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Concurso de posters em números

Resumos submetidos: 47

Resumos aceites: 30

Taxa de aceitação: 66%

Posters aceites para exposição: 25

Posters aceites para apresentação: 5

Classificação dos resumos aceites, de acordo com grelha de classificação 

Média: 14,03

Máximo: 18,25

Mínimo: 10,00

Número de resumos aceites por áreas temáticas

Vacinação (8)

Vigilância epidemiológica de doenças infeciosas (5)

Monitorização da saúde da população (5)

Saúde ambiental e urbanismo (4)

Desigualdades e promoção da saúde (3)

Organização dos serviços de saúde (2)

Medicina do viajante (1)

Genómica, nutrição e doenças crónicas (1)

Saúde: qualidade, avaliação e política (1)

3

Palavras mais utilizadas
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Regras gerais

1. A submissão de resumos faz-se unicamente através da plataforma disponibilizada

no site da ANMSP.

2. Aquando da submissão do resumo, deve ser indicado quem será o apresentador.

3. O apresentador deverá estar inscrito no CNMSP.

4. O resumo deverá estar escrito em língua portuguesa.

5. Todos os resumos serão, anonimamente, avaliados pela Comissão Científica do

CNMSP, ficando ao critério desta a sua aprovação para exposição durante o

congresso, sendo que a sua decisão não é passível de recurso.

6. Os resumos devem abordar, pelo menos, uma das áreas temáticas previamente

definidas pela Comissão Organizadora, bem como apresentar conteúdo original.

7. Os autores não podem incluir membros da Comissão Científica ou júri.

8. Os posters deverão ser enviados, em formato PDF, para a Comissão Organizadora

do CNMSP, e também ser fisicamente afixados no evento.

9. Os cinco posters com melhor avaliação dos seus resumos serão apresentados ao

júri durante a apresentação de posters.

10. Será atribuído um prémio ao melhor poster, sendo a decisão da inteira

responsabilidade da Comissão Científica/Júri do CNMSP, não passível de recurso e

baseada na pontuação atribuída ao resumo e apresentação.

11. O poster premiado será anunciado na sessão de encerramento do CNMSP.

12. Dúvidas e situações omissas serão avaliadas pela Comissão Científica e Júri.

Áreas temáticas

Saúde: qualidade, avaliação e política / Vigilância epidemiológica de doenças

infeciosas / Desigualdades e promoção da saúde / Genómica, nutrição e doenças

crónicas / Vacinação / Monitorização da saúde da população / Organização dos

serviços de saúde / Saúde ambiental e urbanismo / Medicina do viajante
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Datas importantes

Limite para submissão de resumos – 15 de novembro de 2019 (23h59)

Limite para resposta de aceitação dos revisores – 22 de novembro de 2019

Limite para resposta de aceitação aos autores – 25 de novembro de 2019

Limite para submissão do poster em formato PDF –7 de dezembro de 2019 (23h59)

Normas para submissão e preenchimento de resumos

1. O resumo deve ser submetido pelo apresentador previsto, na plataforma online no

site da ANMSP até às 23h59 do dia 15 de novembro de 2019.

2. Todos os campos da plataforma de submissão deverão ser inteiramente

preenchidos.

3. O título do trabalho deverá ser claro em relação ao tema a abordar, não podendo

exceder os 100 caracteres (incluindo espaços).

4. O resumo deve ter no máximo 3000 caracteres (incluindo espaços) e,

explicitamente, incluir, no corpo de texto, as secções Introdução (que inclui os

objetivos), Métodos, Resultados e Discussão e Conclusão.

5. A comunicação com o apresentador é realizada por via eletrónica (e-mail), pelo

que o seu endereço de e-mail deve ser preenchido correta e obrigatoriamente.

6. Os resumos submetidos que não sigam as normas e regras definidas serão

automaticamente recusados.
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Critérios de seleção dos resumos submetidos

1. Será aplicada uma grelha de classificação segundo critérios pré-definidos.

2. Serão apenas selecionados os resumos com pontuação igual ou superior a 10

pontos.

3. Os resumos submetidos que não sigam as normas e regras definidas serão

automaticamente recusados.

4. Os critérios pré-definidos dividem-se em gerais e específicos.

5. Os critérios gerais (máximo de 8 pontos), variam entre 0 e 4 pontos e têm em

conta a clareza e resumo da escrita, e os termos de escrita científica.

6. Os critérios específicos (máximo de 12 pontos), variam entre 0 e 2 pontos e

respondem às seguintes questões em cada secção do resumo:

1. Introdução

1. É feito o enquadramento e contextualização do problema em estudo?

2. A justificação para a execução do estudo é claramente formulada?

3. O(s) objetivo(s) do estudo está claramente definido(s)?

2. Métodos

1. O desenho do estudo é claro?

2. Os métodos utilizados são adequados para o estudo realizado?

3. Os materiais e métodos estão claramente descritos?

3. Resultados

1. É feita a descrição dos dados?

2. A análise dos dados é apresentada de forma apropriada?

3. Os resultados elucidam o leitor quanto à conclusão do estudo?

4. Discussão

1. As conclusões vão ao encontro dos resultados apresentados?

2. As conclusões respondem aos objetivos propostos?

3. As conclusões são discutidas no contexto do conhecimento existente sobre o

problema em estudo?

7. O valor final resulta do somatório da pontuação atribuída nos critérios gerais e

específicos, de acordo com a respetiva ponderação.
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Regras de apresentação do poster

Os 5 melhores posters foram selecionados para apresentação ao júri, sendo a ordem

de apresentação aleatória. A apresentação de cada poster será efetuada no dia 10/12,

entre as 10h45 e as 11h45, devendo demorar 5 minutos, com lugar a 5 minutos para

perguntas a colocar por parte do júri.

Critérios de seleção do poster vencedor

A pontuação atribuída pela apresentação do póster é ponderada com a pontuação

obtida na avaliação do resumo (50%-50%), e tem em conta:

•Clareza e design do poster (0-5)

•Clareza e rigor da apresentação do poster (0-5)

•Inovação e impacto do estudo (0-5)

•Clareza na resposta às perguntas do júri (0-5)

Prémio melhor poster

Bolsa de formação no valor de 500€ no Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo

Jorge

Formato do poster

Tamanho: A0 (841*1189mm)

Orientação: Vertical

Redação: Português



Revisão e Avaliação

Andreia Leite

Médica Interna de Saúde Pública na Unidade de Saúde Pública António Luz - ACES

Amadora

Bernardo Gomes

Médico de Saúde Pública na Unidade de Saúde Pública Feira e Arouca - ACES Entre

Douro e Vouga I

Carlos Carvalho

Coordenador Regional do Programa Nacional para Área da Tuberculose - ARS Norte

Firmino Machado

Professor Convidado da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto

Guilherme Gonçalves

Professor Associado do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar

Inês Campos Matos

Head of Migration Health, Public Health England
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Comissão Científica

Júri

Alexandre Abrantes

Escola Nacional de Saúde Pública

Mariana Neto

Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge

José Calheiros

Universidade Fernando Pessoa
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ID Título Área Temática

1 Traumatismos por Acidentes Domésticos e de Lazer num 
Centro Hospitalar

Organização dos 
serviços de saúde

2 Identificação de contactos e medidas de controlo num surto 
de sarampo em Lisboa, Portugal, 2018: Necessidade de 
aumentar a profilaxia pós-exposição atempada (PEP)?

Vacinação

3 Custo-efetividade da vacina 4CMenB: Uma  revisão 
sistemática

Vacinação

7 Aplicação do Modelo PRECEDE-PROCEED na Vacinação de 
Profissionais de Saúde contra a Gripe Sazonal

Vacinação

8 Tuberculose no ACeS Lisboa Central (2018-2019). Casos 
confirmados. Dados preliminares

Vigilância 
epidemiológica de 
doenças infeciosas

9 Impacto de uma Plataforma de Apoio à Decisão na Prescrição 
de Antibióticos nos Cuidados de Saúde Primários

Saúde: qualidade, 
avaliação e política

11 Tabaco e Álcool - Estabelecimentos Comerciais na Vizinhança 
de Escolas no ACeS Baixo Vouga, 2018

Saúde ambiental e 
urbanismo

12 Compreender para Prevenir: Acidentes Escolares no ACeS 
Baixo Vouga, ano letivo 2017/18.

Saúde ambiental e 
urbanismo

13 Quando os Melhores Amigos se Desentendem: Ataques de 
Cães a Crianças, Figueira da Foz, 2015-2017.

Monitorização da saúde 
da população

14 Efeitos da Onda de Calor de 2018 na Saúde da População de 
Lisboa e Vale do Tejo

Monitorização da saúde 
da população

18 Promoção da Saúde - Desenvolvimento das capacidades de 
comunicação dos estudantes de medicina

Desigualdades e 
promoção da saúde

20 Reações adversas à Vacina contra a Gripe notificadas ao 
Sistema Nacional de Farmacovigilância entre 2013 e 2018

Vacinação

21 Ondas de calor e mortalidade – relação entre ondas de calor 
e mortalidade no município de Coimbra

Saúde ambiental e 
urbanismo

22 Satisfação do utente com diabetes - estudo preliminar para a 
criação de um indicador

Genómica, nutrição e 
doenças crónicas

23 Cobertura vacinal da gripe sazonal em profissionais de saúde: 
10 anos de avaliação na região Norte

Vacinação

24 Síndrome Metabólica – Prevalência e Fatores Associados na 
População Residente em Portugal em 2015

Monitorização da saúde 
da população
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ID Título Área Temática
25 Vigilância Epidemiológica de doenças transmitidas por 

água, alimentos e zoonoses: ACES Gaia, 2015-18
Vigilância epidemiológica 
de doenças infeciosas

26 VIH e imigrantes em Portugal: diagnóstico de saúde e 
estratégias

Desigualdades e promoção 
da saúde

27 A Saúde Mental no ACES Dão Lafões em números Monitorização da saúde da 
população

28 Estratégias de intervenção comunitária para reduzir e 
prevenir o consumo de álcool - Revisão

Desigualdades e promoção 
da saúde

29 À Procura do Culpado – A Investigação de uma TAC num 
Encontro Informal de Jovens de Todo o País

Vigilância epidemiológica 
de doenças infeciosas

31 Missão Humanitária “Movimento Ajudar Moçambique”: 
Intervenção Em Populações Isoladas Da Zona Tampão Do 
Parque Nacional Da Gorongosa Pós-ciclone Idaí

Vigilância epidemiológica 
de doenças infeciosas

34 Sarampo: Avaliação da imunidade dos profissionais de 
saúde dos ACES da região Norte, 2018

Vacinação

37 REDE DAS CIDADES AMIGAS DAS PESSOAS IDOSAS Santa 
Maria Da Feira – Município Amigo Do Idoso

Saúde ambiental e 
urbanismo

38 Projeto Vacinococcus - Vacinação antipneumocócica em 
idade adulta –

Monitorização da saúde da 
população

39 A vacinação para viagem no ano de 2018 em Évora Medicina do viajante

40 Serviços de Saúde Pública Hospitalar: Conhecimento e 
Perceção dos Médicos de Saúde Pública

Organização dos serviços de 
saúde

46 Vigilância Epidemiológica da Gripe Sazonal nos ACES Gaia 
e Tâmega e Barroso

Vigilância epidemiológica 
de doenças infeciosas

48 Auditoria clínica à vacinação de um grupo de risco 
acrescido para doença invasiva pneumocócica

Vacinação
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ID3. Custo-efetividade da vacina 4CMenB: Uma revisão sistemática

V. Ricoca  Peixoto (1), F. Rodrigues (2), A. F. F. Ferreira (2), M. Guedes  (2), J. Perelman (3)
(1) Médico Interno de Saúde Pública - Unidade de Saúde Pública Lisboa Norte / Escola Nacional de Saúde 
Pública, Universidade Nova de Lisboa; (2) Escola Nacional de Saúde  Pública, Universidade Nova de Lisboa; (3) 
Centro de Investigação em Saúde Pública, Universidade Nova de Lisboa

Introdução
A vacina meningocócica B multicomponente (4CMenB),utilizada para a prevenção da doença
meningocócica invasiva (SgB IMD), está disponível na União Europeia/Espaço Económico Europeu
(UE/EEE) desde 2013. Desde então vários países consideraram que a inclusão desta vacina nos
Programas Nacionais de Vacinação representaria custos importantes, para benefícios de saúde
limitados. Realizámos uma revisão sistemática dos estudos de custo-efetividade da vacina
4CMenB.

Métodos
Utilizamos uma estratégia de pesquisa na PubMed e uma Exper Opinion do ECDC sobre a
introdução da 4CmenB nos Estados-Membro. Os estudos foram considerados elegíveis se
avaliavam a relação custo-efectividade da vacina 4CMenB e reportavam índices incrementais de
custo-efetividade (ICER) em custo por QALY. A qualidade metodológica foi avaliada com base
na lista de verificação de Drummond. Analisamos as seguintes dimensões das avaliações
económicas: perspectiva, tipo de modelação, estratégia de vacina e comparador,parâmetros
base-case do modelo,análise de sensibilidades, custo, descontos e ICER.

Resultados
Identificámos 10 estudos elegíveis (7 países), realizados na Europa (n=8) e fora da Europa(n=1).
Os estudos utilizaram modelos de Markov (n=6), Transmissão Dinâmicos(n=1), ou ambos (n=3).
Um estudo considerou apenas a perspectiva social, 3 estudos incluíram perspectiva s social e
Serviço Nacional de Saúde, 1 estudo perspectiva social restrita (apenascustos diretos), 2
consideraram a perspectiva do Estado, e 3 a perspectiva de pagador de saúde. As estratégias
vacinais variaram, embora todos os estudos tenham incluído pelo menos 4 doses em lactentes.
Das 74 estratégias e métodos(perspectivas, cenários, modelos) para os quais foi reportado, o
ICER foi abaixo de 50,000€/QALY em onze casos, sendo que 6 consideraram uma perspectiva da
sociedade, 4 consideraram baixas taxas de desconto (0% a 1,5%) e 2 consideraram apenas
estratégias vacinais em adolescentes em modelos dinâmicos de transmissão de longo prazo). Os
fatores mais frequentemente referidos como tendo maior impacto na análise de sensibilidade
foram o custo da vacina, taxas de desconto, incidência e taxa de mortalidade nos casos.

Discussão e Conclusão
Embora seja difícil tirar conclusões generalizaveis a partir de métodos e contextos heterogéneos,
na maioria dos resultados reportados, as intervenções não foram custo-efetivas na maioria dos
países europeus, considerando um limiar de 550,000€/QALY. Este trabalho poderá apoiar a
tomada de decisões sobre o financiamento público da vacina e facilitar a realização de avaliações
económicas noutros países.

Área temática: Vacinação
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ID21. Ondas de calor e mortalidade – relação entre ondas de calor e mortalidade no
município de Coimbra

Paulo dos Santos Luís 
USP do ACeS Pinhal Interior Norte

Introdução
As alterações climáticas em curso causam uma maior frequência e amplitude de ondas de calor
(OC), com implicação na mortalidade. Este estudo teve como objectivos analisar a frequência e
tendência da ocorrência de OC no concelho de Coimbra de 1980 a 2017 e caracterizar a
associação entre as OC e a mortalidade geral no concelho de Coimbra, de modo a desenvolver
um modelo local com maior capacidade preditiva da mortalidade do que os modelos actuais de
carácter nacional ou regional.

Métodos
Neste estudo ecológico com componente descritiva e analítica foram analisados 6992 dias de
Maio a Outubro de 1980 a 2017, tendo 2 critérios para definição de OC sido usados: 3 dias
consecutivos de temperaturas máximas (TM) ou mínimas (Tm) superiores ao percentil 95 para o
período em questão. Foram registadas as mortalidades observadas (MO) e estimadas as
mortalidades esperadas (ME) em períodos análogos da mesma década, calculando assim a
mortalidade atribuível (MA) à OC ao 13º e ao 30º dia subsequentes ao 3º dia de OC. As
mortalidades foram convertidas em taxas de mortalidade ajustadas à população residente. Foi
feita análise bivariada e multivariada, usando ainda as variáveis independentes: TM registada,
amplitude térmica (AT), média das temperaturas médias, mês do ano, índice de envelhecimento
(IEnv), número da OC do ano em questão, duração da OC, sobreposição de outra OC e existência
de plano de contingência da DGS.

Resultados
Não se detectou uma variação tendencial das OC ao longo do período em questão, com
correlações entre o número anual de dias de OC e o período estudado sem significância
estatística. Analisadas as MO e ME, concluiu-se por não haver diferenças estatisticamente
significativas entre ambas. Os R2 das análises multivariadas realizadas variaram entre 0,19 para a
análise da MO a 30 dias segundo o critério de TM e 0,51 para a análise da MO a 13 dias segundo
o critério de Tm, pelo que existe uma parte significativa da mortalidade que não é explicada
pelos modelos usados. Quando se usou o critério de TM para definir a OC, a única variável com
significância estatística foi a AT (β=0,43 na análise a 13 dias e a 30 dias). Já no critério de Tm,
só o IEnv mostrou ter significância estatística na análise da MO a 13 e 30 dias (β=1,715 e
β=0,444 respectivamente).

Discussão
Os modelos usados não permitiram concluir por uma tendência da variação do número de dias de
OC no período em questão, nem permitiram estimar uma MA às OC como seria expectável, o
que poderá estar associado a uma sobrestimação da ME, mas também ao facto de outras
variáveis conhecidas da literatura não terem sido tidas em conta: humidade, qualidade do ar,
etc.. Contudo, a parte da MO explicável pelos modelos permite, como era esperado de acordo
com a literatura, concluir pela significância do IEnv. Permite ainda concluir que a AT impacta a
MO, ou seja, que grandes amplitudes térmicas matam mais, o que é consentâneo com meta-
análises recentes sobre o tema.

Área temática: Saúde ambiental e urbanismo
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ID23. Cobertura vacinal da gripe sazonal em profissionais de saúde: 10 anos de
avaliação na região Norte

Joana Vidal-Castro (1), Luís Renato Figueiredo (2), Diana Almeida (3), Ana Lúcia Figueiredo (4), 
Assunção Frutuoso (5), Margarida Vieira (5), Ana Mendes (5), Graça Cruz Alves (5), Maria Neto (5)
(1) Unidade de Saúde Pública, ACES Grande Porto VIII – Espinho/Gaia; (2) Unidade de Saúde Pública, ACES
Grande Porto VII – Gaia; (3) Unidade de Saúde Pública, ACES Grande Porto II – Gondomar; (4) Unidade de
Saúde Pública, ACES Grande Porto VI – Porto Oriental; (5) Departamento de Saúde Pública, Administração
Regional de Saúde do Norte, I.P.

Introdução
A vacinação contra a gripe sazonal é a medida mais eficaz para prevenir a doença, protegendo
profissionais de saúde, doentes e comunidade. A vacinação dos profissionais de saúde confere
proteção diretamente aos próprios e, indiretamente, aos doentes. Apesar de esta medida ser
altamente recomendada, por contribuir para a diminuição da incidência da doença e da
mortalidade por todas as causas, a cobertura vacinal não ultrapassa os 30% em alguns países da
Europa. O objetivo deste estudo foi analisar a evolução da cobertura vacinal contra a gripe
sazonal nos profissionais de saúde da região Norte (RN) entre as épocas gripais 2009/10 e
2018/19.

Métodos
Realizou-se um estudo descritivo, com base na informação enviada, anualmente, pelo nível local
ao Departamento de Saúde Pública da Administração Regional de Saúde do Norte, I.P., referente
à avaliação anual da cobertura vacinal contra a gripe sazonal, das épocas gripais 2009/10 a
2018/19. Os dados foram analisados por categoria profissional (médicos, enfermeiros e outros
profissionais) e por tipo de Unidade de Saúde (ACES, Centro Hospitalar/Hospital e Unidade Local
de Saúde). Para os ACES e Hospitais que sofreram fusão no período em análise agregaram-se os
dados de acordo com a organização atual.

Resultados
A cobertura vacinal contra a gripe sazonal nos profissionais de saúde da RN apresentou tendência
decrescente (51,2 % e 34,5 % respetivamente nas épocas de 2009/10 e 2018/19), atingindo o
valor mínimo de 28,5% em 2016/17. Na análise por categoria profissional, os enfermeiros
apresentaram maior cobertura vacinal na maioria das épocas gripais em análise. Contudo, nas
últimas quatro épocas, os médicos foram o grupo com maior cobertura vacinal (33,3%, 31,8%,
34,2% e 36,0, respetivamente em 2015/16, 2016/17, 2017/18 e 2018/19). Nos Cuidados de
Saúde Primários as coberturas vacinais foram superiores às dos Centros Hospitalares/Hospitais na
série temporal em análise, tendo o ACES Espinho/Gaia mantido coberturas vacinais superiores a
80% em cinco épocas consecutivas do período analisado. O Hospital de Santa Maria Maior, E.P.E.
apresentou maior cobertura vacinal nos profissionais de saúde, na época 2009/10 (75,2%). O
Centro Hospitalar Póvoa de Varzim – Vila do Conde, E.P.E. foi o que apresentou, nas últimas sete
épocas analisadas, melhor cobertura vacinal.

Discussão e conclusão
A cobertura vacinal contra a gripe sazonal dos profissionais da RN é muito inferior à meta de 75%
definida pelo Conselho Europeu. Na RN verifica-se uma progressiva diminuição da cobertura
vacinal, tendência semelhante à observada noutros países europeus. Os profissionais de saúde
devem liderar o processo de vacinação pelo exemplo, devendo investir-se em intervenções
multifacetadas e planeadas considerando o contexto individual e organizacional. Recomenda-se a
operacionalização de um estudo para identificar as razões da não adesão à vacinação.

Área temática: Vacinação
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ID24. Síndrome Metabólica – Prevalência e Fatores Associados na População
Residente em Portugal em 2015

Ricardo Alves (1); Ana Freire (1); Ana Santos(3), Irina Kislaya (3), Baltazar Nunes (3)
(1) Unidade de Saúde Pública do ACES Almada-Seixal; (3) Departamento de Epidemiologia, Instituto Nacional
de Saúde Doutor Ricardo Jorge

Introdução
A Síndrome Metabólica (SM) consiste num conjunto de fatores que, quando associados, conferem
o dobro do risco de desenvolver doenças cardiovasculares nos 5 a 10 anos seguintes e um
aumento de 5 vezes no risco de diabetes mellitus tipo 2 ao longo da vida. A SM é comum e tem
prevalência crescente em todo o mundo, constituindo um importante e emergente problema de
saúde pública.Este estudo pretende estimar a prevalência de SM na população portuguesa
utilizando os dados do 1º Inquérito Nacional de Saúde com Exame Físico (INSEF) e avaliar
possíveis associações com determinantes demográficos e socioeconómicos.

Métodos
Realizou-se um estudo epidemiológico transversal com base nos dados do INSEF, numa amostra
representativa da população portuguesa. Foram excluídos os indivíduos cujas respostas omissas
não permitam determinar a presença ou ausência de SM. A amostra final incluiu 4797 indivíduos
com idade entre 25 e 74 anos. SM foi definida como a presença de ≥3 das seguintes
componentes: Perímetro da cintura (♂ ≥94 cm e ♀ ≥80 cm); Tensão arterial (≥130 mmHg
sistólica ou ≥85 mmHg diastólica, ou terapêutica anti-hipertensora); c-HDL (♂ <40 mg/dL e ♀
<50 mg/dL); Trigliceridemia (≥175 mg/dl); HbA1c (≥5,7% ou terapêutica para glicemia elevada).
A regressão de Poisson foi utilizada para estimar as razões de prevalências ajustadas de SM e
respetivos intervalos de confiança a 95% (aRP, [IC95%]) de acordo com o sexo, grupo etário,
região, estado civil, escolaridade, situação profissional e risco de pobreza. No modelo final
permaneceram as variáveis que mantiveram significância estatística na análise multivariável.
Todas as estimativas foram ponderadas para as diferentes probabilidades de seleção e distribuição
da população por região geográfica, idade e sexo.

Resultados
A prevalência de SM na população portuguesa foi estimada em 33,4% [IC95%: 31,7-35,1] sendo
mais elevada nos homens (35,6%; aRP=1,16 [1,03-1,31]). Observou-se um gradual aumento da
prevalência dos grupos etários mais jovens (14,5%) para os mais velhos (59,8%; aRP=3,05 [2,45-
3,80]), verificando-se o inverso em relação ao nível da escolaridade, com a prevalência a ser
maior nos indivíduos com menor escolaridade (55,1%; aRP=1,69 [1,39-2,07]) face aos com maior
escolaridade (16,5%;). Nos homens a SM foi mais prevalente nos viúvos (50,8%; aRP=1,69
[1,09-2,62]) e casados/união de fato (41,8%; aRP=1,75 [1,23-2,51]) face aos homens solteiros.

Conclusões
Os resultados sugerem que a SM está associada a grupos populacionais específicos (homens;
grupos etários mais velhos; com menor escolaridade; homens viúvos e casados/unidos de fato).
O conhecimento de determinantes de saúde referentes à SM pode orientar os profissionais de
saúde e decisores políticos para o reforço de medidas de promoção da saúde e prevenção da SM
nos grupos populacionais em que esta síndrome está mais associada.Palavras-chave: Síndrome
metabólica; INSEF; Saúde Pública.

Área temática: Monitorização da saúde da população
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ID40. Serviços de Saúde Pública Hospitalar: Conhecimento e Perceção dos Médicos
de Saúde Pública

David Peres (1), Adriana Gaspar da Rocha (2), Manuel Marques da Cruz (3)
(1) USP - ACeS do Grande Porto IV - Póvoa do Varzim/Vila do Conde; (2) USP – ACeS Baixo Mondego; (3) USP
– ACeS Marão e Douro Norte

Introdução
Em 2014 o Diretor Geral da Saúde demonstrou intenção de criar Serviços de Saúde Pública
Hospitalar (SSPH). Neste sentido, o Colégio de Especialidade de Saúde Pública da Ordem dos
Médicos elaborou um parecer onde aborda o enquadramento dos Médicos de Saúde Pública
(MSP) nos hospitais. Em 2015 foi publicado o Despacho nº 7216/2015, que estabelece os
“Serviços de Investigação, Epidemiologia Clínica e de Saúde Pública Hospitalar”. Neste trabalho
pretende-se avaliar o conhecimento e perceção de MSP, internos e especialistas, sobre estes
serviços.

Métodos
Estudo transversal descritivo e analítico, realizado através de questionário estruturado em duas
partes: (1) informação sócio-demográfica do participante e (2) conhecimento/perceção sobre
SSPH, constituído por perguntas de escolha múltipla e de tipo escala de Likert (com cinco
opções). Questionário disponibilizado via online e divulgado através de grupos de MSP de redes
sociais e mailing-lists, entre 17 de outubro e 2 de novembro de 2019.

Resultados
Dos 198 participantes, 59,1% eram do sexo feminino, com uma mediana de idade de 36 anos
(min 26 – máx 70). Responderam 92 médicos internos (46,5%); dos 106 médicos especialistas,
28,3% tinham até 5 anos e 29,2% tinham 30 ou mais anos de especialidade. Relativamente ao
Despacho nº 7216/2015, 91,5% dos especialistas e 68,5% dos internos reconhecem a sua
existência (P<0,001) e 84,7% e 49,3%, respetivamente, conhecem o seu conteúdo (P<0,001). A
grande maioria (97,0%) concorda com a implementação de SSPH, mas só metade (49,5%)
conhece a existência de um destes serviços. Um em cada cinco participantes sabe da existência
de um colega a trabalhar nestes serviços e 12,8% já havia visitado um SSPH. Por sua vez, 71,7%
acha muito útil que MSP desenvolvam funções em ambiente hospitalar. Relativamente à
formação base dos MSP, os internos consideram-na menos adequada, para as potenciais funções
em meio hospitalar, que os especialistas (P<0,001). Verificou-se uma opinião prevalente sobre a
insuficiente ligação entre USP’s e hospitais, sendo esta opinião mais notória nos internos
(P=0,011). Por fim, ao perguntar “gostaria de trabalhar num SSPH”, 95,7% dos internos e 77,4%
dos especialistas responderam positivamente; dos interessados, 38,2% gostariam de o fazer a
tempo inteiro.

Discussão e Conclusão
A qualidade e desempenho hospitalares dependem de ações transversais de promoção da saúde,
prevenção da doença, vigilância epidemiológica e investigação em saúde. Tais áreas de atuação
são, quotidianamente, desenvolvidas por MSP. Neste sentido, este estudo descreve uma opinião
maioritária favorável à existência de SSPH, bem como interesse destes profissionais em trabalhar
nestes serviços. Em contraste, poucos conhecem a existência de um colega a trabalhar em SSPH,
existindo, também, a perceção de uma insuficiente ligação entre USP’s e hospitais.

Área temática: Organização dos serviços de saúde
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ID1. Traumatismos por Acidentes Domésticos e de Lazer num Centro Hospitalar

Rodrigo Marques (1), Joana Roque (1), Nuno Rodrigues (1), Tatiana Alves (2), Carlos Dias (2)
(1) Unidade de Saúde Pública Moinhos, ACES Oeste Sul, Torres Vedras, Portugal; (2) Departamento de
Epidemiologia - Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, Lisboa, Portugal

Introdução
Os acidentes e traumatismos são a 4ª principal causa de morte na população europeia e
importante fator de sobrecarga dos sistemas de saúde e de segurança social. Em Portugal, em
2014, a 3ª causa de morte prematura até aos 69 anos de idade foram os acidentes,
correspondendo a 10% dos óbitos. Tem sido pouco estudado a nível local a incidência de lesões e
traumatismos não intencionais. Neste trabalho pretende-se efetuar a caraterização dos acidentes
domésticos ou de lazer registados nas urgências do Centro Hospitalar do Oeste (CHO) que serve
uma população de 292.546 habitantes.

Métodos
O CHO tem implementado um módulo de registo administrativo destes acidentes (em que a
causa não seja doença, acidente de viação, trabalho ou violência) denominado EVITA –
Epidemiologia e Vigilância dos Traumatismos e Acidentes (coordenado pelo Departamento de
Epidemiologia do INSA).O caso foi definido como utente que recorreu às urgências do CHO por
acidente doméstico ou de lazer entre 01/06/2018 e 30/11/2018.Foi realizada uma análise
observacional, de coortes retrospetiva, dos dados registados no EVITA.

Resultados
Foram registados 2747 acidentes, 50,82% em doentes do sexo feminino e 49,18% do sexo
masculino. A distribuição do número de acidentes por dia da semana variou entre 13,02% à
quinta-feira e 15,72% ao domingo. O principal local de ocorrência de acidentes foi “casa”
(49,52%). A “queda” foi o principal mecanismo de lesão (64,08%). Os utentes residiam nos
concelhos: 38,62% Caldas da Rainha; 13,79% Torres Vedras; 11,29% Alcobaça; 8,36% Peniche;
7,11% Bombarral; 6,38% Óbidos; 4,44% Lourinhã; 4,27% Cadaval; 3,41% Mafra; 0,95% Nazaré;
0,68% Sobral de Monte Agraço e 0,60% noutros concelhos Observou-se que 7,81% dos
acidentes ocorre até aos 4 anos de idade; 23,90% entre os 5 e os 14 anos; 47,80% entre os 15 e
64 anos e 20,49% ocorre depois dos 65 anos.

Discussão
O conhecimento dos mecanismos envolvidos nos acidentes domésticos ou de lazer e o local onde
ocorrem, são fundamentais no planeamento de medidas preventivas ou corretivas nos locais onde
sejam identificados fatores de risco. Comparativamente aos dados nacionais de 2013-15, a
distribuição por sexo e grupo etário é sobreponível à observada, tal como para o mecanismo de
lesão. ConclusãoO principal local de ocorrência do acidente foi “casa”, tal como a nível nacional.
Observou-se um maior número de ocorrências registadas durante o fim-de-semana. Em
comparação com a população residente por concelho, o número de acidentes registados mostra
diferenças importantes.

Área temática: Organização dos serviços de saúde
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ID2. Identificação de contactos e medidas de controlo num surto de sarampo em
Lisboa, Portugal, 2018: Necessidade de aumentar a profilaxia pós-exposição
atempada (PEP)?

V. Ricoca Peixoto (1,2),  C. Orta Gomes (3), D. Lourenço (4), M. Pinto Soares (4), M. Mourata (4), 
I. Caeiro (4), R. Lourenço da Silva (4), A. Séntis (1),R. Sá Machado (2), N. Pereira (2), T. 
Fernandes (2), P. Vasconcelos (2)
(1) Programa Europeu de Formação em Epidemiologia de Intervenção (EPIET), Centro Europeu de Prevenção e 
Controlo de Doenças (ECDC), Estocolmo, Suécia; (2) Direcção-Geral da Saúde, Lisboa, Portugal; 
(3) Departamento de Saúde Pública da Administração de Saúde da Região de Lisboa, Lisboa, Portugal; 
(4) Unidade de Saúde Pública Amélia Leitão, Cascais Health Center Group, Cascais, Portugal

Introdução
Desde 2016, os surtos de sarampo tornaram-se mais frequentes e de maior magnitude na
Europa. Em Portugal, recomenda-se a identificação dos contactos de casos de sarampo e a
administração da profilaxia pós-exposição (PPE) atempada , vacinação ou administração de
imunoglobulina, para interromper as cadeias de transmissão e manter o estado de eliminação do
sarampo. Em 2018, foi atualizado o registro padronizado de identificação de contatos pelas
Unidades de Saúde Pública. Avaliamos a identificação de contatos e a administração do PEP
durante um surto de sarampo em Cascais-Lisboa em 2018, com 23 casos para encontrar áreas
para melhoria.

Métodos
Compilamos e analisamos um conjunto de dados dos contactos dos casos,fornecidos pelas
Unidades Locais de Saúde Pública na Região de Lisboa. Os contatos foram definidos como
qualquer pessoa que estivesse numa divisão com caso ou que lá estivesse dentro de 30 minutos
após a saída do mesmo. Os contatos foram contatados por telefone,o estado vacinal verificado e
as informações da PPE registadas.

Resultados
Foram incluídos 1.042 contatos: 80% contatos comunitários expostos em unidades de saúde, 7%
de contatos sociais, 5% profissionais de saúde e 8% outros. Trezentos e três contatos foram
elegíveis para PEP (29%): 145 receberam PEP (48%) e 59 receberam PEP dentro de 72h (19%).
Três casos tinham recusado PEP e um deles gerou 190 contatos num hospital. Dos 11 lactentes e
17 crianças de 1 a 4 anos, 90% e 76%, respectivamente, eram elegíveis para PPE, mas poucos a
receberam dentro de 72h (7%; 12%). O número médio de contatos por caso em unidades de
saúde foi menor quando houve articulação prévia com o hospital (M=9, SD=4, n=10) do que
quando não exisitiu registo dessa articulação no IE (M=61,SD=29, n=5).

Discussão e conclusão
A idetificação de contatos e PPE é exigente em termos de recursos humanos e nossos achados
sugerem a necessidade de priorizar a intervenção para contatos de maior risco de acordo com a
idade, o estado vacinal e outros fatores para aumentar a PPE atempada. Chamadas telefónicas
apenas para contatos de maior risco e mensagens em massa antecipadas (sms) para todos os
contatos podem ser consideradas. A exposição em cuidados de saúde pode ser minimizada
promovendo o uso de linhas telefónicas de saúde(SNS24) antes do atendimento em serviços de
saúde. Outros motivos que atrasem ou impossibilitem a PPE atempada devem ser investigados.

Área temática: Vacinação
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ID7. Aplicação do Modelo PRECEDE-PROCEED na Vacinação de Profissionais de
Saúde contra a Gripe Sazonal

Vítor Cabral Veríssimo (1,2), Davy Fernandes (2,3), Eduardo Freire Rodrigues (2,4), Tiago Cruz 
Carvalho (2,5), Vasco Ricoca Peixoto (2,6,7), Ana Rita Goes (2), Maria Isabel Loureiro (8)
(1) Unidade de Saúde Pública - ACES Lisboa Central; (2) Escola Nacional de Saúde Pública - Universidade
NOVA de Lisboa; (3) Unidade de Saúde Pública - ACES Feira/Arouca; (4) Unidade de Saúde Pública António
Luz - ACES Amadora; (5) Unidade de Saúde Pública - ACES Alto Ave; (6) Unidade de Saúde Pública Francisco
George - ACES Lisboa Norte; (7) European Programme for Intervention Epidemiology and Training (EPIET),
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), Stockholm, Sweden; (8) Centro de Investigação
em Saúde Pública (CISP) - Escola Nacional de Saúde Pública - Universidade NOVA de Lisboa

Introdução
Atualmente, a vacinaça ̃o contra a gripe sazonal (VCGS) é fortemente recomendada a profissionais
de saúde (PdS), facto reconhecido pelo Conselho Europeu, que estabeleceu uma meta de 75%
para a cobertura vacinal contra a gripe sazonal (CV) neste grupo. Acresce importância o facto dos
PdS serem a principal fonte de aconselhamento e de motivaça ̃o para a vacinação dos restantes
grupos.Na época gripal 2018/19, as CV situaram-se abaixo do preconizado em todas as
instituições e em todas as categorias profissionais da ARSLVT, I.P., demonstrando dificuldade na
implementaça ̃o de programas de VCGS nos PdS. Importa, deste modo, explorar que fatores
comportamentais, ambientais, administrativos e políticos levam a estes resultados e às diferenças
encontradas, no sentido de delinear intervenções mais efetivas.O objetivo deste trabalho é
explorar a aplicabilidade do Modelo PRECEDE-PROCEED, utilizado no planeamento em promoção
da saúde, como ferramenta útil para a promoção da vacinação dos PdS contra a gripe sazonal.

Métodos
O modelo PRECEDE-PROCEED apresenta várias componentes que facilitam a identificação dos
fatores implicados no problema, permitindo orientar a intervenção. Assim, para o Diagnóstico
Social analisaram-se as relações e estruturas organizacionais entre as diferentes instituições de
interesse. Para a Avaliação Administrativa e Política efetuou-se uma revisão do enquadramento
político, legal e normativo vigentes a nível nacional e regional. Para os Diagnósticos
Epidemiológico, Educativo e Ecológico, efetuou-se uma revisão de literatura através da PubMed.
Os termos de pesquisa incluíram: “influenza vaccination” AND (“health care workers” OR “health
promotion interventions”). Os fatores que influenciam a VCGS e as características das
intervenções que se revelaram efetivas no aumento da CV, foram categorizados de acordo com
este modelo. Para o diagnóstico epidemiológico analisaram-se também as CV em PdS da
ARSLVT, I.P. na época gripal 2018/19.

Resultados
Como porta de entrada institucional identificou-se o Conselho Diretivo da ARSLVT, I.P.De acordo
com a análise efetuada, os benefícios da vacinação e a suscetibilidade percecionada destacaram-
se como tendo maior efeito na intervenção.Como principais fatores predisponentes, de
capacitação e de reforço, evidenciaram-se a VCGS prévia, a alocação de horário de trabalho
destinado ao ato vacinal e a pressão exercida pelos pares, respetivamente.O enquadramento
político, legal e normativo revelaram-se favoráveis.

Discussão e Conclusão
As intervenções mais efetivas (i) utilizam campanhas educativas e de promoção da vacinação, (ii)
facilitam a participação no ato vacinal, (iii) são livres de encargos ou oferecem incentivos, (iv)
enfatizam a vacinação como uma questão de segurança para o doente e (v) têm em conta os
sistemas de informação e recursos disponíveis para avaliação do processo, do impacte e dos
resultados da implementação.

Área temática: Vacinação
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ID8. Tuberculose no ACeS Lisboa Central (2018-2019). Casos confirmados. Dados
preliminares

Almeida MH (1), Brito D (1), Lopes M (1), Ferreira L (1), Gomes A (1)
(1) USP ACeS Lisboa central

Introdução
Em Portugal desde 2015 que se assiste a uma taxa de incidência de tuberculose abaixo dos 20
casos por 100.00 habitantes. Em 2017 estimou-se a nível nacional uma taxa de incidência de
16,4 por 100.000 habitantes. Os distritos do Porto e Lisboa concentram a maioria dos casos, com
57,3% das notificações de tuberculose. Em 2018 estimou-se para o Porto e para Lisboa uma taxa
de incidência de 25,3 e 23,7 casos de tuberculose por 100.000 habitantes, acima do valor
nacional. A maior parte da tuberculose concentra-se nos nativos, no entanto tem vindo a
aumentar nas pessoas nascidas fora do País (19,2% em 2017 e 20,2% em 2018). São objetivos
desta investigação I) determinar a taxa de incidência de tuberculose do ACeS Lisboa Central no
ano de 2018; II) analisar as características sociodemográficas dos casos de tuberculose; III)
calcular a proporção de não nativos com tuberculose.

Métodos
A Unidade de Saúde Pública tem a responsabilidade de realizar os inquéritos epidemiológicos de
todos os casos de tuberculose notificados pelo Sinave e faz o seguimento dos mesmos
relativamente à Toma Observada Diária (TOD). No âmbito deste trabalho foram recolhidos os
casos confirmados entre o dia 1 de janeiro de 2018 e 31 de outubro de 2019. Foram ainda
reunidos outros dados sociodemográficos e de saúde a fim de responder aos objetivos propostos.

Resultados
Analisaram-se 112 casos de tuberculose. Incluíram 69 (61,6%) de homens e 43 mulheres, com
idades compreendidas entre os dois e os 85 anos de idade, com uma idade média de 45,53
anos. Estimou-se no Aces em 2018 uma taxa de incidência de tuberculose de 24,6 casos por
100.000 habitantes. Quarenta e nove casos (43,8%) não são nativos, dos quais 40 (81,6%)
residem em Portugal. A maioria dos casos foi notificada a nível hospitalar (n=81;72,4%), seguido
do Centro de Diagnóstico Pneumológico (n=28; 25%) e Cuidados de Saúde Primários (n=3;
2,6%). Oitenta e cinco casos (75,9%) são de localização pulmonar e setenta casos realizaram
TOD sob monitorização da Unidade de Saúde Pública. Verificou-se que 40% dos casos (n=45)
apresentavam insuficiência económica.

Discussão e conclusões
Verificou-se que a taxa de incidência da tuberculose se encontra acima dos valores para o distrito
de Lisboa de acordo com os dados oficiais. Realça-se ainda a elevada proporção de não nativos
doentes neste ACeS sendo mais do dobro do apontado a nível nacional em 2018. O ACeS Lisboa
Central tem uma forte implantação de população não nativa residente que confere
especificidades no que se relaciona com a vigilância e a promoção da saúde. De salientar ainda
que pelas especificidades da localização deste ACeS, onde se centram as unidades hospitalares
centrais, seja aqui que se dirijam também os não nativos não residentes como aliás foi
identificado no neste trabalho.

Área temática: Vigilância epidemiológica de doenças infeciosas
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ID9. Impacto de uma Plataforma de Apoio à Decisão na Prescrição de Antibióticos
nos Cuidados de Saúde Primários

Sara Dias (1), Conceição Casimiro (1), Isabel Silva (1), António Rodrigues (1), Fátima Almiro (1), 
Cristina Veloso (1)
(1) GCL-PPCIRA do ACES Dão Lafões

Introdução
A resistência aos antimicrobianos é um problema de saúde pública emergente a nível global. A
prescrição inadequada de antibióticos é um dos fatores determinantes com maior impacto neste
problema. Dado que a maioria das prescrições ocorrem nos cuidados de saúde primários, a
intervenção neste contexto torna-se fulcral, dando cumprimento ao estipulado no Despacho nº
15423/2013, de 18 de novembro de 2013, que estabelece a criação de um programa de apoio à
prescrição de antibióticos a este nível, desconhecendo-se, atualmente, a sua aplicação e
efetividade. Este trabalho teve como principal objetivo avaliar o impacto de uma plataforma
informática de apoio à decisão para prescrição de antibióticos nos padrões de prescrição de
antibióticos na otite média aguda em idade pediátrica num ACeS.

Métodos
Foram comparados os padrões de prescrição de antibióticos na otite média aguda em idade
pediátrica em 2016, antes da implementação da plataforma e em 2017 e 2018, após a
implementação da mesma. Foram ainda analisados comentários e sugestões de melhoria da
plataforma.

Resultados
Apesar do escasso tempo decorrido desde a sua implementação, verificou-se que, em 2018,
53,6% dos antibióticos prescritos corresponderam ao antibiótico de primeira linha, superior ao
valor verificado em 2016 (39,7 %), antes da implementação da plataforma. Para além disso, a
plataforma tem evidenciado comentários positivos por parte dos médicos dos cuidados de saúde
primários.

Discussão
Apesar de outros fatores poderem ter contribuído para a melhoria observada, a boa adesão à
plataforma, bem como a participação ativa dos utilizadores na sua melhoria evidenciam as
potencialidades da mesma. Contudo, é necessário continuar a investir no aperfeiçoamento e na
divulgação da plataforma, bem como em estudos acerca da efetividade da mesma na melhoria
dos padrões de prescrição.

Área temática: Saúde: qualidade, avaliação e política
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ID11. Tabaco e Álcool - Estabelecimentos Comerciais na Vizinhança de Escolas no
ACeS Baixo Vouga, 2018

Ricardo Eufrásio (1), Hugo Santos (2), Patrícia Albuquerque (3), Ana Lúcia (1), José Cerdeira (1), 
Lúcia Mira (1), Anabela Moura(1), Rosa Dinis (1), Susana Conde (1), António Monteiro (1), Eduardo 
Almeida(1), Lotário Coelho (1), Filipa Campos (1), Leonel Buco (1), Alexandra Francisco (1)
(1) Unidade de Saúde Pública - ACeS Baixo Vouga; (2) Unidade de Cuidados na Comunidade Vagos; (3)
Unidade de Recursos Assistenciais Partilhados

Introdução
O consumo de bebidas alcoólicas e de tabaco entre os jovens é um problema impossível de
ignorar. Em Portugal, a média de idade de experimentação situa-se entre os 12 e 13 anos de
idade, respetivamente. O início precoce do consumo de bebidas alcoólicas e de tabaco, está
relacionado com hábitos e dependências na idade adulta. O aumento do consumo entre os
jovens, é em parte, explicado pelo intenso foco publicitário das marcas comerciais, de que eles
são alvo. Em Portugal, a venda a menores de 18 anos de idade é ilegal, tal como definido na
legislação aplicável: Lei nº 63/2017, 03 de agosto; Decreto-Lei nº 50/2013, 16 de abril e
Decreto-Lei nº 234/2007, 19 de junho. Considerando a perceção de facilidade do acesso, como
um fator predisponente ao consumo nos mais jovens, resultado da permissividade dos
estabelecimentos comerciais (EC), realizou-se estudo para determinar a densidade dos referidos
estabelecimentos na vizinhança das Escolas no ACeS Baixo Vouga (BV).

Métodos
Realizou-se em Setembro de 2018, estudo observacional descritivo, identificando os
estabelecimentos que comercializavam bebidas alcoólicas e tabaco, localizados num raio de 250
metros das escolas do 2º, 3º ciclo do ensino básico e secundário, no ACeS BV. O respetivo
formato de venda (balcão e máquinas automáticas) foi igualmente objeto de estudo.

Resultados
Identificaram-se 216 EC para 42 escolas do 2º, 3º ciclo e Secundário; correspondendo a um rácio
global de 5 EC por cada escola. Entre os EC identificados, 93% (202/216) vendem bebidas
alcoólicas, e 65% (141/216) tabaco. A totalidade dos EC que vendem bebidas alcoólicas, vendem-
nas ao balcão, enquanto dos que vendem tabaco, 82% vendem-no em máquinas automáticas. O
Concelho de Aveiro apresenta o maior rácio global de EC por Escolas (8:1). No ACeS BV, o rácio
de EC por Escolas relativo à venda de bebidas alcoólicas (5:1) é superior ao da venda de tabaco
(3:1). O Concelho de Aveiro apresenta o maior rácio de EC de bebidas alcoólicas por Escolas
(8:1). O Concelho de Sever do Vouga apresenta o maior rácio de EC (tabaco) por Escolas (5:1).

Discussão
A densidade de EC na vizinhança de Escolas, é um indicador de acesso potencial ao alcance dos
jovens. Observa-se realidade propícia ao acesso e disponibilidade de bebidas alcoólicas e tabaco
aos jovens. É evidente a indefinição nas restrições de localização delegadas nos municípios,
previstas no DL nº234/2007, 19 de junho. A monitorização da densidade dos EC nas vizinhanças
das escolas, é essencial para compreender o ambiente permissivo para os consumos em análise,
orientando a definição de estratégias de prevenção. A realidade evidenciada justifica a
sensibilização das entidades competentes na respetiva fiscalização, complementando o esforço
empenhado nos projetos de prevenção do consumo de bebidas alcoólicas e tabaco. Investigação
futura, deverá indagar relação entre a localização dos EC e os padrões de consumo entre os
jovens.

Área temática: Saúde ambiental e urbanismo
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ID12. Compreender para Prevenir: Acidentes Escolares no ACeS Baixo Vouga, ano
letivo 2017/18

Ricardo Eufrásio (1), José Cerdeira (1), Ana Lúcia (1), Hugo Santos (2), Patrícia Fonseca (3)
(1) Unidade de Saúde Pública (ACeS Baixo Vouga); (2) Unidade de Cuidados na Comunidade Vagos; (3)
Unidade de Recursos Assistenciais Partilhados - ACeS Baixo Vouga

Introdução
As crianças estão particularmente vulneráveis aos acidentes, porque vivem num mundo
construído por e para adultos. Entre os locais mais frequentes de acidentes domésticos e de lazer
estão as Escolas. Torna-se necessária a respetiva monitorização, permitindo identificar contextos
que possam predispor à ocorrência de acidentes no espaço escolar, para que, sempre que
aplicável, (re)ajustar as estratégias de prevenção, concertando esforços multissectoriais para uma
prevenção efetiva.

Métodos
Realizou-se estudo observacional descritivo, medindo a frequência absoluta e relativa dos
acidentes escolares, por tipo de acidente, local de ocorrência, localização anatómica de lesão, por
ciclo de escolaridade e sexo. No total de 74 Agrupamento de Escolas, Escolas Não Agrupadas no
ACeS Baixo Vouga, apenas 32% (n=24) disponibilizaram informação.

Resultados
Registaram-se 1093 acidentes escolares, correspondendo 52% alunos do sexo masculino. A
“Queda” foi o mecanismo mais frequente nos acidentes registados (50%). A proporção de
“Quedas” e de “Agressão/Choque”, é maior entre os alunos do sexo masculino, 54% e 60%,
respetivamente. As “Quedas” foram mais frequentes, no Pré-Escolar, representando 62%. O
mecanismo “Agressão/Choque” foi mais frequente no 1º CEB (23%). Relativamente ao local de
ocorrência do acidente, observou-se que o “Recreio/Pátio” (41,4%) e o “Ginásio/Aula Educação
Física/Desporto” (41%) foram os mais assinalados. A proporção de acidentes no “Recreio/Pátio” foi
maior no sexo masculino (61,8%), e a referente aos acidentes ocorridos no “Ginásio/Aula
Educação Física/Desporto” foi maior no sexo feminino (58,2%). Os acidentes ocorridos no
“Recreio/Pátio” foram os mais frequentes, no Pré-Escolar, 1º e 2º CEB, representando 47%,
68,2% e 44,6%, respetivamente. No 3º CEB e Secundário, o local mais frequente foi
“Ginásio/Aula de Educação Física/Desporto”, representando 57,6% e 78,3% dos acidentes,
respetivamente. A localização mais frequente foi nos “Membros Inferiores” (25%) seguido de
“Membros Superiores” (20%). Merecem destaque, as lesões ocorridas no crânio e face,
representando 33% das lesões. A proporção de lesões localizadas nos “Membros Inferiores” foi
maior no sexo feminino (58%), e a referente às localizadas nos “Membros Superiores” foi maior
no sexo masculino (52%). As lesões localizadas no crânio e face são mais frequentes no Pré-
Escolar e 1º CEB, representando no total 56% das lesões. Os traumatismos dentários no 1º CEB,
representaram 13% das lesões, valor máximo correspondente a esta localização.

Discussão
Na avaliação das condições de higiene e segurança do ambiente escolar, deverão merecer
particular atenção as zonas de Recreio/Pátio e Ginásio. Recomenda-se a promoção e dinamização
de formação na área dos Traumatismos Dentários, destinada a educadores de infância,
professores do 1º Ciclo e Assistentes Operacionais. Deverá dinamizar-se a vigilância
epidemiológica dos acidentes escolares.

Área temática: Saúde ambiental e urbanismo
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ID13. Quando os Melhores Amigos se Desentendem: Ataques de Cães a Crianças,
Figueira da Foz, 2015-2017

Ricardo Eufrásio (1), Fernanda Vitória (2), Manuela Branco (2)
(1) Unidade de Saúde Pública - ACeS Baixo Vouga; (2) Unidade de Saúde Pública - ACeS Baixo Mondego

Introdução
Os cães são companheiros no desenvolvimento infantil, no entanto, por vezes as crianças acabam
feridas decorrente de ataques. Estudos sugerem a ocorrência anual mundial de dezenas de
milhões de episódios. As admissões hospitalares por lesões decorrentes de ataques de cães,
revelam que as crianças, são as vítimas mais frequentes, sendo até aos 4 anos de idade, as mais
vulneráveis. São raramente fatais, no entanto causam danos físicos e emocionais nas crianças e
famílias, incorrendo em custos consideráveis. Nos Estados Unidos da América, as seguradoras
estimam despesas anuais superiores a 1 bilião de dólares por responsabilização dos donos.
Constituindo os ataques de cães uma causa relevante de morbilidade nas crianças, esta
preocupação levou ao desenvolvimento de estudo, visando compreender a respetiva incidência
no Concelho da Figueira da Foz, entre 2015 e 2017.

Métodos
Realizou-se um coorte retrospetivo no Concelho da Figueira da Foz. Selecionaram-se 49
episódios de urgência pediátrica no Hospital Distrital da Figueira da Foz, revendo os respetivos
processos clínicos, correspondentes a 42 casos, vítimas de ataques de cães. Caracterizaram-se por
variáveis sociodemográficas, clínicas, ambientais e administrativas mediante estatística descritiva.
As variáveis categóricas compararam-se com teste Qui-quadrado ou teste exato de Fisher, e
análise univariada, com nível de significância estatística p˂0,05.

Resultados
A taxa de incidência variou entre 48 e 162/100.000 crianças residentes, no período 2015 a 2017,
respetivamente. A média de idades foi 7,4±4,8, sendo que 74% eram do sexo masculino. A
maioria dos casos (93%) apresentava lesões com apenas uma localização; 57% das lesões
localizaram-se na cabeça e face; sendo que 32% das lesões localizadas na face situavam-se na
área periorbitária, correspondendo 83% a crianças com menos de 7 anos de idade. Entre as
lesões mais frequentes registaram-se as feridas (n=38), 26% necessitando de sutura e 97%
antibioterapia. Identificou-se a propriedade do animal em 17% das ocorrências, sendo 4 do
agregado familiar, e 3 de cães vadios. Verificou-se maior frequência nos meses de férias
escolares (45%). A probabilidade de lesão na cabeça-face é superior nas crianças com idade
inferior ou igual a 7 anos (RR: 2,7; IC:95%:1,2-5,9; p<0,05). Mais de metade dos casos (52%),
não apresentava registo de codificação clínica no processo clínico.

Discussão
A idade é um fator de risco, diretamente relacionado com a localização da lesão. Recomenda-se
que as crianças não fiquem sozinhas na companhia de um cão, devendo estar sempre
acompanhadas por um adulto, independentemente da familiaridade com o animal. É
fundamental a capacitação dos donos no treino e supervisão dos cães, mas também das crianças
que interagem com os animais, sendo que os serviços de saúde, poderão ter um impacto
relevante, envolvendo ativamente as famílias. É essencial otimizar a vigilância epidemiológica
dos acidentes, particularmente os pediátricos.

Área temática: Monitorização da saúde da população
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ID14. Efeitos da Onda de Calor de 2018 na Saúde da População de Lisboa e Vale do
Tejo

Francisco Leal Rocha (1,2), Raquel Vareda (3), Vasco Ricoca Peixoto (2,3), Vítor Cabral Veríssimo 
(1,2), Vera Pereira Machado (3)
(1) Unidade de Saúde Pública - ACES Lisboa Central, (2) Escola Nacional de Saúde Pública - Universidade
NOVA de Lisboa, (3) Unidade de Saúde Pública Francisco George - ACES Lisboa Norte

Introdução
Portugal continental foi afetado por uma onda de calor entre 1 e 6 de agosto (semana 31 [S31] e
32 [S32] do calendário epidemiológico). Além do agravamento de doenças pré-existentes, como
as cardiovasculares, respiratórias e diabetes mellitus, reconhecem-se grupos populacionais mais
vulneráveis às temperaturas elevadas. Recentemente, vários estudos demonstraram também a
associação entre períodos de calor intenso e aumento da mortalidade.Este trabalho analisa, as
temperaturas, a procura dos serviços de saúde (PSS) e a mortalidade, entre junho e agosto de
2018 (J-A), na área de abrangência da ARSLVT, I.P.

Métodos
Foi considerada a definição da World Meteorological Organization (WMO) para onda de calor.No
período J-A, para Portugal continental e ARSLVT, I.P, foram extraídos, diariamente, os dados da
PSS (total de consultas em urgência hospitalar [UH] e total de consultas com ou sem MGF nos
cuidados de saúde primários [CSP]) da plataforma SIARS, os dados da mortalidade (total de óbitos
por todas as causas e mortalidade prematura, definida como morte não expectável em indivíduos
com idade inferior a 70 anos]) da plataforma eVM®, e as temperaturas máximas diárias, do IPMA,
I.P.Os dados da ARSLVT, I.P. foram comparados com os de Portugal continental e analisados com
recurso a Microsoft Excel® (versão 16.28).

Resultados
Verificou-se uma onda de calor na ARSLVT, I.P. entre 2 e 6 de agosto.Ao contrário do verificado
para Portugal continental, não ocorreu aumento da PSS na ARSLVT, I.P. durante S31. Na S32
registou-se na ARSLVT, I.P. a maior procura em UH dos meses J-A (n=26.673; aumento de 6,7%
relativamente a S31), não se tendo verificado o mesmo para os CSP.Registou-se, no continente,
um aumento da mortalidade por todas as causas nas S31 e S32, com picos nos dias 5 (508
óbitos) e 6 (495 óbitos) de agosto, valores superiores ao período homólogo dos 9 anos prévios, e
da mortalidade específica por morte prematura (18% e 19% do total dos óbitos, respetivamente),
os maiores valores desde 2014. A maioria dos óbitos nos dias 5 e 6 ocorreu na população idosa
(86,4% e 86,7%, respetivamente). No dia 5 de agosto, na ARSLVT, I.P., verificou-se
aproximadamente 50% (n=242) da mortalidade por todas as causas registadas em Portugal
continental.

Discussão e Conclusões
Paradoxalmente ao aumento de mortalidade, não se verificou alteração no padrão de PSS na
ARSLVT, I.P., situação que se poderá justificar, entre outros fatores, pelos movimentos
migratórios sazonais na área referida, típicos da época.Apesar da maioria dos óbitos na S31 e S32
ter ocorrido na população idosa, interessam explorar as causas específicas de morte nessa e nas
restantes faixas etárias. Apesar dos dados sugerirem uma associação temporal entre a onda de
calor e a mortalidade por todas as causas na ARSLVT, I.P., esta hipótese deverá ser explorada
com métodos mais robustos. Importa também explorar os motivos subjacentes por forma a se
desenharem estratégias de minimização de risco efetivas.

Área temática: Monitorização da saúde da população
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ID18. Promoção da Saúde - Desenvolvimento das capacidades de comunicação dos
estudantes de medicina

João Mota (1), Inês Caeiro (2), Paulo dos Santos Luís (3), Lília Valente (4), Maria Isabel G. 
Loureiro (5)
(1) ACeS Baixo Mondego; (2) ACeS Cascais; (3) ACeS Pinhal Interior Norte;
(4) ACeS Pinhal Litoral; (5) Universidade Nova de Lisboa - Escola Nacional de Saúde Pública

Introdução
Um médico é um profissional da comunicação, no sentido em que a qualidade da comunicação
com o utente influencia a qualidade da relação médico-utente, o grau de satisfação deste com os
serviços de saúde e o seu estado de saúde. Para que todos os médicos sejam promotores de
saúde efectivos, é fundamental que associem ao seu conhecimento clínico e científico
competências na área da comunicação.Desenhou-se um projecto de promoção da saúde cujos
objectivos são identificar o estado do ensino da comunicação nas faculdades de medicina
portuguesas e consciencializar os diferentes stakeholders para a importância da comunicação
desde o ensino médico pré-graduado.

Métodos
Utilizou-se como método o modelo de planeamento em promoção da saúde PRECEDER-
PROCEDER. Foi feita uma análise SWOT sobre o problema, seguida de uma revisão de literatura
sobre o tema, análise dos currículos dos vários cursos de Medicina ministrados em Portugal e
entrevistas a alunos dos referidos cursos. Definiu-se a intervenção, a implementação e sua
avaliação com a criação de indicadores específicos.

Resultados
Os problemas identificados foram a insatisfação do utente na comunicação clínica, as dificuldades
de comunicação em medicina percepcionadas pelos alunos, a logística e os recursos para
aquisição de competências de comunicação, a falta de tempo dedicado ao ensino de
comunicação e à avaliação em moldes adequados.O diagnóstico realizado evidenciou que em
oito dos nove cursos de medicina nacionais, em 2018, o ensino de comunicação não estava
integrado de forma transversal ao longo de toda a sua duração. Dentro das nove Universidades
existem recursos humanos na área da comunicação que poderiam ensinar comunicação aos
futuros médicos.As estratégias desenhadas dizem respeito à advocacia para a importância da
cultura de comunicação em medicina; à criação de um quadro conceptual com respectivas
directrizes que respeitem as boas práticas do ensino da comunicação em medicina e ao
desenvolvimento de um modelo de monitorização e avaliação do ensino da comunicação médica
aplicável a todos os cursos de medicina nacionais.

Discussão
O desenvolvimento de uma cultura de comunicação desde o ensino pré-graduado exige um
enorme dinamismo, consiliência e o envolvimento de vários protagonistas, o que demonstra a
pertinência da utilização do modelo PRECEDER-PROCEDER. A promoção da saúde da população é
potenciada através da existência de médicos capazes de comunicar de forma adaptada ao
contexto social e cultural dos utentes. O ensino da comunicação nas escolas médicas em Portugal
apresenta grande margem de progressão. O promotor da saúde surge também como defensor das
boas práticas de ensino de comunicação, através da advocacia junto dos conselhos científicos e
pedagógicos das Universidades envolvidas, assim como da Ordem dos Médicos, da Direcção-Geral
da Saúde, da Associação Nacional de Estudantes de Medicina e da Administração Central do
Sistema de Saúde.

Área temática: Desigualdades e promoção da saúde
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ID20. Reações adversas à Vacina contra a Gripe notificadas ao Sistema Nacional de
Farmacovigilância entre 2013 e 2018

Mário Rui Salvador (1,2), Fátima Bragança (2), Fátima Hergy (2), Cristina Mousinho (2)
(1) ACES Dão Lafões; (2) Direção de Gestão do Risco de Medicamentos, INFARMED, I.P.

Introdução
A vacinação é o método mais eficaz de controlar infeções sazonais por influenza e a estratégia
mais importante para prevenir possíveis eventos de pandemia. Embora a vacinação se constitua
como a melhor defesa contra a gripe e suas complicações, muitos indivíduos optam por não se
vacinar contra a gripe por mitos sobre a segurança vacinal.O objetivo deste estudo foi o de
proceder à caracterização, segundo variáveis sociodemográficas e clínicas, das reações adversas a
medicamentos (RAM) associadas à vacina contra a gripe em Portugal, notificadas entre os anos
2013 e 2018 ao Sistema Nacional de Farmacovigilância (SNF), de modo a perceber o seu perfil
farmacoepidemiológico e de segurança.

Métodos
Procedeu-se a uma análise retrospetiva das notificações de reações adversas à vacina contra a
gripe, notificadas ao SNF entre 01/01/2013 e 31/12/2018, com caracterização segundo variáveis
sociodemográficas (sexo, grupo etário e local de notificação), vacina por época gripal, tipo de
RAM (classificadas de acordo com o dicionário Medical Dictionary for Regulatory Activities-
MedDRA), critério de gravidade e qualificação do notificador. Os dados foram obtidos através da
consulta à base de dados do Portal RAM do INFARMED, I.P. A análise estatística foi realizada
através do software IBM SPSS Statistics version 24.

Resultados
Os resultados permitem verificar um aumento do número de RAM associadas à vacina contra a
gripe ao longos dos anos em estudo. A vacina mais frequentemente associada a RAM foi a vacina
trivalente da época 2017/2018. As RAM foram mais frequentes no sexo feminino (53,5%) e no
grupo etário dos 65 anos ou mais (43,9%). Do total de RAM, 64,5% foram classificadas como
graves, em 23,9% houve hospitalização e em 3,2% ocorreu morte do utente sem relação causal
definitiva com a vacina administrada. As classes de sistema e órgão (SOC) mais afetadas e,
dentro destas, a afeção clínica mais frequentemente referida foram: “perturbações gerais e
alterações no local de administração” (SOC afetada em 51,6% das RAM, sendo 41,3% destas
“Sinais inflamatório locais”), “infeções e infestações” (SOC afetada em 23,9% das RAM, sendo
54,1% destas “Gripe”) e “doenças do sistema nervoso” (presente em 23,2% das RAM, sendo
22,2% destas “Cefaleia”).

Discussão e conclusão
Os resultados permitem concluir que o padrão farmacoepidemiológico de utilização das vacinas
contra a gripe em Portugal se encontra em linha com a literatura no que respeita ao padrão
clínico das RAM. O aumento do número da RAM é, previsivelmente, o reflexo da melhoria dos
sistemas de informação e da formação de profissionais e utentes na área da farmacovigilância.
Assim, a utilização desta vacina caracteriza-se por um bom perfil de segurança. A importância do
sistema de farmacovigilância português na garantia da utilização em segurança de medicamentos
e da saúde pública implica, assim, que se mantenha o investimento na melhoria dos sistemas de
informação e na formação de profissionais e utentes.

Área temática: Vacinação
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ID22. Satisfação do utente com diabetes - estudo preliminar para a criação de um
indicador

Paulo dos Santos Luís (1), Joana Oliveira Gonçalves (2)
(1) ACeS Pinhal Interior Norte - USP Oliveira do Hospital; (2) ACeS Baixo Mondego - UCSP Celas

Introdução
A satisfação do utente é essencial para a adesão do mesmo ao tratamento, pelo que sem estar
assegurada a mesma, será difícil ter-se sucesso no combate à diabetes, patologia com grande e
crescente implicação social e económica. A criação de indicadores de satisfação do utente não é
um processo linear, tendo de ser adaptada à realidade cultural da população alvo. Foi objectivo
deste estudo realizar um trabalho preliminar de definição de critérios a incluir num indicador de
satisfação do utente com a consulta de diabetes em cuidados de saúde primários na Região
Centro e, futuramente, em Portugal Continental.

Métodos
Foi realizado um estudo exploratório, observacional, transversal e descritivo com recurso a
questionários e entrevistas, tendo sido inquiridos 28 utentes em ambiente rural, semi-rural e
urbano. O questionário aplicado foi submetido a um pré-teste, tendo as entrevistas sido
realizadas por um professor de jornalismo e os questionários aplicados por alunas de jornalismo.
Tanto os questionários como as entrevistas foram aplicados no âmbito de palestras sobre diabetes
realizadas fora de instituições de saúde. Aos inquiridos foi perguntado o tempo de diagnóstico da
doença, a regularidade das consultas, a dinâmica entre médico e enfermeiro que era da sua
preferência, o que valorizava mais na consulta e que sugestões tinha para a melhorar.

Resultados
Não houve diferenças significativas nas respostas relativamente ao tempo de diagnóstico de
diabetes (8 utentes há <5 anos, 7 entre 5 e 10 anos, 11 há >10 anos e 2 sem resposta (SR)). No
que toca à regularidade das consultas 8 utentes referiram ter consulta 4x/ano, 5 3x/ano, 7
2x/ano, 2 anualmente e 6 referiram outra periodicidade). No que diz respeito à tipologia de
consulta, 12 utentes referiram ser indiferente, 5 disseram preferir só com o médico, 4 preferiam
com o médico e enfermeiro simultaneamente, 3 com o médico e enfermeiro em separado, 1 com
médico e enfermeiro em separado e depois em conjunto e 3 SR. Finalmente, quanto ao que mais
valorizavam na consulta, houve 10 respostas que referiram a explicação da doença, 10 que
referiram a prescrição de ECD, 7 a relação com a equipa de saúde, 6 o poder falar sobre o motivo
da consulta e 1 SR. De salientar ainda, no âmbito das entrevistas em vídeo, a maioria dos utentes
ter referido que a comunicação era muito importante.

Discussão
Registou-se uma adesão de quase 100% dos utentes nas sessões à participação no inquérito,
pelo que se poderá avançar para um estudo com uma amostra maior e significativa. Tendo a
comunicação sido destacada nos resultados deste estudo, não cremos que seja difícil de garantir
que a melhoria da satisfação do utente resulte efectivamente na melhoria da qualidade do
cuidado, como é referido na literatura internacional sobre o tema. A melhoria na comunicação
em medicina tem efeitos positivos na saúde dos utentes, pelo que as várias vertentes deste
aspecto terão de ser incluídos num futuro indicador de satisfação do utente.

Área temática: Genómica, nutrição e doenças crónicas
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ID25. Vigilância Epidemiológica de doenças transmitidas por água, alimentos e
zoonoses: ACES Gaia, 2015-18

Luís Renato Figueiredo (1), Joana Moreno (1)
(1) Unidade de Saúde Pública do ACES Grande Porto VII – Gaia

Introdução
A carga de doença associada às doenças infeciosas tem vindo a diminuir progressivamente. No
entanto, as doenças transmitidas por água e alimentos ainda são um importante problema de
morbimortalidade em todo mundo. O principal problema associado a estas doenças é o facto de a
sua verdadeira incidência ser desconhecida, já que o doente pode não recorrer aos serviços de
saúde, ou então não se encontrar associação entre doença e um alimento ou água contaminados.
Assim, este estudo teve como objetivo estimar a incidência de doenças veiculadas por alimentos,
água e zoonoses no ACES Gaia, entre os anos 2015 e 2018.

Métodos
Estudo descritivo transversal. Os dados foram obtidos do histórico de Doenças de Notificação
Obrigatória (DNO) da plataforma informática SINAVE, com data de notificação de 1 de janeiro de
2015 a 31 de dezembro de 2018, no ACES Gaia. Foram selecionadas para análise as doenças
transmitidas pelos alimentos, água e zoonoses: Botulismo, Brucelose, Campilobacteriose, Cólera,
Criptosporidiose, Doença dos Legionários, Equinococose/Hidatidose, Febre Tifóide e Paratifóide,
Giardíase, Hepatite A, Infeção por Bacillus anthracis, Infeção por E. coli produtora de toxina Shiga
ou Vero, Leptospirose, Listeriose, Salmoneloses não Typhi e não Paratyphi, Shigelose,
Toxoplasmose Congénita, Triquinelose, Tularémia e Yersiniose, num total de 20 doenças.
Excluíram-se da análise as notificações com classificações de caso “não é caso” e “desconhecido”,
e as investigações que não foram consideradas válidas pela Direção-Geral da Saúde (DGS).As
variáveis em análise foram ano de notificação, doença notificada e freguesia de ocorrência. A
população por freguesias foi obtida a partir dos dados dos Censos 2011 do Instituto Nacional de
Estatística.

Resultados
No período em análise foram notificadas 519 DNO, das quais 199 (38,4%) doenças transmitidas
por alimentos, água e zoonoses. O ano com a maior taxa de notificações foi o de 2017
(36,8/100000 pessoas-ano) e o ano com a menor taxa de notificações foi o de 2015
(25,3/100000 pessoas-ano). A taxa de notificação foi superior na União de Freguesias de Santa
Marinha e São Pedro da Afurada (35,6/100000 pessoas-ano), e a menor taxa de notificação foi
em Canidelo (25,2/100000 pessoas-ano). Da lista de 20 doenças incluídas, só 10 ocorreram
entre 2015 e 2018. A doença com maior taxa de notificação foi a Campilobacteriose
(15,8/100000 pessoas-ano) e as com menor taxa foram a Brucelose e a Febre Tifóide e
Paratifóide, ambas com uma taxa de 0,2/100000 pessoas-ano.

Discussão e conclusão
Apesar dos resultados obtidos, sabemos que as DNO são subnotificadas. Por isso, além da
dificuldade existente na determinação da sua incidência real, o seu impacto económico e as suas
consequências a longo prazo estão ainda por determinar, o que faz com que os policy makers
não as considerem prioridades.Por fim, recomenda-se realização de um estudo que permita
determinar os fatores de risco para estas doenças na população do ACES Gaia.

Área temática: Vigilância epidemiológica de doenças infeciosas
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ID26. VIH e imigrantes em Portugal: diagnóstico de saúde e estratégias

Fernandes, Davy (1,2), Cruz Carvalho, Tiago (1,3), Sá, Regina (1,4), Farinhó, Mário (1,5), Gabriel, 
Tiago (1,6)
(1) Escola Nacional de Saúde Pública - Universidade NOVA de Lisboa; (2) Unidade de Saúde Pública - ACES
Feira/Arouca; (3) Unidade de Saúde Pública - ACES Alto Ave; (4) Unidade de Saúde Pública do ACES do Baixo
Vouga; (5) Unidade de Saúde Pública Algarve; (6) Unidade de Saúde Pública Pinhal Litoral

Introdução
No contexto do aumento das migrações na Europa nas últimas décadas, o estado de saúde destas
populações tem sido motivo de grande preocupação, apresentado-se cada vez mais como indicador
de integração nas sociedades de acolhimento.As condiço ̃es em que a migração se processa e os
determinantes de saúde associados ao processo migratório remetem muitas vezes para
desigualdades sociais que contribuem para uma maior vulnerabilidade à doença. Em Portugal, à
semelhança da Europa, os imigrantes são considerados um dos grupos mais vulneráveis ao VIH,
devido a uma exposiça ̃o mais frequente ao risco e por uma maior dificuldade de acesso a meios
preventivos.O objetivo deste trabalho é realizar o diagnóstico da situação da infecção pelo VIH
em imigrantes em Portugal e propor estratégias para fazer face a esta problemática.

Métodos
Para o Diagnóstico de Situação, efetuou-se uma revisão de literatura através da PubMed. Os
termos de pesquisa incluíram: “immigrants” ou “migrants” e “HIV”, “Portugal”, selecionando o
período entre 2010 e 2019 para data de publicação. Foram ainda analisadas as bases de dados
de instituições governamentais (SEF, INE e o ECDC).

Resultados
Em 2018, encontravam-se identificados 480300 imigrantes com título de residência válida em
Portugal. Apesar de vários estudos descreverem o fenómeno de migrante saudável”, que
apresenta melhores indicadores de saúde do que a população autóctone, alguns grupos de
imigrantes tendem a apresentar uma maior vulnerabilidade a doenças infeciosas, nomeadamente
ao VIH.Estima-se que em 2013, 21% dos novos casos notificados de infec ̧ão por VIH em Portugal
tenham ocorrido em populações migrantes. A nível Europeu, 1 em cada 3 novos casos de infeção
por VIH são migrantes, adquirindo, na sua maioria, a infeção após a migração.Em termos de
mortalidade por VIH em Portugal em 2016, 2,1% aconteceram em estrangeiros extra UE, 0,5%
em estrangeiros da UE e apenas 0,2% em portugueses.

Discussão e conclusão
Estes dados podem ser explicados, por um lado, por fatores como a pobreza, exclusão social e a
discriminação que aumentam o risco de exposição ao VIH e por outro a falta de proteção social e
de acesso a cuidados de saúde que pode reduzir a capacidade do indivíduo se proteger da
infec ̧ão.Os resultados deste estudo levam-nos a considerar que a população imigrante deve ser
considerada um dos grupos mais vulneráveis ao VIH e devem ser desenvolvidas estratégias dirigidas
para fazer face a esta problemática.ConclusõesAlgumas estratégias de prevenção dirigidas à
população imigrante, poderão passar pelo desenvolvimento de ações educação para a saúde
sobre o VIH, a realização do teste rápido para o VIH e promover um tratamento precoce e eficaz.
Estas atividades devem ser desenvolvidas por equipas multidisciplinares que tenham o
conhecimento exclusivo do contexto e a confiança destas comunidades, contribuindo para uma
implementação mais eficaz destas estratégias de prevenção e controlo do VIH.

Área temática: Desigualdades e promoção da saúde
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ID27. A Saúde Mental no ACES Dão Lafões em números

Teresa Mota Garcia (1), Mário Rui Salvador (1)
(1) Unidade de Saúde Pública do ACES Dão Lafões

Introdução
A Saúde Mental é uma parte indiscutivelmente integrante da saúde. Portugal é o segundo país
europeu com a mais elevada prevalência de doenças mentais em adultos. Pela sobrecarga destas
doenças para a sociedade e para um melhor planeamento em saúde, é necessário entender a
dimensão local do problema. O objetivo do estudo é avaliar a morbilidade e mortalidade das
perturbações mentais e a prescrição de psicofármacos e benzodiazepinas, no Agrupamento de
Centros de Saúde Dão Lafões (ACES DL).

Métodos
Estudo epidemiológico transversal descritivo. Foi considerada como população-alvo os utentes
inscritos no ACES DL. Foram analisados dados de morbilidade por perturbações mentais e de
prescrição de psicofármacos e benzodiazepinas, entre janeiro de 2017 e junho de 2019, e de
mortalidade, entre 2011 e 2017. Os dados foram obtidos através da plataforma Bilhete de
Identidade – Cuidados de Saúde Primários e do Instituto Nacional de Estatística. Procedeu-se a
análise descritiva e comparativa, com cálculo de proporções, taxas de prevalência, incidência e
mortalidade, realizada através do programa Microsoft Office Excel.

Resultados
No 1º semestre de 2019, 34,0% dos utentes inscritos no ACES DL apresentam pelo menos um
diagnóstico de perturbação mental, com uma tendência crescente desde 2017. Os cinco
diagnósticos mais prevalentes, por 100 000 utentes são: perturbações depressivas (12150,3),
abuso do tabaco (8551,9), distúrbio ansioso/estado de ansiedade (8026,4), perturbação do sono
(5254,3) e sensação de ansiedade (4645,3). No 1º semestre de 2019, a incidência de
perturbações mentais no ACES DL, nos 12 meses anteriores, foi de 8787,4 por 100 000 utentes.
Em 2017, a taxa de mortalidade padronizada por transtornos mentais e comportamentais no
ACES DL era de 29,0 por 100 000 residentes, afetando mais o sexo feminino, e a população
idosa, e com uma tendência crescente desde 2011. No 1º semestre de 2019 foram prescritas 1,25
embalagens de psicofármacos por utente e, destas, 41,9% correspondem a benzodiazepinas.
Entre 2017 e 2018, no ACES DL, verificou-se um aumento da prescrição de psicofármacos e de
benzodiazepinas.

Discussão
Os resultados do estudo permitem verificar que no ACES DL existe uma elevada e crescente
morbilidade por perturbações mentais, apesar de a mortalidade ser baixa. Afetam mais o sexo
feminino e os idosos, membros mais vulneráveis da população. A prescrição de benzodiazepinas
apresentou uma tendência crescente, o que revela a inefetividade das ações propostas no âmbito
do Plano Nacional para a Saúde Mental. A elevada carga destas doenças registadas no ACES DL
traduz a urgência na aposta na Rede de Cuidados Continuados Integrados de Saúde Mental e na
ligação entre cuidados de saúde primários e os serviços de psiquiatria. É importante assumir que
este problema irá sempre requerer respostas além dos setores da política e da saúde, e integrar
os setores social, educacional e ambiental, para serem criadas soluções sustentáveis.

Área temática: Monitorização da saúde da população
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ID28. Estratégias de intervenção comunitária para reduzir e prevenir o consumo de
álcool - Revisão

Duarte Vital Brito (1,2), Ana Beatriz Nunes (3), Joana Vidal Castro (4), Sara Lima Duarte (2,5)
(1) Unidade de Saúde Pública do Agrupamento de Centros de Saúde de Lisboa Central; (2) Global Health and
Tropical Medicine – Instituto de Higiene e Medicina Tropical (GHTM-IHMT), Universidade Nova de Lisboa; (3)
Unidade de Saúde Pública do Agrupamento de Centros de Saúde do Alentejo Central; (4) Unidade de Saúde
Pública do Agrupamento de Centros de Saúde do Grande Porto VIII – Espinho-Gaia; (5) Unidade de Saúde
Pública do Agrupamento de Centros de Saúde de Loures-Odivelas

Introdução
O consumo de álcool, apesar de ser um comportamento individual e social com elevado potencial
de prevenção, foi, em 2016, o sétimo fator de risco para a mortalidade prematura e incapacidade
mundialmente. O consumo de álcool aumenta o risco de desenvolvimento de diversas patologias,
incluindo neoplasias, doenças cardiovasculares e neuropsiquiátricas. Esta revisão tem como
objetivo resumir as principais estratégias de intervenção comunitária para reduzir e prevenir o
consumo de álcool, de acordo com o tipo de intervenção.

Métodos
Realizou-se uma revisão da literatura científica indexada na PubMed. A estratégia de pesquisa,
realizada nas 2 últimas semanas de agosto de 2019 baseou-se nos termos MeSH. Estabeleceram-
se como critérios de inclusão: 1) artigos científicos tipo revisão, revisão sistemática ou meta-
análise; 2) publicados nos últimos 10 anos; 3) escritos em português ou inglês; 4) em humanos;
5) com totalidade do texto disponível. A seleção dos artigos foi efetuada em 2 etapas (leitura dos
títulos e resumos; e seleção dos artigos através da sua leitura integral). Para extração, avaliação
e síntese dos dados, foi utilizado um formulário produzido para o efeito, tendo por base a
classificação de Smith, 2015. Todo o processo foi realizado por 2 revisores, de forma
independente e em duplicado.

Resultados
Foram identificados 41 artigos, dos quais 18 cumpriam os critérios de inclusão. Dos artigos
incluídos para revisão, 12 pertenciam à categoria Educação e mudança comportamental, 3 à
categoria Legislação, medidas legais, tributação e subsídios, 2 à categoria Intervenções complexas
e 1 à categoria Intervenções no sistema de saúde. Intervenções educacionais e de alteração
comportamental, incluindo intervenções através de computador e intervenções motivacionais
demonstraram ser efetivas, tal como intervenções legislativas e regulatórias em populações
indígenas. Intervenções comunitárias complexas que integrem componentes de educação para a
saúde, abordagens de gestão comportamental e que incluam pais e educadores parecem ser
efetivas na redução do consumo de álcool em crianças e adolescentes. Intervenções de
responsabilidade social conduzidas pela indústria do álcool não parecem ser efetivas.

Discussão
Intervenções das categorias Educação e de mudança comportamental e Legislação, medidas
legais, tributação e subsídios demonstraram eficácia na redução do consumo de álcool, enquanto
Intervenções complexas apresentaram resultados mistos. Intervenções no sistema de saúde
levadas a cabo pela indústria do álcool parecem não ser efetivas. Os resultados desta revisão são
concordantes com a evidência científica proveniente de outros estudos em que se verificou que
intervenções comunitárias digitais apresentam uma efetividade moderada na redução do
consumo de álcool. A presente revisão apresenta algumas limitações metodológicas, como o
reduzido número de artigos das categorias Intervenções complexas e Intervenções no sistema de
saúde.

Área temática: Desigualdades e promoção da saúde
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ID29. À Procura do Culpado – A Investigação de uma TAC num Encontro Informal
de Jovens de Todo o País

Cristina Costa (1), Jorge Nunes (1), Cristina Pecante (1), Ana Rodrigues (1)
(1) Unidade de Saúde Pública Zé Povinho, ACeS Oeste Norte

Introdução
No Verão de 2019 ocorreu uma toxinfeção alimentar coletiva (TAC) numa freguesia de Caldas da
Rainha, no distrito de Leiria, envolvendo cerca de 100 indivíduos oriundos da área de residência
de 11 Agrupamentos de Centros de Saúde (ACeS) diferentes. Os indivíduos afetados eram
predominantemente jovens adultos e adolescentes que participavam num encontro recreativo
musical nas instalações de uma associação local. Os sintomas predominantes foram febre,
diarreia, cólicas abdominais e vómitos, e cinco utentes necessitaram de internamento hospitalar.
Dada a total ausência de amostras testemunha de alimentos, a equipa da unidade de saúde
pública local usou como principal ferramenta de investigação um estudo epidemiológico para o
qual efetuou 60 inquéritos alimentares. O objetivo do estudo foi estabelecer evidência de
associação entre as exposições alimentares e o quadro de doença.

Métodos
Foi efetuado um estudo observacional analítico do tipo caso-controlo. Foram utilizados para o
estudo 22 casos e 34 controlos (1,5 controlos por caso). Optou-se não realizar emparelhamento,
e foi realizada a estatística descritiva para o género e a idade. A exposição dos casos e dos
controlos aos diversos alimentos foi comparada, obtendo os respetivos valores de Odds Ratio (OR)
e valor do p através dos testes chi-quadrado de Pearson e teste exato de Fisher, calculados
através do software Stata®.

Resultados
Foi encontrada uma associação entre uma refeição e o desenvolvimento da doença com um OR
de 6,5 (IC 95% 0,747-55,860) com um nível moderado de significância estatística (P=0,07, com
aplicação do teste exato de Fisher).

Discussão
A evidência para a associação encontrada sugere que a refeição suspeita foi servida 12 a 48 horas
(média de 36 horas) antes do início dos sintomas de todos os casos. Através dos exames culturais
das fezes de 15 doentes foi possível isolar estirpes de Salmonella enteritidis, um dado que apoia
a hipótese avançada no estudo epidemiológico pela compatibilidade com o período de incubação
descrito para o agente etiológico. Como consequência, foi possível estabelecer uma possível
relação causal com uma refeição confecionada com ovos caseiros recolhidos num peditório na
Vila.

Conclusão
A não preservação de amostras de alimentos/refeições testemunha é um problema importante na
investigação de uma TAC pela equipa de saúde pública local, que impede muitas vezes o
levantamento de hipóteses relativamente à identificação da fonte de transmissão, levando à
cessação da investigação. Este estudo mostra que, não obstante essas limitações, há ferramentas
que devem ser usadas pela equipa de saúde pública local para apoiar uma relação de
causalidade, como a aplicação de uma investigação de campo cuidada e epidemiologicamente
sólida e sua conjugação com os resultados culturais dos produtos biológicos dos doentes.

Área temática: Vigilância epidemiológica de doenças infeciosas
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ID34. Sarampo: Avaliação da imunidade dos profissionais de saúde dos ACES da
região Norte, 2018

Luís Renato Figueiredo (1), Diana Almeida (2), Joana Vidal-Castro (3), Ana Lúcia Figueiredo (4), 
Assunção Frutuoso (4), Margarida Vieira (4), Ana Mendes (4), Graça Cruz Alves (4), Maria Neto (4)
(1) Unidade de Saúde Pública do ACES Grande Porto VII – Gaia; (2) Unidade de Saúde Pública do ACES Grande
Porto II – Gondomar; (3) Unidade de Saúde Pública do ACES Grande Porto VIII – Espinho/Gaia; (4)
Departamento de Saúde Pública da Administração Regional de Saúde do Norte, I.P.

Introdução
Em 2018 ocorreu um surto de sarampo, com epicentro num hospital do Grande Porto, com 52,1%
dos casos diagnosticados em profissionais de saúde. A estes recomenda-se duas doses de vacina
na ausência de história credível de doença. Após solicitação da Direção-Geral da Saúde (DGS) e
dando cumprimento ao previsto no Programa Nacional de Eliminação do Sarampo (PNES),
avaliou-se a imunidade para o vírus do sarampo nos profissionais de saúde que exerciam funções
nos Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES) da região Norte, em 2018.

Métodos
Realizou-se um estudo transversal, com recolha de informação sobre a imunização/estado vacinal
dos profissionais de saúde dos ACES da região Norte face ao sarampo, referente a junho de 2018.
As variáveis em análise foram: grupo profissional (médicos, enfermeiros, assistentes técnicos,
assistentes operacionais e outros profissionais), história credível de sarampo, número de doses de
VAS ou VASPR, contraindicação para vacinação e recusa vacinal. A proteção adequada para o
sarampo (doravante, imunidade) foi calculada de acordo com a seguinte fórmula: (n.º de
profissionais de saúde com história credível de sarampo + n.º de profissionais de saúde vacinados
com 2 doses)/n.º total de profissionais de saúde. Foram excluídos da análise os ACES cuja
informação de retorno revelou incongruências ou não foi rececionada.

Resultados
Dos 21 ACES da região Norte, incluiu-se na análise 16 ACES, totalizando 6268 profissionais.
Globalmente, a imunidade para o sarampo foi de 92,9%. No total dos ACES avaliados, 45,6% dos
profissionais tinham história credível de sarampo, 47,2% dos profissionais estavam vacinados com
2 doses de VAS/VASPR, 4,9% dos profissionais tinham uma dose de vacina e 1,9% dos
profissionais recusaram a vacinação. Estratificando por grupo profissional, a proporção de imunes
foi: 94,8% nos médicos, 94,7% nos enfermeiros, 90,8% nos assistentes técnicos, 88,8% nos
assistentes operacionais e 88,0% nos outros profissionais. Nos ACES Aveiro Norte e Porto
Oriental, a proporção de imunes foi superior a 95% em todos os grupos profissionais. Em quatro
dos ACES avaliados, a proporção de imunes foi inferior a 95% em todos os grupos profissionais.

Discussão e conclusão
Apesar da elevada proporção de imunes nos ACES analisados, a meta de 95% estabelecida pela
DGS para os profissionais de saúde não foi atingida, tal como a proporção necessária para garantir
imunidade de grupo.A melhoria da proporção de imunes nos profissionais de saúde poderá passar
pela operacionalização de campanha de repescagem para a vacinação contra o vírus do sarampo,
dando cumprimento à Norma n.º 008/2017 da DGS e ao PNES.A dificuldade/não adesão na
recolha da informação solicitada, que culminou na exclusão de cinco ACES, é uma limitação
deste estudo.Sugere-se a reavaliação periódica do estado de imunidade para o sarampo,
promovendo a adesão à participação e a melhoria da qualidade da informação reportada.

Área temática: Vacinação
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ID37. REDE DAS CIDADES AMIGAS DAS PESSOAS IDOSAS Santa Maria Da Feira –
Município Amigo Do Idoso

Carla Tavares (1), Marta Coelho, Catarina Ferreira (2), Manuela Coelho (2)
(1) USP do ACES Entre Douro e Vouga I - Feira/Arouca; (2) Município de Santa Maria da Feira

Introdução
Portugal tem vindo a registar um duplo envelhecimento demográfico. Santa Maria da Feira foi o
primeiro município a definir e implementar um plano estratégico no âmbito do envelhecimento,
mostrando sensibilidade às necessidades e expetativas desta população. Numa lógica de trabalho
em rede, além do envolvimento de stakeholders, o município criou canais facilitadores do
empowerment da população idosa, promovendo a cidadania ativa e participativa destes
cidadãos.Foi objetivo deste trabalho conhecer a perspetiva da população idosa relativamente a
áreas identificadas no Guia das Cidades Amigas das Pessoas Idosas: Habitação; Saúde e Serviços;
Acessibilidades e Transportes; Emprego e Participação Cívica; Edifícios e Serviços Públicos;
Cultura e Lazer.

Métodos
Os dados foram recolhidos através da aplicação de um questionário, adaptado à realidade local a
partir do modelo tipo da OMS. A amostra foi definida com base num erro amostral de 4% e nível
de confiança de 90%, tendo por universo 20623 pessoas com 65 e mais anos residentes no
concelho.Os questionários foram aplicados nas Instituições Particulares de Solidariedade Social e
nos vários Programas desenvolvidos no município destinados aos seniores, sendo analisados
estatisticamente através do SPSS.

Resultados
Responderam ao questionário 416, 66,8% do sexo feminino.HABITAÇÃO: 72,5% afirma que a
habitação é confortável, porém 54,4% considera não estar adaptada a mobilidade
reduzida.SAÚDE E SERVIÇOS: 80,9% dos idosos estão satisfeitos, estando a insatisfação
relacionada com a demora no agendamento de consultas.ACESSIBILIDADES E TRANSPORTES:
27,4% com avaliação negativa, sendo o único item do questionário com predomínio da resposta
“não sabe”, por não utilização.EMPREGO E PARTICIPAÇÃO CÍVICA: 67,1% afirma não ser dada a
oportunidade de trabalhar após reforma.EDIFÍCIOS E SERVIÇOS PÚBLICOS: 64,4% dos inquiridos
encontra-se satisfeito, embora existam itens, relacionados com a questão da mobilidade
reduzida, em que a resposta predominante foi não. CULTURA E LAZER: área avaliada
positivamente por 55,2% dos respondentes, embora a percentagem de resposta “não sabe” seja
elevada (29,8%).

Discussão
A percentagem de respostas “Não sabe” prevalece nos idosos institucionalizados, o que
demonstra que estes não têm muito conhecimento do meio que os rodeia. Revela-se importante
apostar na formação, capacitação e inovação das nossas instituições e seus dirigentes de forma a
desenvolverem atividades próprias e adequadas à população idosa, além daquelas que são já
promovidas pela autarquia. Dividido o território em Litoral e Interior, as respostas negativas são
superiores em territórios mais interiores. ConclusãoO procedimento metodológico aqui aplicado é
gerador de um instrumento de análise que permitirá ao sistema político criar linhas orientadoras
que objetivem o reforço prático, real e funcional da participação pública na Construção e Gestão
de Territórios Sustentáveis.

Área temática: Saúde ambiental e urbanismo
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ID38. Projeto Vacinococcus - Vacinação antipneumocócica em idade adulta –

Rita Miranda Ferrão (1), Joana Carvalho (1), Eduardo Duarte (1)
(1) Unidade de Saúde Pública do ACES do Baixo Mondego

Introdução
A doença pneumocócica é responsável, segundo a Organização Mundial de Saúde, por cerca de
1,6 milhões de mortes por ano. Afeta principalmente crianças até aos dois anos de idade, adultos
a partir dos 65 anos e determinados grupos de risco. Em 2015, a vacina pneumocócica conjugada
de 13 serotipos (VPC13) passou a incluir o Programa Nacional de Vacinação (PNV).
Adicionalmente, o PNV recomenda a vacinação para grupos de risco acrescido, em idade adulta,
com a vacina VPC13 e a vacina polissacárida pneumocócica de 23 serotipos (VPP23), sendo a
primeira gratuita para alguns destes indivíduos (Norma n.º 011/2015). A vacina VPC13 é também
recomendada em alguns países aos adultos imunocompetentes com idade ≥ 65 anos. Apesar da
elevada cobertura vacinal com a VPC13 em idade pediátrica, estima-se que a cobertura vacinal
nos grupos de risco em idade adulta seja baixa. Assim, o projeto Vacinococcus visa aumentar a
cobertura vacinal nos grupos de risco em idade adulta na população do Agrupamento de Centros
de Saúde (ACES) do Baixo Mondego (BM).

Métodos
O projeto teve como população alvo os profissionais de saúde (médicos e enfermeiros) das
Unidades de Saúde Familiar e Unidades de Cuidados de Saúde Personalizados do ACES do BM.
Após aprovação do Diretor Executivo e Conselho Clínico de Saúde, 36 Unidades Funcionais (UF)
foram convidadas a participar. A adesão previa a realização de uma sessão formativa, com foco
na sinalização dos grupos de risco e prescrição da VPC13. O aumento da cobertura vacinal foi
medido pelo número de vacinas Pn13 e Pn13SNS inoculadas entre janeiro e junho de 2019,
tendo como período de referência o período homólogo do ano anterior. Foram também medidas
o número de vacinas prescritas pelos médicos do ACES e o número de vacinas faturadas, e
comparadas com uma linha de tendência. Os dados foram extraídos do Sistema de Informação da
Administração Regional de Saúde do Centro.

Resultados
O projeto contou com a participação das 36 UF, com a realização de 32 sessões formativas entre
junho e março. Comparativamente ao mesmo período de 2018, observou-se um aumento de
prescrição da VPC13 pelos médicos do ACES do BM de 76% e um aumento na faturação de 45%.
Relativamente ao registo de Pn13, observou-se um aumento de 59% no registo da vacina Pn13 e
40% no registo da vacina Pn13SNS.

Discussão
O projeto Vacinococcus surgiu da necessidade de aumentar a cobertura vacinal com a VPC13 nos
grupos de risco para infeções por S. Pneumoniae em idade adulta. A estratégia de vacinação em
grupos de risco não se revela tão efetiva como a estratégia de vacinação universal,
particularmente quando apenas uma pequena parte da população é elegível para vacinação
gratuita. O aumento da prescrição da VPC13 é demonstrativo da importância do conhecimento da
Norma. A adesão das instituições hospitalares bem como a melhoria dos sistemas de informação
são fundamentais para garantir a sustentabilidade do projeto.

Área temática: Monitorização da saúde da população
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ID39. A vacinação para viagem no ano de 2018 em Évora

Nuno Do Amparo (1), Maria Conceição Pimenta (2)
(1) Médico Interno de Saúde Pública do ACES Alentejo Central; (2) Enfermeira Especialista de Saúde Pública da
Unidade de Saúde Pública do ACES Alentejo Central

Introdução
Évora conta com um Centro de Vacinação Internacional ao qual os viajantes se podem deslocar a
fim de se vacinarem para a sua viagem. Na consulta de enfermagem no Centro de Vacinação
Internacional são registadas informações sobre o viajante, o destino e vacinas administradas num
documento excel, o qual constitui a base de dados desta consulta. Assim, pretendemos identificar
as regiões de destino de viajem mais frequentes deste ano, bem como as vacinas mais
frequentemente administradas. Deste modo, os objetivos deste trabalho são:
- Determinar a proporção de utentes da consulta de vacinação Internacional de Évora que se

deslocaram para cada região do globo no ano de 2018.
- Determinar, a proporção de vacinas administradas a viajantes na consulta de vacinação

Internacional de Évora no ano de 2018.
- Determinar, para estes utentes, a proporção de vacinas contra a Febre-Amarela e Febre

Tifoide (as disponíveis no centro de Vacinação Internacional) administradas para as 3 regiões
de destino mais frequentes em 2018.

Métodos
Este trabalho consiste num estudo descritivo transversal. Foram observados os registos dos
viajantes que se Vacinaram ao Centro de Vacinação Internacional de Évora em 2018. Os dados
obtidos têm origem na informação contida na base de dados de vacinação (documento excel).

Resultados
Em 2018 foram vacinadas no Centro de Vacinação Internacional de Évora 572 pessoas. Foram
administradas 950 vacinas no período em análise. As vacinas administradas foram a vacina contra
a Febre Tifoide (administrada a cerca de 83% dos viajantes), a vacina contra a Febre-amarela
(administrada a 38%), a vacina contra a Hepatite A (administrada a 29%), a vacina contra a
Hepatite A e B (administrada a 13%), a vacina contra a Hepatite B (administrada a 0,7%) e a
vacina contra o Tétano e Difteria (administrada a 1,4% dos viajantes).Durante este ano as regiões
de destino dos viajantes que vieram ao Centro de Vacinação Internacional de Évora foram África
(53%), América do Sul (21%), América Central (1%), América do Norte (1%), Este da Asia (22%) e
Caraíbas (2%).A proporção de viajantes vacinados contra a Febre-Amarela foi de 37% para África,
83% para a América do Sul e 5,6% para a Ásia. Para a vacina da Febre Tifoide a proporção de
vacinados foi de 92% para África, 49% para a América do Sul e 92% para a Ásia.

Discussão e Conclusões
Ao realizar este estudo foi possível observar que os viajantes que se deslocaram a este centro de
vacinação foram, na sua maioria vacinados contra a Febre Tifoide. Mais de metade dos viajantes
deslocaram-se para países de África, sendo que os restantes se deslocaram para o continente
americano, Caraíbas e Este da Ásia. Por último referir que a vacina contra a Febre-Amarela foi
administrada à grande maioria dos viajantes para a América do Sul e a vacina contra a Febre
Tifoide foi administrada principalmente aos viajantes que se deslocaram a países africanos ou do
este da Ásia.

Área temática: Medicina do viajante
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ID46. Vigilância Epidemiológica da Gripe Sazonal nos ACES Gaia e Tâmega e
Barroso

Luís Renato Figueiredo, Xavier Branco Saldarriaga (2,3), Gustavo Martins-Coelho (2), Carlos Pratas 
Valente (1), José Eduardo Rola (1)
(1) Unidade de Saúde Pública, Agrupamento de Centros de Saúde de Gaia; (2) Unidade de Saúde Pública,
Agrupamento de Centros de Saúde do Alto Tâmega e Barroso; (3) Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto
Douro; Unidade de Saúde Pública, Agrupamento de Centros de Saúde do Alto Tâmega e Barroso

Introdução
A gripe é uma infeção do trato respiratório causada pelos vírus do género Influenza. As epidemias
anuais de gripe são causas substanciais de morbilidade e mortalidade a nível mundial. A
vacinação é uma componente chave na profilaxia da gripe, com uma boa relação custo-benefício.
Atualmente, a bibliografia é escassa no que toca a dados epidemiológicos dos Agrupamentos de
Centro de Saúde (ACES) sobre a gripe a sua vacinação. O objetivo deste estudo é compilar os
resultados da vigilância epidemiológica da Gripe Sazonal em dois ACES.

Métodos
O presente estudo é observacional retrospetivo. Neste texto relatam-se os resultados da
construção de um índice de sazonalidade da atividade gripal (ISAG) nos ACES do Alto Tâmega e
Barroso e de Vila Nova de Gaia, com recurso a dados históricos entre 2009–2019 e 2012–2016,
respetivamente, tanto para a ocorrência de gripe sazonal como para a vacinação da gripe. Os
dados foram obtidos através do Sistema de Informação da Administração Regional de Saúde
(SIARS). Utilizou-se o código “R80”, do ICPC-2, para quantificar as consultas por síndrome gripal,
e os registos de vacinação dos ACES para as inoculações. Adicionalmente, foram comparados os
dados entre ambos os ACES: diferenças entre os vários picos de síndrome gripal e na tendência e
cobertura vacinal.

Resultados
Os ISAG apresentam um padrão de incidência com pico nos meses de inverno e vale na estação
do verão. No que concerne a vacinação, observou-se uma tendência de aumento progressivo da
cobertura vacinal em cada época gripal.Discussão: as variações da sazonalidade gripal e cobertura
vacinal poderão dever-se, entre outros fatores, a uma incompatibilidade entre os vírus circulantes
e vacina definida para essa mesma época e à criação dos programas de vacinação com cobertura
universal.

Conclusão
Os resultados observados estão de acordo com os padrões de sazonalidade da gripe para os
países do Hemisfério Norte. Relativamente à vacinação, a percentagem de indivíduos imunizados
contra a Gripe Sazonal foi aumentando anualmente, sendo uma observação coincidente com as
conclusões do Instituto Nacional de Saúde.

Área temática: Vigilância epidemiológica de doenças infeciosas
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ID48. Auditoria clínica à vacinação de um grupo de risco acrescido para doença
invasiva pneumocócica

Carla Ribeiro da Silva (1), André Tadeu (1), Vera Ramos (1), Mariana Carrapatoso (1)
(1) ACES Tâmega II Vale do Sousa Sul

Introdução
A Norma n.º 011/2015, de 06/11/2015, da DGS recomenda a vacinação de grupos de risco
acrescido de contrair Doença Invasiva Pneumocócica (DIP) em idade adulta com a vacina
pneumocócica polissacárida conjugada de 13 valências (Pn13) e polissacárida de 23 valências
(Pn23)(1).A Diabetes Mellitus (DM) é uma das comorbilidades mais comuns nos adultos com DIP,
sendo este um dos grupos nos quais a vacinação pneumocócica é recomendada (1,2). Um estudo
realizado numa USF da Região Norte, concluiu que apenas 5,3% dos utentes com DM seguidos
entre 2005 e 2010 se encontrava vacinado com a Pn23 (3). O objetivo deste trabalho foi avaliar
a vacinação com Pn13 e Pn23 de utentes com diagnóstico de DM num ACES da ARS Norte.

Métodos
Do total de 17 Unidades Funcionais (UF) do ACES, selecionaram-se aleatoriamente três USF
modelo A, três modelo B e três UCSP. Utilizando a plataforma MIM@UF, obteve-se a lista de
todos os utentes com registo de Diabetes insulino-tratados (DMIT) e não insulino-tratados
(DMNIT), códigos T98 e T90 do ICPC-2, em outubro de 2019 e excluiram-se os menores de 18
anos. Realizou-se uma amostragem aleatória estratificada proporcional por UF (n=150).
Recolheu-se informação através da plataforma SClinico CSP relativa ao doente (idade e sexo),
vacinação com Pn13, Pn23, data de registo e tipologia da UF, sendo excluídos os episódios não
aplicáveis (utentes sem registos ativos). Descreveu-se e analisou-se a amostra no que respeita às
variáveis recolhidas e utilizou-se o teste Qui-quadrado para verificar a associação entre a
tipologia da UF e a vacinação.

Resultados
Dos 146 utentes analisados 53% eram do sexo masculino, com idade média de 62 anos; 9%
apresentavam DMIT e 91% DMNIT. A proporção de vacinação com pelo menos uma das vacinas
pneumocócicas foi de 16%. Dos utentes vacinados, 82% estavam vacinados apenas com a Pn13,
9% apenas com a Pn23 e 9% com ambas as vacinas, sendo que 78% foram vacinados após a
entrada em vigor da Norma n.º 011/2015, de 06/11/2015. Entre os utentes DMIT, 31% tinha
registo de pelo menos uma vacina pneumocócica, sendo esta proporção de 14% nos utentes
DMNIT. Não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas entre a tipologia de UF
e a vacina administrada.

Discussão e conclusões
Verificou-se uma baixa proporção de utentes com DM vacinados com pelo menos uma das
vacinas pneumocócicas, mas semelhante à descrita em outros estudos (17% e 23%) (4,5). A
proporção é inferior nos utentes com DMNIT e não se relaciona com a tipologia da UF.Os
resultados deste trabalho sugerem a necessidade de reforço da necessidade de vacinação
pneumocócica de grupos de risco para prevenção da DIP e do reconhecimento da sua importância
pelos utentes bem como a importância da realização de auditorias clínicas integradas numa
política de melhoria contínua.

Área temática: Vacinação
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