
metodologias de avaliação do consumo alimentar e da composição corporal.

Desenvolvimento do 1º questionário
de frequência alimentar adaptado à
realidade portuguesa

de Agricultura dos Estados Unidos da
América, adaptada a alimentos Portugueses,
foram utilizados em mais de 100 projetos de
investigação de diferentes instituições académicas e de saúde. Desta forma, foi possível
obter informações utilizadas no desenvolvimento de relatórios nacionais e europeus
que permitiram apoiar a definição de políticas alimentares.
Recorrendo a este instrumento, o Grupo
tem contribuído para esclarecer o efeito da
alimentação, utilizando diferentes abordagens
metodológicas (nutrientes ou alimentos isolados e padrões alimentares), sobre os marcadores inflamatórios e a doença coronária.
Estre os principais resultados alcançados
destaca-se que um consumo adequado de
gordura, inclusivamente de gordura saturada, está associado a uma menor ocorrência
de enfarte do miocárdio, a um melhor controlo da asma, e que a inflamação é um dos
principais caminhos biológicos que explicam
estas relações. Percebe-se também que um
consumo mais elevado de álcool ao longo na
vida se associa ao desenvolvimento de obesidade e se relaciona com um perfil inflamatório mais desfavorável.
O grupo identificou padrões alimentares
em adultos, adolescentes e crianças, contribuindo para o conhecimento sobre como se
agregam as escolhas alimentares em diferentes grupos da população Portuguesa e como
se relacionam com a saúde cardiovascular.

Publicação do Relatório “Consumo
alimentar e nutricional em idade
pré-escolar: resultados da coorte
Geração 21”
O Grupo desenvolveu, pela primeira vez,
um questionário de frequência alimentar
para avaliar o consumo alimentar da população Portuguesa, que foi validado em adultos e em mulheres grávidas e adaptado para
adolescentes.
O questionário e uma base de composição
nutricional de alimentos do Departamento

A avaliação aos 4 anos de idade da coorte Geração 21 permitiu clarificar como se
alimentam as crianças desta idade e os dados foram agora compilados no relatório
“Consumo alimentar e nutricional em idade
pré-escolar: resultados da coorte Geração
21” (www.geracao21.com). O documento reúne evidência científica capaz de colmatar a
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escassez de informação relativa à alimentação das crianças desta idade, em Portugal.
Observou-se uma proporção elevada de
consumo diário de lacticínios, pão e hortofrutícolas. Contudo, apenas 4 em cada 10
crianças atingem as recomendações diárias de 5 porções de fruta e hortícolas, recomendadas pela Organização Mundial de
Saúde. Quanto ao consumo de bolos, doces e refrigerantes, os dados revelam que
mais de metade das crianças consome bolos e doces pelo menos uma vez por dia
(65%) e bebe refrigerantes ou néctares
diariamente (52%).
A família surge como crucial na formação
e manutenção de bons hábitos, sendo evi-DR
dente o papel da mãe. Também o jardim-de-infância parece promover bons hábitos alimentares, tendo as crianças apresentado um
consumo mais saudável neste local, comparativamente ao realizado em casa.
O consumo de alimentos densamente
energéticos aos 2 anos associou-se a um
maior consumo e pior qualidade alimentar
2 anos depois, o que confirma a importância
de intervir na promoção de hábitos alimentares saudáveis o mais cedo possível.
Este trabalho foi vencedor do prémio
Food & Nutrition Awards 2014 na categoria
de investigação e desenvolvimento, e parte
dos seus resultados e conclusões integraram
recentemente o relatório da DGS “Portugal
- Alimentação Saudável em Números 2014”.
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estudos terem sido desenvolvidos sob esta
temática, a maioria deles aborda cada uma
das dimensões individualmente e sem interligação entre elas e a maioria assume um desenho de natureza transversal.
Estas questões serão respondidas no
âmbito da coorte Geração 21, também com
recurso a dados da re-avaliação das crianças aos 7 anos de idade.

Os resultados do relatório deram ainda
origem ao livro da “Mesa à horta: aprendo
a gostar de fruta e vegetais” também premiado com a 2ª menção honrosa do prémio
Food & Nutrition Awards 2014 na categoria
de Iniciativa de mobilização.

Investigação na área da Obesidade
O Grupo de investigação tem também
desenvolvido investigação no âmbito da
obesidade, tentando compreender os seus
determinantes e consequências em diferentes períodos da vida. No período da adolescência tem sido dado particular destaque ao
estudo da evolução da obesidade, tentando
identificar diferentes trajetórias de crescimento e a sua influência nos fatores de risco cardiovascular no início da idade adulta.
Através de dados da coorte EPITeen, foi
possível mostrar que há uma diminuição no
índice de massa corporal e gordura corporal
no período da adolescência, dos 13 para os
17 anos. Aos 13 anos cerca de 15% dos adolescentes apresentavam excesso de peso e
9% obesidade, segundo a referência americana do CDC. Estes valores registaram um
decréscimo no período até aos 17 anos, passando para 12% e 6%, respetivamente.
A obesidade é um fator de risco para a
ocorrência de outras doenças, mesmo em faixas etárias mais jovens. Um exemplo é a relação entre IMC (índice de massa corporal) e
hipertensão arterial. Aos 13 anos, a obesidade
foi o principal fator associado à hipertensão
arterial, aumentando em 5 vezes a probabilidade de hipertensão arterial nos adolescentes. Com a análise prospetiva da evolução da
obesidade entre os 13 e 17 anos, foi possível
mostrar o impacto do decréscimo da prevalência de excesso de peso e obesidade, na
10

hipertensão arterial. Os adolescentes que registaram um decréscimo de IMC apresentaram uma probabilidade 30% inferior de ter
pressão arterial elevada aos 17 anos, comparativamente aos que mantiveram valores semelhantes de IMC entre os 13 e os 17 anos.
Adicionalmente, o Grupo tem contribuído para a melhor compreensão do efeito da
distribuição de gordura corporal na saúde,
nomeadamente clarificando o efeito da gordura periférica em marcadores inflamatórios
e em outras condições cardio-metabólicas.
Na população adulta, utilizando dados da
coorte EPIPorto, o Grupo mostrou os efeitos
independentes da distribuição da gordura
corporal em marcadores inflamatórios e na
ocorrência de doença coronária. Uma maior
quantidade de gordura subcutânea periférica associou-se a um menor risco de enfarte
do miocárdio em mulheres, mas um risco superior nos homens.
A distribuição e evolução da gordura corporal em crianças e adolescentes estão também a ser estudados, bem como a sua relação
com a saúde cardiometabólica.

Projetos em Curso
1. Projeto “Compreender a dinâmica da
gordura corporal na infância – o efeito mediador dos padrões e comportamentos alimentares” (PTDC/SAU-EPI/121532/2010)
Este projeto, usando uma metodologia de
natureza longitudinal, permitirá compreender
a influência de várias dimensões relacionadas com a alimentação (padrões de consumo,
comportamentos alimentares, práticas de alimentação promovidas pelos pais) nos fatores relacionados com o apetite e na gordura corporal de crianças. Apesar de já alguns

2. Projeto “EFSA / EU-Menu”
Encorajar um estilo de vida mais saudável e seguro é uma prioridade para a Europa.
Para uma adequada abordagem é necessário aumentar o conhecimento sobre o consumo alimentar da população Europeia. A
informação sobre o consumo alimentar a
nível individual encontra-se disponível na
maioria dos países Europeus mas estes dados obtidos a nível nacional não podem ser
diretamente comparáveis devido às diferenças que existem na recolha desta informação. Em resposta a esta necessidade a
EFSA (European Food Safety Authority) desenvolveu o projeto ”O Que Está no Menu
Europeu? (EU-Menu)”, no qual temos vindo
a participar, promovendo o desenvolvimento e teste de instrumentos e protocolos, harmonizados, para avaliação do consumo alimentar, nos países europeus.
Este trabalho decorre do envolvimento anterior no projeto Piloto PANEU, coordenado pelo INSA e financiado pela EFSA,
que teve como objetivo principal fornecer a base para o planeamento e realização
de inquéritos de consumo alimentar harmonizados na Europa, particularizando os
grupos etários de adolescentes e adultos.
Atualmente o grupo de investigação coordena o Consórcio nacional (FMUP/ISPUP,
INSA, FCNAUP, FMUL, FADEUP, FMHUL,
SilicoLife) que irá implementar o projeto EUMENU em Portugal com o objetivo de avaliar o consumo alimentar a nível nacional.
A premência do desenvolvimento do Inquérito Alimentar Nacional e de
Atividade Física (IAN-AF) é reconhecida nas Orientações Estratégicas do Plano
Nacional de Saúde 2012-2016, pelo que
conta com o apoio da Direção Geral da
Saúde, através do Programa Nacional de
Promoção da Alimentação Saudável. Esta
informação constituirá uma base sólida
para o desenvolvimento de políticas de
educação alimentar e de atividade física,
bem como de políticas de segurança alimentar, em Portugal e na Europa.
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ENCENAR
DR

MAGUSTO
ISPUP
No dia 11 de novembro, o ISPUP
realizou uma vez mais o já habitual
Magusto, em dia de S. Martinho,
como manda a tradição. Não
faltaram as típicas castanhas
assadas, ou não fossem elas o
elemento central desta festa
popular. Disfrutou-se de uma
tarde de convívio diferente com
os que fazem parte da equipa do
ISPUP, aproveitando para celebrar
uma festa popular tipicamente
portuguesa.
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LUNCH
WALK
No dia 22 de outubro, o ISPUP
promoveu mais uma Lunch walk
destinada a todos os que fazem
parte da equipa da casa.
Estes passeios, que duram cerca
de uma hora, têm como objetivo
promover uma caminhada que
permita unir o exercício físico ao
convívio, com uns toques de cultura
pelo caminho. • Diana Sousa
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