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Editorial 
 

Caros Colegas, 
 

Bem-vindos ao 11º Encontro Nacional de Médicos Internos de Saúde Pública (ENMISP). 
 

Esta edição inclui 23 resumos que estarão em exposição em formato póster, no decorrer do evento. Os 10 

resumos que obtiveram melhor pontuação no processo de seleção serão apresentados e discutidos com 

um painel de júris, concorrendo ao prémio de melhor póster. 

O livro de resumos contém uma primeira parte com a listagem de áreas temáticas e frequências absolutas 

respetivas, e uma segunda parte com o índice geral de resumos, por código de resumo, dividido em pós-

teres com discussão e pósteres em exposição. 

 

Os resumos submetidos foram distribuídos pelas áreas temáticas de Saúde Pública (SP) correspondentes 

às secções da European Public Health Association (EUPHA): 1) SP da criança e do adolescente, 2) Doenças 

crónicas, 3) Saúde Digital, 4) Ambiente e Saúde, 5) Ética em SP, 6) Alimentação e Nutrição, 7) Health Im-

pact Assessment 8) Promoção da Saúde, 9) Investigação em Serviços de Saúde, 10) Investigação em Recur-

sos Humanos na Saúde, 11) Controlo de Doenças infeciosas, 12) Promoção da segurança e prevenção de 

acidentes, 13) Saúde de migrantes e minorias étnicas, 14) Saúde Oral, 15) Economia em SP, 16) Epidemio-

logia em SP, 17) Genómica em SP, 18) Monitorização e Vigilância em SP, 19) Política e políticas de SP, 20) 

Saúde Mental, 21) Saúde sexual e das minorias de género, 22) Saúde Ocupacional, 23) Urbanismo em SP.  

Cada resumo foi alocado a um máximo de dois temas. Os temas 16 “Epidemiologia em SP” e 18 

“Monitorização e Vigilância em SP” foram considerados áreas transversais em todos os resumos submeti-

dos.  

Concluiu-se que a área temática 11 “Controlo de Doenças Infeciosas” foi a mais frequente, corresponden-

do a cerca de 43% de todos os resumos submetidos. Os temas 9 (30%) e 1 (26%) também integram o top 

3 de submissões. Não houve submissões nas áreas temáticas 3, 5, 7, 13, 17, 20, 21 e 22. 

 

Agradecemos a todos os participantes que submeteram o seu resumo neste Encontro, considerando-o 

um momento importante de partilha e divulgação do trabalho e da investigação desenvolvidos pelos Mé-

dicos Internos de Saúde Pública, em Portugal. 

 

Desejamo-vos um ótimo ENMISP! 

 

Joana Neto e Vera Pessoa 

Departamento Científico da Comissão Organizadora do XI ENMISP 
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Pósteres com Discussão 

PD.01.T11.T15. Avaliação económica de feixe de intervenção na prevenção 

da infeção urinária associada à algaliação em cuidados agudos 

 

David Peres 1,2,3, Álvaro Almeida 4 

1 USP de Póvoa do Varzim / Vila do Conde; 2 Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto - 5º 

Curso de Especialização em Saúde Pública; 3 Unidade Local de Saúde de Matosinhos; 4 Faculdade de 

Economia da Universidade do Porto 

 

INTRODUÇÃO: As Infeções Associadas a Cuidados de Saúde (IACS) constitu-

em um dos tipos de eventos adversos mais comuns e mais estudados na 

área da saúde. (Pina et al, 2009) Para prevenção da infeção urinária associa-

da à algaliação (IUAA) - um dos tipos de IACS mais frequentes - existem 

várias estratégias publicadas (Greene et al, 2014), inclusivamente a aplica-

ção de Feixes de Intervenção (FI) que consiste num “pequeno número de 

procedimentos baseados em evidência que, quando executados de forma 

simultânea e sustentável, promovem melhor resultado, com maior impacto 

do que a mera adição do efeito de cada uma das intervenções individual-

mente”. (Resar et al, 2012) 

OBJETIVO: Avaliação económica da introdução de um FI na prevenção da 

IUAA em dois serviços de Medicina Interna do Hospital Pedro Hispano, num 

total de 60 camas de capacidade, num período de dois anos. 

MATERIAL e MÉTODOS: Análise custo-utilidade comparando uma fase de 

avaliação de base (ano “zero”), em que ocorreu vigilância contínua das 

IUAA’s, com uma fase de implementação do FI. Os custos de implementação 

considerados foram os referentes a recursos humanos (na colheita, inserção 

e tratamento dos dados das auditorias diárias ao FI) e logísticos (impressão 

das grelhas de auditoria). Na análise custo-utilidade aplicou-se a escala 

Euroqol EQ-5D, validada para a realidade portuguesa. (Ferreira et al, 2014) 

RESULTADOS: Na avaliação de base (ano “zero”) detetou-se 84 IUAA’s 

(14,75% dos doentes algaliados). Tendo em consideração o custo médio 

diário de internamento nestes serviços (222 euros) e o tempo médio adicio-

nal de internamento por IUAA (19,66 dias, segundo Fernandes at al, 2015), 

ocorreram um total de 1.665 dias adicionais de internamento, com um custo 

associado de 366.902 euros no ano “zero”. Por sua vez, na fase de imple-

mentação foram detetadas 45 IUAA’s e, como tal, potencialmente preveni-

das 123 infeções, 2.418 dias de internamento e 537.392 euros, num período 

de dois anos. Tendo em consideração o custo de implementação do FI de 

206 euros por cada IUAA prevenida, estimou-se um ganho de 512.092 eu-

ros. A análise custo-utilidade permitiu estimar um ganho de 0,0305 QALY´s 

por cada IUAA prevenida, o que corresponde a 3,7515 QALY´s em dois 

anos.__________________________ 

CONCLUSÃO: O ganho de 512.092 euros e 3,7515 QALY´s em dois anos 

demonstra a eficiência das estratégias em controlo de infeção, nomeada-

mente na implementação de feixes de intervenção na prevenção de infe-

ções associadas a dispositivos.  
PALAVRAS-CHAVE: Avaliação Económica, Feixe de Intervenção em Controlo 

de Infeção, Infeção Urinária Associada à Algaliação, Cuidados de Saúde 

Agudos 

 

Temas: Controlo de Doenças Infeciosas, Economia em SP 

PD.02.T01.T04. Carga alostática e exposição a espaços verdes: estudo de 

associação em crianças de 7 anos da coorte Geração XXI 

 
Carla Tavares 1, Ilídio Ferreira 1, Ana Isabel Ribeiro 2, Henrique Barros 2 

1 USP ACES Entre Douro e Vouga I-Feira/Arouca); 2 ISPUP 

 

INTRODUÇÃO: O contacto com espaços verdes está associado a fatores 

que influenciam a saúde e a doença. A carga alostática é uma medida de 

desregulação fisiológica multissistémica usada para expressar os custos 

cumulativos do esforço adaptativo. Trata-se de um indicador sumário que 

inclui biomarcadores neuroendócrinos, metabólicos, cardiovasculares e 

imunológicos com poder preditivo de vários desfechos em saúde. Até à 

data, nenhum estudo de base populacional avaliou os efeitos da exposição a 

espaços verdes urbanos na carga alostática em populações pediátricas.  

OBJETIVOS: Avaliar a associação entre a exposição a espaços verdes e a 

carga alostática em crianças da Geração XXI aos 7 anos de idade. Mais espe-

cificamente: calcular um indicador compósito de carga alostática; medir a 

exposição a espaços verdes, tendo como referência os locais de residência e 

da escola frequentada e avaliar a associação entre a exposição a espaços 

verdes e a carga alostática usando uma abordagem multinível. 

MATERIAL E MÉTODOS: Foram incluídas 3108 crianças e calculados índices 

de carga alostática usando abordagens alternativas (percentis, pontos de 

corte clínicos e z-scores) para sete biomarcadores. Todas as crianças foram 

georreferenciadas e a exposição a espaços verdes foi estimada pela disponi-

bilidade e distâncias mínima e média aos espaços verdes e NDVI 

(Normalized Difference Vegetation Index) médio em torno da residência e 

da escola. Para estimar a associação entre a exposição aos espaços verdes e 

a carga alostática foram usados modelos de regressão multinível brutos e 

ajustados para covariáveis e confundidores de nível individual.  

RESULTADOS: Após ajuste para confudidores como sexo, idade e caracte-

rísticas socioeconómicas, verificou-se que as crianças que frequentavam 

escolas com áreas verdes até 400m, apresentaram menor carga alostática 

(exp beta 0,900; IC95% 0,831-0,976); tendência semelhante foi observada 

quando se alargou o limiar de distância para os 800m (0,921; 0,862-0,985). 

Também se obervou uma associação negativa e significativa entre o número 

de áreas verdes a 400 e 800m da escola e a carga alostatática. Em concor-

dância, observou-se que quanto maior a distância entre a escola e a área 

verde mais próxima, maior o índice de carga alostática (1,032; 1,001-1,065). 

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES: O presente estudo demonstra que a presença 

e a proximidade de áreas verdes na área envolvente à escola estão associa-

das a menores níveis de carga alostática em crianças da Área Metropolitana 

do Porto. Os resultados encontrados vão de encontro às evidências relata-

das na revisão bibliográfica. A evidência científica resultante deste estudo 

tem uma aplicabilidade dupla, isto é, satisfaz a investigação pura, no sentido 

que acrescenta conhecimento à temática investigada, e tem também uma 

importante aplicabilidade na área da Saúde Pública, servindo de apoio à 

decisão em Saúde Urbana.______________________________ 

PALAVRAS-CHAVE: Carga alostática, Espaços verdes 

 

Temas: SP da criança e do adolescente, Ambiente e Saúde 
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Pósteres com Discussão 

PD.03.T10.T11. Cobertura Insuficiente: Vacinação de Profissionais de Saú-

de contra a Gripe Sazonal na ARSLVT, I.P., Época Gripal 2018/19 

 

Vítor Cabral Veríssimo 1,2, C. P. Caetano 3, Davy Fernandes 2,4, Eduardo Freire 

Rodrigues 2,5, Tiago Cruz Carvalho 2,6, Vasco Ricoca Peixoto 2,7,8 

1 USP - ACES Lisboa Central; 2 Escola Nacional de Saúde Pública - Universidade NOVA de Lisboa, 3 

Departamento de Epidemiologia - Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, I.P.; 2 USP - ACES 

Feira/Arouca; 5 USP António Luz - ACES Amadora; 6 USP - ACES Alto Ave; 7 USP Francisco George - 

ACES Lisboa Norte; 8 European Programme for Intervention Epidemiology and Training (EPIET), Euro-

pean Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), Stockholm, Sweden. 

 

INTRODUÇÃO: Atualmente, a vacinac ̧ão contra a gripe sazonal (VCGS) é 

fortemente recomendada a profissionais de saúde (PdS). Para além de se-

rem um grupo de risco para a aquisição e transmissão da infeção, são fonte 

de aconselhamento e de motivac ̧ão para a vacinac ̧ão dos restantes grupos. 

A VCGS é eficaz para prevenção da doença, contribuindo para a reduc ̧ão da 

sua transmissão entre PdS e utentes das instituic ̧ões de saúde. Reconhecen-

do a sua importância, em 2009, o Conselho Europeu recomendou uma co-

bertura de 75% em todos os grupos de risco. Compreender a cobertura 

vacinal contra a gripe sazonal (CV) neste grupo é essencial para identificar 

falhas, avaliar o impacto e planear eficientemente. 

OBJETIVO: Descrever e analisar a CV nos PdS da ARSLVT, I.P., na época 

gripal 2018/2019, por categoria profissional e tipo de instituição de saú-

de.________________________________________________ 

MATERIAL E MÉTODOS: Foi extraída a base de dados da Equipa Regional 

de Vacinação do Departamento de Saúde Pública da ARSLVT, I.P., com as CV 

do PdS da região, por categoria profissional e tipologia de instituição, refe-

rente à época gripal 2018/19. Estes dados foram compilados a partir de 

registos reportados pelas diferentes instituições. Efetuou-se uma análise 

secundária estatística que incluiu o cálculo de estimativas de CV por catego-

ria profissional e por instituição de saúde e respetivos intervalos de confian-

ça(IC95%).__________________________________________________ 

RESULTADOS: Na região, verificou-se uma CV global de 29,1% (n=49.628) 

nos PdS: outros profissionais (35,6%, n=6.094), médicos (35,2%, n=11.778), 

assistentes técnicos (27,8%, n=5.512), assistentes operacionais (26,1%, 

n=10.288) e enfermeiros (24,6%, n=15.956). A CV global dos PdS dos ACES 

foi 45,3% (n=8.200) e nos hospitais 25,9% (n=41.428) e inferior em todas as 

categorias profissionais que exercem nos hospitais, quando comparados 

com PdS dos ACES. Entre os ACES verificou-se o valor mínimo de CV de 

19,6% (IC95%: 16,3-22,9) e máximo de 66,3% (IC95%: 61,6-71,0) e entre 

hospitais o valor mínimo de CV de 13,3% (IC95%: 11,8-14,8) e máximo de 

45,9% (IC95%: 43,2-48,6). 

DISCUSSÃO E CONCLUSÃO: As CV estimadas situaram-se abaixo do preconi-

zado em todas as instituições e em todas as categorias profissionais, o que 

poderá condicionar diferentes intervenc ̧ões a implementar.  A CV dos PdS 

dos hospitais foi inferior à dos ACES, em todas as categorias profissionais, 

exigindo uma investigação detalhada sobre os fatores que condicionam 

estas diferenças. Acresce que a maior exposic ̧ão dos PdS a utentes com 

patologia grave, imunodepressão e multimorbilidade, em hospitais, poderá 

acrescentar importância a este achado, devendo o seu impacto ser estuda-

do. As baixas CV demonstram dificuldade na implementac ̧ão de programas 

de VCGS nos PdS. Importa explorar os fatores comportamentais, ambientais, 

administrativos e políticos que levam às diferentes CV entre tipologias de 

unidade, entre unidades do mesmo tipo e entre categorias profissionais, no 

sentido de delinear intervenções mais efetivas.________________________ 

PALAVRAS-CHAVE: Gripe Sazonal, Cobertura Vacinal, Prevenção, Profissio-

nais de Saúde, Saúde Ocupacional 

 

Temas: Investigação em Recursos Humanos na Saúde, Controlo de Doenças 

Infeciosas 

PD.04.T04.T11. Evolução das Zoonoses de Notificação Obrigatória, Lisboa 

Central, 2014-2018 

 

Vítor Cabral Veríssimo 1,2, C.P. Caetano 3, Duarte Vital Brito 1,4, Francisco 

Rocha 1,2, Inês Machado Loureiro 1,2, Tiago Duarte Antunes 1,2 

1 USP - ACES Lisboa Central; 2 Escola Nacional de Saúde Pública - Universidade NOVA de Lisboa; 3 

Departamento de Epidemiologia - Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, I.P.; 4 Global 

Health and Tropical Medicine - Instituto de Higiene e Medicina Tropical - Universidade Nova de Lisboa 

 

INTRODUÇÃO: Um em cada seis agentes infecciosos conhecidos são zoonó-

ticos e as doenças que causam, nos seres humanos, podem ser ameaçadoras 

da vida.________________________________________________________ 

A nível europeu, dados recentes revelam que o progresso no combate às 

zoonoses (ZN) estagnou, sublinhando-se a tendência crescente de algumas 

destas, como a listeriose. Para além da sua frequência e morbimortalidade, 

exercem pressão no sistema de saúde e acarretam perdas comerciais e 

económicas. A análise das ZN, da sua evolução e das tendências futuras são, 

para além de operações essenciais da saúde pública, críticas para o desen-

volvimento de sistemas de vigilância robustos e para a melhoria da capaci-

dade de resposta a ameaças._______________________________________ 

OBJETIVOS: Descrever a evolução temporal das ZN, entre 2014 e 2018, na 

área de abrangência do ACES Lisboa Central e comparar com a realidade 

nacional e europeia.______________________________________________ 

MATERIAIS E MÉTODOS: Foram consideradas as ZN que são alvo de vigilân-

cia e reporte obrigatório por todos os Estados-Membros da União Europeia 

(UE)[1] e notificadas através da plataforma SINAVE®[5]. Para estas, e a nível 

local, foram extraídos da plataforma SINAVE® os casos confirmados diagnos-

ticados entre 2014 e 2018, e validados pela Direção-Geral da Saúde. Foram 

calculadas as incidências cumulativas (IC) anuais e médias anuais e respeti-

vos intervalos de confiança (IC95%), apresentadas por 100.000 habitantes. 

Considerou-se a população recenseada em 2011 do ACES Lisboa Central 

(265.350 habitantes). Estes resultados foram comparados com os dados 

oficiais da UE[2], tendo sido considerados os casos confirmados diagnostica-

dos entre 2014 e 2017. 

RESULTADOS: Das ZN consideradas, observaram-se no ACES Lisboa Central 

um total de 194 casos: 19 casos em 2014, 48 em 2015, 37 em 2016, 40 em 

2017 e 50 em 2018. Neste período, a campilobacteriose e as salmoneloses 

não Typhi e não Paratyphi foram as mais incidentes, apresentando IC mé-

dias anuais de 9,72 (min-max: 6,03-12,44) e de 3,99 (min-max: 0,75-6,03), 

respetivamente; para ambas, os valores foram superiores aos nacionais mas 

inferiores aos europeus. A brucelose apresentou uma IC média anual de 

0,23 e a listeriose de 0,68. Não se verificaram casos de equinococose/

hidatidose, triquinelose ou infecção por STEC/VTEC. 

DISCUSSÃO E CONCLUSÃO: Apesar de, a nível europeu, se identificar uma 

tendência crescente das ZN, não se pode concluir o mesmo a nível nacional 

e local. As suas características sazonais e/ou evolução por surtos, a subnoti-

ficação e a falta de integração com os dados laboratoriais, limitam a capaci-

dade de aferir a real magnitude deste problema e de o analisar mais deta-

lhadamente. 

O facto do ACES abranger uma zona exclusivamente urbana poderá justificar 

a ausência de algumas das ZN._____________________________________ 

Para garantir um adequado combate às ZN, importa uma ação concertada 

entre o poder político, a indústria alimentar, a saúde veterinária e humana, 

tal como plasmado no conceito de One Health.  
PALAVRAS-CHAVE: Zoonoses, One Health, Vigilância Epidemiológica, Doen-

ças Transmissíveis 

 

Temas: Ambiente e Saúde, Controlo de Doenças Infeciosas 
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Pósteres com Discussão 

PD.05.T09. Normas publicadas pelo Departamento da Qualidade na Saúde 

da Direção-Geral da Saúde: um estudo descritivo 2011-2019 

 

Joana Vidal Castro 1, Bruno Castro 2, Cristina Ribeiro 3,4, Válter Fonseca 3,2 

1 USP, ACES Grande Porto VIII - Espinho/Gaia; 2 USP, Unidade Local de Saúde do Alto Minho; 3 Depar-

tamento da Qualidade na Saúde, Direção-Geral da Saúde; 4 Faculdade de Medicina, Universidade de 

Lisboa 

 

INTRODUÇÃO: A Estratégia Nacional para a Qualidade na Saúde 2015-2020 

tem como principal missão potenciar e reconhecer a qualidade e a seguran-

ça da prestação de cuidados de saúde, garantindo os direitos do cidadão e a 

sua relação com o sistema de Saúde. Um dos eixos estratégicos assenta na 

melhoria da qualidade clínica e organizacional, nomeadamente através da 

publicação de normas, por forma a uniformizar as melhores práticas. Até ao 

momento, não existe nenhum estudo sobre as normas publicadas pelo 

Departamento da Qualidade na Saúde (DQS) da Direção Geral da Saúde, 

pelo que o presente trabalho pretendeu efetuar uma caracterização das 

mesmas no período 2011-2019.________________ 

MATERIAL E MÉTODOS: Foi desenvolvido um estudo transversal descritivo, 

com identificação de todas as normas publicadas pelo DQS entre 

01/01/2011 e 01/09/2019, disponíveis no website da Direção-Geral da Saú-

de. As normas foram classificadas quanto ao tipo de norma, data de publica-

ção, data de atualização, domínio, categoria clínica, destinatários, e associa-

ção a programas de saúde. Todas as normas foram analisadas e classificadas 

por 2 médicos, com decisão por consenso sempre que a classificação diferiu. 

RESULTADOS: Foram analisadas 178 normas, das quais 136 (76,4%) clínicas 

e 42 (23,6%) organizacionais. Quanto ao ano de publicação, 2011 foi o ano 

com mais novas normas publicadas (28,6%), seguindo-se uma diminuição 

até 2016 (n=10), com um aumento desde então. Em todos os anos foram 

publicadas mais normas clínicas (NC) do que organizacionais (NO), com 

exceção do ano de 2018 (NC=3, NO=13). Relativamente a atualizações, 2015 

foi o ano com maior número de normas atualizadas (n=35). A maioria das 

normas publicadas (89,9%) destinam-se ao sistema de saúde português e 

não apenas ao Serviço Nacional de Saúde (10,1%). Verificou-se que 36,5% 

das normas publicadas eram do domínio dos medicamentos, 18,5% do do-

mínio procedimental e 10,7% de diagnóstico. Na análise por categoria clíni-

ca, 14,6% referem-se a exames complementares e de diagnóstico, 10,7% a 

doenças cardiovasculares e metabólicas e 9,6% à categoria de infeciosas e 

antimicrobianos. O Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e Resis-

tência aos Antimicrobianos apresentou o maior número de normas relacio-

nadas (n=30), seguido do Programa Nacional de Saúde Infantil e Juvenil 

(n=27).______________________________________ 

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES: A prossecução da melhoria da qualidade clíni-

ca e organizacional é um dos desígnios do DQS, em alinhamento com o 

Plano Nacional da Saúde. As normas são um importante instrumento para 

encarar os desafios atuais do sistema de saúde, nomeadamente a evolução 

demográfica, a inovação tecnológica e a ameaça da sua sustentabilidade. É 

importante assegurar a publicação e atualização de normas em diversas 

temáticas, de forma a aumentar a eficiência na prestação de cuidados de 

saúde. As normas deverão ser ferramentas de melhoria e implementação de 

políticas de saúde efetivas, que reforcem a prática clínica baseada na evi-

dência e centrada no cidadão. 

PALAVRAS-CHAVE: Normas, Qualidade, Saúde 

 

Temas: Investigação em Serviços de Saúde 

PD.06.T09.T11. Antibioterapia em infeções do aparelho urinário nos cuida-

dos de saúde primários: resultados de uma auditoria clínica 

 

Vera Ramos 1, André Tadeu 1; Pedro Pereira 1, Carla Silva 1, Mariana Carrapa-

toso 1 

1 USP do ACES Tâmega II – Vale do Sousa Sul 

 

INTRODUÇÃO: A prescrição indiscriminada de antibióticos, sobretudo 

devido à resistência antimicrobiana que lhe está associada, é um grave 

problema de Saúde Pública. Nos últimos anos os uropatogénios mais fre-

quentemente encontrados nos Cuidados de Saúde Primários, onde a maioria 

das infeções do trato urinário (ITUs) são tratadas empiricamente, têm apre-

sentado uma resistência aos antibióticos progressivamente mais elevada. As 

recomendações para a prescrição antibiótica nas ITUs encontram-se descri-

tas nas Normas da Direção Geral da Saúde nº 015/2011 de 30/08/2011 - 

Terapêutica de Infeções do Aparelho Urinário (comunidade) e nº 006/2014 

de 08/05/2014, Duração da Terapêutica Antibiótica. Este trabalho teve 

como objetivo avaliar o grau de conformidade das prescrições de antibiote-

rapia no tratamento de ITUs num Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) 

da região de Saúde do Norte com as recomendações das normas anterior-

mente mencionadas. 

MATERIAIS E MÉTODOS: Utilizando a plataforma MIM@UF, obteve-se a 

lista de todos os utentes, inscritos nas Unidades Funcionais do ACES, com 

registo de Cistite (código U71, ICPC-2), em junho de 2019. Excluíram-se os 

utentes com idade inferior a 18 anos, do sexo masculino ou com imunossu-

pressão. Realizou-se uma amostragem aleatória estratificada, proporcional, 

por Unidade Funcional (n=145). Recolheu-se informação relativa ao doente 

(idade), à prescrição de antibioterapia no primeiro episódio em que foi 

registado o código U71 (fármaco, dose, posologia e duração do tratamento) 

e tipologia da Unidade Funcional (USF modelo A ou B), excluindo-se os epi-

sódios considerados não aplicáveis (encaminhamento para outro prestador 

sem prescrição ou prescrição prévia à consulta). Descreveu-se a amostra no 

que diz respeito às variáveis recolhidas e utilizou-se o teste de qui-quadrado 

para verificar a sua associação com a variável dependente (“conformidade 

com as Normas”). 

RESULTADOS: Foram incluídos no estudo 134 casos. A proporção de con-

formidade com as duas Normas foi de 33,6%, sendo significativamente mais 

alta nas USF modelo A do que nas modelo B (46,0% vs 26,6%). 

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES: A proporção de conformidade é relativamente 

baixa e semelhante à auditoria realizada pela DGS, no mesmo ACES, em abril 

de 2018 (32,5% vs 33,6%), no entanto constatou-se uma diminuição da 

proporção de quinolonas prescritas (12,5% vs 4,8%). As USF modelo A do 

ACES parecem ter melhores práticas do que as USF modelo B no que diz 

respeito à terapêutica antibiótica das ITU, algo que deve ser explorado em 

estudos futuros. 

Os resultados deste trabalho reforçam a importância da realização de audi-

torias clínicas, e demonstram que continua a existir a necessidade de melho-

ria da prescrição de antibioterapia.  
PALAVRAS-CHAVE: Prescrição racional, Qualificação da prescrição, Resistên-

cia antimicrobiana 

 

Temas: Investigação em Serviços de Saúde, Controlo de Doenças Infeciosas 
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Pósteres com Discussão 

PD.07.T19. Mortalidade evitável e proteção social – O papel do Estado na 

saúde 

 

Perez Duque M 1, Magalhães JP 1 

1 Instituto de Higiene e Medicina Tropical, Universidade NOVA de Lisboa 

 

INTRODUÇÃO: O conceito de mortalidade evitável tem por base o conheci-

mento de que para alguns grupos etários e de acordo com determinados 

grupos de doenças, um número de óbitos não ocorreria se medidas efetivas 

de natureza preventiva ou curativa tivessem sido instituídas precocemente. 

Neste sentido, a mortalidade evitável sensível à prevenção e promoção de 

saúde permite estudar o impacto das intervenções em saúde nas popula-

ções. Adicionalmente, o reconhecimento nas últimas décadas do papel dos 

determinantes de saúde e sociais, deu foco ao modelo biopsicossocial e a 

sua influência nos resultados em saúde. O objetivo deste estudo é descrever 

e analisar a associação entre a despesa em proteção social e a mortalidade 

evitável de natureza preventiva em países europeus. 

MATERIAL E MÉTODOS: Para estudar ao nível europeu uma possível asso-

ciação entre a mortalidade evitável de natureza preventiva e a proteção 

social em percentagem do Produto Interno Bruto, conduziu-se um estudo 

observacional transversal. Como fonte de dados, recorreu-se às bases de 

dados públicas disponíveis no portal das estatísticas da União Europeia para 

o ano de 2015. Foram utilizados o teste de Shapiro-Wilk para a análise da 

normalidade e o teste de correlação de Spearman na análise estatística das 

variáveis contínuas monotónicas, com um nível de significância de 5%. A 

análise foi feita com o software estatístico STATA (v.14.0, STATA Corp.). 

RESULTADOS: Em 2015, o número de óbitos evitáveis nos países europeus 

analisados ultrapassava o 1.1 milhão de pessoas, sendo 64% óbitos evitáveis 

de natureza preventiva. A mortalidade evitável nos 30 países europeus 

analisados variou entre 307 (Hungria) e 81 (Chipre) por 100 000 habitantes 

ajustada para a idade, numa mediana de 138 óbitos por cada 100 000 habi-

tantes (Q1=112; Q3=211). Portugal situa-se nos 132 óbitos por cada 100 000 

habitantes. Verificou-se uma correlação negativa entre a mortalidade evitá-

vel prevenível e a proteção social, com um coeficiente rs = -0.4147, com 

significância estatística (p= 0.0227). 

DISCUSSÃO E CONCLUSÃO: O desempenho dos serviços de saúde, através 

de intervenções de saúde pública, é um forte determinante da mortalidade 

evitável, sobretudo a prematura e de natureza preventiva. Nesta perspetiva, 

a mortalidade evitável preventiva é uma medida sentinela que justifica o 

estudo da sua ocorrência. Por outro lado, o grande desinvestimento em 

saúde pública face aos cuidados curativos, em Portugal e na Europa, tem 

impacto na saúde das populações. A proteção social garantida pelos Estados 

tem uma correlação inversa com os resultados em saúde, como evidenciado 

por este estudo. Portanto uma maior proteção social associa-se a menor 

mortalidade evitável preventiva. A principal força deste estudo é a fonte de 

dados e a sua validação, o que reforça o significado dos resultados. A princi-

pal limitação deste estudo deve-se à natureza dos dados observacionais e o 

confundimento pela idade. 

PALAVRAS-CHAVE: Mortalidade evitável, Proteção social, Prevenção 

 

Temas: Política e políticas de SP 

PD.08.T19.T23. Habitação como fonte de desigualdades em saúde 

 

Magalhães JP 1, Oro AV 2, Almeida M 2, Oliveira S 2, Duque MP 1 

1 Instituto de Higiene e Medicina Tropical, Universidade Nova de Lisboa; 2 Faculdade de Arquitectura 

da Universidade do Porto 

 

INTRODUÇÃO: A qualidade da habitação, enquanto determinante social, 

tem um enorme impacto na saúde das populações. De acordo com a Organi-

zação Mundial de Saúde (OMS), as condições de vida (onde se inclui a habi-

tação) podem ser responsáveis até 29% das desigualdades em saúde obser-

vadas, sobretudo em contexto urbano. No concelho do Porto, existem cerca 

de 10 000 pessoas (5% da população residente) a viver em ilhas, nomencla-

tura utilizada para um conjunto de habitações contíguas caracterizada por 

más condições estruturais, de higiene e saúde. Deste modo, este estudo tem 

como objetivo analisar o efeito das características habitacionais na saúde 

dos moradores e compará-la com a população da região Norte (RN). 

MATERIAL E MÉTODOS: Foi conduzido um estudo transversal, com base 

em dados de características habitacionais de ilhas localizadas no concelho 

do Porto e dados sociodemográficos e de saúde autoreportados por 37 

moradores, recolhidos por inquérito estruturado. Para comparação, foi 

utilizado o Inquérito Nacional de Saúde de 2014. Na análise estatística, fo-

ram utilizados o teste qui-quadrado, o teste exato de Fisher e o teste Z, com 

um nível de significância de 5%, através de IBM® SPSS® v.25 e EpiTools Epi-

demiological Calculators. 

RESULTADOS: Entre os moradores, 43,2% tinham mais de 65 anos, 83,8% 

com o ensino básico, 27% expostos a amianto, 89,2% não tinham isolamen-

to térmico e 45,9% não tinham sanita com autoclismo no interior da casa. . 

Verificaram-se associações estatísticas entre diabetes e “obstáculos às fa-

chadas” (p=0,045) e “barreiras na mobilidade” (p=0,018), e entre depressão 

(Dp), “luz natural insuficiente” (p<0,001) e “sobrelotação” (p=0,036). Em 

comparação com a RN, a população residente em ilhas tem um risco 8 vezes 

superior de desenvolver acidente vascular cerebral (AVC) (IC 3,5-18,1; 

p<0,001), 1,9 vezes de problemas respiratórios (PR) (IC 1,0-3,5; p=0,046) e 

3,9 vezes de Dp (IC 2,8-5,6; p<0,001). As diferenças verificadas podem ser 

atribuídas ao tipo de habitação até 88% nos casos de AVC, 48% nos casos de 

PR e 34% nos casos de Dp. 

DISCUSSÃO: As características habitacionais enunciadas são consideradas 

evitáveis e as associações com a Dp poderão indicar situações de isolamento 

e solidão. As principais limitações do estudo são confundimento pela idade 

e literacia, pequeno número de observações e viés de memória na informa-

ção autoreportada. Contudo, como esperado, o risco de adoecer dos resi-

dentes em ilhas é maior em comparação com a população residente na RN. 

Adicionalmente, limitações no acesso aos serviços de saúde, efeitos de 

marginalização e exclusão social poderão estar presentes. Por fim, a fração 

de doença atribuível à residência em ilhas denota o potencial impacto que 

políticas e intervenções dirigidas a estas habitações poderão ter na melhora-

ria das condições de vida, na redução de desigualdades e do risco de doen-

ça, de pobreza, e no aumento da qualidade de vida. 

PALAVRAS-CHAVE: Habitação, Ilhas, Desigualdade, Saúde 

 

Temas: Política e políticas de SP, Urbanismo em SP 
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Pósteres com Discussão 

PD.09.T02.T19. Dor musculoesquelética crónica e Utilização de cuidados 

de saúde na população adulta do Porto 

 

Hugo Marcelo Vieira 1,2, Maria Amélia Moreira 1, Raquel Lucas 1,3 

1 USP – ACeS Porto Ocidental, Porto, Portugal; 2 EPIUnit - Instituto de Saúde Pública, Universidade do 

Porto, Porto, Portugal; 3 Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, Porto, Portugal 

 

INTRODUÇÃO: As doenças do sistema musculoesquelético são responsá-

veis por elevado impacto individual, social e económico, nomeadamente 

devido à utilização de cuidados de saúde (CS). Poucos estudos descrevem a 

utilização de CS para a dor musculoesquelética crónica (DMEC), bem como 

os seus possíveis determinantes. Assim, a finalidade deste estudo é descre-

ver a utilização dos CS direcionados para a DMEC e identificar possíveis 

fatores determinantes dessa utilização. 

MATERIAL E MÉTODOS: Foi realizado um estudo transversal, com informa-

ção obtida por entrevista presencial a uma amostra da coorte EPIPorto 

(coorte de base populacional, representativa de uma população urbana 

portuguesa). As variáveis consideradas referem-se a características da doen-

ça, individuais, contexto socioeconómico e utilização de CS dirigidos à 

DMEC. A análise de dados inclui a descrição da prevalência da utilização dos 

CS e a análise da associação entre esta utilização e características da doença, 

individuais e do contexto socioeconómico, através de regressões logísticas 

binárias simples e múltiplas, tendo-se usado a metodologia dos diagramas 

causais para ajustamento dos modelos multivariados. 

RESULTADOS: Numa amostra de 979 indivíduos com idade média de 62,7 

anos, considerou-se que 68,3% apresentou DMEC nos últimos 12 meses. 

Neste período, para a abordagem à DMEC, 39% [IC 95%, 36%-43%] dos 

indivíduos utilizou consulta médica, 62% [IC 95%, 58%-65%] tratamento 

farmacológico, 32% [IC 95%, 29%-36%] realizou pelo menos um meio com-

plementar de diagnóstico, 10% [IC 95%, 8%-13%] efetuaram ressonância 

magnética ou tomografia computorizada, 18% [IC 95%, 15%-21%] recorre-

ram a fisioterapia, 7% [IC 95%, 5%-9%] a terapias não convencionais e 11% 

[IC 95%, 8%-13%] foram submetidos a cirurgia ao longo da vida. O sexo 

feminino associa-se de forma significativa à utilização de todas as tipologias 

de tratamento referidas, à exceção de cirurgia, ressonância magnética e 

tomografia computorizada. Níveis de ensino mais elevados associam-se 

significativamente ao maior uso de meios complementares de diagnóstico e 

menor uso de tratamento cirúrgico e terapêuticas não convencionais. Perce-

ção de rendimento mais baixo associa-se significativamente ao maior uso de 

tratamento farmacológico e menor recurso a cirurgia e terapêuticas não 

convencionais. 

DISCUSSÃO E CONCLUSÃO: A associação entre as variáveis sociodemográfi-

cas e os diferentes tipos de utilização dos cuidados de saúde para a aborda-

gem à DMEC ilustram possíveis desigualdades de género e socioeconómicas 

no acesso a meios de diagnóstico, tratamentos não farmacológicos e cirúrgi-

cos, bem como a existência de determinantes socioeconómicos de utiliza-

ções não recomendadas, como as terapêuticas não convencionais ou o uso 

de meios complementares de diagnóstico. Estes conhecimentos são essenci-

ais para a implementação de políticas que promovam a equidade e utiliza-

ção adequada dos cuidados de saúde.  
PALAVRAS-CHAVE: Dor músculoesquelética crónica, Cuidados de saúde 

 

Temas: Doenças crónicas, Política e políticas de SP 

PD.10.T01.T11. VASPeRsonalizados - Motivos da baixa cobertura vacinal 

com VASPR2 nas crianças nascidas em 2012 das UCSP do ACES Cascais 

 

Inês Caeiro 1, Alexandre Filipe Santos 1, Cristina Correia 1, Marcelo Fernandes 
1, Marina Pinto Soares 1, Ana Paula Sousa Uva 1, et al. 
1 USP Amélia Leitão, ACES Cascais 

 

INTRODUÇÃO: A medida mais efetiva para o controlo do sarampo é garan-

tir a imunidade de grupo através de uma cobertura vacinal com duas doses 

da vacina contra o sarampo (VASPR2) de pelo menos 95% da população. Em 

Cascais, no 1º semestre de 2019, a cobertura com VASPR2 variou entre 87,9 

a 92,5% nas coortes avaliadas (2001-2012). A coorte de 2012, que em 2018 

deveria ter completado a vacinação com VASPR2, tinha a 30/06/2019, uma 

cobertura de 92,5%. Ao estratificar por Unidade Funcional (UF), verificou-se 

uma cobertura de 97,0% nas Unidades de Saúde Familiar (USF) e 78,4% nas 

Unidades de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP). Integrado numa 

intervenção que pretende aumentar a cobertura vacinal, este estudo tem o 

objetivo de averiguar os motivos da baixa cobertura vacinal com VASPR2, 

nas crianças nascidas em 2012, inscritas nas UCSP do ACES Cascais. 

MATERIAL E MÉTODOS: Trata-se de um estudo epidemiológico, transversal, 

descritivo. Retirou-se do sistema VACINAS a lista dos utentes com VASPR2 

em atraso nas UCSP de Alcabideche, Cascais, Estoril e Parede no dia 

31/07/2019. Retiraram-se os contactos dos utentes do SClínico e Registo 

Nacional de Utentes (RNU). Foram efetuadas no máximo 3 tentativas de 

contacto para o número principal e pelo menos uma tentativa para outros 

contactos associados. Não se contactaram os utentes com recusa vacinal 

prévia. 

Caso se tenha estabelecido contacto, informou-se o utente que não tínha-

mos registos da vacinação atualizada e questionou-se sobre qual o motivo. 

Dividiram-se as respostas em 6 categorias: vacinação numa instituição priva-

da; vacinação no estrangeiro; residente no estrangeiro; recusa vacinal; atra-

so no esquema vacinal; outras razões. Nas duas primeiras categorias, pediu-

se o envio por correio eletrónico de uma cópia do boletim de vacinas para 

registo e confirmação do estado vacinal. 

RESULTADOS: Dos 110 utentes com o registo de VASPR2 em atraso, 2 ti-

nham o registo de recusa vacinal prévia e dos 108 restantes foi possível 

estabelecer contacto com 46 (43%). 

O motivo mais frequente para a ausência de registo foi a vacinação no es-

trangeiro (21 utentes; 45,7%), seguido por vacinação numa instituição priva-

da (11 utentes; 23,9%) e atraso no esquema vacinal (9 utentes; 19,6%). Os 

restantes foram: residente no estrangeiro (3 utentes; 6,5%), recusa vacinal 

(1 utente; 2,2%) e outras razões (1 utentes, 2,2%). 

DISCUSSÃO E CONCLUSÃO: Identificaram-se que os dois principais motivos 

para a baixa cobertura com VASPR2 nos utentes das UCSP nascidos em 2012 

prendem-se com ausências de registo informático e não com a falta de 

administração da vacina. 

Sugere-se a otimização dos registos nas instituições privadas e a implemen-

tação de um mecanismo mais efetivo de transcrição dos boletins vacinais. A 

convocatória para vacinação nas UCSP também pode evitar os atrasos no 

esquema vacinal. Este estudo pode ser replicado em diferentes grupos etá-

rios para a compreensão dos motivos da baixa cobertura com VASPR2 regis-

tada em Cascais. 

PALAVRAS-CHAVE: Vacinação, Sarampo, PNV, VASPR, UCSP 

 

Temas:  SP da criança e do adolescente, Controlo de Doenças Infeciosas 
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Pósteres em Exposição 

PE.01.T09.T11. Programa de Apoio à Prescrição de Antibióticos - Projecto 

de Intervenção 

 

Quinaz Romana G.1, Elias AC.1, Menezes M.2, Pestana Gonçalves T.1 

1 USP Francisco George - ACES Lisboa Norte; 2 Centro de Medicina Laboratorial Germano de Sousa 

 

INTRODUÇÃO: O uso excessivo e inadequado de agentes antimicrobianos 

contribui de forma significativa para o surgimento de resistências a estes 

fármacos. O aumento da resistência aos antibióticos é um problema de 

saúde crescente, com impacto significativo na mortalidade, morbilidade e 

custos para os sistemas de saúde. O mais importante fator de risco modifi-

cável para a resistência aos antibióticos é a prescrição desajustada destes 

fármacos. Com o declínio no desenvolvimento de novos antibióticos, os 

serviços de saúde devem desenvolver estratégias destinadas a preservar a 

integridade e a efectividade dos antimicrobianos existentes. Estas estraté-

gias são colectivamente denominadas de programas de apoio à prescrição - 

“antimicrobial stewardship”. Foi objectivo desta intervenção a implementa-

ção do PAPA em todas as unidades do ACES Lisboa Norte para a adequação 

do padrão de prescrição. 

MATERIAL E MÉTODOS: A literatura divide as estratégias de implementa-

ção dos programas de apoio à prescrição de antibióticos (PAPA) entre medi-

das restritivas e medidas baseadas na informação e capacitação. A presente 

intervenção baseou-se na segunda metodologia, tendo como eixos estraté-

gicos o diagnóstico da prescrição de antibióticos; o apoio à prescrição ade-

quada de antibioterapia; a actualização sistemática dos conhecimentos 

médicos e a capacitação dos utentes. Foi realizado, e divulgado aos clínicos, 

o diagnóstico da prescrição no ACES Lisboa Norte, com diversos dados do 

consumo de antibióticos. Foi também possível construir o perfil de suscepti-

bilidade dos microrganismos aos antibióticos, em utentes em ambulatório 

da área geográfica do ACES Lisboa Norte, que permite conhecer os padrões 

de resistência locais. No campo da actualização e apoio à prescrição, foram 

desenvolvidas ferramentas que permitem aos médicos prescritores ter 

acesso simples e intuitivo à evidência disponível, através de conteúdo onli-

ne. Por último, foram criadas plataformas gráficas de de capacitação dos 

utentes na área da antiobioterapia. 

RESULTADOS: Os objectivos de divulgar e implementar o PAPA em todas 

as USCP e USF do ACES foram cumpridos, estando planeada a sua manuten-

ção e extensão, com a actualização das ferramentas de apoio à prescrição e 

auditorias que permitam a melhor avaliação dos resultados. 

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES: Apesar da premência do problema da resis-

tência aos antibióticos, o ACES Lisboa Norte não dispunha de nenhum pro-

grama dirigido à sua adequada prescrição. O PAPA vem colmatar esta lacu-

na, focando-se no retorno de informação dada aos médicos e no desenvolvi-

mento de instrumentos que os ajudem a prescrever de forma adequada, 

com base nos melhores conhecimentos actuais. 

PALAVRAS-CHAVE: Antibióticos, PPCIRA, Antimicrobial stewardship 

 

Temas: Investigação em Serviços de Saúde, Controlo de Doenças Infeciosas 

PE.02.T08. O potencial do marketing social nas intervenções de Saúde 

Pública em Portugal 

 

Duarte Vital Brito 1,2, Marta Salavisa 3 

1 USP do Agrupamento de Centros de Saúde Lisboa Central; 2 Global Health and Tropical Medicine - 

Instituto de Higiene e Medicina Tropical - Universidade Nova de Lisboa; 3 Escola Nacional de Saúde 

Pública - Universidade Nova de Lisboa 

 

INTRODUÇÃO: O marketing social representa o estudo e aplicação de con-

ceitos e princípios do marketing com o objetivo de influenciar comporta-

mentos individuais e comunitários que beneficiem o bem comum. A evidên-

cia mostra que, quando devidamente integrado numa estratégia de saúde 

pública, a utilização desta abordagem permite uma efetiva influência na 

mudança de comportamentos relacionados com a prevenção, controlo e 

autogestão de diversas doenças, e a promoção da saúde, através de estraté-

gias de segmentação e de comunicação específicas. Apesar da evidência 

internacional, em Portugal, a aplicação do marketing social à saúde é escas-

sa, pelo que importa analisar o seu contexto atual. 

OBJETIVOS: Contextualizar o panorama da investigação em marketing 

social aplicado à área da saúde em Portugal. 

MATERIAL E MÉTODOS: Foi realizada uma breve revisão da literatura atra-

vés da análise de artigos e teses de mestrado ou doutoramento indexadas à 

PubMed, RCAAP e IndexRMP, em língua portuguesa, ou reportadas a experi-

ências nacionais, sendo apenas considerados artigos provenientes de Portu-

gal Continental e Regiões Autónomas. A pesquisa foi efetuada em bases de 

dados nacionais através dos termos “Marketing Social” e “Saúde” incluídos 

no texto integral dos documentos, e na PubMed através dos termos “social 

marketing” e “Portugal”. Foram selecionados 78 artigos para análise por 

título, abstract e texto integral. Os artigos revistos integralmente (n=14) 

foram analisados de acordo com o tipo de artigo, data de publicação, região, 

tópico de saúde abordado e conclusões. 

RESULTADOS: Apenas 14 artigos mencionam o conceito de marketing 

social associado à saúde, dos quais 6 em formato de artigo científico, 6 teses 

de mestrado e 2 artigos genéricos. Entre os artigos analisados, 4 referem-se 

a estudos randomizados controlados, 3 dos quais referentes a projetos 

internacionais. Os temas mais abordados são o consumo de álcool e tabaco, 

a prática de atividade física, a infeção por VIH/SIDA e a segurança rodoviá-

ria. Os autores reportam resultados positivos decorrentes da utilização de 

estratégias de marketing social.___________________________ 

DISCUSSÃO E CONCLUSÃO: A aplicação do marketing social em saúde 

apresenta evidência da sua efetividade, em particular na mudança de com-

portamentos de risco e na promoção de saúde. Apesar disso, esta é uma 

metodologia pouco utilizada pelos profissionais da saúde em Portugal, exis-

tindo uma lacuna de conhecimento científico produzido nesta área, assim 

como de formação especializada e sua aplicação no desenvolvimento de 

políticas de saúde. No presente estudo apenas foram considerados docu-

mentos com referências diretas a marketing social, havendo a possibilidade 

de alguns artigos não identificados apresentarem metodologias adaptadas 

do marketing social. A aplicação de técnicas de marketing social em saúde 

pública apresenta um grande potencial, devidamente validado, que deve ser 

explorado futuramente.  
PALAVRAS-CHAVE: Marketing social, Promoção de saúde 

 

Temas: Promoção da Saúde 
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Pósteres em Exposição 

PE.03.T09.T11. Gestão de casos de Tuberculose Multirresistente na Região 

Norte: 2008-2019 

 

Diana Portela 1, Diogo Viana Sampaio 2, André Silva 3, Inês Ladeira 3, Eduarda 

Ferreira 2 

1 ACES Entre o Douro e Vouga - Feira/Arouca; 2 ACES Grande Porto VI - Porto Oriental; 3 Centro de 

Referência Regional de Tuberculose Multiresistente (CRRTBMR) 

 

INTRODUÇÃO: A tuberculose continua a ser um dos maiores problemas 

mundiais de saúde pública, mantendo especial atenção na Região Norte de 

Portugal. A má gestão do tratamento, com uso incorreto e inapropriado de 

antibióticos, é a principal causa para o surgimento de estirpes multirresis-

tentes. Assim, é essencial estabelecer uma forte rede de colaboração e 

gestão do tratamento destes indivíduos. Pretende-se com este trabalho 

fazer uma análise descritiva dos casos de tuberculose multirresistente, polir-

resistente, e com resistência à rifampicina na Região Norte entre os anos 

2008 e 2019, e da articulação entre os diferentes profissionais e serviços que 

diagnosticam, asseguram o tratamento, monitorizam o doente e o rastreio 

de contactos, no âmbito do Centro de Referência Regional para a Tuberculo-

se Multirresistente (CRRTBMR) da Região Norte. 

MATERIAL E MÉTODOS: Usaram-se dados processuais colhidos pelo grupo 

de trabalho do CRRTBMR da Região Norte. Verificou-se se, para todos os 

casos, o rastreio de contactos e notificação regional de término de trata-

mento tinha sido realizada. Procedeu-se a uma análise descritiva dos casos 

quanto aos seus antecedentes (re-tratamento ou caso novo), perfil de resis-

tência (multirresistência, polirresistência ou com resistência isolada à Rifam-

picina), rastreio de contactos (sim, não ou incompleto) e outcome (cidadãos 

estrangeiros, interrupção de tratamento, óbito, tratamento completado/

cura, desconhecido e tratamento em curso). A análise foi feita recorrendo 

ao Microsoft Office Excel._________________________ 

RESULTADOS: De um total de 41 casos, o ano com maior número de casos 

foi o de 2014, com 9 casos. Do total de casos houveram 29 casos novos, 8 

retratamentos e 4 desconhecidos. Confirmaram-se 28 casos de multirresis-

tência, 8 casos de resistência isolada à rifampicina, 1 caso de polirresistência 

e 6 casos ainda em avaliação. Quanto ao outcome, 15 casos tinham cura 

confirmada, 4 foram óbitos, 5 têm o tratamento ainda em curso e 17 casos 

estão ainda em avaliação. Destes últimos excluíram-se os casos pertencen-

tes ao triénio 2017-2019, pela possibilidade de ainda estarem com trata-

mento em curso, resultando em 15 casos em avaliação. Houve 1 caso de 

abandono de tratamento por desconhecimento de paradeiro (imigrante, 

cidadão da união europeia que não foi possível encontrar).___   

DISCUSSÃO E CONCLUSÃO: Foram identificados atrasos na comunicação 

entre a equipa: infeciologista, médico de saúde pública do local de residên-

cia do doente e CDP, no rastreio de contactos, nomeadamente na informa-

ção do rastreio de contactos dos casos de tuberculose multirresistente. Os 

tratamentos de tuberculose multirresistente são tratamentos prolongados, 

em média de 18 meses. Assim, é fulcral estabelecer uma forte rede de co-

municação entre a coordenação regional, as Unidades de Saúde Pública e os 

CDP, para além dos serviços hospitalares. Adicionalmente, este tipo de 

avaliação pode sugerir auditorias que permitam melhorar a qualidade e a 

prestação dos serviços, garantindo mais do que efetividade nos resultados: 

ganhos em saúde. 

PALAVRAS-CHAVE: Tuberculose multirresistente, Região norte, Rastreio de 

contactos 

 

Temas: Investigação em Serviços de Saúde, Controlo de Doenças Infeciosas 

PE.04.T09.T14. Cheque-dentista: Resultados de uma intervenção breve em 

Guimarães, 2018 

 

José Guimarães Rodrigues 1, Helena Beatriz 1, Maria Clara Pereira 1 

1 USP do ACeS do Alto Ave 

 

INTRODUÇÃO: A Saúde Oral faz parte integrante da Saúde da população e 

é um indicador da saúde geral, bem-estar e qualidade de vida. As doenças 

da cavidade oral são muito prevalentes, com perdas significativas da quali-

dade de vida a nível mundial. O Global Burden of Disease Study estima que, 

em 2015, cerca de metade da população mundial estivesse afetada, sendo a 

cárie na dentição permanente a condição mais frequente. A nível nacional, 

as doenças orais são responsáveis pela perda de 4 a 4,5 por mil DALYs ajus-

tados à idade, valor superior ao da maioria dos países europeus em 2015. 

Portugal é um dos países com a taxa mais elevada de necessidades de exa-

mes dentários não satisfeitas em 2011. O Programa Nacional de Promoção 

da Saúde Oral pretende diminuir a incidência e prevalência de cárie através 

do cheque dentista (CD), permitindo aceder gratuitamente a cuidados orais 

nos médicos dentistas (MD) aderentes. Em Guimarães a utilização destes CD 

tem decrescido, sendo a proporção de utilização dos CD de Saúde Oral em 

Crianças e Jovens (SOCJ 7, 10, 13 anos) de 66,2% em 2017. Com vista à me-

lhoria da proporção de utilização, pretendem-se conhecer o resultado da 

intervenção por chamada telefónica aos Encarregados de Educação (EE) dos 

não utilizadores do CD SOCJ. 

MATERIAL E MÉTODOS: Estudo observacional descritivo e analítico. Lista-

gem dos alunos das escolas do ACeS, utentes abrangidos pelo Centro de 

Saúde de Guimarães, cujos CD de SOCJ (nascidos em 2004, 2007 e 2010), 

válidos até 31/10/2018, constavam como não utilizados a 31/08/2018, no 

Sistema de Informação para a Saúde Oral (SISO). Questionário telefónico aos 

EE, na 1ª semana de outubro, das 9 às 18h, por 2 entrevistadores com pro-

cedimentos estandardizados. Consultado SISO após término do prazo de 

validade e retirada a listagem nominal dos CD SOCJ a 28/08/2019 de emiti-

dos e não utilizados no ACeS do Alto Ave. Comparada a listagem com a 

anterior._____________________________ 

RESULTADOS: De um total de 2473 CD emitidos, 1159 (47%) constavam 

como não utilizadores no SISO. Destes, 612 atenderam o telefonema: 176 

disseram “já ter usado o CD”; 47 “não sabem”; 389 “não utilizaram”. Na 

avaliação final, dos 389 que disseram não ter usado, 205 (52,70%) usaram o 

CD após a intervenção._________ 

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES: A um mês do término da validade do CD, 

verificou-se um elevado número de crianças que não o tinham utilizado 

(46,9% segundo SISO). O contacto mais próximo com os utilizadores permi-

tiu relembrar utilização, esclarecer dúvidas e detetar anomalias de emissão 

(emitir 2ªvia quando necessário). O modo de entrega do CD poderá ser 

também repensado, assim como melhorias no SISO que permitam uma 

melhor monitorização. Uma limitação importante desta intervenção foi não 

conseguir chegar ao contacto com todos os não utilizadores uma vez que 

não atenderam o telefonema. A presente intervenção contribuiu para o 

aumento da proporção de utilização do CD (mais de metade dos não utiliza-

dores à data da 1ª utilização o utilizou nas semanas restantes da validade). 

PALAVRAS-CHAVE: Cheque-dentista, Saúde Oral, Intervenção 

 

Temas: Investigação em Serviços de Saúde, Saúde Oral 
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Pósteres em Exposição 

PE.05.T11. A importância e dimensão do rastreio tardio da infeção por HIV 

no ACES Grande Porto I 

 

Nelson Sousa 1,2, Catarina Alves Rodrigues 1, Alexandra Santos 1 

1 ARS Norte - ACES Santo Tirso/ Trofa; 2 Centro de Investigação em Desporto, Saúde e Desenvolvimen-

to Humano 

 

INTRODUÇÃO: As repercussões do diagnóstico tardio da infeção por VIH 

são muito negativas para o doente e para a população em geral, represen-

tando um problema de saúde pública. Ao ser diagnosticado tardiamente, o 

doente não beneficia de tratamento precoce adequado, e a probabilidade 

de evoluir para SIDA e morrer aumenta significativamente. No contexto da 

saúde pública, o diagnóstico tardio tem um impacto negativo no controlo da 

epidemia, existindo um aumento do risco 3.5 vezes maior de transmissão da 

infeção inadvertidamente, quando comparado com doentes já diagnostica-

dos. Em 2018, 1068 novos casos de infeção por HIV foram notificados em 

Portugal, correspondendo a uma taxa de 10.4 por 105 habitantes. Desses, 

84.7% apresentaram contagens das células CD4+, dos quais 51.5% revela-

ram-se tardiamente (TCD4+ Desta forma, o objetivo do presente estudo foi 

o de identificar a proporção de doentes infetados por HIV com contagens 

das células CD4+, diagnosticados tardiamente e em fase avançada da doen-

ça, de acordo com o sexo, principais formas de transmissão e grupos etários, 

no ACES Grande Porto I.__________________________________________ 

MATERIAL E MÉTODOS: Foram analisados todas as notificações de infeção 

por HIV, com contagem das células CD4+, nos utentes do ACES Grande Porto 

I, entre os anos de 1998-2018, através do acesso aos sistemas de informa-

ção SINAVE e SI.VIDA. Foi calculada a proporção dos casos de infeção por 

HIV em intervalos temporais mais curtos (2011-2018 e 2016-2018), de acor-

do com o sexo, principais formas de transmissão e grupos etários. 

RESULTADOS: Entre 1998 e junho de 2018 foram notificados 182 casos de 

infeção por HIV no ACES Grande Porto I, dos quais 129 (70.9%) apresenta-

ram contagem das células CD4+, 95 homens (52.2%) e 34 mulheres (18.7%). 

Dos casos analisados, 22.5% foram diagnósticos tardiamente, e 40.3% com 

doença avançada. 

Para os diferentes intervalos temporais, os diagnósticos tardios representam 

19.6% e 15.4%, e os diagnósticos em fase avançada representam 43.1% e 

46.2% (2011-2018 e 2016-2018, respetivamente). A transmissão heterosse-

xual foi a via de transmissão mais notificada em ambos intervalos temporais. 

Observou-se ainda uma tendência nas proporções encontradas para a faixa 

etária dos 40-49 anos, quer para o diagnóstico tardio, quer para o diagnósti-

co com doença avançada. 

DISCUSSÃO: A maioria dos diagnósticos foram efetuados em fase tardia ou 

doença avançada. A infeção por VIH, no ACES Grande Porto I, ocorre numa 

relação de 3 homens para cada mulher, sendo a transmissão heterossexual 

a via mais notificada. Verificou-se, também, um aumento do registo de 

transmissão via homossexual nos últimos anos, com uma tendência de diag-

nóstico em idades mais jovens. Em sentido contrário, verifica-se uma mino-

ria de transmissão por utilizadores de drogas injetáveis. Assim, importa 

promover o diagnóstico precoce da infeção por HIV, no sentido de diminuir 

a morbimortalidade das pessoas afetadas, assim como modificar o compor-

tamento de risco à sua transmissão.  
PALAVRAS-CHAVE: Rastreio tardio, HIV 

 

Temas: Controlo de Doenças Infeciosas 

PE.06.T01.T11. Um inimigo improvável: relato de um caso de salmonelose 

Tânia Isabel Pereira 1, Ana Crisóstomo Vieira 1, Ricardo Eufrásio 1 

1 USP do ACES Baixo Vouga 

 

INTRODUÇÃO: As doenças transmitidas por alimentos, e nomeadamente 

as infeções por Salmonella, são consideradas um dos mais importantes 

problemas de saúde pública em todo mundo. Em Portugal, entre 2015 e 

2018, foram notificados 1563 casos de Salmonelose não-Typhi e não-

Paratyphi. As várias espécies de Salmonella têm como principal reservatório 

os animais; os répteis, e nomeadamente as tartarugas de estimação, são 

uma importante fonte de transmissão, seja por contacto direto ou com a 

água dos aquários. 

MATERIAL E MÉTODOS: Este trabalho apresenta o relato de um caso clíni-

co, tendo pressuposto a realização de um Inquérito Epidemiológico e de 

revisão bibliográfica acerca do tema. 

RESULTADOS: Em janeiro de 2019, foi notificado um caso de salmonelose 

numa criança de 3 anos, residente em Águeda. A criança, globalmente sau-

dável, iniciou a 08/01/2019 um quadro de dor abdominal e diarreia, que 

evoluiu ao longo de 3 dias para diarreia com muco e vestígios de sangue, 

sem febre ou vómitos associados. A 11/01 foi conduzida ao Centro Hospita-

lar do Baixo Vouga, tendo-se realizado colheita de sangue e fezes para análi-

se; teve alta medicada empiricamente com anti-parasitário e probiótico. Os 

exames virológico e parasitológico das fezes revelaram-se negativos, sendo 

o exame bacteriológico positivo para Salmonella do grupo B. A criança apre-

sentava-se assintomática ao fim de 3 dias. Pelo Inquérito Epidemiológico, 

apurou-se que não terá havido ingestão de alimentos suspeitos no período 

de incubação, e existirá grande cuidado dos familiares na desinfeção e cor-

reta confeção dos alimentos. A criança consome apenas água engarrafada. 

Não houve contacto com outros doentes, nomeadamente no infantário. 

Existem dois cães no exterior da casa da avó, com que a criança não terá 

tido contacto. No entanto, nas semanas anteriores ao início do quadro, 

houve em casa da avó peixes de aquário e uma tartaruga, com significativa 

probabilidade de a criança ter contactado com a água do aquário. Concluin-

do-se uma elevada probabilidade de o foco de infeção ter residido na tarta-

ruga, foram fornecidos conselhos básicos sobre higienização das mãos após 

contacto com qualquer animal ou o seu ambiente, e a correta higienização 

dos tanques de tartarugas no caso de um próximo contacto, de acordo com 

as recomendações do CDC. 

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES: O relato deste caso permite evidenciar o papel 

das tartarugas de estimação como causadoras de salmonelose. Nos EUA, 

vários surtos de salmonelose foram associados ao contacto com tartarugas 

de pequenas dimensões, sendo inclusivamente interdita a sua comercializa-

ção. Este trabalho alerta, assim, para o risco do contacto com estes répteis 

para a saúde pública, sendo o ensino da população nesta temática uma 

forma de prevenir casos de salmonelose a eles associados. Destaca-se, ain-

da, a importância da exploração de fatores de risco menos comuns, mas 

relevantes, num Inquérito Epidemiológico.  
PALAVRAS-CHAVE: Vigilância epidemiológica, Gastroenterite, Salmonelose, 

Tartaruga 

 

Temas: SP da criança e do adolescente, Controlo de Doenças Infeciosas 
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Pósteres em Exposição 

PE.07.T19. Envelhecimento em Portugal – o conhecimento atual aliado ao 

futuro 

 

Carla Tavares 1 

1 USP ACES Entre Douro e Vouga I - Feira/Arouca 

 

INTRODUÇÃO: Portugal tem vindo a registar profundas transformações 

demográficas caracterizadas pelo aumento da longevidade e pela redução 

da natalidade e da população jovem. O conhecimento do perfil sociodemo-

gráfico atual e de projeções futuras é a base do conhecimento que funda-

menta as políticas públicas tomadas face ao envelhecimento. O impacto 

desta realidade na sociedade vai depender da natureza e alcance destas 

medidas. O objetivo deste trabalho foi traçar o diagnóstico de situação do 

envelhecimento em Portugal para o último quinquénio (2013-2017), e pers-

petivar o futuro pela projeção de dados para 2080, mediante o recurso a um 

conjunto de indicadores demográficos  

no contexto nacional.  

MATERIAL E MÉTODOS: Um conjunto de indicadores demográficos foi 

sistematizado considerando o enquadramento da problemática do envelhe-

cimento. Foram analisados os comportamentos de variáveis populacionais 

no período de 2013-2017 e sua projeção para 2080, nomeadamente: índices 

de renovação da população em idade ativa, de longevidade, de envelheci-

mento, de dependência total, de dependência de idosos e de dependência 

de jovens.  

RESULTADOS: Portugal perderá população até 2080, passando dos atuais 

10,3 milhões para 7,7 milhões de residentes. Entre 2017 e 2080, o número 

de jovens diminuirá de 1,4 para 0,9 milhões e o número de idosos passará 

de 2,2 para 2,8 milhões. O índice de envelhecimento poderá duplicar, pas-

sando de 155 para 309 idosos por cada 100 jovens. A população com menos 

de 15 anos diminuirá passando dos atuais 1,4 milhões para menos de 1,0 

milhão em 2080; a população em idade ativa (entre 15 e 64 anos) diminuirá, 

passando de 6,7 milhões em 2017 para 4,0 milhões em 2080.  

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES: No futuro, mantém-se a tendência de declínio 

populacional e aumento do envelhecimento demográfico em Portugal. A 

observação das pirâmides etárias para 2017 (estimativas) e para 2080 

(projeções), evidencia o fenómeno de duplo envelhecimento demográfico, 

com estreitamento da base da pirâmide e alargamento do seu topo, em 

resultado quer da redução da proporção de jovens na população total quer 

do aumento da proporção de população com 65 ou mais anos. A importân-

cia relativa da população idosa na população total é superior à importância 

relativa da população jovem, representando respetivamente 19,9% e 21,5% 

da população total. Estes resultados traduzem o desafio futuro que o fenó-

meno do envelhecimento demográfico representa, exigindo adaptações na 

organização das políticas públicas.  
PALAVRAS-CHAVE: Envelhecimento, Perfil sociodemográfico 

 

Temas: Política e políticas de SP 

 

PE.08.T01.T06. Projeto de Intervenção - Alimentação Tipo + saudável, + 

equilibrada, + segura 

 

Joana Moreno 1, Ana Isabel Moreira 1, Ana Luísa Rodrigues 1, Fátima Pinho 1, 

Graciete Lourenço 1, Teresa Rodrigues 1, José Eduardo Rola 1 

1 USP do Agrupamento de Centros de Saúde do Grande Porto VII – Gaia (ACES Gaia) 

 

INTRODUÇÃO: A alimentação saudável assume um papel especialmente 

relevante durante a infância e a adolescência. O contexto escolar revela-se 

um local de excelência para intervenção, visto que a escola é onde fazem 

grande parte da sua alimentação. A Estratégia Integrada para a Promoção 

da Alimentação Saudável, prevista no Programa Nacional para a Promoção 

da Alimentação Saudável da Direção-Geral da Saúde, define a necessidade 

de assegurar estratégias locais de intervenção. O projeto “Alimentação Tipo 

+” surge no sentido de dar resposta à estratégia definida no Plano Local de 

Saúde 2015-2020 do Agrupamento de Centros de Saúde do Grande Porto VII 

– Gaia (ACES Gaia) que visa o estabelecimento de parcerias que permitam 

melhorar os recursos comunitários, no sentido da adoção de estilos de vida 

saudáveis e da melhoria da oferta/disponibilidade alimentar. 

OBJETIVO: Melhoria da oferta alimentar nos bufetes e refeitório escolares, 

a promoção da segurança alimentar e a educação para a saúde da comuni-

dade escolar. 

POPULAÇÃO ALVO: Comunidade escolar de uma escola pública da área de 

influência do ACES Gaia. 

HORIZONTE TEMPORAL: Anos letivos 2018/2019 e 2019/2020. 

IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO: A primeira etapa do projeto consistiu: (1) 

na caracterização da oferta alimentar nos bufetes escolares, (2) análise das 

ementas do refeitório, (3) análise das condições e funcionamento dos bufe-

tes e refeitórios e (4) determinação dos conhecimentos dos manipuladores 

de alimentos sobre alguns tópicos relacionados com a segurança alimentar. 

Foram realizadas ações de formação aos manipuladores e aos restantes 

funcionários envolvidos na compra e receção de alimentos, assim como 

promovidas ações de educação junto da restante comunidade. 

RESULTADOS DO PROJETO: Foram detetadas várias anomalias: o uso de 

calçado e fardas inapropriados, a não inspeção dos produtos alimentares 

aquando da sua chegada e o seu armazenamento sem serem retirados das 

caixas. Relativamente à confeção, os alimentos eram preparados em qual-

quer lugar, conforme disponibilidade de espaço, as saladas não eram devi-

damente desinfetadas, os alimentos eram descongelados à temperatura 

ambiente e os alimentos não eram refrigerados quando necessário. No que 

se refere à oferta alimentar, eram disponibilizados alimentos fritos com 

alguma frequência, eram usados condimentos alimentares tipo Knorr e a 

fruta era preparada com açúcar. Relativamente aos conhecimentos dos 

profissionais, a proporção de respostas certas ao questionário aplicado 

previamente à formação foi de 72%. Contudo algumas perguntas foram 

acertadas por menos de um terço dos profissionais. 

PREVISÃO 2019/2020: Durante este ano letivo pretende-se (1) reduzir ou 

eliminar as anomalias detetadas, (2) promover uma cultura de segurança 

alimentar nos manipuladores de alimentos e (3) aumentar o conhecimento 

sobre hábitos alimentares saudáveis de acordo com as faixas etárias, quer 

nos profissionais quer nos alunos. 

PALAVRAS-CHAVE: Alimentação Saudável, Segurança alimentar, Comunida-

de Escolar 

 

Temas: SP da criança e do adolescente, Alimentação e nutrição 
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Pósteres em Exposição 

PE.09.T01.T06. Mapeamento das crianças com excesso de peso inscritas no 

Agrupamento de Centros de Saúde de Gondomar 

 

Tammy Takara 1,2, Daniela Duarte Silva 1,2, Catarina Luca 1,2, Sara Mata 1,2, 

David João 1,2, Cristina Pascoal 1,2, Catarina Guimarães 1,2 

1 ACES de Gondomar; 2 ISPUP 

 

INTRODUÇÃO: Em Portugal, os dados de vigilância nutricional indicam uma 

tendência decrescente da prevalência do excesso de peso infantil, contudo 

este problema continua a ser alarmante nos estratos socioeconómicos mais 

desfavoráveis. Relativamente à Região Norte, os dados do programa de 

vigilância da obesidade infantil (COSI) em 2019, mostram que 29,6% das 

crianças entre 6-8 anos têm excesso de peso, sendo que destas 12,0% são 

obesas. No ACES de Gondomar (ACESG), em 2017, a obesidade correspondia 

ao 4º diagnóstico com maior proporção de inscritos (12,7%). 

OBJETIVO: Analisar a prevalência de excesso de peso (pré-obesidade e 

obesidade) nas crianças das diferentes freguesias de Gondomar. 

MATERIAL/MÉTODOS: Estudo transversal, com uma amostra de 26.718 

crianças inscritas no ACESG de 2 a 18 anos. As variáveis sexo, peso, altura, 

idade e data da última consulta foram recolhidas pelos Médicos de Família e 

os Enfermeiros, usando os registos das consultas efetuadas entre 1/1/2015 

a 31/12/2017. Os dados da freguesia familiar e data de nascimento foram 

obtidos através da plataforma SINUS, pelos assistentes técnicos de cada 

USF. Após a anonimização dos dados por cada médico e enfermeiro, estes 

foram enviados aos investigadores da USP de Gondomar e agrupados em 

uma única base. Houve um total 25.930 registos, dos quais 36% foram exclu-

ídos por serem dados duplicados, outliers e/ou não terem a informação de 

pelo menos uma das variáveis citadas. A análise dos dados foi descritiva, 

utilizando-se de frequências relativas e absolutas com intervalo de confiança 

e as diferenças estatisticamente significativas para um pP85, sobrepeso 

P85≤IMC>P97, obesidadeIMC≥P97). 

RESULTADOS: A prevalência do excesso de peso foi de 29,1%, sendo 7,3% 

de obesidade. O baixo peso foi de 2,7%. A prevalência de excesso de peso e 

obesidade no sexo masculino foi respetivamente, 29,5% e 8,2%, e no sexo 

feminino 28,7% e 6,4%. As freguesias com maior percentagem de crianças 

com excesso de peso foram Fânzeres e São Pedro da Cova (30,1%) e a fre-

guesia de Rio Mau apresentou 5,9% das crianças com baixo peso. O excesso 

de peso teve maior prevalência nas idades de 6 (33,8%), 10 (33,6%) e 14 

anos (30,3%). 

DISCUSSÃO/CONCLUSÕES: A prevalência do excesso de peso/obesidade 

foram menores que os dados nacionais e regionais em período homólogo 

(COSI2016: Continente:30,7%/11,7%;Região Norte:33,9%/13,2%). Não se 

verificou o aumento de malnutrição com a idade, como no estudo nacional. 

A prevalência de baixo peso foi superior à nacional (0,9%) particularmente 

na freguesia de Rio Mau, o que pode estar associado à situação socioeconó-

mica mais desfavorável desta freguesia. Através do trabalho conjunto dos 

profissionais das USF e da USP de Gondomar foi possível caracterizar o esta-

do nutricional das crianças do ACES e encontrar pontos críticos para futura 

intervenção.____________________________ 

PALAVRAS-CHAVE: Excesso de peso, Obesidade, Prevalência, Criança 

 

Temas: SP da criança e adolescente, Alimentação e Nutrição 

PE.10.T09.T11. As Infeções Nosocomiais da Corrente Sanguínea por KPC no 

CHTMAD: o estudo dos seus fatores de risco 

 

Rita Lima 1, Liliana Maia 2, Gomes Pereira 1 

1 ACES Cávado I – Braga; 2 Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro 

 

INTRODUÇÃO: As Infeções Associadas aos Cuidados de Saúde e as Resis-

tências aos Antimicrobianos são problemas relacionados e com uma impor-

tância crescente e emergente à escala mundial. No que diz respeito à Klebsi-

ella pneumoniae o panorama das resistências é particularmente problemáti-

co ao nível global, com tendência crescente para todas as classes de antimi-

crobianos, mas principalmente aos carbapenemes. Em Portugal este panora-

ma agrava-se, pois dados recentes mostram um aumento importante na 

resistência da Klebsiella pneumoniae aos carbapenemes, antibióticos de 

último recurso, de 1.8% em 2014 para 8,6% em 2017, tendência que não se 

verifica na Europa, onde, pelo contrário, ocorre uma diminuição ligeira desta 

resistência. 

MATERIAL E MÉTODOS: Este estudo focou-se na identificação e associação 

dos factores de risco com o desenvolvimento da resistência da Klebsiella 

pneumonia aos carbapenemes nos doentes da área de influência do 

CHTMAD com diagnóstico de infeção nosocomial da corrente sanguínea 

(INCS). Trata-se de um estudo epidemiológico, observacional, retrospectivo, 

do tipo caso-controlo em que os doentes com INCS por KPC foram categori-

zados como casos (n= 35) e os doentes com INCS por KPSC como controlos 

(n= 96). Foram realizadas, sequencialmente, as análises descritiva univariá-

vel, bivariável e multivariável de regressão logística múltipla das variáveis 

em estudo. 

RESULTADOS: A utilização prévia de carbapenemes foi o factor de risco 

com associação estatisticamente significativa ao desenvolvimento de INCS 

por KPC (OR= 3,16 IC95%: 1,12-8,92); valor p= 0,03). 

CONCLUSÕES: A existência de evidência científica sobre os factores de 

risco associados ao desenvolvimento de resistência aos carbapenemes nas 

INCS por klebsiella pneumoniae permite intervir no planeamento e imple-

mentação de medidas de prevenção e redução da transmissão destas bacté-

rias com consequente redução da resistência aos antimicrobianos e ganhos 

em saúde.  
PALAVRAS-CHAVE: KPC, Factores de risco, Infeções nosocomiais, Resistência 

aos antimicrobianos 

 

Temas: Investigação em Serviços de Saúde, Controlo de Doenças Infeciosas 
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Pósteres em Exposição 

PE.11.T04.T12. Vigilância Sanitária de Zonas Balneares Interiores: estudo 

da vertente analítica de 2013 a 2018 no concelho de Fafe 

 

Sandra Fernandes 1, Frederico Freitas 1, Mercedes Pardo 1 

1 USP do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) do Alto Ave 

 

INTRODUÇÃO: As Águas Balneares correspondem a águas superficiais, 

interiores, costeiras ou de transição, onde é expectável que um grande 

número de pessoas se banhe e onde a prática balnear não tenha sido inter-

dita ou desaconselhada de modo permanente. O Programa de Vigilância 

Sanitária das Zonas Balneares Interiores (PVSZBI) da Unidade de Saúde Pú-

blica (USP) do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) Alto Ave inclui uma 

água balnear identificada à União Europeia (UE), a Zona Balnear Interior 

(ZBI) da Albufeira da Queimadela, e cinco Zonas de Recreio e Lazer (ZRL). As 

últimas, são águas superficiais interiores não identificadas à UE, procuradas 

pela população para a prática balnear e, portanto, consideradas relevantes 

em termos de gestão do risco para a saúde. O PVSZBI inclui ações de fiscali-

zação e monitorização para identificar, prevenir e ou corrigir os riscos para a 

saúde humana. Face ao risco identificado, pode haver lugar a interdição da 

prática balnear caso se trate de uma água balnear identificada à UE, ou 

emissão de aviso ao público caso seja uma ZRL. Os parâmetros microbiológi-

cos monitorizados são Enterococos intestinais (E. intestinais) e Escherichia 

coli (E. coli), estando prevista pesquisa de Salmonella em águas com antece-

dentes de má qualidade ou em zonas balneares que integrem pela primeira 

vez o Programa. 

OBJETIVO: Analisar os resultados da vertente analítica do PVSZBI, no con-

celho de Fafe, entre 2013 e 2018. 

MATERIAIS E MÉTODOS: Estudo retrospetivo. Consulta dos resulta-

dos analíticos dos parâmetros microbiológicos E. coli,  E. intestinais e Salmo-

nella, obtidos na execução do PVSZBI, no concelho de Fafe, entre 2013 e 

2018. Usado o método, preconizado no Decreto de Lei nº113 de 2012, para 

classificação da qualidade da água nos anos de 2016, 2017 e 2018. Trata-

mento dos dados em Excel. 

RESULTADOS: No período em análise realizou-se um total de 723 análises. 

Identificaram-se 71 incumprimentos, dos quais, 8 corresponderam ao parâ-

metro E. coli, 13 ao E. Intestinais e 50 à Salmonella. A ZRL com maior per-

centagem de incumprimentos foi Agrela, com 17%, seguindo-se Veiga com 

14%, Medelo com 13%, Vinhós e Ruivães ambas com 5%. Na ZBI Albufeira da 

Queimadela ocorreram 2% de incumprimentos. Não há registo, nos 6 anos, 

de interdição à prática balnear. Em 2018, 2017 e 2016 a classificação de 

qualidade de água na ZBI Albufeira da Queimadela foi “Excelente” e nas 5 

ZRL foi “Má”, essencialmente, devido à contaminação por E. Intestinais. 

DISCUSSÃO E CONCLUSÃO: Há evidência de má qualidade da água nas 5 

ZRL para o período estudado. Sabe-se que estas são procuradas pela popula-

ção para a prática balnear e que o uso de águas contaminadas com bactérias 

patogénicas acarreta riscos para a saúde. Face aos resultados e para efeito 

de gestão do risco para a saúde, a manutenção da vigilância sanitária às ZRL 

parece justificada, no entanto, seria importante estudar o conjunto de parâ-

metros relevantes a analisar e o custo-benefício deste processo.  
PALAVRAS-CHAVE: Vigilância sanitária, Prática balnear, Qualidade 

 

Temas: Ambiente e Saúde, Promoção da segurança e prevenção de aciden-

tes 

PE.12.T01.T08. Projeto MOI - Monitorização da Obesidade Infantil 

 

Joana Moreno 1, Carlos Pratas Valente 1, José Eduardo Rola 1 

1 USP do Agrupamento de Centros de Saúde Grande Porto VII – Gaia 

 

INTRODUÇÃO: O excesso de peso corporal representa um dos desafios 

mais sérios de saúde pública do século XXI, sendo a obesidade infantil a 

doença pediátrica mais prevalente a nível mundial. Mundialmente, mais de 

200 milhões de crianças em idade escolar têm excesso de peso, de entre as 

quais 40 a 50 milhões são obesas. A etiologia da obesidade é multifatorial, 

mas a atividade física e os hábitos alimentares são dos fatores com maior 

impacto, pelo que a abordagem da obesidade infantil é um dos eixos priori-

tários do Plano Nacional de Saúde — extensão 2020. 

OBJETIVO: Monitorizar a prevalência e os fatores de risco para a obesidade 

e pré-obesidade infantil em crianças com idades compreendidas entre 5 e 7 

anos que estão matriculadas nas escolas públicas da área geográfica do 

ACES Gaia. 

MÉTODOS: Estudo transversal seriado com base numa coorte de crianças 

com idades compreendidas entre os 5 e 7 anos matriculadas nas escolas 

públicas do ACES Gaia. A amostra foi selecionada aleatoriamente e estratifi-

cada por estabelecimento escolar. A informação foi recolhida com base em 

questionários autoaplicados aos encarregados de educação e dados antro-

pométricos recolhidos por avaliadores treinados. 

RESULTADOS: Foi recolhida informação de 289 crianças, sendo a maioria 

do sexo feminino (55%). A idade mediana foi de 6 anos. Verificou-se que a 

média de dias por semana em que as crianças praticavam exercício físico foi 

de 2,62 dias (DP 1,30), com uma mediana de 3 horas semanais. A maioria 

das crianças não praticava desporto extracurricular (53%). Relativamente às 

restantes atividades, ao fim-de-semana 47,0% das crianças passava 3 ou 

mais horas em atividades ao ar livre, 51,8% despendia de 1 a 2 horas no 

computador e 51,6% de 1 a 2 horas a ver televisão. No que se refere aos 

hábitos alimentares, a média de refeições diária foi de 5,20 (DP 0,83), 44,1% 

das crianças comia sopa 2 vezes ao dia, 31,8% ingeria bolos 2 a 4 vezes por 

semana e 32,7% ingeria menos de 1 refrigerante por mês. 97% das crianças 

tomava o pequeno-almoço todos os dias. O IMC mediano foi de 16.5 (AIQ 

15.3-18.1), com 11,9% das crianças a serem identificadas com pré-obesidade 

e 21,6% com obesidade (n=269). 

DISCUSSÃO: As crianças do ACES Gaia apresentaram uma elevada preva-

lência de excesso de peso (33,5%), superior à prevalência do país (30,5%). 

Estas crianças apresentaram alguns hábitos de vida saudáveis como realizar, 

em média, 5 refeições por dia e a toma o pequeno-almoço todos os dias. 

CONCLUSÃO: A redução da prevalência de excesso de peso ao longo de 

todo o ciclo de vida pode contribuir para a redução da prevalência de doen-

ças associadas, contribuindo para uma maior saúde da população do ACES 

Gaia.________________________________ 

PALAVRAS-CHAVE: Obesidade infantil, Pré-obesidade infantil, Atividade 

física, Alimentação saudável 

 

Temas: SP da criança e do adolescente, Promoção da Saúde 
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Pósteres em Exposição 

PE.13.T02.T09. Juntas Médicas em Números – Braga 2014-2018 

 

Alberto Fernandes 1, Amparo Barreiro 1, João Manuel Cruz 1 

1 ACeS Cávado I – Braga, USP de Braga 

 

INTRODUÇÃO: A avaliação de incapacidade para benefícios fiscais de pes-

soas com deficiência compete a juntas médicas (JMI) constituídas para o 

efeito por médicos de saúde pública, que emitem os atestados médicos de 

incapacidade. A avaliação de incapacidade é calculada com base na Tabela 

Nacional de Incapacidades por Acidentes de Trabalho e Doenças Profissio-

nais (TNI), onde as sequelas/disfunções se designam em notação numérica, 

agrupadas em 16 capítulos. 

OBJETIVOS: Caracterizar os utentes avaliados nas JMI, realizadas na Unida-

de de Saúde Pública (USP) de Braga, de 2014 a 2018. Elaborar uma base de 

dados informática a partir dos registos. 

MATERIAIS E MÉTODOS: Estudo transversal, descritivo e retrospetivo. Foi 

criada uma base de dados a partir dos ficheiros individuais das JMI de cada 

utente avaliado, em formato folha de cálculo, no período de 2014 a 2018, na 

USP de Braga. Como critérios de inclusão foram consideradas todas as folhas 

de cálculo válidas, referentes a JMI, no período 2014-2018. Como critérios 

de exclusão, ficheiros repetidos ou de utentes que faltaram. Foram incluídos 

no estudo 7.196 registos válidos. Os ficheiros foram compilados numa única 

folha de cálculo utilizando o software Visual Basic for Applications. 

RESULTADOS: O número de registos de JMI desde 2014 foi 7.196. De 2017 

para 2018 houve um aumento de 40,8% das JMI (1.333 vs 1.877, respetiva-

mente). A idade média dos utentes foi 59,6±17,7 anos, sendo predominan-

temente mulheres (51,5%). Foram registadas 1.960 reavaliações (27,2%) e 

faltaram 262 utentes (3,6%). O grau de incapacidade obtido pelos utentes 

foi em média 63,4±23,1%. A faixa etária com maior número de JMI foi entre 

os 55 e 59 anos (11,7%). Foram registadas 18.127 sequelas/disfunções, 

cerca de 2,6 por JMI. As sequelas/disfunções referentes ao Capítulo Oncolo-

gia foram as mais objetivadas, correspondendo a 19,2% (n=3.481) das se-

quelas/disfunções, conferindo o maior peso relativo no grau de incapacida-

de total (31,3%). Seguiram-se as do Capítulo Aparelho Locomotor, com 

17,4% das sequelas/disfunções e 7,9% do peso relativo no grau de incapaci-

dade total. Inversamente, o capítulo Dermatologia correspondeu apenas 

0,2% das sequelas atribuídas. O capítulo Angiocardiologia apresentou os 

utentes com maior média de idades (69,1±12,6 anos) e o Órgãos de Repro-

dução a menor (52,5±13,2 anos). 

DISCUSSÃO E CONCLUSÃO: A heterogeneidade do número e peso das 

sequelas/disfunções relativas a cada capítulo, a variabilidade de idades dos 

utentes em cada capítulo e o aumento do número de utentes nas JMI em 

2018 são informações relevantes para o planeamento em saúde. A base de 

dados criada neste estudo resulta de uma escolha de ficheiros posterior à 

sua criação, elaborados sem o propósito de formar uma base de dados 

organizada. A uniformização no registo de dados referentes a JMI poderá 

agilizar o tratamento de dados em saúde, promovendo a organização de 

evidência com potencial benefício para a população no âmbito da interven-

ção em Saúde Pública.__________________________ 

PALAVRAS-CHAVE: Junta Médica de Incapacidade, Tabela nacional de inca-

pacidade, Sequela, Disfunção 

 

Temas: Doenças Crónicas, Investigação em Serviços de Saúde 
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Parcerias e Apoios 

Apoio  

Parceiros de Comunicação  

Patrocinadores  


