
10ª Edição do Programa de Doutoramento em Saúde Pública

 Lista de Temas de Investigação Preferenciais 

Especificamente, para esta edição, nomeiam-se os seguintes temas: 

1. Avaliação da insegurança alimentar em Portugal e a sua associação com doenças

cronicas e consumos em saúde.

2. Avaliação de ansiedade e depressão em Portugal e a sua associação com doenças

cronicas e consumos em saúde.

3. Avaliação do impacto de tecnologias, programas e políticas de saúde.

4. Cidades Saudáveis: dinâmica e avaliação.

5. Dependência do álcool e outras substâncias e comportamentos

obsessivos/compulsivos.

6. Desigualdades em saúde e no acesso/utilização dos cuidados de saúde

7. Determinantes de morbilidade e mortalidade em idosos não institucionalizados.

8. Doenças cardiovasculares - avaliação do burden destas doenças, avaliação de

resultados/outcomes; impacte de políticas de saúde.

9. Epidemiologia Clinica.

10. Epidemiologia do cancro.

11. Epidemiologia espacial.

12. Evolução e determinantes das readmissões hospitalares em Portugal.

13. Implementação de care pathways.

14. Informação, gestão do conhecimento e estratégias de comunicação na mudança de

comportamento e promoção da saúde.

15. Lesões ligadas ao surf.

16. Literacia em Saúde e estilos vida saudáveis.

17. Metodologias de custeio top-down em estimativas de base populacional.

18. Presente e futuro da medicina de precisão em Portugal e na UE - um estudo de ciência

e ética.

19. Prevenção da obesidade infantil e promoção do bem-estar da família.

20. Qualidade e Segurança do doente - identificação e caracterização de riscos,

implementação de práticas de avaliação e melhoria; custos associados.

21. Relação entre volume de cuidados prestados e resultados em saúde.

22. Relações trabalho/ saúde (doença) em hospitais e outras unidades de saúde.

23. Saúde Digital - o papel da ética e dos direitos humanos em avaliação de tecnologias em

saúde.

24. Segurança rodoviária; opiniões e comportamentos. Um estudo focado nos acidentes,

velocidade, álcool e fadiga.

25. Tuberculose: demora até ao diagnóstico e rastreio de contactos.


