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Editorial
 
No passado dia 19 de Junho foi apresentado na Fundação Calouste Gulbenkian oRelatório da Primavera
2018 – Meio caminho andado, o qual consiste num exercício de análise da governação da saúde que se
tenta basear, de forma isenta, na melhor evidência disponível.

 Os autores deste relatório analisam, no primeiro capítulo, as políticas de saúde implementadas nos últimos
anos. Debruçam-se sobre a reforma dos cuidados de saúde primários, sobre as necessidades ao nível dos
cuidados continuados, e sobre os “crónicos” problemas dos cuidados hospitalares. Dedicam também uma
parte importante da análise às políticas implementadas e por implementar na Saúde Pública, já que é a
sa úde pública  de hoje que g a r a nte a  sa úde e sustenta bilida de futur a s do Serviço Nacional de
Saúde.

 Nos diversos capítulos que se seguem expõem-se o aumento de nascimentos pré-termo, as taxas elevadas e
crescentes de cesarianas e episiotomias, as taxas de infeções associadas aos cuidados de saúde e de
resistência aos antimicrobianos, e as desigualdades na despesa com medicamentos, entre outros. 

 A par com este exercício de caracterização e análise os diversos temas que compõem o relatório, os autores
apontam um conjunto de recomendações que intentam sugerir uma orientação para o meio caminho que
falta andar.

  
Paulo Sousa,

 
Direção APPSP

O que aconteceu
 

 Relatório Primavera 2018: 
 O relatório anual do Observatório Português

dos Sistemas de Saúde discute as medidas
tomadas até ao momento para a melhoria da
saúde em Portugal e discute, por entre os 7
capítulos que o constituem, as medidas com
maior potencial para o fazer com efetividade e
elevada custo-efetividade. 

 Ver mais 

 

 Saúde pública baseada na evidência
 Goerge et al. Approaches for improving

and sustaining community health
programmes 

 A compreensão das comunidades, das
intervenções e da evidência, humility and
humanity-based, são essenciais para melhor
ajustar as questões de investigação, os

http://appsp.org/site/assets/files/1188/newsletter_8.pdf
http://opss.pt/relatorios/relatorio-de-primavera-2018/
http://opss.pt/relatorios/relatorio-de-primavera-2018/
https://gh.bmj.com/content/3/3/e000811?utm_source=marketing_email&utm_medium=email&utm_campaign=bmjgh&utm_content=monthly&utm_term=july


objetivos de intervenção e adequar a
evidência às comunidades-alvo. Ver mais 

O que vai acontecer
 

 XIII Congresso da Associação
Portuguesa de Epidemiologia

 Decorrerá em Lisboa, sob o
tema "Epidemiologia em um Contexto
Global”, de 11 a 14 de setembro.

 Ver mais 

 

 EuroEpi 2018
 O Congresso Europeu de Saúde Pública

decorrerá de 28 de novembro a 1 de
dezembro em Liubliana. Os sócios da APPSP
têm desconto na inscrição. 

 Ver mais 

 
 

  
 
I Jornadas Alto Alentejo Contra a
Violência 

O Gabinete de Apoio à Vítima da APAV Alto
Alentejo Oeste promove no dia 12 de Outubro
a discussão e reflexão do apoio a vítimas de
crime e da prevenção da vitimação e da
violência. Ver mais 

 

 Formação qualidade do ambiente
interior

 O curso tem como objetivo dotar os
participantes do conhecimento sobre
«Qualidade do ar interior», «Conforto
térmico», e «Avaliação dos níveis de
iluminância». Decorrerá no INSA-Lisboa de
22 a 24 de outubro de 2018.

 Ver mais 
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LIXO não é a nossa praia 
  

Em vários pontos do país surgem iniciativas que tentam levar os veraneantes a contribuir para um ambiente
mais limpo. Por exemplo, no Porto, a LIXO não é a nossa praia é uma das organizações que organiza ações
de limpeza nas praias, não tendo apenas como objetivo limpar mas também sensibilizar a
população. No entanto, não precisamos de compromissos em eventos de social media para contribuir. Além
do hábito de não sujar, podemos facilmente ajudar  a limpar o que o mar traz a mais. Estes são pequenos
passos que podem contribuir para um planeta um pouco mais limpo, e uma população mais consciente. 

  
Ver o evento

Momento de análise

Em Portugal o consumo de tabaco mata 11 mil pessoas por ano, o que corresponde a uma pessoa
em cada 50 minutos. O tabaco condiciona ainda a perda 240 mil anos de vida saudável em cada ano, porque
acresce morbilidade à equação.

  
 Apesar de as consequências do tabaco serem conhecidas há mais de meio século, a prevalência de fumo
diário tem-se mantido estável nos últimos anos. Os homens fumam menos, mas as mulheres têm vindo
a fumar mais. E se os homens menos escolarizados são os que mais fumam, neste momento as mulheres
com maior escolarização são as que fumam mais. (Leite et al., 2018)

  
 O consumo de tabaco inicia-se geralmente na adolescência. (Mayhew et al, 2000) Um estudo, de Alves et al.
(2016), demonstrou que os adolescentes com pais fumadores, especialmente as raparigas com
mães fumadoras, têm maior risco de se tornar fumadores diários. A mesma autora, encontrou
num estudo recente, ainda não publicado, que ter ambos os pais fumadores aumenta o risco de os
adolescentes experimentarem fumar, e de se tornarem fumadores diários, após a
experimentação.

  
 Esta evidência é fundamental para alimentar políticas e programas de prevenção de tabagismo. É também
fundamental advogar a implementação de medidas custo-efetivas. A Organização Mundial de Saúde
recomenda como best buy s  o aumento das taxas e do preço dos produtos de tabaco, a proibição
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completa de fumo em espaços de trabalho e espaços públicos fechados, a proibição
de patrocínio de eventos ou de publicidade aos produtos de tabaco por parte da indústria
tabaqueira, e a implementação de campanhas de m a ss m edia  efetivas que alertem a população contra
as consequências do tabagismo. (OMS, 2017)

 No entanto, no nosso país a implementação destas medidas é ainda incipiente: o preço do tabaco
é ainda um dos mais baixos da Europa ocidental e as proibições de fumo em locais públicos ainda contêm
inúmeras exceções que invalidam a sua efetiva implementação. Um estudo recente observou que os
adolescentes vêm frequentemente fumar junto ao portão das escolas, nos cafés e nos
bares, sendo-lhes também muito fácil adquirir tabaco em máquinas de venda e junto ao
vendedor  (Leão et al, 2018, preparação para publicação). Adiciona-se a esta inefetiva implementação de
políticas, o facto de as campanhas de mass media parecerem ignorar os princípios-base de marketing social,
nomeadamente os que dizem respeito ao pré teste dos materiais para análise e (re)ajuste ao público-alvo.

  
 Importa, assim, avaliar estas políticas implementadas, e importa advogar pela adopção das
políticas mais efetivas, e a uma consistente implementação. Importa, por isso, continuar a
investigar e a debater este assunto, para que haja massa crítica que oriente o decisor político e exija dele o
que é mais efetivo. Isto poderá trazer melhor saúde e reduzir os gastos do nosso Estado.

  
[estas notas provêm dos dados apresentados na conferência "A Epidemia do Tabagismo em Portugal: pistas para a
compreensão" decorrida em Lisboa, no dia 29 de junho; os autores que os apresentaram estão referenciados no
texto.]

  
Teresa Leão
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