
Utilização dos cuidados de saúde pelos adultos jovens nos ACES Porto Oriental e Ocidental

Os participantes do ACES Porto Ocidental recorrem mais ao setor particular para 

as consultas de rotina [36,6% vs 30,1 (p=0,043)] e vão mais vezes ao dentista 

[73,7% vs 69,8 (p=0,208)]. Nos residentes na área do ACES Porto Oriental é 

maior a proporção que refere ir duas vezes ou mais ao médico [60,8 vs 58,7 

(p=0,557)] e à urgência [30,5% vs 28,8 (p=0,627)], contudo as diferenças não 

foram estatisticamente significativas (Quadro 1).  

Após ajuste para a escolaridade nenhuma das diferenças entre as duas áreas em 

estudo manteve significado estatístico (Quadro 2).
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Os adultos jovens são um grupo etário caracterizado pela baixa morbilidade e para 

o qual a informação sobre a utilização de cuidados de saúde é escassa. Como 

resultado disso são frequentemente ignorados nas politicas saúde e na conceção 

dos programas de saúde. Pretende-se estudar a utilização dos cuidados de saúde 

por adultos jovens, aos 21 anos, comparando os residentes na área de intervenção 

dos ACES Porto Oriental e Porto Ocidental.
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No âmbito da terceira avaliação da coorte EPITeen que decorreu em 2011-2013, 

foram avaliados 1764 participantes, sendo a média de idades à data de avaliação 

21 anos. Analisamos os dados dos 953 jovens adultos que residiam na cidade do 

Porto. Para caraterizar os cuidados de saúde foram recolhidas informações aos 12 

meses anteriores à avaliação sobre: número de consultas médicas, idas ao dentista, 

número de idas à urgência e o local das consultas de rotina. Os resultados foram 

descritos pelas frequências absolutas e relativas e comparadas recorrendo ao Chi-

quadrado. Para medir a associação entre a área de residência e a utilização dos 

cuidados de saúde foram usados Odds Ratio e intervalos de confiança a 95%, 

estimados por regressão logística. As associações foram ajustadas para a 

escolaridade dos indivíduos.
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Este estudo permitiu-nos verificar que numa área urbana relativamente semelhante no acesso aos cuidados de saúde 

quanto ao acesso público e particular, não se observam diferenças significativas na utilização de cuidados de saúde.
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ACES Porto Oriental ACES Porto Ocidental

n (%) n (%)

Idas ao dentista 
Nenhuma 30,2%(127) 26,3%(139)

1 ou mais 69,8%(293) 73,7%(389)

Idas ao médico 
1 vez ou menos 39,2%(163) 41,3%(218)

2 vezes ou mais 60,8%(253) 58,7% (310)

Idas à urgência 
Nenhuma 69,5%(292) 71,2%(378)

1 ou mais 30,5%(128) 28,8%(153)

Consulta de Rotina
Centro de saúde (UCSP/USF) 64,0%(268) 57,4%(303)

Consultório particular 30,1%(126) 36,6%(193)

Hospital público 6,0%(25) 6,1%(32)

Pública 69,9%(293) 63,4%(335)

Particular 30,1%(126) 36,6%(193)

0,208

0,557

0,627

0,101

0,043

Valor de p

Bruto Ajustado * Bruto Ajustado * Bruto Ajustado * Bruto Ajustado *

ACES Porto Oriental 1 1 1 1 1 1 1 1

ACES Porto Ocidental 0,824 0,863 1,092 1,079 1,083 1,08 1,34 1,194

IC (95%) IC (95%) IC (95%) IC (95%) IC (95%) IC (95%) IC (95%) IC (95%)

(0,620 - 1,096) (0,647 - 1,152) (0,840 - 1,419) (0,829 - 1,405) (0,810 - 1,433) (0,810 - 1,439) (1,019 - 1,762) (0,884 - 1,611)

Ajustado * para o nível de escolaridade dos indivíduos

Duas ao mais idas ao 

médico

Pelo menos uma ida ao 

dentista

Pelo menos uma ida às 

urgências

Realizar a consulta de rotina 

no particular

OR OR
ACES

OR OR

Quadro 1. Comparação da utilização dos cuidados de saúde entre ACES´s, nos 12 meses 
anteriores à entrevista, dos adultos jovens da cidade do Porto.

Quadro 2. Relação entre ACES´s tendo em conta a utilização dos cuidados de saúde pelos adultos jovens da cidade do Porto.
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