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População Portuguesa 

 



Natalidade 



Mortalidade Infantil 



Esperança de vida 



Apreciação do Estado de Saúde 

 



Apreciação do Estado de Saúde 

 





Carga Global da Doença 



Hipertensão Arterial 

 



Consumo de Tabaco 



Excesso de Peso 



• Em Portugal, uma em cada três crianças tem 
excesso de peso.  

 

• A par com Grécia, Itália e Espanha, mais de 
30% das crianças portuguesas entre os 7 e os 
9 anos de idade apresenta excesso de peso, 
sendo que destas cerca de 13% evidenciam 
obesidade (2017). 



Consumo de Álcool  

 



Óbitos Atribuíveis ao Tabaco 



Óbitos Atribuíveis ao Tabaco/ Causas 
da Morte 

 



Carga Global da Doença 

 



Carga global da doença 



Consumo de Tabaco na Adolescência 



Consumo de Tabaco na Adolescência 

 



Consumo de Tabaco ao Longo da Vida 



Consumo de Tabaco 



HÁBITOS ALIMENTARES ( Masc) 



HÁBITOS ALIMENTARES ( Fem) 



Exercício Físico 



Tumores Malignos 

 



Hepatite B 

 



Hepatite C 



Infeção VIH, SIDA e Tuberculose em Portugal 

• Em Portugal, um terço dos infetados pelo 
VIH/Sida tem menos de 30 anos.  

 

• Estudo da Universidade de Lisboa apresentado 
em janeiro 2018 revela que os jovens da 
região Norte e das Ilhas são os que revelam 
maior desconhecimento sobre as formas de 
transmissão da doença 

 



Estudo 

• Cerca de 97% dos jovens portugueses entre os 18 e os 
24 anos sabem que podem ficar infetados pelo 
VIH/Sida se tiverem relações sexuais desprotegidas, 
mesmo que seja só uma vez, e quase todos (94%) têm 
noção que uma pessoa pode parecer muito saudável e, 
ainda assim, ter o vírus.  

• Estão genericamente bem informados, mas o 
conhecimento nem sempre é sinónimo de prudência. A 
verdade é que mais de 60% assumem ter relações sem 
preservativo. 

Universidade de Lisboa (UL). 



Infeção VIH, SIDA e Tuberculose em Portugal 
 

• Entre 1983 e 2015 - total acumulado de HIV– 54498 

• Desde 1999 - tendência decrescente no número de 
novos casos de infeção por VIH 

 

 

• 2008- Aumento do número de novos casos.  

• 2015 - Foram diagnosticados  1 061 novos casos de 
infeção por VIH 



HIV 

• Em Portugal o diagnóstico tardio,  apresenta 
uma taxa preocupante neste indicador. 

• Portugal é o segundo país com mais novos 
casos de infeção por VIH,  



Infeção VIH no ACeS Santo Tirso/Trofa 



Tuberculose 



As IST são infeções contagiosas cuja forma mais frequente de transmissão é 
através das relações sexuais (sobretudo vaginais, orais ou anais). 
 
As IST mais conhecidas são: 

VIH/SIDA 
Vírus do Papiloma Humano (HPV) 
Clamídia 
Gonorreia ou blenorragia 
Hepatite B 
Sífilis 
Herpes genital 
Tricomoníase 



• Mais de 2% dos portugueses têm doenças 
sexualmente transmissíveis(2017) 

• Cerca de 2,7% da população portuguesa com 
18 ou mais anos está infetada por chlamydia 
trachomatis e 2,4% tem sífilis 

 

 

• Instituto Ricardo Jorge promove primeiro 
estudo nacional em 2018 



Gravidez na Adolescência 

Em Portugal, no ano de 2010 

•  4 052 adolescentes entre os 13 e os 19 anos 
foram mães  

• 19 151 interrupções voluntárias da gravidez 
em mulheres com idade entre os 15 e os 44 
anos, mas a maioria ocorreu em jovens entre 
os 15 e os 29 anos (55%) 



Gravidez na Adolescência 

• Em 2015 - 2295 nascimentos de mães entre os 
11 e os 19 anos. Em 1980, eram quase 18 mil 

 

O número de interrupções da gravidez (IG)  

• 2015 - 16.028 

• 2016 - 15.959  



Consumo de  Tranquilizantes e 
sedativos na adolescência 



Consumo de Cannabis 



CONSUMO DE CANNABIS EM 
ESTUDANTES 

O consumo de canabinóides é responsável pelo  
desencadeamento ou precipitação de episódios 
psicóticos esquizofreniformes.  

 

É urgente desmistificar a ideia comum de que 
estas substâncias são “drogas leves”, pois  estão 
entre as maiores desorganizadoras mentais, 
sendo tão mais potencialmente lesivas quanto 
menor for a idade da experimentação/consumo. 



CONSUMO OCASIONAL DE RISCO DE BEBIDAS 
ALCOÓLICAS (BINGE DRINKING) 

 



 

 

A SOLUÇÃO ESTÁ NA PREVENÇÃO 

 

 

 

 

Obrigada 


