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Mensagem de Boas-Vindas

Caros colegas,

técnico e científico e ao debate sobre o que é e deve ser o trabalho e o papel do

Médico de Saúde Pública (MSP) no sistema de saúde português, com especial ênfase

nos desafios do presente e do futuro. A visão do CNMSP passa pelo crescimento da

especialidade médica de Saúde Pública, colocando-a ao lado da população portuguesa

na promoção e protecção da saúde, e na prevenção da doença. A sua acção abrange

toda a população, prestando, não obstante, particular atenção aos grupos mais

vulneráveis, e entende a saúde, não como um fim em si mesma, mas como meio de

promoção da liberdade individual e da igualdade de oportunidades, tal como

preconizado pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Para este efeito, o programa

da primeira edição do CNMSP selecciona para as suas sessões plenárias quatro

Operações Essenciais de Saúde Pública (OESP), conforme definidas pela OMS. Optou-

se por eleger as OESP que consideramos antecipar alguns dos desafios que se colocam

ao trabalho dos MSP nesta primeira metade do século XXI, enquadrando-os nas

grandes preocupações sociais em Portugal e no mundo. Porque acreditamos que é

importante um desenvolvimento profissional contínuo, o CNMSP começa com 3

workshops, sobre Investigação, Comunicação e Investigação de surtos. E porque

pretendemos também dinamizar a investigação nas Unidades de Saúde Pública, o

CNMSP promove o debate de um projecto que está em desenvolvimento, sobre

vacinação antipneumocócica.
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É com particular entusiasmo que vos acolhemos na primeira edição do

Congresso Nacional dos Médicos de Saúde Pública (CNMSP)!

Esta actividade vem dar resposta a uma necessidade identificada há

largo tempo, que só agora foi possível materializar, e pretende oferecer

à Comunidade Médica e de Saúde Pública um espaço dedicado à

partilha de saber e de experiências, à divulgação do conhecimento
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O CNMSP tem também diversas outras actividades, como um concurso de posters com

avaliação por pares e também um concurso de fotografia com actividades de Saúde

Pública, ambos com prémios bastante atractivos. Será ainda uma oportunidade para

as primeiras reuniões presenciais dos Grupos de Trabalho da ANMSP, que se espera

sejam muito participadas. E porque também entendemos que devemos proporcionar

alguns momentos de descontração e convívio, teremos oportunidade de ter um jantar

do congresso que contará com um quiz e algumas surpresas!

Assim, acreditamos que é um evento eclético, aberto ao exterior, com contributos de

diversas áreas da Saúde Pública, numa abordagem multidisciplinar e virada para o

futuro.

Não podia deixar de haver uma palavra de agradecimento aos nossos parceiros, sem

os quais seguramente não poderíamos oferecer um evento com tanta diversidade e

qualidade.

Esperamos que estes dois dias possam representar um ponto de partida para uma

reflexão aprofundada e que seja o catalisador de colaborações entre MSP. Como

primeira edição que é, seguramente ainda teremos muitos aspectos a melhorar e uma

grande margem de progressão, pelo que contamos convosco para construir, juntos,

aquele que pretendemos que seja o Congresso de Todos.

Vamos ao trabalho?

Ricardo Mexia

Presidente da Comissão Organizadora do I CNMSP
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Sobre a ANMSP

Missão

Promover profissional, social, ética e culturalmente os médicos de saúde pública, em

colaboração com organismos e associações congéneres nacionais e estrangeiras, de

forma a melhorar a saúde e bem estar da população portuguesa.

Visão

Ser a sociedade científica médica de referência nacional na área da Saúde Pública,

contribuindo para o desenvolvimento contínuo da saúde pública em todas as suas

vertentes.

Valores

Excelência: a ANMSP pauta-se pela melhoria contínua das práticas em Saúde Pública.

Liderança: a ANMSP defende o papel do médico de saúde pública na coordenação de

processos, de projetos e serviços e no desenvolvimento da saúde pública.

Compromisso com os Associados: a ANMSP compromete-se a defender os seus

interesses e a prestar-lhes contas.

Colaboração: a ANMSP privilegia a colaboração com outras sociedades científicas

nacionais e internacionais no sentido de promover o conhecimento científico e as

melhores práticas de Saúde Pública.

Independência: a ANMSP é uma associação independente de entidades partidárias,

económicas ou religiosas.
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Equidade de Género: a ANMSP pretende ser

uma Associação com participação paritária nos

seus Órgãos Sociais, bem como nos eventos

que organiza e apoia.

Ética: a acção dos Órgãos Sociais pauta-se por

elevados padrões éticos.

Órgãos Sociais da ANMSP
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O Congresso Nacional dos Médicos de Saúde Pública (CNMSP) é um evento de cariz

científico organizado pela Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública

(ANMSP).

Subordinado ao tema "O papel do Médico de Saúde Pública no século XXI“, o CNMSP

pretende ser um momento de:

•Diálogo e reflexão sobre temas estruturantes da prática de Saúde Pública e da

organização do trabalho e papel do MSP;

•Translação de conhecimentos, nomeadamente na partilha de boas práticas entre

os MSP e médicos internos de Saúde Pública (MISP) que exercem a sua atividade

em diferentes níveis do sistema de saúde;

•União entre os MSP.

Deste modo, a Comissão Organizadora (CO) do CNMSP optou por centrar o programa

em redor das Operações Essenciais de Saúde Pública (OESP), tal como definidas pela

OMS, procurando encontrar os temas que pudessem trazer mais-valias para os MSP e

MISP no sentido de preparar estes profissionais para os desafios que o presente e o

futuro colocam.

Para esta edição do CNMSP, foram selecionadas quatro OESP:

OESP 1 - Vigilância da Saúde e Bem-estar da população

Com um plenário intitulado "Observar para intervir", pretende-se abordar a

importância da função de Observatório e do diagnóstico de saúde para a definição

de prioridades em saúde e tomada de decisão baseada em evidência, analisando

de que forma a Saúde Pública e os MSP devem ser parte integrante deste

processo. Esta sessão trará a visão dos cuidados de saúde primários, tanto da

Direção Executiva como da Unidade de Saúde Pública (USP), e dos cuidados

hospitalares.
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OESP 2 - Monitorização e Resposta a Riscos e Emergências em SP

De acordo com a evidência científica disponível, as alterações climáticas são um

problema relevante e contemporâneo, sendo importante abordar quais os seus

desafios em termos de vigilância epidemiológica e intervenção na comunidade.

Assim foi definido um plenário intitulado "Vigilância epidemiológica em contexto

de alterações climáticas", de forma a capacitar os MSP. A discussão contará com a

visão e evidências das alterações climáticas, as respostas e funções de uma

instituição de saúde nacional e a experiência da prática da epidemiologia de

campo.

OESP 6 - Governança para a Saúde e Bem-estar

Com este painel, pretende-se demonstrar a importância da integração da visão da

Saúde Pública em todas as intervenções, sejam políticas, planos, programas ou

projetos, que influenciam a vidas das pessoas e o papel que os MSP podem

desempenhar nesta coordenação e integração. Para tal, teremos um plenário

intitulado "Saúde em todas as políticas", que contará com a participação de

representantes de parceiros externos aos cuidados de saúde primários que

desenvolvem processos de elaboração de intervenções em proximidade e a forma

como vêem os MSP como atores fundamentais.

OESP 8 - Estrutura organizacional e financiamento sustentáveis

Este plenário, denominado "Contratualização em Saúde Pública" pretende

abordar a importância da contratualização, como método de governação essencial

na melhoria do desempenho das USP. O financiamento destas necessita de ter em

conta a melhoria das intervenções populacionais, refletindo-se na necessidade de

criar indicadores de outcome e impacto para as atividades realizadas pelas USP. O

plenário contará com um elemento da ACSS com responsabilidades na

contratualização, um representante da Ordem dos Médicos e um MSP com

experiência na contratualização a nível das USP.

.
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Número de Inscritos: 127

Médicos Especialista de Saúde Pública: 55

Médicos Internos de Saúde Pública: 59

Médicos Especialistas de Outras Especialidades: 1

Médicos Internos de Outras Especialidades: 2

Médicos Internos de Formação Geral: 9

Estudantes: 1

Associados: 95

Não associados: 32

Sessões científicas

Oradores: 22 

Moderadores: 5

Relatores: 2

Comissão de Honra: 28 

Comissão Científica: 6

Júri concurso de posters: 3

Concurso de Posters

Submissões: 47

Aceites para exposição: 30, dos quais 5 serão apresentados

Taxa de aceitação: 66%

Áreas temáticas representadas: 9 em 9

Concurso de Fotografias

Submissões: 21

Áreas temáticas representadas: 8 em 9

Comissão Organizadora

Direção da ANMSP: 7 

Associados: 8
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9 de Dezembro 10 de Dezembro

08:30 - 09:00 Abertura do secretariado 09:15 – 09:30 Abertura do secretariado

09:00 - 12:00 Workshop #1
Investigação em Saúde Pública

Workshop #2
Media training e comunicação em 
saúde

Workshop #3
Epidemiologia de campo

09:30 - 10:45 Grupos de Trabalho ANMSP

10:45 - 11:45 Apresentação de posters, incluindo 
coffee-break

11:45 - 13:00 Plenário
Saúde em todas as políticas

12:00 - 13:30 Almoço 13:00 - 14:30 Almoço

13:30 - 14:00 Sessão de abertura 14:30 - 15:45 Plenário
Contratualização em Saúde Pública

14:00 - 15:15 Plenário
Observar para intervir

15:45 - 16:15 Sessão de encerramento, com 
entrega de prémios

15:15 - 15:45 Coffee-break 16:15 - 16:30 Fale com a ANMSP

15:45 - 17:00 Plenário
Vigilância epidemiológica em 
contexto de alterações climáticas

16:30 - 17:30 Assembleia-Geral da ANMSP

17:00 - 17:30 Coffee-break

17:30 - 19:00 Pneumonia: um problema de 
Saúde Pública?
Apresentação de projeto de 
investigação sobre vacina 
antipneumocócica

20:30 - 23:30 Jantar com quiz
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Horário e Local

Dia 9/12, 9:00 - 12:00, Gabinete 4

Formador

Teresa Leão, Escola Nacional de Saúde Pública

Objetivos

1. Contactar com métodos de investigação disponíveis em Saúde Pública para além 

dos classicamente utilizados na investigação epidemiológica, como métodos 

mistos, análise de dados de painel e avaliação económica;

2. Conhecer os passos fundamentais para a divulgação científica, seja em jornais 

com revisão por pares, seja nos media.

Workshop #1 | Investigação em Saúde Pública

Horário e Local

Dia 9/12, 09:00 - 12:00, Auditório

Formador

Débora Miranda, especialista em comunicação em saúde

Objetivos

1. Aprendizagem sobre métodos para uma comunicação efetiva em saúde;

2. Aquisição de técnicas de comunicação em saúde.

Workshop #2 | Media training e comunicação em saúde
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Horário e Local

Dia 9/12, 09:00 - 12:00, Gabinete 5

Formador

Carlos Carvalho, Departamento de Saúde Pública da ARS Norte

Objetivos

1. Reconhecer os vários passos e ser capaz de conduzir a investigação de um surto;

2. Reconhecer o papel dos vários profissionais envolvidos em investigação de surtos;

3. Aprender e utilizar técnicas básicas para análise de dados.

Workshop #3 | Epidemiologia de campo
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Horário e Local

Dia 9/12, 14:00 - 15:15, Auditório

Oradores

Ana Tato, ACeS Grande Porto I - Santo Tirso/Trofa

Inácia Rosa, Unidade de Saúde Pública - ULS Nordeste

Ana Azevedo, Centro de Epidemiologia Hospitalar - Centro Hospitalar Universitário de 

São João

Moderador

Fátima Quitério, Direção-Geral da Saúde

Objetivos

1. Reconhecer a importância do diagnóstico de situação de saúde da população para 

intervenções mais efetivas, eficientes e equitativas;

2. Identificar o impacto do diagnóstico de situação na governação de saúde ao nível 

dos cuidados de saúde primários e dos cuidados hospitalares;

3. Compreender a importância da integração dos parceiros no Diagnóstico de 

Situação e Plano Local de Saúde. 

Plenário | Observar para intervir
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Horário e Local

Dia 9/12, 15:45 - 17:00, Auditório

Oradores

Emanuel Dutra, Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa

Sofia Núncio, Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge

Jonas Brant, Universidade de Brasília

Moderador

Filomena Araújo, Departamento de Saúde Pública e Planeamento da ARS Alentejo

Objetivos

1. Compreender as alterações climáticas em curso e o seu impacto na saúde das 

populações;

2. Conhecer os sistemas de vigilância e medidas de prevenção da introdução de 

vetores;

3. Contactar com experiência de intervenção no surto de Zika no Brasil.

Plenário | Vigilância epidemiológica em contexto de 
alterações climáticas
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Horário e Local

Dia 10/12, 11:45 - 13:00, Auditório

Oradores

Ema Paulino, Ordem dos Farmacêuticos

João Pedro Vieira, Câmara Municipal do Funchal

Aitor Varea Oro, Centro de Estudos de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade de 

Arquitetura da Universidade do Porto

Moderador

Fernando de Almeida, Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge

Objetivos

1. Reconhecer a importância da consideração do impacto na saúde na definição de 

políticas públicas;

2. Constatar a importância da integração da saúde na definição de políticas locais;

3. Contactar com intervenções multisectoriais, nomeadamente habitacionais, para a 

redução de desigualdades em saúde.

Plenário | Saúde em Todas as Políticas
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Horário e Local

Dia 10/12, 14:30 - 15:45, Auditório

Oradores

Ricardo Mestre, Administração Central dos Serviços de Saúde

Rui Capucho, Unidade de Saúde Pública – ACeS Alto Tâmega e Barroso

Nuno Rodrigues, Unidade de Saúde Pública Moinhos – ACeS Oeste Sul

Moderador

Rosa Branca Mansilha, Unidade de Saúde Pública – ACeS Porto Oriental

Objetivos

1. Reconhecer a importância da consideração do impacto na saúde na definição de 

políticas públicas;

2. Constatar a importância da integração da saúde na definição de políticas locais;

3. Contactar com intervenções multisectoriais, nomeadamente habitacionais, para a 

redução de desigualdades em saúde.

Plenário | Contratualização em Saúde Pública
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Horário e Local

Dia 09/12, 17:30 - 19:00, Auditório

Oradores

Filipe Froes, Centro Hospitalar Lisboa Norte/Universidade Nova de Lisboa

Andreia Leite, Unidade de Saúde Pública - Amadora

Moderador

Mariana Carrapatoso, Unidade de Saúde Pública - Tâmeqa II - Vale do Sousa Sul

Explicação da sessão 

A ANMSP, em colaboração com a Pfizer, pretende implementar um estudo

multicêntrico a nível nacional, através das unidades de Saúde Pública, sobre a

cobertura da vacina antipneumocócica nos grupos de risco identificados pela norma

011/2015 da Direção-Geral da Saúde.

Nesse sentido, a ANMSP assumiu a coordenação do estudo, em conjunto com os

Médicos de Saúde Pública, procurando vantagens para todas as partes. Os objetivos

gerais são determinar a cobertura vacinal nos grupos de risco explicitados na norma e

identificar possíveis determinantes de menor adesão por parte dos profissionais de

saúde e/ou utentes com indicação para a administração da vacina.

Sessão promovida pela 

Pneumonia: um problema de Saúde Pública?
Apresentação de projeto de investigação sobre vacina 

antipneumocócica
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Horário e Local

Dia 10/12, 09:30 - 10:45, diversos espaços do evento

Grupos de Trabalho da ANMSP e respetivos coordenadores

Vacinação, Ricardo Mexia

Contratualização em Saúde Pública, Sofia Silva Rocha

Organização dos Serviços de Saúde Pública, Hugo Esteves 

Prevenção e Controlo do Tabagismo, Rita Filipe

Sistemas de Informação em Saúde Pública, Duarte Vital Brito

Explicação da sessão

Nesta sessão, o CNMSP pretende ser uma oportunidade para um contacto e reflexão

alargados entre os elementos que integram os Grupos de Trabalho da ANMSP e a

comunidade de MSP nacionais, de forma a potenciar o trabalho desenvolvido e as

recomendações que possam ser emitidas.

Grupos de Trabalho ANMSP

Horário e Local

Dia 10/12, 16:15 - 16:30, Foyer

Explicação da sessão

Esta sessão pretende ser um espaço de auscultação dos MSP, associados da ANMSP ou

não, sobre o que estes pensam ou esperam da Associação e quais os aspetos em que

esta os pode auxiliar.

Fale com a ANMSP
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Horário e Local

Dia 10/12, 16:30 - 17:30, Auditório

Ordem de Trabalhos

1. Aprovação da Ordem de Trabalhos

2. Aprovação da proposta de Ata da última Assembleia Geral

3. Apresentação, discussão e aprovação do Plano de Atividades e Orçamento 2020

4. Analise da actual situação da Saúde Pública

5. Outros Assuntos

Destinatários

A participação na Assembleia-Geral da ANMSP é limitada aos seus associados.

Nota: Caso não esteja reunido o quórum necessário para iniciar a Assembleia-Geral à

hora agendada, esta terá início 30 minutos mais tarde, com qualquer número de

associados.

Assembleia-Geral da ANMSP
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Aitor Varea Oro

Aitor Varea Oro (València, 1981) é arquiteto (2008) e doutor (2015) pela Universitat

Politécnica de València (UPV), com formação em Técnicas de Investigação Social

(Metodologias participativas) e Sistemas de Informação Geográfica. A sua atividade visa

produzir conhecimento útil para a redução das desigualdades sociais, tanto a partir do

trabalho de base cidadã como do encurtamento das distâncias entre a sociedade civil e

as instituições.

Este trabalho tem sido desenvolvido a partir da academia (bolseiro na UPV entre 2007

e 2011; investigador visitante no Instituto de Sociologia entre 2014 e 2015;

investigador no MDT-CEAU-FAUP desde 2017), do trabalho com o poder público

(Ajuntament de València, Câmara Municipal do Porto) e do terceiro setor (com o tecido

associativo e, desde 2016, a partir do programa Habitar Porto). Atualmente coordena o

Programa Ponte, que visa criar habitação de qualidade e a custo justo articulando os

vários envolvidos na reabilitação das ilhas do Porto.

Ana Azevedo

Ana Azevedo nasceu em 1975 em Valadares, Vila Nova de Gaia.

Licenciada em Medicina (1999), Doutorada em Medicina (2006) e

Assistente Hospitalar de Medicina Interna (2007), é Professora

Auxiliar de Epidemiologia na Faculdade de Medicina do Porto (FMUP)

desde 2007 e dirige o Centro de Epidemiologia Hospitalar do Centro

Hospitalar de São João desde 2012.

Interessa-se pela epidemiologia hospitalar, investigação em segurança do doente e

outcomes de saúde, e epidemiologia clínica em geral. Tem mais de 150 publicações

científicas em extenso em revistas internacionais, com mais de 1000 citações.
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Ana Tato

Ana Maria Fernandes Tato Aguiar é licenciada em Medicina e Cirurgia,

pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto.

Assistente Graduada Sénior da carreira médica de Saúde Pública desde

2001 foi colocada no, então, Centro de Saúde da Trofa, da

Administração Regional de Saúde do Norte (ARSN). Exerceu o cargo de

Coordenadora da Comissão Distrital de Luta contra a Sida do Porto,

entre 2000 e 2005 e foi formadora da ARSN´. Entre 2008 e 2011 foi nomeada pela

ARSN tutora para a área da Saúde Pública nos Centros de Saúde, dos alunos do 5.º ano

da Escola Superior de Saúde da Universidade do Minho. Em 2010 integrou o grupo de

trabalho do Departamento de Saúde Pública para a área da Comunicação em Saúde,

que elaborou um programa de formação para profissionais dos Serviços de Saúde

Pública da Região Norte, em parceria com o Curso de Ciências da Comunicação, da

Universidade do Minho.Frequentou e concluiu o Curso GPS, Gestão de Saúde de

Proximidade da AESE, Escola de Direção e Negócios, destinado a dirigentes dos

Cuidados de Saúde Primários, em 2010.

Em 23 de outubro de 2012 foi nomeada Diretora Executiva do ACES Grande Porto I,

Santo Tirso/Trofa, da ARSN, cargo que mantém até à data.
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Andreia Leite

Médica Interna de formação específica em Saúde Pública na Unidade

de Saúde Pública do Agrupamento de Centros de Saúde da Amadora e

Professora Auxiliar Convidada na Escola Nacional de Saúde Pública,

Universidade Nova de Lisboa. Estudou Medicina na Faculdade de

Medicina de Lisboa e é mestre em Bioestatística pela Faculdade de

Ciências da Universidade de Lisboa.

Doutorou-se, em 2018, na London School of Hygiene and Tropical Medicine, onde

trabalhou com o grupo de Electronic Health Records, em parceria com a Public Health

England. O seu projeto de doutoramento focou-se na segurança de vacinas e registos

eletrónicos de saúde, em particular nos métodos utilizados para identificar efeitos

adversos a vacinas com recurso a estes dados. É autora de vários artigos e

apresentações nesta área.
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Bernardo Gomes

Bernardo Luís Mateiro Gomes ingressa na Faculdade de Medicina da

Universidade do Porto em 2001, com participação activa na vida

associativa durante o curso. Conclui a Formação Específica em Saúde

Pública, tendo pós-graduações em Medicina do Trabalho e Medicinado

Viajante. No currículo constam cursos na área da epidemiologia das

doenças transmissíveis e estatística, assim como publicações na área

de saúde pública.

Recentemente, assumiu funções como revisor em revistas científicas.Trabalha no

Agrupamento de Centros de Saúde Entre Douro e Vouga I e na Área Funcional da

Vigilância Epidemiológica do Departamento de Saúde Pública da Administração

Regional de Saúde do Norte. Actualmente trabalha na área da tuberculose prisional. É

docente convidado na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e palestrante

habitual na área da epidemiologia de campo, epidemiologia de doenças transmissíveis e

planeamento. Escreve regularmente na rede social Twitter sobre temáticas da saúde,

publicando com alguma frequência em revistas digitais e jornais de circulação nacional,

nomeadamente em colaboração com profissionais de outras áreas.
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Carlos Carvalho

Carlos Carvalho é médico especialista em saúde pública e

epidemiologista de campo. Exerce a sua atividade no Agrupamento de

Centros de Saúde do Tâmega II – Vale do Sousa Sul, no Departamento

de Saúde Pública da Administração Regional de Saúde do Norte, onde

coordena desde janeiro de 2018 a equipa regional do Programa Nacional

para a Tuberculose (PNT), e na Direção-Geral da Saúde, onde é adjunto

da Diretora do PNT desde fevereiro de 2018.

Concluiu em 2013 o programa “European Programme for Intervention Epidemiology

Training” (EPIET) na Public Health England, em Londres. Colaborou com a Organização

Mundial da Saúde na resposta internacional aos surtos de gripe A(H7N9) na China e

infecção pelo Middle-Eastern Respiratory Syndrome (Genebra, abril/maio 2013) e na

resposta à epidemia de ébola na África Ocidental (Conacri, abril/maio 2015).

Exerce funções como professor auxiliar convidado no Departamento de Estudo das

Populações do Instituto de Ciências Biomédicas de Abel Salazar - Universidade do

Porto, onde está a desenvolver a sua tese de doutoramento no tema “avaliação do

sistema de vigilância epidemiológica de tuberculose em Portugal”.

Emanuel Dutra

Emanuel Dutra doutorou-se em meteorologia na Universidade de

Lisboa em 2011. Nesse ano ingressou no Centro Europeu de Previsão

do Tempo a Médio Prazo em Inglaterra. Desde 2017 é investigador na

Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e Instituto Dom Luiz.

Ao longo da sua carreira de investigação tem desenvolvido vários

trabalho nas áreas da representação processos de superfície em

modelos numéricos de previsão do tempo e clima, hidrologia de larga-escala,

predictabilidade atmosférica, monitorização e previsão de secas e variabilidade

climática.
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Firmino Machado

Firmino Machado, nasceu em Viana do Castelo, em 1989. É Mestre em

Medicina (Escola de Medicina – Universidade do Minho), Mestre em

Estatística (Escola de Ciências – Universidade do Minho), Mestre em

Gestão de Unidades de Saúde (Escola de Economia e Gestão –

Universidade do Minho), Pós-graduado em Análise Psicométrica de Dados

(Faculdade de Psicologia – Universidade do Porto),

Doutorado em Saúde Pública (Faculdade de Medicina – Universidade do Porto).

Adicionalmente, realizou o programa de investigação clínica de dois anos Clinical

Scholars Research Training (Harvard Medical School).

Atualmente, desempenha as seguintes funções:

•Médico interno de Saúde Pública (4º ano) no ACeS Porto Ocidental;

•Consultor da Organização Mundial de Saúde - European Centre for Environment

and Health (construção de perfis de representação gráfica de desigualdades

ambientais);

•Docente Assistente Convidado da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto

(ensino de Epidemiologia a alunos de Medicina);

•Investigador do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto (investigação

na área das doenças não transmissíveis);

•Diretor e formador em estatística da empresa SpeedStatistics.

Orientou 4 teses de Mestrado, publicou 23 artigos científicos (indexados na Pubmed), e

recebeu seis primeiros prémios em congressos científicos.
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Guilherme Gonçalves

Professor associado no ICBAS/UP (desde 2008) onde dirige o

Laboratório de Saúde Comunitária. Licenciou-se em Medicina e Cirurgia

pela Faculdade de Medicina do Porto em 1982. Entre 1986 e 2008

desempenhou funções na Carreira Médica de Saúde Pública, tendo

progredido por concursos públicos pelos graus/categorias de Interno,

Assistente, Consultor e Chefe de Serviço.

Em 1992 obteve o grau de Master of Science (MSc) in Epidemiology na London School

of Hygiene and Tropical Medicine. Na mesma escola, obteve o grau de Doctor of

Philosophy (PhD) em 1996. A convite do Diretor, trabalhou no Instituto Gulbenkian de

Ciência, entre 01-10-2004 e 31-01-2006. Em Fevereiro de 2008, foi aprovado nas

provas públicas para o título de Agregado. Foi docente convidado (em tempo parcial)

na Faculdade de Medicina/UP (1986-2001) e no ICBAS/UP (2006-2008). Tem sido

regente de unidades curriculares de Epidemiologia, Saúde Comunitária e Saúde Pública,

participando também no ensino prático das mesmas. Foi membro do Conselho

Científico do ICBAS entre 2010 e 2014.

É autor ou co-autor de mais de 50 artigos científicos publicados em revistas científicas

indexadas (Medline, Scopus, WOS). É co-autor de um livro e de capítulos noutros dois

livros, tendo também publicado artigos em revistas internacionais online e em revistas

portuguesas. É sócio fundador da ANMSP e da APE. Em Setembro de 2002, a OMS

atribuiu-lhe um “Certificate of Appreciation” … “for your contribution to the success of

poliomyelitis eradication efforts in your country and in the European region”. Recebeu

dois “Louvores” de Ministros da Saúde (Publicados em DR) por estudos desenvolvidos na

área da vacinação.
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Inácia Rosa

Maria Inácia Rosa, Licenciada em Medicina pela Faculdade de medicina

da Universidade de Coimbra em Julho de 1983. Inscrita na ordem dos

médicos secção regional do centro nº 27779. Especialista em Saúde

Pública desde Fevereiro de 1992. Assistente Graduada Sénior da Unidade

de Saúde Pública do Nordeste desde 2009. Delegada Concelhia de

Saúde de Macedo de Cavaleiros desde 1994.

Orientadora de formação de Internos do Internato Complementar de Saúde Pública

desde 1998. Orientadora na área de Saúde Pública de Médicos do Internato Geral desde

1999.

Delegada de Saúde/Coordenadora da USP da ULSNE desde Janeiro de 2014. Colaborou

em vários trabalhos e projectos de investigação na área da Saúde Pública. Participou

em colóquios, seminários e workshops promovidos pelos Serviços de Saúde e por

outras instituições.
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Rosa Branca Mansilha

Licenciada em Medicina pela Faculdade de Medicina do Porto em 1995

e Especialista em Saúde Pública desde 2002. Em 2012 foi nomeada

delegada de saúde e é assistente graduada desde 2015. Entre 2006 e

2009 integrou a equipa regional do programa de prevenção e

tratamento do tabagismo da ARS Norte, tendo concluído, em 2008, o

“Master en tabaquismo”, pela Universidade de Cantábria.

Entre 2008 e 2011 exerceu funções no Departamento de Saúde Pública (DSP) da ARS

Norte, integrando várias equipas: Programa Regional de Prevenção e Controlo da

Infeção VIH/SIDA, Plano de Contingência Regional para as Ondas de Calor, Programa de

Saúde Escolar e Programa Nacional de Promoção da Saúde Oral. Entre 2010 e 2011 foi

responsável pela área da promoção e proteção da saúde. Em dezembro de 2011

assumiu funções na USP do ACES Porto Oriental. É diretora do internato médico de

saúde publica, da zona norte, desde outubro 2017. É sócia da associação portuguesa de

epidemiologia, da associação nacional de médicos de saúde pública e do sindicato dos

médicos do norte.

Rui Capucho

Rui Capucho é Especialista em Saúde Pública desde 2013 a exercer

funções na USP do ACES Alto Tâmega e Barroso, sito em Chaves e

na área funcional de vigilância epidemiológica do DSP da ARS Norte,

responsável regional pelos programas de vigilância da doença dos

legionários e gripe sazonal. É também vogal médico do Conselho

Clínico e de Saúde do ACES Alto Tâmega e Barroso de 2013 a 2018.

Membro do Conselho Regional Norte da Ordem dos Médicos.
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Teresa Leão

Médica, licenciada em 2010 na NOVA Medical School. Mestre em Saúde

Pública desde 2015 e doutorada em Saúde Pública desde 2019 pela

Universidade NOVA de Lisboa. Completou a formação específica em

Saúde Pública em 2019, realizada na Unidade de Saúde Pública da

Unidade Local de Saúde de Matosinhos. É professora auxiliar convidada

na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, e leciona também

na Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade NOVA de Lisboa.

Tem vindo a realizar investigação nas áreas de desigualdades socioeconómicas em

saúde e de avaliação económica de políticas sociais e de saúde, sendo autora de várias

publicações em jornais com revisão por pares.



Concurso de Posters

Regras gerais

A submissão de resumos fez-se unicamente através da plataforma disponibilizada no

site da ANMSP. O apresentador do póster, indicado aquando da submissão do resumo,

deverá estar inscrito no CNMSP.

Os posters expostos no CNMSP deverão ter cumprido as seguintes regras:

•Estar escrito em língua portuguesa;

•Abordar, pelo menos, uma das áreas temáticas definidas pela Comissão

Organizadora;

•Apresentar conteúdo original;

•Não incluir membros da Comissão Científica ou elementos do Júri.

Todos os resumos foram, anonimamente, avaliados pela Comissão Científica do

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

não sendo a sua decisão passível de recurso.

Os 5 posters com melhor avaliação dos seus resumos serão apresentados ao júri. A

atribuição do prémio ao melhor poster, sendo a decisão da inteira responsabilidade da

Comissão Científica/Júri do CNMSP, não é passível de recurso, e é baseada na

pontuação atribuída ao resumo e à apresentação.

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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Seleção dos resumos submetidos

Foi aplicada uma grelha de classificação segundo critérios pré-definidos, tendo

apenas sido selecionados os resumos com pontuação igual ou superior a 10 pontos.

Os critérios pré-definidos dividiram-se em gerais e específicos. Os critérios gerais

(máximo de 8 pontos) tinham em conta a clareza e resumo da escrita. Os critérios

específicos (máximo de 12 pontos) responderam a questões em cada secção do

resumo. O valor final resultou do somatório da pontuação atribuída nos critérios

gerais e específicos, de acordo com a respetiva ponderação. Os resumos submetidos

que não seguiram as normas e regras definidas foram automaticamente recusados.

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

Para mais detalhes sobre o concurso de posters acedo ao site.
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https://www.anmsp.pt/cnmsp2019resumos
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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 um 
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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Regras gerais

A submissão de fotografias fez-se unicamente através da plataforma disponibilizada

no site da ANMSP, sendo possível cada participante apresentar até 2 fotografias por

área temática.

As fotografias expostas no CNMSP deverão ter cumprido as seguintes regras:

•Ser submetida em formato digital;

•Ser representativa de atividades ou documentos de Saúde Pública;

•Mencionar a(s) área(s) temática(s) a que corresponde;

•Identificar o(s) autor(es) e/ou fiéis depositários de repositório ou espólio;

•Ser acompanhada de uma memória descritiva.

A submissão de fotografia esteve aberta a todos os colegas e profissionais de Saúde

Pública, não requerendo inscrição no CNMSP.

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

Direitos de Propriedade Intelectual

A submissão de fotografia ao Concurso “Um olhar sobre a Saúde Pública” implica a

autorização expressa dos concorrentes de cedência das imagens para figurarem no

repositório da ANMSP e para reprodução nos Órgãos de Comunicação Social,

Catálogos e outros documentos considerados pertinentes para a organização no

âmbito do CNMSP.
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Exposição de fotografia no CNMSP

A exposição da fotografia terá lugar durante o CNMSP, estando as fotografias dispostas

pelo foyer.

Cada fotografia estará acompanhada por uma memória descritiva onde constam o

título, autor, local, motivo fotografado, data do registo fotográfico e a sua

proveniência.

Seleção da fotografia vencedora

A atribuição de melhor fotografia será realizada por votação direta dos participantes

do CNMSP, através de questionário a divulgar. A votação decorrerá entre as 12h00 de

dia 9/12 e as 14h30 de dia 10/12.

Apenas se habilitam a vencer o concurso de fotografia os concorrentes inscritos no

CNMSP.

Prémio melhor fotografia

Curso de fotografia digital, com duração de 66 horas, ministrado pelo Instituto

Português de Fotografia.

Para mais detalhes sobre o concurso de fotografia “Um olhar sobre a Saúde Pública“, 

acedo ao site.

https://www.anmsp.pt/cnmsp2019fotografia
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ID Título Autor Área Temática
1 O futuro com ODS Catarina Gouveia Desigualdades e promoção da saúde

2 Um bem escasso reduzido a nada Joana Cardoso Desigualdades e promoção da saúde

3 Sessão de nutriçao - Programa da 
UNICEF

Marlene Cardoso Desigualdades e promoção da saúde

4 Vontade em aprender Joana Cardoso Desigualdades e promoção da saúde

5 Programa alimentar da UNICEF Marlene Cardoso Genómica, nutrição e doenças 
crónicas

6 Os registos Marlene Cardoso Monitorização da saúde da 
população

7 A importância dos registos clínicos Joana Cardoso Monitorização da saúde da 
população

8 Juntos por um Fim Común: Dar 
Mais Vida à Vida!

María Jesús Rodríguez 
Blanco 

Organização dos serviços de saúde

9 De olhos postos no futuro Carla Ribeiro da Silva Saúde ambiental e urbanismo

10 Água - um bem essencial à vida Joana Cardoso Saúde ambiental e urbanismo

11 Nova Deli: uma emergência de 
saúde pública 

Luísa Reina Saúde ambiental e urbanismo

12 Towards smoke-free cities Ana Beatriz Nunes Saúde: qualidade, avaliação e 
política

13 Campanha de vacinação em massa Joana Cardoso Vacinação

14 Campanha de Vacinação Marlene Cardoso Vacinação

15 Data-Culture Integration Vasco Ricoca Peixoto Vigilância epidemiológica de doenças 
infeciosas

16 A Importancia da Higiene de Mãos 
no Pessoal da Saúde

María Jesús Rodríguez 
Blanco 

Vigilância epidemiológica de doenças 
infeciosas

17 SOS Public Health Carla Ribeiro da Silva Vigilância epidemiológica de doenças 
infeciosas

18 Campanha de vacinação em massa Joana Cardoso Vigilância epidemiológica de doenças 
infeciosas

19 Laboratório Marlene Cardoso Vigilância epidemiológica de doenças 
infeciosas

20 Um admirável Mundo novo Carla Ribeiro da Silva Vigilância epidemiológica de doenças 
infeciosas, Genómica, nutrição e 
doenças crónicas

21 Uma viagem no tempo - do 
Regulamento Sanitário Internacional 
ao Regulamento Geral de Sanidade 
Marítima

Juan Rachadell
Nuno do Amparo

Vigilância epidemiológica de doenças 
infeciosas, Monitorização da saúde 
da população
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Horário e Local

Dia 9/12, 20:30 - 23:30, Melia Ria Hotel & Spa

Explicação da sessão

O quiz consistirá num jogo por equipas (cada uma com cerca de 5 elementos), onde

os elementos de cada equipa serão desafiados a responder a perguntas relativas a

temas de Saúde Pública.

Prémio

Surpresa, a revelar no momento.

Jantar com Quiz



Parcerias 37



Informações Gerais 38

Carro

A1 - Do Porto: Saída 16 para A25 -> Saída 3 para Aveiro -> virar à esquerda para

N109 Figueira da Foz -> continuar pela esquerda -> Rotunda: 2ª saída para Alameda

Silva Rocha -> Rotunda: 1ª saída para Avenida Central -> Rotunda: 3ª saída para Cais

da Fonte Nova

A1 - De Lisboa: Saída 15 para N235 -> Saída para Aveiro Sul -> Rotunda: 4ª saída

para Rua Doutor Mário Sacramento-> Rotunda: 1ª saída -> virar à direita para Av. de

Oita -> virar à direita para R. Sebastião de Magalhães Lima -> virar à esquerda para

Rua Manuel J. Braga Alves -> Rotunda: 2ª saída para Cais da Fonte Nova

Comboio

Linha do Norte até à Estação Ferroviária de Aveiro (a 700 metros de Centro de

Congressos de Aveiro)

Como chegar

Centro de Congressos de Aveiro

Cais da Fonte Nova, 3810 - 200 Aveiro.

Localização
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Legenda

Estacionamento gratuito

Estacionamento pago

Estacionamento eventualmente gratuito

Estacionamento

Centro de Congressos 
de Aveiro
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CNMSP

cnmsp@anmsp.pt

ANMSP

Presidente (Ricardo Mexia):presidente@anmsp.pt

Secretária-geral (Ana Beatriz Nunes):geral@anmsp.pt

Tesoureira (Clarisse Martinho): tesouraria@anmsp.pt

Contactos

www.anmsp.pt/cnmsp2019

@anmsp

@ANMSP2016

Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública

Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública

Não deixe de usar os hashtags #CNMSP2019 #SaúdePúblicaPT #SaúdePúblicaXXI e

#ANMSP quando partilhar os momentos mais importantes do CNMSP nas suas redes

sociais.

.

Redes  Sociais

mailto:cnmsp@anmsp.pt
mailto:presidente@anmsp.pt
mailto:presidente@anmsp.pt
mailto:presidente@anmsp.pt
http://www.anmsp.pt/cnmsp2019
https://www.facebook.com/anmsp
https://twitter.com/ANMSP2016
https://www.linkedin.com/company/anmsp---associa%C3%A7%C3%A3o-nacional-dos-m%C3%A9dicos-de-sa%C3%BAde-p%C3%BAblica/
https://www.youtube.com/channel/UC9JcoUxqPiBRzUWBcna3qIQ


Comissão Científica e Júri

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
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