
NEWSLETTER  
UNIDADE DE SAÚDE PÚBLICA DO ACES PORTO ORIENTAL 

 

    

    

fevereiro 2017 

 

V Congresso Nacional de Saúde Pública 

Na sequência do V Congresso Nacional de Saúde Pública, que decorreu nos dias 16 e 17 de fevereiro 

de 2017, foi-me lançado o repto, pela equipa da comunicação da Unidade de Saúde Pública, para 

elaborar uma notícia com a divulgação dos trabalhos apresentados no congresso. Esta notícia surge 

em resposta a esse desafio. 

Apresentei 3 trabalhos no congresso, intitulados: 

 Consumo de tabaco nos jovens do ACES Porto Oriental: diagnosticar para intervir (Poster) 

 Investigação epidemiológica de tuberculose: o papel da informação genética (Comunicação 

oral) 

 Projeções de mortalidade: de que morrem os 

portugueses amanhã? (Comunicação oral) 

 

Consumo de tabaco nos jovens do ACES Porto Oriental: 

diagnosticar para intervir 

Nesta comunicação foram divulgados os resultados relativos ao 

diagnóstico de situação do consumo de tabaco nas escolas do 

ACES, elaborado no âmbito do trabalho de articulação entre a 

DICAD, o ACES Porto Oriental e as escolas da respetiva área de 

influência, relativamente aos comportamentos aditivos e 

dependências.  

Este diagnóstico foi conduzido através de um questionário de autopreenchimento, a aplicar em todas 

as turmas dos 7º, 9º, 12º anos de escolaridades, cursos profissionais e vocacionais.  

O póster encontra-se disponível aqui, de onde se destacam os seguintes resultados e conclusões: 

 Os cursos vocacionais e profissionais parecem apresentar um padrão diferente dos alunos do 

ensino regular de idades semelhantes, com maior intensidade de consumo. 

 Apesar da proibição da venda de tabaco a menores de 18 anos, a maioria refere facilidade na 

obtenção de cigarros. 

 

https://static.wixstatic.com/media/37ca86_c3f21e62385c45a9af3a99c6434ba097~mv2_d_3780_2835_s_4_2.jpg?dn=VCNSP_Poster_Consumo+de+tabaco+nos+jovens+do+ACES+Porto+Oriental.jpg
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Investigação epidemiológica de tuberculose: o papel da informação genética 

 

 

 

Este trabalho integra o projeto MENOS Tuberculose1  e tem por objetivo compreender de que forma 

a informação genética pode complementar a investigação epidemiológica, no contexto da cidade do 

Porto.  

A equipa do projeto inclui 3 elementos da Unidade de Saúde Pública do ACES Porto Oriental. 

O resumo do trabalho apresentado no congresso encontra-se disponível aqui, de onde se destacam 

os seguintes resultados e conclusões: 

 A caracterização genética das estirpes de Mycobacterium tuberculosis acrescentou 

informação relevante ao IE que, caso estivesse disponível em tempo útil, poderia ter sido 

determinante para orientação da investigação epidemiológica subsequente. 

 

 A caracterização genética permite a identificação precoce de surtos e identificação de 

padrões relacionados com as cadeias de transmissão. 

 

                                                      

1
 Projeto financiado com a contribuição de Islândia, Liechtenstein e Noruega, através dos EEA-Grants, no âmbito do 

programa Iniciativas em Saúde Pública (PT06), bolsa nº 138DT1. 

http://menostuberculose.wixsite.com/porto
http://media.wix.com/ugd/37ca86_56f5665108df4551a86d1f2180197a8d.pdf
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Projeções de mortalidade: de que morrem os portugueses amanhã?  

 

 

 

 

 

 

A apresentação efetuada no congresso encontra-se disponível aqui.  

No âmbito da Área Funcional de Planeamento em Saúde, do Departamento de Saúde Pública da ARS 

Norte, foi criada uma ferramenta de projeções de mortalidade, que visa conferir maior autonomia às 

Unidades de Saúde Pública no processo de planeamento, auxiliando-as na quantificação dos 

objetivos de saúde, em termos de mortalidade, no âmbito do Plano Local de Saúde, e tendo em 

consideração diferentes cenários de evolução da mortalidade. 

A ferramenta foi programada em Microsoft Excel©, com base no pacote “demography” do software 

estatístico R, permitindo deste modo a sua utilização a nível local, por qualquer profissional, sem 

necessidade de software/hardware adicional. O modelo utilizado foi o Lee-Carter2. 

A ferramenta permite ao utilizador:  

1) criar modelos precisos de projeção de mortalidade por todas as causas ou para causas 

específicas;  

2) flexibilidade na criação de modelos, selecionando apenas determinados períodos 

temporais ou grupos etários;  

3) introduzir dados de mortalidade relativos ao ACES;  

                                                      

2
 Lee, R., & Carter, L. (1992). Modeling and Forecasting U. S. Mortality. Journal of the American Statistical Association, 

87(419), 659-671. doi:10.2307/2290201 

http://media.wix.com/ugd/37ca86_3602c60b868c48e6b20480c712bfd275.pdf
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4) calcular automaticamente taxas de mortalidade padronizada, selecionando a população 

padrão desejada, mantendo desta forma a comparabilidade com as outras ferramentas criadas pelo 

Departamento de Saúde Pública da ARS Norte. 
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