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Introdução 
Durante um período de 2 anos, Outubro de 1998 a Setembro de 2000, 
decorreu na região norte de Portugal um estudo de incidência de acidentes 
vasculares cerebrais (AVC) e acidentes isquémicos transitórios (AIT), em 
populações urbanas da cidade do Porto e rurais do distrito de Vila Real. Os 
resultados apontaram para uma alta taxa de incidência, podendo estimar-se 
que 28.000 pessoas em Portugal sofriam anualmente um primeiro AVC na 
vida, sendo este número superior nas regiões rurais em comparação com as 
urbanas, 30.500 e 26.900, respectivamente. Este contraste era ainda mais 
marcante a partir dos 65 anos de idade, quase duplicando a taxa de incidência 
nas áreas rurais entre os 75 e 84 anos, 20,2 vs. 10,9 por 1000 por ano. A 
acrescentar às diferentes condições sócio-demográficas, existem factores 
ambientais, meteorológicos e geológicos, bem diferentes nas duas áreas em 
estudo, que podem ser responsáveis pela alta incidência na região e 
simultaneamente pela assimetria urbano/rural.  
 
Objectivos 
Estudar a relação entre factores meteorológicos e geológicos e a ocorrência do
primeiro acidente neurológico na vida, identificando indicadores de risco 
acrescido, numa tentativa de explicar as assimetrias verificadas na distribuição 
espacial da incidência. 
 
Material e Métodos 
Foram usadas várias fontes de informação para obtenção de dados referentes 
à população abrangida, ocorrência de acidentes neurológicos, parâmetros 
meteorológicos, análise química da água e topografia. 
A população alvo foi constituída pelos residentes em 10 freguesias da cidade 
do Porto (n=95.506) e no concelho de Vila Pouca de Aguiar (n=14.997), num 
total de 110.504 indivíduos segundo o Censo de 2001. As ocorrências de 
acidentes neurológicos constavam do registo prospectivo do primeiro AVC ou 
AIT na vida ocorrido durante o período de 1 de Outubro de 1998 a 30 de 
Setembro de 2000 (ACINrpc), num total de 678 ocorrências, 526 no Porto e 
152 em Vila Pouca de Aguiar. 
A informação sobre os parâmetros meteorológicos pertence à série secular do 
Observatório da Serra do Pilar (Porto) e do Observatório de Vila Real (Vila 
Pouca de Aguiar), incluindo os registos diários da temperatura máxima e 
mínima, pressão atmosférica, humidade relativa e precipitação, durante o 
período de 15 de Setembro de 1998 a 15 de Outubro de 2000. Para obtenção 
de registos da composição química da água de abastecimento, recorreu-se 
aos dados registados por rotina pelo Departamento de Hidrogeologia do 
Instituto Nacional de Engenharia, Tecnologia e Inovação - INETI (actual 
Laboratório Nacional de Energia e Geologia – LNEG), relatórios trimestrais dos 
Serviços Municipalizados de Águas e Saneamento do Porto (SMAS) e relatório 
das Águas Douro e Paiva, cujas análises são realizadas à saída do 



  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

reservatório de Nova Sintra – Jovim, no caso do Porto. Para Vila Pouca de 
Aguiar recorreu-se ainda à análise de amostras de água entre 1998 e 2000, 
recolhidas pela Autoridade de Saúde Pública da Sub-Região de Saúde de Vila 
Real, entre Setembro de 1998 e Outubro de 2000. Estas bases de dados 
foram partes integrantes de um Sistema geográfico de informação (SIG) que 
esteve subjacente à análise da distribuição espacial das taxas de incidência de 
ÁVC e AIT e identificação das áreas de alto risco.A partir da análise da 
sazonalidade dos acidentes neurológicos, identificaram-se os factores 
meteorológicos e o “timing” de exposição. Procedeu-se de modo semelhante 
em relação à qualidade química da água, usando com indicador a dureza total. 
Por último analisou-se a associação espacial entre os indicadores de risco e as
áreas de alta incidência de AVC e AIT.  

 
Resultados 
As taxas de incidência de AVC e AIT aumentam com a idade em ambas as 
áreas, aumento mais marcado a partir dos 65 anos, embora sempre superiores
na área rural. Após padronização as taxas eram no período de estudo de 2,8 e 
0,7 por 1000 no Porto e 4,6 e 1,5 por 1000 em Vila Pouca de Aguiar, 
respectivamente para AVC e AIT. A descrição e análise espacial das taxas de 
incidência padronizadas indicou um cluster de alto risco na zona mais 
ribeirinha do Porto (freguesias de São Nicolau, Sé e Miragaia) e nas freguesias 
mais limítrofes de Vila Pouca de Aguiar (Santa Marta da Montanha e Vreia de 
Jales).  
Relativamente à sazonalidade dos AVC, verifica-se um pico de ocorrência no 
Inverno em Vila Pouca de Aguiar e uma redução acentuada de ocorrências no 
Verão no Porto. No estudo dos parâmetros associados à sazonalidade dos 
acidentes neurológicos, a relação foi mais consistente (nas duas áreas) em 
relação à temperatura máxima no dia anterior ao acidente neurológico (AVC e 
AVC isquémico), verificando-se um aumento significativo de ocorrências nas 
24h seguintes a uma exposição ao “frio” - temperatura máxima inferior a 20ºC 
e que o risco relativo de AVC no Porto quintuplicava após uma exposição a 
temperaturas inferiores a 10,7ºC. A ocorrência de acidentes neurológicos não 
estava associada de forma consistente aos outros parâmetros. Por outro lado 
verificou-se uma relação inversa entre a incidência de AVC e AIT e a dureza 
total da água. Nas áreas de risco elevado, freguesias de Sé e São Nicolau, a 
proporção de acidentes neurológicos após exposição ao frio é também 
superior, coincidindo com uma baixa dureza total da água.  

 
Conclusão 
O risco de AVC aumenta na área formada pelas freguesias de Sé, São Nicolau 
e Miragaia no Porto, em parte explicada por exposição a baixas temperaturas 
e coincidindo com um abastecimento de água menos dura. Em Vila Pouca de 
Aguiar não foi encontrada uma relação com a dureza total da água. Atendendo 
a que foi usado um estudo ecológico para testar a associação do risco de AVC 
com a dureza total da água, este resultado deve ser confirmado num futuro 
estudo prospectivo, particularmente em áreas rurais de baixa densidade 
populacional. 
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Introduction 
A community-based study of a first neurological attack, stroke or transient 
ischemic attack (TIA), was undertaken in Northern Portugal for a two years 
period, from October 1998 to September 2000, involving urban populations 
from Porto and rural populations from Vila Real district. The results showed a 
high incidence rate, and it may be estimated that 28,000 residents in the region 
suffer a first ever in the life time stroke, this number increasing to 30,500 in 
rural populations and lower in urban populations, 26,900. This contrast was 
more marked for those 65 years and over, almost doubling the incidence rate in
the rural populations between 75 and 84 years of age, 20.2 vs. 10.9 per 1000 
per year. Besides the different socio-demographic characteristics, other well 
distinct environmental, meteorologic and geological factors exist, in the two 
study areas. These may be responsible for the high incidence in the region and 
simultaneously by the urban/rural asymmetry. 
 
Objective 
To study the relationship between meteorologic and geological factors and the 
occurrence of a first ever neurological attack and identifying indicators of an 
increase in risk, in order to explain asymmetries in the spatial distribution of 
incidence rates. 
 
Methodology 
Several sources of information were used to obtain data regarding the 
population, occurrence of neurological attacks, weather parameters, water 
quality and topography. 
The target population comprised the residents in 10 parishes from the city of 
Porto (n=95,506) and in the Vila Pouca de Aguiar municipality (n=14,997), a 
total of 110,504 persons in the 2001 Census. Data on neurological attacks was 
obtained from the ACINrpc project, a community-based incidence study 
registering all first ever events occurring between the 1st October 1998 and 30th 
September 2000, a total of 678 events, 526 in Porto and 152 in Vila Pouca de 
Aguiar 
Information on weather parameters was registered at the Observatório da 
Serra do Pilar (Porto) and Observatório de Vila Real (Vila Pouca de Aguiar), 
included maximum and minimum temperature, atmospheric pressure, relative 
humidity and precipitation in the 15th September 1998 to 15th October 2000 
period. Water quality reports for the city of Porto were registered by the 
Hydrology Department of the National Institute of Engineering, Technology and 
Innovation and Municipal Services of Water and Sanitation and reports from 
Waters from Douro and Paiva; for Vila Pouca de Aguiar records were obtained 
from the Vila Real Local Public Health Authority, all for the study period. 

 

 



  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 These data bases were integrated in a Geographical Information System (GIS) 
that underlies all analytic procedures for spatial distributions of stroke and TIA 
incidence rates and identification of high risk areas. Based on the seasonal 
analysis of stroke and TIA, weather parameters and exposure timing were 
studied. For water quality, the total of hardness was used as indicator. The fina 
l analysis attempts to find the relationship between the spatial distribution of 
risk factors and high incidence areas. 
 
Results 
Using as denominator the Census population, incidence rates of stroke and TIA
increased with age in urban and rural populations, this increased being more 
marked for those 65 years and older, though always higher in rural compared 
with urban populations. After standardizing to the European population, the 
incidence for the study period was 2.8 and 0.7 per 1,000 in Porto and 4.6 and 
1.5 per 1,000 for Vila Pouca de Aguiar, for stroke and TIA, respectively. 
Descriptive and spatial analyses of standardized incidence rates indicated a 
high risk cluster in the riverbank parishes of Porto (parishes of São Nicolau, Sé 
e Miragaia) and in the border parishes of Vila Pouca de Aguiar (Santa Marta da 
Montanha e Vreia de Jales).  
Stroke seasonality is characterised by a winter peak in Vila Pouca de Aguiar 
and a marked decrease during the summer months in Porto. The study of 
weather parameters related to stroke seasonality indicated a more consistent 
relationship (for both areas) with the maximum temperature in the day before 
the event (stroke or TIA). There was a significant increase in the number of 
neurological attacks in the day after cold exposure - maximum temperature 
below 20ºC and the relative risk of stroke in Porto was 5 times higher after 
exposure to a cold day (maximum temperature of 10.7ºC). Occurrence of 
neurological attacks was not consistently associated with other weather 
parameters. On the other hand there was an inverse relationship between 
stroke and TIA incidence and total water hardness. Within high risk areas, 
parishes of Sé and São Nicolau, the proportion of neurological attacks after 
cold exposure was higher then in other parishes, corresponding also to low 
water hardness areas. 
 
Conclusion  
Stroke risk increases in the river bank municipalities of Porto, Sé, São Nicolau 
and Miragaia, partly explained by cold weather exposure and low hardness 
water supply. In the rural area there was no relationship between stroke 
occurrence and water hardness. Since an ecological study was used to test the 
relationship between stroke risk and water hardness, this results should be 
confirmed by further prospective studies, particularly in rural areas with low 
population density. 
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I. INTRODUÇÃO 

Esta dissertação enquadra-se numa área multidisciplinar, envolvendo a Geografia, a 

Geologia e as suas aplicações na Medicina, ou mais especificamente na Epidemiologia, 

entendida como o estudo da ocorrência e distribuição dos acontecimentos, problemas e 

estados de saúde em populações específicas e dos seus determinantes (Gordis Leon, 2004). 

Pode citar-se um dos objectivos mais importantes da Epidemiologia, a identificação da 

etiologia da doença e dos factores que explicam a sua variabilidade. A doença descreve-se 

classicamente como resultante da tríade epidemiológica, ou seja, surge da interacção de um 

“hospedeiro”, por força de um “agente” num determinado “ambiente”. Nesta interacção estão 

envolvidas características pessoais que determinam a susceptibilidade, como a idade, sexo, 

ocupação, etc., ambientais, como a temperatura, humidade, altitude, zona habitacional, água 

de consumo, poluição atmosférica, etc. e um agente biológico, químico, físico ou outros. 

 De imediato se reconhece a importância dos factores ambientais, estudados 

tradicionalmente em outras disciplinas, mas cujo estudo e investigação pode ter como objectivo 

uma relação com um problema de saúde. Neste âmbito surgem novas áreas de conhecimento, 

como a Geografia Médica ou Geologia Médica, embora originalmente os primeiros estudos 

comecem com Hipócrates, e portanto se confundam com a própria história da medicina.  

Também em termos evolutivos os ramos de conhecimento beneficiaram conjuntamente do 

aparecimento de outras disciplinas, a Estatística e Informática, tornando possível a análise 

sistemática de grandes bases de dados usando Sistemas de Informação Geográfica (SIG). O 

estudo da associação de factores climáticos e geológicos à ocorrência de acidentes vasculares 

cerebrais em áreas urbanas e rurais na Região Norte de Portugal, tema abordado nesta 

dissertação, insere-se neste campo multidisciplinar.  

Embora vários estudos epidemiológicos tenham abordado e confirmado a existência de 

uma relação entre parâmetros climáticos e a mortalidade geral ou específica para várias 

patologias em diferentes regiões do globo, mais raros são os estudos que relacionam a 

incidência de uma doença com esses mesmos parâmetros. No caso dos acidentes cerebrais 

vasculares está já descrita em algumas regiões a sua relação com parâmetros climáticos, 

embora sejam raros os estudos de incidência em que essa temática é abordada. No contexto 

de um estudo de incidência de acidentes neurológicos na região norte de Portugal, englobando 

populações urbanas e rurais, foi detectada uma variação sazonal na ocorrência de acidentes 

neurológicos definitivos e transitórios seguindo diferentes padrões nas duas populações. Para 

além disso o padrão de incidência segundo a idade era distinto nas zonas urbanas e rurais. 

Partindo do conhecimento de parâmetros climáticos, como a temperatura, humidade, pressão 

atmosférica e precipitação e geológicos, como a análise química da água de consumo, este 
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estudo pretende “explicar” a variabilidade dos padrões da doença, tendo por base um sistema 

de informação geográfica. 

Com o decorrer do trabalho foram surgindo dificuldades, problemas e questões que 

redireccionaram os esforços da investigação em determinados sentidos e com diferentes 

abordagens. Como tal, grande parte do trabalho desenvolvido refere-se à aplicação e 

desenvolvimento de diferentes metodologias e de diferentes técnicas, tais como o SIG, que 

permitam uma melhor compreensão da temática em causa.  

Neste primeiro capítulo descreve-se a evolução das disciplinas e metodologias 

envolvidas neste estudo, dando realce à investigação em Portugal. Segue-se uma descrição da 

área estudada na região norte de Portugal, focando as diferentes características da zona 

urbana e zona rural onde decorreu o estudo, definindo-se seguidamente os seus objectivos.  

1.1. Evolução dos conceitos de Geografia Médica e Geologia Médica 

A concepção de Geografia Médica descrita por Lacaz (1972) refere-se ao estudo da 

geografia das doenças, isto é, ao estudo da patologia à luz dos conhecimentos geográficos. A 

Geografia Médica resulta da interligação dos conhecimentos geográficos e médicos, mostrando 

a importância do meio geográfico no aparecimento e distribuição de uma determinada doença. 

Fornece contributos valiosos à Epidemiologia, para que possam estabelecer-se programas de 

vigilância ambiental, tanto no aspecto preventivo como no controle de endemias.  

É evidente que muitos factores geológicos são considerados geográficos, ou mais 

genericamente ambientais, tendo sido estudados principalmente por geógrafos e médicos. No 

entanto, no âmbito da Geologia Médica ou Geomedicina, é mais importante o estudo da 

relação entre substâncias minerais, ou por vezes processos de extracção dessas substâncias e 

a saúde humana, como por exemplo a exposição excessiva ou deficiente a elementos químicos 

e minerais. Mas a sua contribuição mais importante no campo da medicina, fora do âmbito 

deste estudo, é o uso dos minerais para fins terapêuticos, como por exemplo estudos relativos 

às propriedades da argila/lama e minerais argilosos no estado natural ou após tratamentos 

químicos ou físicos. Presentemente, o termo Geomedicina vem sendo substituído pela 

expressão Geologia Médica. Esta área científica surgiu devido ao reconhecimento de relações 

directas entre a geologia, representada essencialmente pela geoquímica, e a saúde humana/ 

animal. Independentemente do significado da expressão Geologia Médica, esta é uma área 

científica emergente que deve abranger, não só os efeitos negativos mas também os positivos, 

dos recursos minerais para a saúde humana/animal. No entanto, investigações e publicações 

científicas recentes no campo da Geologia Médica (Flaten T.P. and Bolviken B., 1991;Nerbrand 

C. et al., 1992b) valorizam predominantemente os efeitos negativos do ambiente devido às 
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propriedades químicas dos minerais, desvalorizando os efeitos positivos das propriedades 

físicas dos minerais. 

As raízes dos conceitos de Geologia e Geografia Médicas estendem-se até um passado 

distante. O livro mais antigo que se conhece, o famoso Papyrus Ebers, escrito em 1550 A.C., 

refere algumas doenças e medicamentos, baseados em minerais, constituídos por argilas 

(Gomes C. and Silva J., 2001). Já na Grécia Antiga, Hipócrates (370 a.C.), a quem foi atribuído 

o epíteto de pai ou Fundador da Medicina, no seu livro intitulado “Sobre Ares, Águas e 

Lugares”, demonstrava a relação dos factores ambientais com o surgimento das doenças, 

referindo que os factores ambientais afectavam a distribuição geográfica das doenças, 

nomeando os efeitos negativos devidos a minerais de arsénio. É interessante referir que 

Hipócrates ao considerar a influência de tais factores na saúde do homem, distinguiu não só 

factores físicos (tempo, clima, vento, água, solo e relevo) como também factores sociais e 

ambientais, ou seja, elementos básicos do modo de vida, costumes das populações, etc. A 

obra de Hipócrates deve ser enaltecida pelo facto de ser considerada o primeiro esforço 

sistemático de representação das relações causais entre factores de meio físico e doenças e, 

por mais de dois mil anos, o terreno teórico para a compreensão das doenças endémicas e 

epidémicas.(Lemos J.C. and Lima S.C., 2002). 

A partir das últimas décadas do século XIX, o estudo da influência dos factores 

ambientais na saúde sofreu um declínio, quando Louis Pasteur realizou pesquisas sobre a 

etiologia das doenças infecciosas, atribuindo apenas às doenças a função de penetração e 

multiplicação de uma bactéria. Neste período, denominado de era bacteriológica ou 

pasteuriana, a teoria da unicausalidade teve grande preponderância, defendendo que bastaria 

a identificação dos agentes vivos específicos de cada doença para resolver os problemas de 

prevenção e cura das doenças correspondentes, esquecendo outros aspectos causais 

relacionados com o hospedeiro e o ambiente. Perdeu-se de vista o conjunto das causas que 

actuam sobre o ser humano saudável e doente, e o meio ambiente foi relegado para um plano 

secundário, deixando a velha tradição da escola hipocrática quanto à influência do meio físico 

sobre a saúde e doença no homem. Nas décadas de 1930 a 1950 a teoria da unicausalidade 

deixa de prevalecer, dando origem ao conceito da multicausalidade, considerando-se a doença 

como um processo decorrente de múltiplas causas, de carácter físico, químico, biológico, 

ambiental, social, económico, psicológico e cultural, cuja presença ou ausência pode, mediante 

acção efectiva num hospedeiro susceptível, constituir um estímulo para iniciar ou propagar um 

processo patológico. Actualmente estuda-se a frequência com que uma patologia ocorre numa 

população de modo mais abrangente, designando-a por medicina neo-hipocrática (Costa M. 

and Teixeira M., 1999). 

A aproximação da Geografia à Epidemiologia ocorreu durante o século XIX, quando 

surgiram os primeiros trabalhos sistematizados com a descrição e a cartografia da distribuição 
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regional das doenças, cujo objectivo seria o planeamento de obras de saneamento ambiental 

(Ferreira M.U., 1991). A importância da representação geográfica nos estudos epidemiológicos 

começou a ser entendida desde que a teoria da unicausalidade deixou de ser a única forma de 

explicação da disseminação das doenças e passou a ser aceite o conceito da multicausalidade. 

A identificação geográfica dos locais de ocorrência das doenças, descreve e fornece uma 

explicação para as diferenças existentes na superfície terrestre e a relação da humanidade 

com o meio. Deste modo, em finais da primeira metade do século XIX, a Geografia Médica 

tornou-se independente da medicina. No seu livro “Attempt at Medical Geography of the 

Caucasus with Reference to Intermittent Fevers”, de 1864, N.I. Toropov escreveu o seguinte: 

“Para prevenir qualquer doença, é necessário antes de mais saber onde e quando isso 

acontece, ou seja, é necessário conhecer qual a área da sua distribuição e quais as causas do 

seu desenvolvimento. Estudos sobre doenças normalmente dão resposta à primeira questão, 

enquanto que o jovem cientista da Geografia Médica dará resposta à segunda questão.” 

(Toropov N.I., 1864). 

No entanto, o primeiro estudo realizado no âmbito da Geografia Médica foi elaborado por 

F. Hoffman em 1705 na Alemanha, “Diseases specific to certain nations and regions”. Entre 

1792 e 1795 foi publicado o principal trabalho (Finke L.L., 1792) no qual a Geografia Médica foi 

tratada como uma nova ciência, abordando a influência das condições geográficas nos modos 

de vida das populações ao nível de saúde pública, doença, prevenção e terapia (Figura 1). 

Este físico alemão apresentou em 1792 os primeiros mapas das doenças a nível mundial 

(Barrett F.A., 2000), muito antes de se conhecer qualquer outro mapa de doenças indígenas, 

particularmente os das epidemias da febre-amarela e cólera, antecedendo assim a influência 

de Humboldt na criação de mapas temáticos.  

 

 

Figura 1 – Capa do primeiro livro de Finke, 1792 (Koch T., 2005a). 
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Seaman mapeou em 1798 os casos de febre-amarela na cidade de Nova Iorque, 

conceptualizando no mapa a hipótese de uma relação entre ar poluído em climas temperados e 

existência de doenças, pela proximidade de casos de febre-amarela e áreas urbanas poluídas 

(Figura 2). 

 

 

Figura 2 – Mapa de Seaman sobre a febre-amarela na área de Roosevelt Street, Nova Iorque (1798) 

(Koch T., 2005a). 

 

Na literatura francesa o termo Geografia Médica apareceu em 1817 num diccionário de 

Geografia Médica em que se definia “Geografia Médica representa uma descrição da superfície 

da Terra com referência à influência das regiões na saúde, nas funções vitais do corpo humano 

e no aparecimento de doença nas plantas, nos animais e essencialmente no Homem” (Virey 

J.J., 1817). Mais tarde, Malgaigne apresentou um mapa representando a incidência da hérnia 

em França (Figura 3), baseado na distribuição da população francesa por distritos (Malgaigne 

J.F., 1840). Neste mapa a representação do indicador de incidência de hérnia e das 

características dominantes da população por divisões políticas permitiu visualizar a variação da 

incidência em relação às características da população, dando origem a várias propostas que 

testam a relação entre incidências altas não usuais de hérnia e características locais das áreas 

observadas. Este autor investigou vários tipos de fenómenos, incluindo a incidência de 

fracturas e o número e localização das operações cirúrgicas realizadas em hospitais 

parisienses. 

Entre 1850 e 1854, o físico Daniel Drake publicou o estudo “Principal Diseases of the 

Interior of North America”, um importante contributo para o conhecimento das relações entre 

geografia e medicina, ao examinar em pormenor a geografia do interior dos continentes e 

explorar a sua relação com os processos patológicos num território tão vasto.  



Factores geográficos e geológicos associados ao desencadeamento de acidentes neurológicos 

- 16 - 

 

Figura 3 - Mapa de Malgaigne acerca da incidência da hérnia em França, em 1840 (Koch T., 2005a). 

 

Todavia é o estudo “Sobre a Maneira de Transmissão do Cólera”, escrito por John Snow 

em Londres, em 1854, que marca o início de uma nova era na análise das condições de saúde 

e doença dos grupos humanos, gerando hipóteses sobre etiologia da doença com base na 

numa cartografia adequada. 

Acompanhou as duas epidemias de cólera em Londres, utilizando o tempo e o espaço 

para formular hipóteses sobre o início da sintomatologia até ao seu completo desaparecimento 

(Lemos J.C. and Lima S.C., 2002). Com esse objectivo recolheu dados sobre os locais de 

ocorrência dos óbitos (Figura 4), permitindo confirmar a suspeita da contaminação decorrer de 

uma bomba pública de água existente em Broad Street, tendo por base uma metodologia 

comparativa – registos de óbitos na proximidade das bombas e verificação do falecimento das 

pessoas que residiam afastadas das bombas mas que consumiam dessa água e a ausência de 

casos da doença entre trabalhadores de uma cervejaria localizada próxima da bomba, que não 

consumiam dessa água (Lemos J.C. and Lima S.C., 2002). Esta evidência foi decisiva para 

concluir que a água era o meio de transmissão da doença. A investigação de John Snow, é um 

bom exemplo da aplicação prática da Geografia Médica (McLeod K.S., 2000), conseguindo 

identificar o veículo de transmissão da cólera antes mesmo da descoberta do agente causador 

por Koch (Vibrio cholerae), na Índia em 1888 (Ministério da Saúde - Secretaria Nacional de 

Vigilância Sanitária, 1991), fazendo dele o mais importante pilar da Geografia Médica. 
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Figura 4 – Mapa de John Snow sobre a epidemia da cólera (1854) (McLeod K.S., 2000). 

 

Já no início da década de 1920, um dos maiores geógrafos de França, Max Sorre, 

apresentou uma série de trabalhos acerca da influência da geografia ambiental no organismo 

humano, demonstrando a importância da acção humana na formação e na dinâmica do 

complexo patogénico, estabelecendo-se a partir dos agentes causais, seus vectores, meio 

ambiente e do próprio ser humano. Desta forma ampliou o poder analítico e explicativo da 

geografia e geologia, antes restritas à descrição do meio ambiente, incentivando os primeiros 

estudos de Geografia Médica na França. Em 1928, introduziu o conceito de “complexo 

patogénico” (Sorre M., 1933), mostrando a sua percepção do conjunto de três planos onde se 

desenvolve a actividade humana: o plano físico, o plano biológico e o plano social (Megale 

J.F.A., 1984). Em 1971 publicou um trabalho que permitiu realizar uma aproximação ecológica 

na Geografia Médica (Sorre M., 1971). Este trabalho representa uma fundação teórica da 

Geografia Médica e da cartografia em França. 

Na década de 1930 surge também uma outra pesquisa científica de grande relevância 

para a Geografia Médica, quando em 29 de Maio de 1939, Pavlovsky Y. N. apresenta a 

primeira formulação de uma das mais importantes teorias sobre a relação do espaço 

geográfico e as doenças infecto-parasitárias – a teoria dos focos naturais de doenças. Este 

autor defende que um foco natural de doenças (aquelas transmitidas ao homem a partir de um 

reservatório silvestre) está relacionado com as mais diversas paisagens geográficas do globo 

terrestre. Nos EUA o desenvolvimento da geografia médica foi liderado pelo geógrafo Jacques 

M. May, ao considerar que a existência de um grupo de risco - orgânico, inorgânico - poderia 
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intervir no ambiente (May J.M., 1950;May J.M., 1958;May J.M., 1974). Pretende aproximar-se 

das características fundamentais da ecologia das doenças ao afirmar que a etiologia das 

doenças só pode ser completamente compreendida se for estudada no próprio ambiente 

geográfico em que estas ocorrem, elaborando uma teoria sobre a compreensão dos padrões 

das doenças através da correlação entre padrões individuais e factores geográficos (May, 

1950) (Figura 5). O mapeamento da relação existente entre agente, vector e hospedeiro, 

representando a distribuição das doenças epidémicas, foi seguido por Ernst Rodenwaldt, o qual 

deu um novo impulso para a cartografia da Geografia Médica, pois considera vários factores 

(biogeográficos, fisico-geográficos e étnicos) na influência da distribuição das doenças 

(Rodenwaldt E., 1956) (Figura 6).  

 

 
Figura 5 - Mapa esquemático de May sobre o foco da praga, distinguindo entre ambientes onde a praga 

é conhecida, acontece periodicamente e nalguns casos, é epidémica (Koch T., 2005a). 

 

 
Figura 6 - Mapa de Rodenwaldt e Jusatz sobre a cólera na Índia. O mapa descreve a rede de difusão de 

doenças endémicas ao longo de redes comerciais e de peregrinação religiosa. (Koch T., 2005a) 
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A cartografia, parte essencial da geografia médica, evoluiu de maneira determinante com 

o processamento automático na década de 60. A sua utilização torna-se mais generalizada, 

como por exemplo na distribuição da mortalidade, da organização dos serviços médicos, do 

processamento de dados ambientais (Armstrong R.M., 1962), da previsão de doenças (Pyle 

G.F., 1979) e do destacamento de médicos (G. W. Shanon, G. F. A. Dever, 1974). A partir da 

década de 80, com o desenvolvimento da informática e possibilidade de armazenamento de 

grandes bases de dados, começa a surgir a aplicação dos Sistemas de Informação Geográfica 

na saúde, a nível da investigação e planeamento.  

Acompanhando de perto a evolução na área da epidemiologia, da ênfase na identificação 

das doenças para a prioridade na sua prevenção, a geografia médica transforma-se em 

geografia da saúde, expressando melhor a sua riqueza metodológica e de objectivos, bem 

como a abrangência temática da sua intervenção. De facto, as preocupações da Geografia da 

Saúde revelam-se quer no domínio das consequências para a saúde das alterações 

demográficas, aumento da mobilidade das populações e mudanças nos estilos de vida, quer na 

da oferta e consumo de bens e serviços. Sendo assim, a Geografia da Saúde tornou-se um 

espaço de partilha e de partida, quer para geógrafos como para outros profissionais que 

integrem equipas multidisciplinares. Enquanto ramo científico da Geografia, foi reconhecida em 

1992, data em que se institucionalizou. Nos últimos trinta anos a Geografia da Saúde tem 

desenvolvido o estudo, a reflexão e o debate sobre questões tão diversas quanto os 

determinantes da saúde e do acesso e utilização de cuidados de saúde, a distribuição e 

difusão da doença, a localização de equipamentos, as áreas de influência e atracção dos 

serviços de saúde, etc.  

Em Portugal a investigação em geografia médica é relativamente recente e escassa, 

embora se possam destacar os estudos realizados sobre a difusão do VIH à escala local e 

regional, compreendendo o modo pelo qual as estruturas espaciais podem confirmar os 

estados de saúde dos grupos, através da actuação das forças políticas, económicas e sociais 

(Nossa P.N.M., 2005). Para além disso, pretende ainda perceber o padrão sócio-

epidemiológico da epidemia VIH/ SIDA, bem como os custos directos e indirectos que por ela 

são gerados, partindo de uma investigação ecológica retrospectiva, tendo como unidade de 

observação um grupo de indivíduos com patologia comum, internados numa unidade de 

cuidados diferenciados. Numa perspectiva de geografia da saúde e planeamento de cuidados 

médicos (Santana P., 2005), foram descritos os indicadores de saúde e de cuidados de saúde, 

de forma a alertar para as irregularidades espaciais modeladas no território de Portugal 

Continental. Partindo das distribuições da oferta e utilização dos serviços de saúde no território 

português, retratando e comparando a diferentes escalas os quadros de mortalidade e 

morbilidade que resultam da relação entre factores posicionais (características individuais 

mutáveis e imutáveis) e factores de contexto (ambiente físico, oferta de bens e serviços, etc.), 
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apresenta-se o quadro geográfico da saúde e da doença em Portugal, integrando o estado de 

saúde dos portugueses e o risco de morrer em Portugal, sendo identificadas as principais 

causas de morte e as mortes que poderiam ter sido “evitadas”. 

1.2. Sistemas de Informação Geográfica e a investigação em Saúde 

Um Sistema de Informação Geográfica (SIG) é um sistema computacional composto por 

hardware, software, dados e suas aplicações (Bill R., 1999). Em termos mais específicos, trata-

se de um conjunto formado pela tecnologia de informação, dados e procedimentos para 

obtenção, armazenamento, análise (estatística e de modelos espaciais) e apresentação de 

dados geográficos e informação descritiva sobre características susceptíveis de serem 

representadas (Maguire D. et al., 1991). 

Num SIG os dados podem ser registados e editados, guardados e reorganizados, 

modelados e analisados, bem como, apresentados dum modo alfanumérico ou gráfico. Um SIG 

tem basicamente dois tipos de dados, a) geométricos sob a forma de pontos, linhas ou 

polígonos e b) os atributos constituintes da informação em si (Figura 7). 

 

 

Figura 7 -  Tipo de dados geométricos (gráficos) em ambiente SIG, introduzidos pela ESRI1 em 1981 

(Zeiler M., 1999) 

 

Na implementação de um SIG, deve ter-se em conta, para além de outros aspectos, as 

seguintes funcionalidades (Briggs D.J. and Elliott P., 1995;Clarke K.C. et al., 1996;Sholten J.L. 

and Lepper M.J.C., 1991): 

• aquisição de dados: os dados podem ser adquiridos por scanner, mesa digitalizadora, 

por levantamento de campo (GPS ou topografia) ou por detecção remota; 

                                                 
1 Environmental Systems Research Institute 
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• organização e georeferenciação dos dados: o SIG é um poderoso organizador de 

informações georeferenciadas, permitindo combinar vários tipos de informação; 

• integração de dados: transfere os dados para uma estrutura geográfica consistente 

por generalização, transformação de coordenadas, de escalas, etc. O mapa 

armazenado em SIG pode ser sempre associado a novas informações provenientes 

de diversas fontes; 

• armazenamento de dados: os dados espaciais podem ser armazenados em formato 

grid ou vectorial. No entanto já se pode conjugar estes dois tipos de formatos em 

alguns tipos de sistemas; 

• análise dos dados: a disponibilidade de funções que permitem transformar os dados 

em informações úteis no processo de tomada de decisões; 

• exibição dos dados: o SIG permite diversas formas de apresentação das 

informações, mas a forma mais importante de exibição dos dados em SIG são os 

mapas. Mas também podem ser apresentados de forma tabular ou gráfica. 

Os campos de aplicação do SIG variam de acordo com a informação registada, podendo 

abordar-se um grande conjunto de questões, interligando problemas sociais e físicos, tendo 

sempre em conta o espaço e o tempo. O conhecimento dos fenómenos da saúde humana 

exige uma visão abrangente e as soluções a adoptar são obrigatoriamente ecossistémicas, 

assentando num quadro transdisciplinar. Deste modo, quando ocorrem os fenómenos da saúde 

e da doença, é essencial elaborar e implementar políticas destinadas à prevenção da doença 

ou à melhoria do estado de saúde, campo em que os Sistemas de Informação Geográfica 

(SIG) têm dado o seu contributo. 

No estudo célebre de John Snow sobre as origens da cólera (Figura 8) foram mapeados 

os casos e os pontos de coleta de água, mostrando o papel da contaminação da água na 

ocorrência da doença (Sholten J.L. and Lepper M.J.C., 1991). Anos mais tarde, este mesmo 

mapa foi produzido electronicamente por Cliff e Haggett em 1988 (Figura 9), permitindo incluir 

os casos de cólera, as coletas de água e as ruas, e ainda outros dados socio-demográficos 

(como escolas, local de trabalho das pessoas…), características a que John Snow tanto aludiu, 

mas não conseguiu representar no seu mapa (Koch T., 2005b). 

A aplicação dos SIG tem-se revelado como um instrumento privilegiado nos estudos de 

epidemiologia ambiental, no planeamento dos serviços de saúde e nas respostas dos 

profissionais de saúde perante uma situação de emergência, aumento de risco, etc. Isto porque 

os SIG suportam a inter-relação entre meio ambiente (físico e social) e aspectos geográficos da 

epidemiologia, tendo como finalidade a promoção e a prevenção da saúde em grupos de risco 

homogéneos, como por exemplo o conhecimento da  distribuição espacial da malária ou da 

SIDA (Figura 10). 
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Figura 8 - Casos de cólera e localização das bombas de água, Londres (Sholten J.L. and Lepper M.J.C., 

1991) 

 

 

Figura 9 - Versão em ArcGis 8.3 do mapa de 1854 de John Snow, baseado numa digitalização realizada 

por Cliff e Hagget em 1988 
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Figura 10 - Mapa da distribuição da SIDA, nos EUA em Outubro de 1989. A probabilidade de ocorrência 

da doença é medida tendo em conta a distribuição populacional (Cliff A.D. et al., 2004) 

 

Os dados relativos às condições ambientais são de extrema utilidade numa análise 

epidemiológica tendo por base um SIG, permitindo englobar e analisar conjuntamente 

características das áreas próximas e ajudar na identificação dos factores que influenciam a 

distribuição das doenças por interpolação ou modelação. Para que o SIG possua um papel 

importante no uso e análise de dados de saúde deve ser estabelecido um esforço 

multidisciplinar, havendo uma exploração correcta das técnicas espaciais e temporais.  

Quanto às bases de dados, estas também são uma importante ferramenta do SIG, 

principalmente na condução de projectos de geologia médica, permitindo a visualização e 

análise de vários factores ambientais coexistentes, que podem exercer de modos diferentes 

efeitos sobre a saúde das populações (Bunnell Joseph E. et al., 2005). 

As publicações relativas aos SIG têm vindo a registar um maior desenvolvimento e 

difusão na última década (Aranoff S., 1999;Bailey T. and Gatrell A., 1995;Burrough P., 

1996;Demers M., 1997;Maguire D. et al., 1991;Tomlin D., 1990). No campo da saúde e 

prestação de cuidados este desenvolvimento foi simultâneo, sendo a sua utilização dirigida 

para a análise espacial (Gatrell A. and Loytonen M., 1998;Gesler W.M., 1986;Jerrett M., 

1998;Mayer J., 1982;Schaerstom A., 1996;Verhasselt Y., 1993;Walter S., 1993). Por exemplo, 

usando o SIG no mapa de John Snow, a relação entre a coleta de água de Broad Street (nº 7) 

e o número de casos de cólera, pode ser facilmente demonstrada. Uma vez que ao realizar 

buffers à volta dos 578 casos de cólera, facilmente se verifica a centralidade da coleta Broad 

Street (Koch T., 2005b) (Figura 11). Ao optar por criar buffers à volta coletas de água, definindo 
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o raio do buffer (metade da distância entre Broad Street (nº 7) e a coleta mais próxima, neste 

caso, Marlboro (nº6)), a conclusão é a mesma - continua a verificar-se a concentração na 

coleta de água Broad Street (Figura 12).  

 

 

Figura 11 - Análise espacial do mapa de John Snow, realizando buffers à volta dos casos de cólera, 

comprovando a centralidade da coleta de água número 7- Broad Street (Koch T. and K.Denike, 2001) 

 

 

Figura 12 - Análise espacial do mapa de John Snow, realizando buffers à volta das coletas de água, 

provando a centralidade da coleta de água número 7 - Broad Street (Koch T. and K.Denike, 2001) 
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As áreas de maior interesse na aplicação dos SIG em saúde são a detecção de clusters 

de doenças raras (Walter S., 1993), o desenvolvimento de métodos para cartografia e 

estimativa de padrões de doenças relacionadas com o meio (Sanson R. et al., 1991;Stallones 

L. et al., 1992) e o planeamento de serviços (Connor S., 1995). 

O SIG em saúde é fundamental para que seja possível a integração de informação de 

várias fontes, para funcionar como uma infra-estrutura essencial ao apoio à decisão. É uma 

ferramenta multidisciplinar, incluindo um sistema de referência espacial e temporal, permitindo 

adicionar novos factores de explicação dos fenómenos em avaliação, de natureza ambiental, 

social e comportamental. Pode simultaneamente representar e/ou analisar a distribuição das 

doenças, a localização dos recursos de saúde, a localização de potenciais fontes de risco e 

ainda as respectivas variações no tempo, evidenciando possíveis desigualdades e 

caracterizando-as (Santana P., 2005). 

Acima de tudo, um SIG tem a capacidade de analisar os dados com base nas suas 

características espaciais, fazendo a sua integração automática em diferentes estratos 

geográficos, resultantes da eficiência que o SIG introduz na análise espacial (Figura 13). 

 

 

Figura 13 - Organização dos dados gráficos na forma de níveis de informação 

 

Um SIG construído sob uma concepção sistémica tende a tornar-se um laboratório de 

conhecimentos sobre relações entre elementos geográficos. Daí a urgência em repensar estes 

sistemas, tendo em conta a qualidade dos dados, a organização e estruturação da informação 

geográfica, a caracterização das transformações, a actualização da informação e 

monitorização de espaços e a avaliação dos efeitos de transformação de natureza espacial. 

Esta concepção apresenta como benefícios principais: o melhor armazenamento da informação 

e actualização dos dados; recuperação de informações de forma mais eficiente, produção de 
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informações mais precisas, rapidez na análise de alternativas e a vantagem de decisões mais 

acertadas. 

As técnicas de análise espacial e temporal adquirem um papel cada vez mais importante 

na investigação e planeamento da saúde. No entanto, a sua utilização deve ser ainda 

cuidadosa, dependendo da validade das metodologias e adequação dos dados. Por outro lado, 

é fundamental que os resultados sejam acessíveis e perceptíveis pelos seus potenciais 

utilizadores. Perante isto, colocam-se algumas questões fundamentais: (a) Qualidade da 

informação em termos de validade, representatividade, confiança, desagregação e 

comparabilidade? (b) Qual ou quais são os objectivos dos dados? e (c) Para que situações 

temporais?  

Os problemas sentidos na investigação em saúde decorrem da falta de uniformização da 

informação, da necessidade de ajustar as escalas de análise aos problemas e, ainda, da 

dificuldade de acesso à informação (confidencialidade, preço, etc.). Em Portugal, após a 

inauguração do SIG nacional, em 1995, foi possível a utilização de informação de natureza 

geográfica, dando maior importância ao desenvolvimento humano. Mas o passo mais 

importante ocorreu quando o INE (Instituto Nacional de Estatística) reconheceu a utilidade da 

implementação do SIG como instrumento de coordenação técnica de produção estatística e 

infra-estrutura de suporte à divulgação da sua informação. Deste modo, podem representar e 

sintetizar-se todos os níveis geográficos possíveis para qualquer zona do País, desde a 

“secção estatística” até à divisão macro da “região”. Mesmo assim, no nosso país, a maior 

parte da informação na área da saúde não está preparada para ser integrada directamente 

num SIG, pois a sua característica básica é a georeferenciação. O sistema estatístico nacional, 

bem como diversos organismos de referência na área da saúde, impõem níveis de agregação 

de dados e existe também uma desarticulação entre o “estado da arte”, ao nível do tratamento 

informatizado dos dados, o processo de difusão e a qualidade final do material disponibilizado 

aos investigadores. Há ainda um longo caminho a percorrer até que o SIG seja correctamente 

utilizado e seja considerado uma ferramenta essencial, nomeadamente na saúde. O futuro 

deve passar pela definição de normas e estruturas de produção e aquisição de dados no início 

do processo, podendo eventualmente integrar dados já existentes, desde que seja reconhecida 

a sua validade, adequação e representatividade para os objectivos em causa (Santana P., 

2005). 

Oppong (1999), citando Fotheringham, afirma ainda que “todos o dados espaciais e todos 

os tipos de análise espacial contêm algum tipo de erro”. Perante a fraca qualidade dos dados, a 

falta de pormenor e consistência que impedem a utilização do SIG no desempenho das tarefas 

de investigação na saúde, coloca-se a questão: como ultrapassar esta situação? Antes de 

mais, é fundamental reconhecer quais as “fontes” dos erros (na agregação, na interpolação ou 

transformação dos dados, erros de representação de escalas, na recolha da informação) e, 
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depois de identificadas, tentar tratar esses mesmos erros ou torná-los menos evidentes, uma 

vez que é difícil efectuar análises espaciais sem erros. Salienta ainda que nos países 

desenvolvidos já foi iniciado um processo para medir a exactidão dos dados espaciais, 

designado por “correcção diferencial”, reduzindo os efeitos dos erros. Nos países em 

desenvolvimento, a principal preocupação é a compilação de dados sobre doenças 

epidémicas, no sentido de obter informação básica que suporte os processos de luta contra a 

doença. Todavia, em situações de escassez de financiamento, privilegia-se o combate à 

doença em detrimento do desenvolvimento de sistemas de informação. 

Apesar destes constrangimentos, a investigação em saúde realizada nos diferentes 

países, incluindo Portugal, sugere fortes variações temporais e espaciais na saúde que 

merecem ser consideradas no presente e no futuro, contribuindo para adequar as políticas e os 

serviços sociais às necessidades reais da população (Santana P., 2005). A aplicação dos SIG 

na saúde é complexa, permitindo o planeamento, monitorização, avaliação de programas e 

vigilância em saúde, actividades essenciais à reorientação das acções no sector da saúde, 

mas evidenciando também assimetrias e falhas nestas actividades. Resumem-se na Tabela 1 

as potencialidades e impedimentos para a existência dos SIG na saúde. 

 

Tabela 1 – Síntese das potencialidades e fraquezas do SIG na Saúde (Santana P., 2005) 

• POTENCIALIDADES • IMPEDIMENTOS 

• Integração de dados de várias fontes 

• Detecção de problemas e 

monitorização em saúde 

• Validação de dados 

• Identificação de inconsistências 

• Suporte na decisão e planeamento de 

cuidados de saúde 

• Suporte ao planeamento por parte dos 

profissionais de saúde perante uma 

emergência ou acidente 

• Influência do meio ambiente na saúde 

humana 

• Não existência de indicadores de 

saúde  

• Informação geográfica nem sempre 

disponível em formato digital 

• Informação toponímica é contraditória 

• Falta de normalização para a criação 

de intervalos de classe na doença em 

estudo 

• Desarticulação no tempo e falta de 

normalização 

• Confidencialidade de dados 

• Discrepância temporal entre factores 

de risco e a ocorrência da doença 

• Qualidade dos dados por vezes é 

duvidosa 
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1.3. Caracterização na Região Norte da área em estudo: Porto e Vila Pouca de 
Aguiar 

Nesta secção faz-se a descrição geográfica, ambiental e demográfica das populações de 

referência do estudo de incidência de acidentes vasculares cerebrais (AVC) e acidentes 

isquémicos transitórios (AIT) a partir dos dados do Censo de 2001. O estudo decorreu entre 

Outubro de 1998 e Setembro de 2000 nos concelhos do Porto (área urbana) e Vila Pouca de 

Aguiar (área rural) (Figura 14). 

 

 

Figura 14 - Mapa da região Norte de Portugal em que se assinalam a sombreado as áreas geográficas 

do estudo 

 
Na cidade do Porto foram seleccionados para o estudo os centros de saúde da Batalha 

(sede e extensão de D. João IV), da Carvalhosa (sede e extensão de Aníbal Cunha) e da Foz 

do Douro (sede e extensão de Lordelo).  

Administrativamente abrangem as populações residentes em 10 das 15 freguesias da 

cidade: Cedofeita, Foz do Douro, Lordelo, Massarelos, Miragaia, Nevogilde, Santo Ildefonso, 

São Nicolau, Sé e Vitória (Figura 15). Estas freguesias situam-se na zona mais antiga da 

cidade, na margem norte do rio Douro, onde reside cerca de 36% da população e compreende 

uma área de 13,6 Km2, correspondendo a 34% da área da cidade, sendo a densidade 

populacional aproximada de 7022 hab/km2 (Instituto Nacional de Estatística, 2001). 
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Figura 15 - Mapa da cidade do Porto assinalando a sombreado as freguesias na área de atracção dos 

centros de saúde incluídas no ACINrpc 

 

Na região de Trás-os-Montes e Alto Douro foi seleccionado para o estudo o centro de 

Saúde de Vila Pouca de Aguiar (sede e extensão de Pedras Salgadas e extensão de Jales).  

Administrativamente abrange a população de todo o concelho de Vila Pouca de Aguiar, 

constituído por 17 freguesias: Afonsim, Alfarela de Jales, Bornes de Aguiar, Bragado, 

Capeludos, Gouvães da Serra, Parada de Monteiros, Pensalvos, Sabroso de Aguiar, Santa 

Marta da Montanha, Soutelo de Aguiar, Telões, Tresminas, Valoura, Vila Pouca de Aguiar, 

Vreia de Bornes e Vreia de Jales (Figura 16). A área geográfica correspondente às 17 

freguesias do concelho e compreende uma área de 437,2 Km2, com uma densidade 

populacional aproximada de 34,3 hab/km2.  

 

 
Figura 16 - Mapa do concelho de Vila Pouca de Aguiar com as dezasseis freguesias da área de 

atracção do centro de saúde incluídas no ACINrpc 
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1.3.1. Composição dos solos 

A Região Norte é, na sua maior parte, constituída por rochas antigas constituídas por 
metassedimentos e granitóides pertencentes à macro-unidade tectonoestratigráfica 
denominada terreno Ibérico, que pode apresentar, localmente, cobertura de rochas 
sedimentares recentes de expressão reduzida. 

Do ponto de vista geoestrutural, quase todas as formações antigas pertencem à Zona 
Centro Ibérica (ZCI) do Maciço Hespérico, com a excepção de uma pequena faixa situada na 
orla poente da cidade do Porto que pertence à Zona Ossa-Morena (ZOM), unidades estruturais 
de hiereraquia inferior em que se subdivide o mencionado terreno. 

Enquanto a cidade do Porto abrange a zona de contacto entre a Zona Centro Ibérica 
(ZCI) e a Zona Ossa Morena (ZOM), englobando formações do Precâmbrico e do Câmbrico e 
granitóides hercínicos, a região de Vila Pouca de Aguiar está inserida na sub-zona da Galiza 
Média-Trás-os-Montes, sub-divisão da ZCI, caracterizada por metassedimentos em regra mais 
recentes, do Silúrico, Ordovícico e Devónico, também intruídos por granitos relacionados com a 
orogenia hercínica. 

De seguida, realizamos uma análise mais detalhada de ambas as áreas em estudo, 
recorrendo no caso do Porto à Carta Geológica 9-C, escala 1/ 50 000, publicada pela Direcção 
Geral de Minas e Serviços Geológicos (1957), e no caso de Vila Pouca de Aguiar à Folha 1 da 
Carta Geológica à escala 1/ 200 000, publicada pelo Instituto Geológico e Mineiro (2000). 

A cidade do Porto está situada numa região onde a plataforma litoral, considerada como 
uma superfície de aplanamento corresponde a um conjunto de patamares escalonados, 
descendo para o mar a partir de uma linha de relevo “o relevo marginal”, o qual, na área da 
cidade se eleva a partir dos 80 metros. 

A geomorfologia da cidade está ligada aos sistemas de fracturação gerados aquando dos 
movimentos hercínicos e dos muitos rejogos que essas fracturas sofreram até aos nossos dias, 
sendo as orientações dos principais alinhamentos de fracturas ENE-WSW a NW-SE, os mais 
antigos, e NNE-SSW a NS, os mais tardios.  

Cabe referir que a linha de costa é subparalela ao grande acidente NNW-SSE que é 
Zona de Cisalhamento Porto-Tomar e que os principais afluentes do Douro desenham 
alinhamentos subparalelos às zonas de fraqueza NNE- SSW a NS. 

Como pode ver-se na Carta Geológica do Porto, o conjunto litológico mais expressivo é 
sem dúvida o das formações graníticas de idade hercínica ou varisca (340 aos 270 Ma). No 
entanto, também se verifica a presença de formações metamórficas e de rochas sedimentares 
de cobertura (Figura 17). 
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Figura 17 - Extracto adaptado da Carta Geológica de Portugal, escala 1: 50 000, folha 9-C, da Direcção 

Geral de Minas e Serviços Geológicos (1957).  
 

As formações sedimentares recentes são constituídas por rochas detríticas que 
constituem os diferentes tipos de depósitos pós-pliocénicos e que são, no essencial, 
compostas por material herdado e resultante da erosão das rochas ígneas e metamórficas 
mais antigas, com idades entre o Actual e o Pliocénico recente (PQ). 

As aluviões recentes, depósitos fluviais que ocupam os vales de pequenos rios e ribeiros 
e essencialmente constituídos por sedimentos argilosos e areias que constituem o leito de rios 
e ribeiros, são mais evidentes na zona oriental da cidade nomeadamente nos vales dos rios 
Tinto e Torto, onde foram outrora utilizados para actividade agrícola por serem muito férteis, 
enquanto. 

Já os sedimentos do Quaternário recente, essencialmente arenosos mas com muitos 
seixos rolados que correspondem a praias antigas (terraços marinhos) e que comprovam 
processos ligados a regressão, e as formações do Quaternário Antigo e do Pliocénico, 
constituídos por areias grosseiras e cascalhos de provável origem fluvial, podem observar-se 
entre a Circunvalação e a foz do rio Douro, tendo servido para a construção das avenidas junto 
ao mar.  

Quanto aos afloramentos de rochas metassedimentares, podemos subdividi-los em dois 
conjuntos litologicamente e cronologicamente distintos: o “Complexo Metamórfico da Foz do 
Douro” (CMFD), patente na zona ocidental do Porto, e o “Complexo Xisto-Grauváquico” (CXG), 
essencialmente presente na parte ocidental da cidade. 

Com efeito, na zona ocidental da cidade do Porto, numa estreita orla litoral entre a foz do 
rio Douro e o Castelo do Queijo, encontram-se afloramentos de variadas rochas 
metassedimentares, de idade précâmbrica, que foram submetidas a um metamorfismo de alto 
grau, estando na origem dos ortognaisses e anfibolitos posteriormente cortados por granitos 
hercínicos. A sua localização justifica a denominação de “Complexo Metamórfico da Foz do 
Douro”.  

Já na zona oriental da cidade os ortognaisses e anfibolitos estão ausentes, dando lugar a 

DEPÓSITOS SEDIMENTARES

 

Formação areno-pelítica de 
cobertura (Plio-plistocénico) 
 

 

Depósitos de praias antigas e de 
terraços fluviais – 80 a90 metros 
(Plio-plistocénico) 
 

COMPLEXO XISTO-GRAUVÁQUICO 

 

Migmatitos, gneisses, 
micaxistos, xistos luzentos, etc 
(ante-Ordovícico) 

 
ROCHAS ERUPTIVAS 

 

Granito alcalino de grão médio a 
grosseiro, leucocrata, de duas 
micas (Granito do Porto)  
(ante-silúrico) 

  
 Área em estudo 

 
 Limite da Cidade do Porto 
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micaxistos e metagrauvaques formando o conjunto designado por “Complexo Xisto-
Grauváquico”, cuja idade é atribuída ao Précâmbrico Superior/Câmbrico, e que se apresentam 
frequentemente recortados por material de composição granítica da idade hercínica.  

Cabe referir que a zona de cisalhamento Porto-Tomar (ZCPT), que passa próximo do 
Castelo do Queijo, separa os terrenos da Zona Centro Ibérica, o “Complexo Xisto-Grauváquico” 
(CXG), dos terrenos da Zona de Ossa Morena, o “Complexo Metamórfico da Foz do Douro”. 

Por sua vez, as rochas ígneas, que são a formação mais expressiva na cidade do Porto, 
correspondem essencialmente a rochas graníticas subdivididas em diferentes tipos em função 
da sua mineralogia e idade relativa.  

Os terrenos graníticos sobre os quais assenta a cidade são dominantemente constituídos 
por granitos de duas micas, sintectónicos relativamente à terceira fase de deformação 
hercínica. O maciço, no seu conjunto, define um alinhamento NW-SE devido às estruturas 
hercínicas e está envolvido por terrenos metamórficos que a nordeste pertencem ao Complexo 
Xisto-Grauváquico e a sudoeste ao Complexo Metamórfico da Foz do Douro. Este maciço 
passa os limites da Cidade e estende-se para SE até Oliveira do Douro (Vila Nova de Gaia) e 
para NW até Labruge (Vila de Conde). 

São também conhecidos afloramentos de granitos mais antigos, ante a sintectónicos, ou 
predominantemente biotíticos com plagioclase cálcica ou de grão médio a fino, estes aflorando 
em pequenas manchas que ocorrem na zona oriental da cidade, nomeadamente em Azevedo-
Campanhã, assim como de granitóides mais recentes, como os granitos porfiróides de grão 
médio a grosseiro conhecidos na zona do Castelo do Queijo, ou ainda um granito de grão 
médio com tendência porfiróide, e muitas vezes caulinizado designado por “Granito do Porto”. 

No que se refere ao concelho de Vila Pouca de Aguiar, o traço mais marcante do relevo 
prende-se com vale marcado que se estende de Vila Real até Chaves, separando a sub-região 
do Alvão, a poente, do maciço granítico da Padrela, a nascente (Figura 18). 

A formação deste vale e das encostas que o ladeiam deve-se a movimentações 
relativamente recentes da falha Penacova-Régua-Verim (FPRV), uma falha com mais de 300 
milhões de anos mas com movimentos recorrentes. 

Os granitos abrangendo a região central e sul do concelho dão geralmente origem a um 
relevo característico que se desenvolve em patamares ou terraços, enquanto nos xistos 
aflorantes a poente, norte e nascente ocorrem as variações mais bruscas de orografia, com 
vales em “V” muito entalhados. 

Do ponto de vista geológico os terrenos mais recentes correspondem às elúvio-aluviões 
arenosas, aos depósitos de vertente, muito heterogéneos, e aos depósitos de terraço, areno-
cascalhentos, do período plistocénico, que se depositaram no vale de Vila Pouca de Aguiar, 
zona depressionária associada à FPVR.  

Esta falha desenvolve-se ao longo do maciço granítico de Pedras Salgadas, que ocorre 
na parte central do concelho. Este granito biotítico, porfiróide, tardi a post-tectónico, apresenta 
uma boa homogeneidade de cor e textura e uma fracturação suficientemente espaçada que o 



Factores geográficos e geológicos associados ao desencadeamento de acidentes neurológicos 

- 33 - 

DEPÓSITOS SEDIMENTARES 
Depósitos elúvio-aluviais 
  

 
Depósitos de terraço essencialmente 
conglomeráticos; Depósitos de cascalheiras de 
vertente 

UNIDADES METASSEDIMENTARES 

 
F. DE SANTOS E CURROS: sequência negativa 
de turbiditos com intercalações de tufitos no topo 

 

F. DE CAMPANHÓ E FERRADOSA: Xistos 
cinzentos sílico carbonosos com intercalações, do 
topo para a base: Quartzitos escuros (*), 
Calcários com crinoides (**), Quartzitos claros e 
níveis espessos de ampelitos e liditos (***) 

 
F. PELITO-GRAUVÁQUICA: xistos cinzentos com 
intercalações de xistos negros, ampelitos e liditos 
(*) 

 
 

F. DE DESEJOSA – Alternância de filitos com 
laminação fina, paralela e metagrauvaques e 
metaquartzograuvaques, às vezes, carbonatados 

ROCHAS GRANITÓIDES 

 
Granito porfiróide ou de tendência porfiróide, de 
grão médio, essencialmente biotítico 

 
Granito porfiróide de grão grosseiro a médio, 
essencialmente biotítico 

 
Granito de grão médio a grosseiro, porfiróide, de 
duas micas 

 
Granito de grão médio a grosseiro com esparsos 
megacristais, de duas micas 

 Granito de grão grosseiro de duas micas 

 
Granito de grão fino a médio, de duas micas, 
localmente, com biotite ou moscovite 

 Granito de grão médio de duas micas 

  
Limite do Concelho de Vila Pouca de Aguiar 

torna adequado para aproveitamento como rocha ornamental, conhecido comercialmente como 
granito cinzento de Pedras Salgadas. 
 

 

Figura 18 – Extracto adaptado da Carta Geológica de Portugal, escala 1: 200 000, folha 2, do Instituto 

Geológico e Mineiro (2000) 

 
A Zona Sudoeste do concelho corresponde à Serra do Alvão, de constituição 

exclusivamente granítica e que se apresenta como uma extensa plataforma planáltica atingindo 
o ponto culminante aos 1.329 m, enquanto a Sudeste se desenvolve a Serra da Padrela, que 
constitui uma superfície planáltica de relevo ondulado ou ondulado-suave, que atinge altitudes 
da ordem dos 950 m. 

Ambas as serras são constituídas por granitóides biotiticos de grão médio a grosseiro e 
tendência porfiróide, geralmente intrusivos em granitos de grão médio e de duas micas. 

Relativamente aos metassedimentos, são estes separados pela intrusão do granito de 
Pedras Salgadas e englobam xistos, metagrauvaques e quartzitos dispostos em 
empilhamentos com história estrutural complexa.  

Resumidamente, assinala-se a presença, numa estreita faixa aflorando a Sudeste, do 
Domínio do Douro Inferior, de carácter autóctone, constituído pelos metassedimentos do 
“Complexo Xisto Grauváquico”, de idade Précâmbrico Superior/Câmbrico, e à medida que se 
caminha para norte pelos metassedimentos xistentos e quartzíticos da Zona de Galiza Média 
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Trás-os-Montes (ZGMTM), de carácter parautóctone e alóctone, com idades compreendidas 
entre o Ordovícico e o Devónico. 

Embora o Maciço Hespérico seja caracterizado por uma relativa uniformidade, em termos 
hidrogeológicos, é possível considerar algumas subunidades, com características próprias e 
que correspondem às divisões geoestruturais daquele Maciço. Sob o ponto de vista do 
comportamento hidrogeológico e da sua importância, tendo em conta as formações 
predominantes nas áreas de estudo, pode-se agrupar os terrenos que afloram na ZCI em: 

• Rochas granitóides  

• Xistos e metagrauvaques, afectados por metamorfismo de grau variável 

• Quartzitos 
As rochas granitóides e metassedimentos (xistos metamórficos e metagrauvaques) são 

os grupos litológicos que ocupam, de longe, a maior extensão. Em Trás-os-Montes ocupam 
também uma extensão significativa os quartzitos. No entanto, o seu comportamento 
hidrogeológico, em termos de produtividade, não se distingue muito do dos xistos e 
metagrauvaques. Os outros grupos litológicos têm uma representatividade menor. 

A circulação nestes tipos litológicos é, na maioria dos casos, relativamente superficial, 
condicionada pela espessura da camada de alteração e pela rede de fracturas resultantes da 
descompressão dos maciços. Na maior parte das situações, a espessura com interesse 
hidrogeológico é da ordem de 70 a 100 metros. 

Alguns acidentes tectónicos de maior expressão podem dar origem a circulação mais 
profunda, como é o caso da Falha de Penacona-Régua-Verin, já mencionada, embora aqui 
estejamos já no domínio do hidrotermalismo. 

Nas rochas cristalinas a circulação faz-se numa camada superficial constituída por rochas 
alteradas, se existentes, e neste caso os níveis freáticos acompanham bastante fielmente a 
topografia e o escoamento dirige-se em direcção às linhas de água, onde se dá a descarga. Os 
níveis freáticos são normalmente muito sensíveis às variações observadas na precipitação.  

Na maior parte dos casos, como se trata de rochas constituídas por minerais muito 
estáveis, não há camadas de alteração significativas, sendo a circulação condicionada quase 
exclusivamente pela presença de descontinuidades (fracturas e planos de estratificação).  

Os estudos comparativos referindo as propriedades hidrogeológicas características dos 
dois grupos litológicos com maior representatividade, as rochas granitóides e os xistos e 
metagrauvaques permitiram verificar que os xistos e quartzitos apresentam produtividades 
significativamente maiores que as dos granitos. Os xistos apresentam caudais médios de 2,1 a 
1,5 L/s e os granitos de apenas 1,1 a 0,2 L/s, sabendo-se que nos granitos a circulação é 
geralmente mais superficial. 

Do ponto de vista químico as águas ocorrentes em granitos do NW de Portugal têm 
geralmente baixa mineralização e a fácies dominante é a cloretada sódica ou bicarbonata 
sódica, com valores de pH entre 5 e 7, enquanto nas rochas metassedimentares, os valores de 
pH podem ser superiores a 7 e correspondem a maiores mineralizações. 
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1.3.2. Composição da água  

Da composição química da água na sua relação com as doenças cardiovasculares, dá-se 

relevo à descrição da dureza. A dureza da água é dada pela quantidade de sais alcalinos-

terrosos que contêm principalmente cálcio (Ca) e magnésio (Mg) sob a forma de carbonatos, 

mas pode incluir vários outros metais e também bicarbonatos e sulfatos. Poderá ser dividida 

em dois tipos: dureza permanente, provocada pelos sulfatos, fosfatos e outros sais de cálcio e 

magnésio; e dureza temporária, provocada pelos bicarbonatos de cálcio e magnésio. A soma 

destes dois tipos de dureza dá-nos a dureza total. Os principais iões causadores de dureza são 

cálcio e magnésio tendo um papel secundário o zinco e o estrôncio. Algumas vezes, alumínio e 

ferro férrico são considerados como contribuintes da dureza.  

Habitualmente, consideram-se águas macias quando a sua dureza (expressa em mg de 

carbonato de cálcio por litro) é inferior a 75 mg e duras as que têm valores superiores. Quanto 

ao uso doméstico, indicam-se a seguir as concentrações máximas admissíveis, de acordo com 

as recomendações da OMS (Organisation Mondiale de la Santé, 1972): 

 

 Concentração máxima 

 Desejável Admissível 

Resíduo Seco 500 mg/l 1500 mg/l 

Cloretos (C1-) 200 mg/l 600 mg/l 

Sulfatos (SO4
2-) 200 mg/l 400mg/l 

Dureza total (CaCo3) 100 mg/l 500mg/l 

 

Sob o ponto de vista sanitário, as águas duras não apresentam inconvenientes. Apesar 

de vários estudos epidemiológicos sugerirem a existência de uma relação inversa entre dureza 

da água e as doenças cardiovasculares, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) não 

foi ainda completamente provado. 

Observando a Figura 19 pode concluir-se que a dureza total, em mais de metade do 

território nacional, está dentro dos limites da concentração máxima desejável, enquanto a 

máxima admissível é atingida somente nalgumas manchas das Províncias Oeste e Sul. Isto 

não significa que a água utilizada em abastecimentos públicos não deva sofrer qualquer 

correcção. Por outro lado, a região norte, onde se localizam ambas as áreas em estudo, é 

caracterizada por águas subterrâneas de muito baixa mineralização, com uma dureza total 

quase sempre igual ou inferior a 50 mg/l, salvo algumas pequenas manchas onde pode atingir 

200mg/l ou até 300mg/l.  

A relação existente entre a mortalidade por doenças cardiovasculares (DCV) e a 

composição química da água, foi inicialmente descrita por Kobayashi (1957) no Japão e por 

Schroeder (1960) nos Estados Unidos da América. Kobayashi sugere a existência de uma 
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correlação entre a acidez dos rios (isto é, proporção de sulfatos de carbonato) e o 

desencadeamento da apoplexia no Japão, e por outro lado refere que o carbonatado de cálcio 

previne este tipo de casos. Por sua vez, Schroeder defende a existência de uma associação 

negativa entre a dureza da água e as doenças cardiovasculares nos Estados Unidos da 

América, ou seja, em áreas com águas menos duras verifica-se uma frequência alta de 

doenças cardiovasculares.  

 

 
Figura 19 - Distribuição qualidade química das águas subterrâneas (Dureza total) em 1986 

(Fonte: Atlas do Ambiente Digital – Instituto do Ambiente) 

 

O facto de ambas as áreas serem caracterizadas por águas macias, com valores abaixo 

dos 50 mg/l, poderá estar relacionado com um excesso de risco de mortalidade por doenças 

cardiovasculares e mortalidade por AVC (Nerbrand C. et al., 1992a). Sabendo que o enfarte 

agudo de miocárdio (EAM) é um factor de risco para o AVC, a relação inversa da incidência de 

doença cardiovascular, em que o risco de enfarte agudo do miocárdio diminui 0,56% por cada 

10 mg/l a mais na dureza da água (Kousa A. et al., 2004) poderá também estar relacionada 

com a incidência/mortalidade por AVC na região norte.  



Factores geográficos e geológicos associados ao desencadeamento de acidentes neurológicos 

- 37 - 

1.3.3. Topografia  

Na caracterização topográfica de ambas as áreas em estudo, utilizou-se a base altimétria 

(curvas de nível) recolhida das Cartas Militares à escala 1:25000, mediante a qual se elaborou 

a carta hipsométrica. 

A partir da carta hipsométrica produzida verifica-se que as regiões em estudo são 

bastante diferenciadas. Enquanto que o Porto apresenta pequenas variações de altitude entre 

os 0 e os 161 metros, Vila Pouca de Aguiar apresenta variações altimétricas consideráveis, 

motivadas pela alternância entre as zonas altas e as zonas baixas. 

O Porto caracteriza-se assim, pelo seu relevo pouco acentuado, sendo a oriente que se 

encontra o mais amplo vale, o de Campanha. É junto ao rio que se encontram os declives mais 

acentuados, sendo o Rio Douro responsável pelo vale estreito e profundo visível em toda a 

marginal e que se prolonga até à Foz, com vertentes íngremes e elevadas que apresentam em 

alguns pontos altitudes da ordem dos 80 metros (Figura 20).  

 

 

Figura 20 -  Carta Hipsométrica da Cidade do Porto 

 

Numa região com as características do Porto torna-se difícil a sua caracterização 

morfológica, por um lado porque não são evidentes formas de relevo significativas e, por outro 

lado porque corresponde uma área intensamente ocupada, em que as características naturais 

foram fortemente alteradas pela acção do Homem. 

Em Vila Pouca de Aguiar, devido à morfologia do terreno é possível diferenciar duas 

situações altimétricas específicas: a associação da planície fértil de Parada de Monteiros – 

Capeludos com os vales aluvionares de Pedras Salgadas e o sistema de serras a Nascente e a 

Poente (Figura 21).  

 

(metros) 
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Figura 21 - Carta Hipsométrica de Vila Pouca de Aguiar 

 

A primeira situação corresponde às cotas mais baixas, encontrando-se associada à 

presença e acumulação de água – planície fértil de Parada de Monteiros-Capeludos, e aos 

vales aluvionares acima referidos. Estes vales dizem respeito à zona depressionária de Vila 

Pouca de Aguiar, correspondendo a um vale de fractura, que se estende em direcção Norte 

para Sul, até Vila Pouca de Aguiar, e é limitado a Nascente pela serra da Padrela e a Poente 

pela serra do Alvão. 

A segunda situação assenta num conjunto de cotas mais elevadas, sendo caracterizada 

por uma situação de montanha, constituídas pelas serras da Padrela a Nascente e pelas serras 

do Alvão e do Marão a Poente. A serra da Padrela atinge 1147 m de altitude máxima, a serra 

do Alvão sobe até aos 1329 metros enquanto que na serra do Marão se atingem os 1415 

metros de altitude. Nestas zonas de montanha o solo é frequentemente erodido pela 

precipitação e o substrato rochoso encontra-se à vista. À situação de montanha contrapõem-se 

vales profundo se férteis onde correm linhas de água da região e onde se pratica uma 

agricultura geralmente intensiva. 

A relação entre a incidência de AVC e altitude tem sido estudada, nomeadamente o efeito 

de exposição a altas altitudes. Em países como a Arábia Saudita, ficou demonstrado um 

aumento da frequência de AVC trombolítico a altas altitudes, explicado pelo aumento de 

hematócrito, principalmente quando associado a outros factores de risco como hipertensão, 

ocorrência de AVC isquémicos e diabetes (Tahan A. et al., 1998). Por outro lado a 

permanência em altas altitudes na Índia, está associada a um elevado risco de AVC, sendo os 

acidentes neurológicos mais comuns os AVC isquémicos, cujo factor de risco mais importante 

(metros) 
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é a policetemia, como reacção à exposição a baixos níveis de oxigénio (Jha S.K. et al., 2002). 

No Paquistão, concluiu-se que o risco de AVC é 10 vezes mais elevado em pessoas que 

residem a altas altitudes, acima dos 4.500 metros (Niaz A and Nayyar S, 2003). 

Note-se no entanto que na área em estudo as altitudes não atingem valores tão extremos 

como nestes países, embora muitos dos factores de risco estejam também presentes nestas 

populações. 

1.3.4. Clima 

O clima é um dos factores de risco ambientais mais estudado a nível mundial, dando 

origem a áreas científicas como a climatologia médica e a meteorologia médica, cujo objectivo 

é precisamente estudar a relação existente entre os organismos e as condições climáticas e a 

sua conexão com a saúde humana e doença. Os elementos climáticos isolados mais 

estudados são a temperatura, precipitação, pressão atmosférica, humidade relativa, vento e 

radiação solar, mas é menos comum a investigação que simultaneamente aborda o efeito da 

combinação destes elementos. 

Na Região Norte o clima é muito diversificado e deve-se essencialmente à conjugação 

de três variáveis fundamentais: a orografia, a proximidade do oceano e a latitude. A informação 

da latitude é frequentemente perturbada pela morfologia do terreno, sendo a altitude e a 

exposição das encostas que explicam frequentemente a existência de contrastes climáticos 

bruscos entre zonas. Por outro lado, a proximidade ao oceano, explica a existência de 

temperaturas mais amenas. 

A caracterização climática das duas áreas em estudo tem como base os dados climáticos 

obtidos no Atlas do Ambiente referente aos anos de 1930-1960, e nas Normais Climatológicas 

fornecidas pelo Instituto Meteorológico de Portugal, respeitante às Estações Meteorológicas da 

Serra do Pilar e de Vila Real, referente aos anos de 1960 a 1990. Estas duas bases climáticas 

permitem fazer uma perspectiva histórica e evolutiva de dois dos principais elementos 

climáticos: a temperatura e a precipitação. 

A temperatura média na Região Norte de Portugal (Figura 22) tem variações 

consideráveis, entre valores inferiores a 7,5ºC e superiores a 17,5ºC. Na área da Cidade do 

Porto, as temperaturas variam entre 12,5ºC e os 15ºC, no entanto em Vila Pouca de Aguiar 

esta variação é maior, oscilando os valores entre os 7,5ºC e os 15ºC. Em relação à 

precipitação (Figura 23), o litoral, principalmente o litoral norte, é muito chuvoso com valores 

entre os 1000 e os 2800 mm, enquanto que no interior se registam precipitações abaixo dos 

1000mm durante o período considerado.  
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Figura 22 - Temperaturas médias registadas na Região Norte entre 1930 e 1960  

(Fonte: Atlas do Ambiente Digital: Instituto do Ambiente) 

 

 
Figura 23 - Precipitação Total registada na Região Norte entre 1930 e 1960 

(Fonte: Atlas do Ambiente Digital: Instituto do Ambiente) 

 

Numa análise mais detalhada (Figura 24-A), no Porto as temperaturas médias mensais 

mínimas neste período variaram entre 5,1ºC em Janeiro e 15ºC em Julho, enquanto que em 

Vila Pouca de Aguiar os valores correspondentes foram de 2,6ºC em Janeiro e 14,3ºC em 

Julho. As temperaturas mensais máximas variaram entre 13,5ºC em Janeiro e 25ºC em Agosto 

no concelho do Porto e entre 9,7ºC e 28,7ºC em Vila Pouca de Aguiar. (Figura 24-B). 
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Figura 24 – Valores médios da temperatura registados entre 1960 e 1990: (A) Estação da Serra do Pilar 

e (B) Estação de Vila Real (Fonte: Instituto Meteorológico de Portugal) 

 

Nos meses de Inverno, especialmente, de Novembro a Março, as temperaturas máximas 

no Porto são moderadamente baixas e muito regulares, enquanto as temperaturas mínimas, 

embora, baixas, são extremamente irregulares. A latitude da Cidade do Porto, por um lado, e a 

grande proximidade do mar e do rio, ajudam-nos a compreender esta grande variabilidade da 

temperatura mínima nos meses de Inverno. O Porto situa-se na faixa de contraste entre 

massas de ar quente, tropical, e massas de ar frio, polar, e isto associado à passagem das 

ondulações da frente polar, justifica a grande irregularidade nas temperaturas mínimas durante 

os meses de Inverno. No Verão as mínimas são elevadas e oscilam muito pouco, enquanto as 

máximas apresentam uma grande variabilidade. Esta irregularidade só é superada nas 

temperaturas médias mensais máximas pelos meses de transição para a Primavera e para o 

Outono (Março, Abril e Outubro). Tanto quanto se pode deduzir da análise das séries 

climáticas, a subida das temperaturas máximas inicia-se a partir de Março, e a sua diminuição 

começa só a partir de Setembro. Nem uma nem outra são pacíficas, lentas ou sequer graduais. 

Fazem-se por impulsos, por uma sucessão de extremos diários que a pouco e pouco vão 

diminuindo. 

Quanto a Vila Pouca de Aguiar, o clima é frio e húmido no Inverno, com neves 

esporádicas, sobretudo acima dos 900 metros de altitude, e quente no Verão, com 

temperaturas elevadas. Os dias com temperaturas intermédias são raros, sendo as diferenças 

de temperatura bastante bruscas. Vila Pouca de Aguiar encontra-se sob a influência do maciço 

galaico-duriense que impede a penetração de massas de ar húmido oceânico para o interior. 

Sendo assim, no Verão as mínimas e as máximas são elevadas por volta dos 20ºC e dos 40ºC, 

respectivamente, e oscilam pouco. O mês mais frio é Dezembro e o mês mais quente é Junho. 

A B 
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Podemos ainda referir, nesta área a existência de uma grande amplitude térmica que expressa 

o carácter pouco moderado do clima. 

Para além da temperatura também foi estudada a precipitação. A análise dos totais 

mensais ao longo dos últimos 30 anos traduz claramente a posição litoral e desabrigada da 

Cidade do porto, relativamente à influência do ar húmido proveniente do Oceano Atlântico. A 

total inexistência de obstáculos à penetração do ar vindo de oeste, é, nesta área, determinante 

para entender o comportamento da precipitação. No Porto (Figura 25-A), só Julho e Agosto, no 

período entre 1960-1990, registam totais mensais baixos, que raramente ultrapassam os 30 

mm. Todos os outros meses do ano têm, em média, totais mensais consideráveis, 

principalmente entre Outubro e Fevereiro com valores superiores a 100 mm. O aumento da 

precipitação na transição para o período chuvoso sofre o primeiro grande acréscimo em 

Outubro, continua a aumentar durante Novembro, sofre um aumento ainda maior em 

Dezembro e só culmina em Fevereiro, vindo a atingir totais mensais baixos em Julho e Agosto. 

Em Vila Pouca de Aguiar (Figura 25-B) Julho e Agosto são os únicos meses que registam 

totais mensais inferiores a 20 mm, e entre Outubro e Fevereiro os totais mensais são elevados, 

valores superiores a 100 mm.  

 

  

 

 

Figura 25 - Precipitação média mensal registada entre 1960 e 1990: (A) Estação da Serra do Pilar e (B) 

Estação de Vila Real (Fonte: Instituto Meteorológico de Portugal) 

 

Comparando as duas áreas em estudo, enquanto que em Vila Pouca de Aguiar se 

registam grandes amplitudes térmicas, um Verão muito quente e num Inverno bastante 

rigoroso, no Porto as temperaturas são muito mais amenas, quer no Verão, quer no Inverno. A 

existência de temperaturas amenas no Porto, pode ser explicado devido à proximidade de dois 

importantes mosaicos de água - o mar e o rio – impedindo que as temperaturas mínimas sejam 

muito baixas. A grande humidade relativa durante a noite, impede que o ar arrefeça tanto como 

acontece em Vila Pouca de Aguiar, onde a influência da brisa mar-terra não se faz sentir. Isto 

A B 
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também serve de explicação para os totais de precipitação no caso do Porto, pois em Vila 

Pouca de Aguiar não podemos esquecer o factor altitude. 

Dos estudos já realizados sobre os efeitos climáticos na ocorrência de AVC, a maioria 

comprovou uma associação entre a incidência/mortalidade por AVC e temperatura ambiental, 

partindo de existência de variação sazonal do AVC (Anlar O. et al., 2002). A referência a uma 

variação sazonal é constante, embora o padrão de variação seja inconsistente, embora o mais 

comum seja um pico de ocorrência durante os meses de Inverno (David Christie M.D., 

1981;Jakovljevic D. et al., 1996). Por outro lado em países mais quentes, como na Turquia o 

pico de ocorrência é no Verão (Anlar O. et al., 2002). Esta variação sazonal depende também 

do processo patofisiológico subjacente às doenças trombolíticas e hemorrágicas. Estas duas 

características estão igualmente patentes na relação entre a mortalidade por doenças 

cardiovasculares/ enfarte cerebral e temperatura, descrita por uma curva em forma de U (Wen-

Harn Pan et al., 1995). Nas pessoas mais idosas o risco de morte por enfarte a 32ºC era 66% 

superior ao verificado a 27-29ºC, verificando-se um aumento de 3% no risco para uma redução 

de 1ºC entre os 27-29ºC. A mortalidade por hemorragia cerebral diminui com o aumento da 

temperatura a uma taxa de 3,3% por cada 1ºC (Figura 26).  

 

 

Figura 26 - Relação entre doenças cardiovasculares e temperatura (Wen-Harn Pan et al., 1995) 

 

Dos estudos que abordaram a relação entre incidência de AVC e temperatura ambiental, 

ficou provado que a diminuição na temperatura correspondia a um aumento no risco de AVC 

isquémico, sendo o período de risco de 24-48 horas após a exposição ao frio (Yun-Chul Hong 

et al., 2003). 

Também foram estudados outros parâmetros climáticos, como a pressão atmosférica e a 

humidade relativa.  
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As condições meteorológicas estão também associados à ocorrência de AVC, as mais 

propícias a uma maior ocorrência de AVC são as áreas centrais de baixas pressões com 

transição do sistema frontal e a mais benigna é um tempo com sol na área de altas pressões 

sem inversão de superfície. Foi observada uma relação linear entre AVC e temperatura - uma 

diminuição de 11% no risco de AVC para um aumento de 10ºC (Figura 27), enquanto que a 

relação com a pressão atmosférica é caracteriza por uma forma em V - quando esta é inferior a 

1,016 mb, por cada 10 mb verifica-se um aumento de 9%, e quando é superior a 1,016 mb 

verifica-se um aumento de 5% (Figura 28)(Sandrine Danet et al., 1999). 

 

 
Figura 27 – Relação entre temperatura (ºC) e risco de AVC por grupos de idades (entre os 25-44 anos; 

45-54 anos e 55-64 anos) (Sandrine Danet et al., 1999) 
 

 
Figura 28 – Relação entre pressão atmosférica (mb) e risco de AVC por grupos de idade (entre os 25-44 

anos; 45-54 anos e 55-64 anos) (Sandrine Danet et al., 1999) 
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Num estudo espanhol (Lopez D.V: et al., 1991) é referido o papel de três factores 

atmosféricos no desencadeamento do AVC. Deste modo, verifica-se um aumento de 

ocorrência de AVC quando se verifica uma redução de 10ºC na temperatura do dia anterior, um 

aumento da humidade atmosférica de 20% a 60% no dia do AVC e um aumento na pressão 

atmosférica de 6 milibares do dia anterior. Na Sibéria os parâmetros meteorológicos preditores 

de ocorrência de AVC isquémico mais importantes foram as baixas temperaturas ambientais e 

pressão atmosférica média, por outro lado a ocorrência de hemorragia intracerebral estava 

associada a uma temperatura ambiente moderada (Feigin V.L. et al., 2000). Em França foi 

observado um padrão sazonal de ocorrência de hemorragia subaracnoidea, com uma 

frequência baixa em Junho e Julho e com um máximo de frequência em Abril e Setembro 

(Lejeune J.P. et al., 1994). Os dias de ocorrência estavam associados a uma curta duração do 

sol, a um nível mínimo higrométrico baixo, a uma temperatura mínima baixa e a uma pressão 

atmosférica baixa no dia antes do evento. Deste modo, concluiu-se que o sangramento 

aneurismal estava associado a variáveis climáticas e que a hipertensão induzida pelo frio 

poderia explicar as flutuações na sua ocorrência. Também pode referir-se que a ocorrência de 

hemorragia intracerebral duplica em dias mais frios e com altas pressões, sendo mais afectada 

pela temperatura e pressão atmosférica e quase nada pela humidade relativa, enquanto que a 

ocorrência de AVC isquémico é sensivelmente constante (Chen Z.Y. et al., 1995).  

Em Portugal nos anos 90 foi descrita pela primeira vez a associação entre mortalidade 

global e temperatura nos distritos de Viana do Castelo e Faro, observando-se a mesma forma 

de U; o excesso de mortalidade para baixas temperaturas era mais marcante no distrito de 

Faro e observou-se também uma tendência para o aumento da mortalidade para temperaturas 

superiores a 25ºC (Pinheiro C.D., 1990). 

Atendendo aos padrões de associação entre ocorrência de AVC e alguns parâmetros 

climáticos mencionados na literatura, a área rural estudada será eventualmente uma área de 

risco acrescido, devido aos extremos climáticos, baixas temperaturas no Inverno e altas 

temperaturas no Verão. No entanto outros parâmetros poderão também estar envolvidos, dado 

o contraste da área urbana e rural.  

1.3.5. Sócio-demografia 

Tendo como base os resultados do Censo de 2001, resumem-se na Tabela 2 as 

características das populações envolvidas neste estudo (Anexo I). Entre as duas áreas em 

estudo as maiores diferenças são em termos educacionais e económicos. No Porto, o nível de 

literacia é de 4,4% e 29,9% têm apenas até 4 anos completos de educação; a proporção da 

população activa é cerca de 48%, e 78% desta tem uma ocupação em serviços. Em Vila Pouca 

de Aguiar, o nível de literacia é de 14,3% e 37,6% têm apenas até 4 anos completos de 
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educação; a proporção da população activa é cerca de 33,8% e 18,6% desta vive apenas da 

agricultura.  

 

Tabela 2 – Características sócio-demográficas dos concelhos do Porto e Vila Pouca de Aguiar 

n % n %
Idade
     <24 anos 71434 27,1 4426 29,5
     25 - 64 anos 140694 53,5 7471 49,8
     > 65 anos 51003 19,4 3100 20,7
     Total 263131 14997

Sexo
     Masculino 119715 45,5 7355 49,0
     Feminino 143416 54,5 7642 51,0

Ensino
     Nenhum ensino 24557 9,3 2588 17,3
     1º ciclo básico 78536 29,9 6935 46,2
     2º cilco básico 25893 9,8 2046 13,7
     3º ciclo básico 27152 10,3 1283 8,6
     Ensino secundário 45104 17,1 1331 8,9
     Ensino médio 4780 1,8 38 0,3
     Ensino superior 57109 2,8 777 5,2

Analfabetos com mais de 10 anos 11553 4,4 1948 13

População empregada 113593 43,2 5062 33,8
     Actividade primária 420 0,4 939 18,6
     Indústria 24084 21,2 1706 33,7
     Serviços 89089 78,4 2417 47,8

Porto Vila Pouca de Aguiar

 
 

Numa análise demográfica mais detalhada ao nível das freguesias os contrastes entre as 

áreas estudadas acentuam-se. Em 2001, as freguesias com menos habitantes no Porto eram 

Miragaia, Sé e São Nicolau, possuindo menos de 3000 habitantes, detendo menos de 3% da 

população total. Com mais de 15 000 habitantes temos as freguesias de Lordelo do Ouro e 

Cedofeita, com 23% e 26% da população total do Porto, respectivamente (Figura 29-A). 

A freguesia com maior número de habitantes (n=3456) era Vila Pouca de Aguiar, 

habitada por 23% da população total do concelho. Seguidamente, Bornes de Aguiar, Telões e 

Soutelo de Aguiar com 14,7%, 10,9% e 8,1%, respectivamente, tendo entre 1200 e 2200 

habitantes. As freguesias com menos de 2% de habitantes sobre o total do concelho são 

Parada de Monteiros, Santa Marta da Montanha, Afonsim e Gouvães da Serra (Figura 29-B). 
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Figura 29 - Distribuição da população total em 2001: (A) Porto e (B) Vila Pouca de Aguiar  

 

Analisando a distribuição da população do Porto por grupos etários (Figura 30), as 

freguesias de Santo Ildefonso e Vitória detêm mais de 25% de população idosa (grupo etário 

com mais de 65 anos). Em contraste temos as freguesias de Foz do Douro, Lordelo do Ouro e 

Nevogilde com menos de 20% de população idosa e mais de 30% de população jovem (grupo 

etário dos 0 aos 24 anos). 
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Figura 30 - Distribuição da população por grupos etários nas freguesias do Porto  

 

Quanto a Vila Pouca de Aguiar (Figura 31), a freguesia de Parada de Monteiros é 

predominantemente habitada por uma população idosa (50%) e somente 18% de jovens, 

seguida da freguesia de Capeludos com mais de 30% de idosos e menos de 21% de 

população jovem. As freguesias mais jovens são Vila Pouca de Aguiar com somente 15 % de 

A 
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população idosa e 32% de população jovem, seguida de Sabroso de Aguiar e Vreia de Bornes 

com 18% de população jovem e 30% e 33% de população idosa, respectivamente. 
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Figura 31 - Distribuição da população por grupos etários nas freguesias de Vila Pouca de Aguiar 

 

As freguesias com maior percentagem de população idosa apresentam um índice de 

envelhecimento mais elevado (Figura 32), indicador que mede o peso dos idosos em relação à 

população jovem. No Porto destaca-se a freguesia de Vitória com 100 jovens por cada 46 

idosos e em Vila Pouca de Aguiar a freguesia de Parada de Monteiros onde existem 100 

jovens por cada 102 idosos. Com um índice de envelhecimento baixo destaca-se a freguesia 

de Nevogilde no Porto e a de Vila Pouca de Aguiar com 100 jovens por cada 24 e 23 idosos, 

respectivamente.  

Analisando a variação populacional entre 1991 e 2001, de um modo geral as freguesias 

do Porto perderam população entre 1991 e 2001, destacando-se a freguesia de Cedofeita que 

perdeu 73% da sua população. No entanto continua a ser a freguesia com maior número de 

habitantes, 26% da população total. De seguida temos a freguesia de Santo Ildefonso que 

perdeu quase metade da sua população (44%). A freguesia que perdeu menos habitantes foi 

Foz do Douro (Figura 33-A). Grande parte das freguesias do concelho de Vila Pouca de Aguiar 

tem perdido população, com excepção de Santa Marta da Montanha e Vila Pouca de Aguiar. 

Quanto aos valores das freguesias de Vreia de Bornes (perdeu maior nº de habitantes) e 

Sabroso de Aguiar (aumentou o nº de habitantes), não podem considerar-se nesta análise, 

uma vez que a freguesia de Sabroso de Aguiar só foi criada em 1993, por desanexação da 
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freguesia Vreia de Bornes. As restantes freguesias apresentam valores de variação 

populacional negativa entre os 3,2% e os 0,1% (Figura 33-B). 

 

     
Figura 32 – Distribuição do índice de envelhecimento: (A) Porto e (B) Vila pouca de Aguiar  

 

   

Figura 33 -  Distribuição da variação populacional entre 1991 e 2001: (A) Porto e (B) Vila Pouca de 

Aguiar  

 

Nas 10 freguesias da cidade do Porto que constituem a área de atracção dos 3 centros 

de saúde onde decorreu o estudo, a freguesia com maior densidade populacional é a freguesia 

de São Nicolau, com 17587 habitantes por Km2, seguido das freguesias da Sé e Cedofeita. A 

freguesia com menor densidade populacional é Nevogilde com 2829 indivíduos por Km2.. No 

concelho de Vila Pouca de Aguiar, é o seu centro urbano que apresenta a maior densidade 

populacional, 149 habitantes por Km2, seguido de Sabroso de Aguiar com 57 indivíduos por 

(A) 
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Km2. As freguesias de Parada de Monteiros e Tresminas, apresentam densidades 

populacionais inferiores a 10 habitantes por Km2 (Figura 34). 

   

Figura 34 - Distribuição da densidade populacional em 2001: (A) Porto e (B) Vila Pouca de Aguiar 

1.4. A incidência de Acidentes Vasculares Cerebrais em Portugal e na Europa e a 
dicotomia rural/ urbana 

Os acidentes vasculares cerebrais (AVC) eram, em 1990, a segunda causa de morte a 

nível mundial, responsáveis por 4,4 milhões de mortes, de entre os 28,1 milhões atribuídos a 

doenças não infecciosas (Murray C.J. and Lopez A.D., 1997). No grupo dos países da Europa 

Ocidental, Portugal ocupa o lugar mais alto na mortalidade por AVC no período 1984-94 (Sarti 

C. et al., 2000). No território continental, a Região Norte apresentava em 1993 a mais baixa 

mortalidade, 817/ 100.000, mas a mais alta em termos de doenças cerebrovasculares, com um 

total de 164,2/ 100.000 (179,5/ 100.000 para os homens e 152,7/ 100.000 para as mulheres). 

Estas foram as premissas que conduziram a uma investigação dos Acidentes Vasculares 

Cerebrais na Região Norte de Portugal no período 1998-2000, realizada pela equipa que 

integra o Projecto ACINrpc (Correia M. et al., 2004;Correia M. et al., 2006). A partir dos 

resultados obtidos conclui-se que esta taxa de mortalidade era explicada em parte pela alta 

incidência, podendo estimar-se que 28.000 pessoas em Portugal sofriam anualmente um 

primeiro AVC, sendo este número superior nas regiões rurais em comparação com as urbanas 

– 30.500 vs. 26.900. Este contraste era ainda mais marcante a partir dos 65 anos e a taxa de 

incidência nas áreas rurais quase duplicava em relação à citadina entre os 75 e 84 anos (20,2 

vs. 10,9 por 1000 por ano).  
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Figura 35 – Incidência por grupos etários em vários países (M.Correia et al., 2004) 

 

Em comparação com outros países europeus, a incidência específica por idade em 

Portugal é tendencialmente mais elevada, quer em zonas rurais quer urbanas (Figura 35). 

Pode mencionar-se a alta incidência no grupo etário dos 45-54 anos no Porto, ultrapassada 

apenas nos países da Europa de Leste, e nos mais idosos (75-84 anos) é notória a diferença 

entre a incidência entre populações rurais da Noruega (Ellekjaer H. et al., 1997), Portugal, 

Suécia (Appelros P. et al., 2002;Terent A., 1998) e Bulgária (Powles J. et al., 2002) e 

populações urbanas. A “ruralidade” em particular nas populações mais idosas parece estar 

associada a uma alta incidência/mortalidade não só em Portugal, mas noutros países 

europeus. 

Apesar da dicotomia rural/urbano estar ainda pouco explorada, até pela dificuldade 

existente na adopção de um critério único e objectivo em que se apoie, dimensão ou densidade 

populacional, utilização de terreno, condições de habitabilidade, índice de privação, etc., parte 

da alta incidência em Portugal é explicada pelas diferentes condições sócio-demográficas 

representadas neste estudo pela área urbana - cidade do Porto, e área rural - concelho de Vila 

pouca de Aguiar.  

Como foi descrito neste capítulo, a acrescentar às diferentes condições sócio-

demográficas, existem também factores ambientais bem diferentes nas duas áreas em estudo, 

que podem ser globalmente responsáveis pela alta incidência em Portugal e simultaneamente 

pela assimetria rural/urbana. A conjugação de grandes amplitudes térmicas sazonais na área 
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rural, contrastando com a cidade do Porto, devido ao carácter amenizador da proximidade do 

mar, a diferente dureza da água de consumo e composição de solos, são características que 

podem estar também associadas à mortalidade/incidência de acidentes vasculares cerebrais. 

Em Portugal não precisamos de esperar por situações de alterações climáticos extremas, 

os seus efeitos podem ser analisados directamente porque vivemos num país em que o 

coeficiente da variação sazonal da mortalidade (1988-97) era o mais elevado de entre 14 

países da Europa Ocidental (Healy J.D., 2003). Poderá acrescentar-se a esta variação sazonal 

na mortalidade uma variação sazonal na morbilidade, em especial na incidência de acidentes 

vasculares cerebrais? Caso exista esta variação sazonal, quais serão os melhores indicadores 

de um aumento de risco? Será que há zonas delimitadas de risco acrescido? 

1.5. Objectivos 

Partindo do conhecimento geral sobre a ocorrência de acidentes neurológicos na Região 

Norte do país e tendo por base o “estado da arte” sobre a multicausalidade do AVC e AIT, o 

objectivo geral desta investigação é estudar a relação entre factores meteorológicos e 

geológicos e a ocorrência do primeiro acidente neurológico na vida, identificando indicadores 

de risco, e em especial áreas de risco acrescido, numa tentativa de explicação das assimetrias 

verificadas na incidência espacial desta doença. 

Para alcançar estes objectivos procedeu-se à: 

• Georeferenciação das ocorrências de acidentes neurológicos no Porto e Vila Pouca de 

Aguiar; 

• Descrição espacial das taxas de incidência bruta e padronizada do primeiro acidente 

neurológico ao longo da vida, no Porto e Vila Pouca de Aguiar, quantificando o risco 

espacial; 

• Análise espacial das taxas de incidência de acidentes neurológicos por áreas, com o 

objectivo de identificar áreas espacialmente correlacionadas com idêntico nível de 

risco; 

• Análise da variação sazonal na incidência dos acidentes neurológicos em geral e dos 

vários subtipos patológicos; 

• Identificação dos parâmetros meteorológicos (temperatura, pressão atmosférica, 

humidade relativa e precipitação) associados à ocorrência de acidentes neurológicos, 

procedendo-se ao estudo do indicador mais sensível e “timing” da exposição; 

• Análise da variação espacial na qualidade química da água, usando como indicador a 

dureza total da água; 

• Análise da associação espacial entre indicadores de risco e áreas de alta incidência de 

acidentes neurológicos 
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II. MATERIAL E MÉTODOS 

Neste trabalho foram usadas várias fontes de informação nas duas áreas em estudo, 

Porto e Vila Pouca de Aguiar, para obtenção de dados referentes à população abrangida, 

ocorrência de acidentes neurológicos, parâmetros climáticos, análise química da água e 

topografia. 

População alvo - População residente em 10 freguesias do Porto e nas freguesias de Vila 

Pouca de Aguiar segundo o Censo de 2001. Da população de referência constam um total de 

110 504 indivíduos, 95 506 no Porto e 14 997 para Vila Pouca de Aguiar.  

Ocorrência de acidentes neurológicos - Registo prospectivo do primeiro AVC ou AIT na 

vida ocorrido durante o período de 1 de Outubro de 1998 a 30 de Setembro de 2000. 

Parâmetros climáticos - Registos diários da temperatura máxima e mínima, pressão 

atmosférica, humidade relativa e precipitação, pertencem à série secular do Observatório da 

Serra do Pilar, para o Porto, e do Observatório de Vila Real, para os casos de Vila Pouca de 

Aguiar, durante o período de 15 de Setembro de 1998 a 15 de Outubro de 2000. 

Análise química da água de abastecimento - Registos da composição química da água de 

consumo obtidos por rotina pelos Departamento de Hidrogeologia do Instituto Nacional de 

Engenharia, Tecnologia e Inovação - INETI (actual Laboratório Nacional de Energia e Geologia 

– LNEG) e relatórios trimestrais dos Serviços Municipalizados de Águas e Saneamento do 

Porto (SMAS) e relatório das Águas Douro e Paiva, cujas análises são realizadas à saída do 

reservatório de Nova Sintra – Jovim, no caso do Porto. Para Vila Pouca de Aguiar recorreu-se 

ainda à análise de amostras de água entre 1998 e 2000, recolhidas pela Autoridade de Saúde 

Pública da Sub-Região de Saúde de Vila Real, entre Setembro de 1998 e Outubro de 2000.  

Geologia - Dados contidos na Carta Geológica 9-C na escala 1:50 000 (1957) e na Carta 

Geológica na escala 1:200 000 de Vila Pouca de Aguiar (2000). 

Topografia - Cartas militares nº 122 (Porto), 60, 61, 73, 74, 75, 88 e 89 (Vila Pouca de 

Aguiar) na escala 1: 25 000. 

Estas bases de dados foram partes integrantes de um SIG que permitisse não só analisar 

os acontecimentos de forma independente mas também explorar a relação entre a ocorrência 

de acidentes neurológicos e factores climáticos, geológicos e topográficos. O SIG constitui uma 

ferramenta que permite gerar informação referenciada ao tempo (data de ocorrência do AVC e 

AIT) e ao espaço (Porto e Vila Pouca de Aguiar), acrescentando a este sistema de referência 

temporal e espacial, novos factores de eventual “explicação” da ocorrência do AVC e AIT: 

climáticos, geológicos e topográficos. 
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2.1. Registo e incidência de acidentes neurológicos por área administrativas 

No âmbito do registo comunitário ACINrpc foi organizado um esquema de vigilância 

epidemiológica que permitisse a identificação e detecção de todos os acidentes neurológicos 

ocorridos pela primeira vez na vida em populações urbanas e rurais. As componentes 

metodológicas deste registo estão sumariadas na Tabela 3 e descritas na dissertação de 

doutoramento (Correia M., 2006). Pode referir-se sumariamente que foram seleccionadas uma 

zona urbana (10 freguesias da cidade do Porto) e uma zona rural (concelhos de Vila Pouca de 

Aguiar e Mirandela) nomeadamente para garantir uma detecção exaustiva dos casos, no Porto 

o recurso aos centros de saúde que ficavam na zona de atracção do Hospital Geral de Santo 

António (onde o projecto ficou sedeado) e dois centros de saúde concelhios em que a 

população recorria ao Hospital de S. Pedro de Vila Real e ao Hospital Distrital de Mirandela, 

respectivamente.  

 

Tabela 3 – Componentes metodológicas do projecto ACINrpc 

Definição da população 
População bem caracterizada, estável e de ampla dimensão 
Método fiável de estimação da dimensão da população e representatividade 

Definição do período de estudo 
Número de eventos e pessoas-ano em risco 

Identificação e detecção do(s) evento(s) – definição 
Acidente Vascular Cerebral (AVC) ; Acidente Isquémico Transitório (AIT) 

Critérios de inclusão 
Primeiro acidente neurológico na vida 

Procura compreensiva dos “casos” – Fontes de Informação 
“Hot pursuit” (informação obtida directamente enquanto o doente está a ser tratado) 

Centro de Saúde (consulta, serviço de atendimento permanente) 
Hospital (serviço de urgência, consulta externa, internamento) 
Clínica privada; Lares de 3ª idade; Serviços de emergência médica (112) 

“Cold pursuit” (identificação baseada em registos médicos) 
Boletins de registo do serviço de urgência 
Listas de alta hospitalar 
Listas de referência para serviços de imagiologia 
Certificados de óbito (Conservatórias de Registo Civil) 
Listas de autópsias 
Outras 

Registo prospectivo dos acidentes neurológicos 
Observação inicial e seguimento - dados demográficos, clínicos e co-morbilidade 
Avaliação dos “outcomes” relevantes 

Gestão da informação e Organização do trabalho de campo 
Fonte: Correia M., 2006 
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A população de referência foi constituída pelas listas de utentes em 30 de Setembro de 

1999 (meio do período de estudo) de três centros de saúde da cidade do Porto, Batalha (sede 

e extensão de D. João IV), Carvalhosa (sede e extensão de Aníbal Cunha) e Foz do Douro 

(sede e extensão de Lordelo) num total de 86 023 indivíduos (37 250 homens e 48 772 

mulheres) e na área rural o de Vila Pouca de Aguiar (sede e extensões de Pedras Salgadas e 

Jales) com 18 677 indivíduos (9 183 homens e 9 494 mulheres) e o de Mirandela com 18 412 

indivíduos (8 720 homens e 9 692 mulheres).  

Neste registo estão incluídos 578 eventos na cidade do Porto, 462 AVC e 116 AIT, e 153 

eventos, 117 AVC e 36 AIT, em Vila Pouca de Aguiar. 

Para a análise da taxa de incidência dos acidentes neurológicos recorreu-se aos dados 

do ACINrpc e aos dados do Censo de 2001, desagregados pelas sucessivas divisões 

administrativas. A taxa de incidência é uma medida que traduz o risco de doença numa 

determinada população, para um intervalo de tempo definido, habitualmente um ano, sendo o 

seu valor multiplicado por uma constante (K), o que permite a sua indexação a um determinado 

número de pessoas (ex. 1.000 hab.; 10.000 hab.; 100.000 hab.). Define-se por: 

T = _Y_ x K 

         P 

Em que, 

T = taxa de incidência  

Y = número de novos casos de uma doença num determinado um período de tempo; 

P = população em risco durante o período de tempo 

K = constante 

 

A taxa de incidência é simultaneamente uma medida directa do risco de aparecimento da 

doença e da velocidade com que esta atinge uma população saudável. Podem ainda calcular-

se as taxas de incidência específicas por idade, sexo ou noutros estratos da população 

restringindo quer o numerador quer o denominador ao número de casos e população nesses 

estratos, respectivamente. 

Apesar da taxa de incidência ser o melhor indicador do risco de aparecimento de uma 

determinada doença numa população num determinado período de tempo, não pode deixar de 

referir-se que reflecte também diferenças da população em termos de estrutura etária, raça e 

sexo, comprometendo assim uma comparação entre populações cuja composição demográfica 

seja diferente. Como a probabilidade de ter um AVC aumenta com a idade, taxas de incidência 

iguais ou semelhantes em duas populações distintas podem não traduzir o mesmo risco de 

doença nessas populações, caso elas tenham uma estrutura etária diferente. Embora as taxas 

específicas por idade sejam directamente comparáveis, porque são calculadas e comparadas 

em cada estrato etário (eliminando o efeito da diferente estrutura etária), a necessidade de ter 
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uma taxa única para determinada área geográfica, válida em termos comparativos é essencial, 

daí utilizarem-se taxas padronizadas. 

Neste estudo foi usada a padronização directa para controlar o efeito da idade quando se 

pretendem comparar as taxas de incidência em diferentes áreas administrativas e a população 

padrão usada foi a europeia (Anexo II). Podem então definir-se: 

 
T  = Σ ti x pi      – taxa na população em estudo    

T  = Σ ti x Pi      – taxa padronizada 

Em que: ti  – taxas específica no estrato etário i 

 pi – proporção da população no estrato etário i 

 Pi – proporção da população padrão no estrato etário i  
 

Para duas populações A e B calculam-se duas taxas, TA e TB, tendo por base as taxas 

específicas por idade e a distribuição etária nessas populações e seguidamente no cálculo das 

respectivas taxas padronizadas utiliza-se a mesma população (padrão) e igualmente as taxas 

específicas em cada população – anulando deste modo eventuais diferenças na estrutura 

etária das duas populações a comparar. 

De acordo com o anteriormente exposto, a utilização dos dados registados no ACINrpc na 

descrição e análise espacial pode referir-se alternativamente aos casos, taxas de incidência e 

taxas de incidência padronizadas. 

2.2. Georeferenciação dos casos 

Os métodos de georeferenciação dos casos nos concelhos do Porto e Vila Pouca de 

Aguiar foram diferentes. No Porto optou-se maioritariamente pela georeferenciação por 

moradas, tendo-se somente recorrido à georeferenciação por GPS para os bairros sociais, em 

Vila Pouca de Aguiar escolheu-se somente a georeferenciação por GPS, neste caso a 

georeferenciação poderá ter um erro entre 3 a 4 metros, dependendo don método de aquisição 

e das condições ambientais. 

Para realizar a georeferenciação por moradas recorreu-se a um mapa digital do concelho 

do Porto com todos os segmentos de rua que contêm a designação da mesma e a numeração 

inicial e final do lado par e ímpar de cada rua. Este processo de georeferenciação é simples. O 

software encontra a morada através da coincidência entre os dados tabelados e a base 

cartográfica, identificando o nome da rua, seguindo-se o posicionamento do número no lado 

correcto da rua (par ou ímpar). A localização é obtida então por interpolação usando os 

números inicial e final do segmento de rua correspondente à morada pretendida, sendo o erro 

de georeferenciação mínimo. Quando o caso não é georeferenciado imediatamente é 
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necessário averiguar se existe um erro cartográfico, nomes não oficiais, moradas incompletas 

ou até em branco, ou seja, fazer uma validação dos dados. 

Para o concelho de Vila Pouca de Aguiar optou-se pela georeferenciação por 

coordenadas, uma vez que não tivemos acesso a um mapa digital com segmentos de rua. 

Nesta georeferenciação as próprias coordenadas (x e y) vão gerar um mapa de pontos.  

2.3. Análise espacial da taxa de incidência de AVC e AIT 

Com o objectivo de identificar a estrutura de correlação espacial que melhor descrevesse 

a incidência da AVC e AIT procedeu-se a uma análise espacial das ocorrências por áreas, 

considerando as secções no Porto (n= 163) e freguesias em Vila Pouca de Aguiar (n= 17). 

Nesta análise a ideia básica é estimar a magnitude da autocorrelação espacial entre áreas, ou 

seja, verificar se existe um comportamento aleatório ou uma dependência espacial entre áreas 

contíguas, utilizando-se como medida de aurocorrelação espacial o Índice Global de Moran (I 

Moran), cujos valores variam entre 1 e -1. 

Assim, assinala-se a dependência espacial quando I é positivo, com os valores das áreas 

vizinhas (primeira ordem) a evidenciarem a similaridade entre si. Quando o valor de I é 0 ou 

próximo de 0, verificamos que não existe qualquer autocorrelação espacial, ou seja, que as 

áreas são espacialmente independentes. Se I é negativo, existe dependência espacial mas, 

neste caso os valores das áreas vizinhas são dissemelhantes, têm uma autocorrelação 

negativa. 

Um aspecto fundamental da análise exploratória espacial é a caracterização da 

dependência espacial. O gráfico de dispersão de Moran (GD Moran) demonstra isso mesmo e 

é uma maneira adicional de visualizar a dependência espacial. Este gráfico permite observar 

doutro modo a distribuição do atributo em causa comparando-a com a média dos valores dos 

atributos dos vizinhos (valores padronizados), distribuindo-os por quadrantes: 

• A1 – valores altos com médias dos vizinhos altas (alto-alto); 

• A2 – valores baixos com médias com vizinhos baixas (baixo-baixo); 

Detectando-se por esta via uma determinada localização cuja vizinhança tem valores 

idênticos. 

Nos restantes quadrantes evidenciam-se associações espaciais negativas, ou seja, 

localizações com valores de vizinhança dissemelhantes: 

• A3 – valores altos com médias dos vizinhos baixas (alto-baixo); 

• A4 – valores baixos com médias dos vizinhos altas (baixo-alto). 

Como o índice de Moran corresponde a uma medida global de autocorrelação, procurou 

averiguar-se se existiriam áreas com dependência significativa, utilizando o Índice Local de 
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Autocorrelação espacial (LISA) para as áreas dos quadrantes do GD Moran. Deste modo 

podem identificar-se clusters territoriais onde existe associação espacial do tipo A1 e A2. 

 

2.4. Análise espacial da qualidade química da água 

Para a representação espacial dos valores da dureza da água, recolhidos por rotina em 

pontos amostrais aleatórios das bacias dos rios ou em pontos de utilização pública (Vila Pouca 

de Aguiar) usaram-se dois métodos de interpolação: Kriging e Inverso da distância ponderado 

pelo peso (IDW). 

Ambos os métodos utilizados partem do princípio que pontos mais próximos no espaço 

tendem a ter valores mais parecidos e são mais influenciados pelos vizinhos do que pelos 

pontos mais afastados. Sendo assim, se numa área o valor de dureza num ponto p é x, é muito 

provável que se encontrem durezas tanto mais próximas de x quanto mais próximo se estiver 

do ponto p (princípio da geoestatística). A partir de determinada distância de p, não se 

encontrarão valores aproximados de x porque a correlação espacial pode deixar de existir. 

Nos métodos de interpolação testados foram usadas as seguintes especificações: 

• Kriging: para o Porto - esférico, tamanho da célula=50, número de pontos=2, distância 

máxima=2 500 m e para Vila Pouca de Aguiar mantêm-se os parâmetros do tipo de 

kriging e tamanho da célula, número de pontos=12 e distância máxima=5 000 m. 

• IDW: para o Porto - tamanho da célula=50, número de pontos vizinhos=2, potência=2; 

e para Vila Pouca de Aguiar somente foi alterado o número de pontos vizinhos=12. 

Testou-se primeiro o método kriging usando os melhores parâmetros e depois o IDW. 

Para alcançar os melhores parâmetros para o kriging testaram-se dois tipos de 

semivariogramas (Kriging linear e esférico). Depois disso variou-se o número de pontos até 

obter uma solução satisfatória. Para a distância máxima, os cálculos foram efectuados em 

círculos centrados nos pontos, partindo de uma distância máxima pequena com sucessivos 

aumentos até obter uma superfície homogénea que representasse a distribuição da dureza da 

água. A definição deste parâmetro teve por base o cálculo do intervalo do semivariograma, 

tendo sido ainda realizados alguns testes para estimar o comprimento deste parâmetro. Quanto 

ao IDW usaram-se os mesmos resultados alcançados para o método kriging. 

2.5. Métodos estatísticos 

Para além dos métodos relativos à descrição e análise espacial, foram utilizadas medidas 

de tendência central, dispersão e posição para descrever as variáveis climáticas e geológicas. 
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Para caracterizar e comparar a distribuição destas variáveis nas áreas urbana e rural usou-se o 

teste de Mann-Whitney.  

A existência de variação sazonal foi descrita graficamente com a representação 

simultânea do número mensal de acidentes neurológicos em geral e dos vários subtipos 

patológicos e valores médios dos parâmetros climáticos, temperatura, pressão atmosférica, 

humidade relativa do ar e precipitação. A existência de variação sazonal foi testada, assumindo 

que a população se manteve constante ao longo do período do estudo, comparando o número 

de casos observados com o número esperado segundo a hipótese nula da distribuição das 

ocorrências pelos meses do ano ser uniforme, usando o teste do qui-quadrado de ajuste.  

Seguidamente procedeu-se ao estudo da relação entre os parâmetros climáticos e a 

ocorrência de acidentes neurológicos. Com base na revisão bibliográfica e usando também o 

teste do qui-quadrado de ajuste, foi estudado o indicador mais sensível em função do lag entre 

observações, considerando os valores observados nos parâmetros durante a semana anterior 

ao evento e também as amplitudes de variação no mesmo período. Nesta análise deu-se 

especial relevo ao estudo de exposições a valores extremos da temperatura, especialmente 

quando a temperatura máxima é baixa (dias frios) ou a temperatura mínima é alta (dias 

quentes). 
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III. RESULTADOS 

Neste capítulo apresentam-se os resultados referente à análise descritiva dos parâmetros 

climáticos e geológicos e também dos acidentes neurológicos e sua incidência no período de 

estudo. De seguida procede-se à análise espacial das taxas de incidência por áreas (Índice de 

Moran). Por fim estuda-se a relação entre os vários parâmetros climáticos - temperatura 

máxima e mínima, humidade relativa, precipitação e pressão atmosférica, topográfico - altitude 

e geológico - dureza total da água de consumo. 

3.1. Descrição dos parâmetros meteorológicos, altitude e dureza da água 

Como pode observar-se na Tabela 4, quer a distribuição global das variáveis climáticas 

no período do estudo, quer a distribuição nas estações extremas, Verão e Inverno, são 

indicativas de climas diversos nas duas áreas. Com a excepção da precipitação, todos as 

outras variáveis têm distribuições diferentes nas duas áreas (teste Mann-Whitney, p<0,001).  

 
Tabela 4 – Distribuição dos parâmetros meteorológicos entre Outubro de 1998 a Setembro de 2000, de 

acordo com as estações do ano, no Porto e em Vila Pouca de Aguiar 
Desvio
Padrão 5% 25% 50% 75% 95%

Anual P 19,0 4,7 12,2 15,2 18,9 22,1 27,0
VPA 18,6 7,6 8,1 12,8 17,6 24,7 31,8

Verão P 23,7 3,1 19,9 21,6 23,2 24,5 30,5
VPA 27,2 4,7 18,6 23,9 27,7 30,5 34,3

Inverno P 15,5 3,6 10,9 13,1 14,7 16,6 23,3
VPA 12,4 4,7 5,0 9,0 12,0 15,9 20,9

Anual P 10,3 4,5 2,5 6,8 10,8 14,0 16,6
VPA 7,6 5,1 -0,8 3,4 7,6 11,7 15,5

Verão P 14,7 2,1 11,0 13,6 14,9 16,0 17,7
VPA 13,1 2,5 8,9 11,5 12,9 14,7 17,5

Inverno P 6,2 3,3 1,1 3,8 5,8 8,4 12,0
VPA 2,9 3,1 -2,0 0,3 2,8 5,2 8,4

Anual P 77,0 11,3 54,0 72,0 80,0 85,0 91,0
VPA 74,3 13,6 48,0 67,0 76,0 85,0 93,0

Verão P 78,1 10,1 57,0 75,0 81,0 84,0 88,0
VPA 65,9 12,7 45,5 54,3 69,0 75,0 84,0

Inverno P 74,2 13,8 45,0 65,0 77,0 85,0 90,9
VPA 77,0 13,1 48,0 69,5 79,0 87,0 94,9

Anual P 1011,2 6,9 999,5 1007,0 1010,8 1016,2 1021,8
VPA 954,3 6,7 942,9 950,2 954,3 959,1 964,8

Verão P 1008,1 3,7 1001,3 1006,3 1008,3 1010,6 1013,2
VPA 951,9 1,4 946,3 949,9 952,0 954,3 957,2

Inverno P 1015,6 7,1 1001,2 1011,6 1017,3 1020,3 1024,6
VPA 958,3 7,0 943,2 954,5 959,9 963,4 967,3

Anual P 3,1 7,4 0,0 0,0 0,0 1,7 18,1
VPA 46,7 115,1 0,0 0,0 0,0 35,0 240,0

Verão P 2,0 6,3 0,0 0,0 0,0 0,0 16,4
VPA 28,3 102,9 0,0 0,0 0,0 0,0 185,0

Inverno P 2,1 5,0 0,0 0,0 0,0 0,7 14,8
VPA 33,8 79,6 0,0 0,0 0,0 24,5 201,4

P = Porto
VPA = Vila Pouca de Aguiar

Pressão Atmosférica (hPa)

Precipitação (mm)

Zona

Temperatura mínima (ºC)

Média Percentis

Temperatura máxima (ºC)

Humidade Relativa (%)
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Durante o período de estudo a média da temperatura máxima foi de 19ºC para o Porto 

(limites: 8,7ºC e 35,7ºC) e de 18,6ºC para Vila Pouca de Aguiar (limites: 0,1ºC e 36,4ºC), 

enquanto que a temperatura mínima apresenta valores de 10,3ºC para o Porto (limites: -1ºC e 

22,2ºC) e de 8ºC para Vila Pouca de Aguiar (limites: -4,5ºC e 20ºC). No Verão é Vila Pouca de 

Aguiar que apresenta as temperaturas máximas mais elevadas, chegando a atingir mais de 

34ºC. Durante o Inverno é no Porto que as temperaturas são mais elevadas, 50% estão acima 

dos 14,7ºC. Relativamente às temperaturas mínimas é sempre Vila Pouca de Aguiar que 

apresenta valores mais baixos, chegando a atingir valores negativos. No Verão e Inverno, 50% 

das temperaturas mínimas estão abaixo dos 12,9ºC e dos 2,8ºC, respectivamente. 

A média diária da humidade relativa no Porto foi de 77% (limites: 30% e 97%) e em Vila 

Pouca de Aguiar foi de 74% (limites: 33% e 98%). No Verão a humidade relativa é mais 

elevada no Porto, com uma média de 78,1%, enquanto Vila Pouca de Aguiar apresenta uma 

humidade relativa média de 65,9%, sendo uma área mais seca, devido às temperaturas mais 

elevadas no Verão. No Inverno, Vila Pouca de Aguiar já apresenta uma humidade relativa mais 

elevada quando comparada com o Porto, na ordem dos 77%, que se deve à elevada 

precipitação sentida nesta área durante o Inverno, na ordem dos 33,8 mm, chegando a atingir 

mais de 200 mm de precipitação.  

No que diz respeito à pressão atmosférica a média desta no Porto é de 1011,2 hPa 

(limite: 977,2 hPa e 1027,5 hPa), sendo considerado uma pressão atmosférica normal, 

enquanto que Vila Pouca de Aguiar já apresenta uma pressão atmosférica baixa, sendo a 

média da mesma 954,3 hPa (limites: 921,9 hPa e 970,2 hPa). Neste parâmetro climático não 

existe sobreposição de valores nas duas áreas em estudo, uma vez que a pressão atmosférica 

do Porto é na sua maioria acima dos 1000 hPa e Vila Pouca de Aguiar apresenta uma pressão 

atmosférica abaixo dos 1000 hPa.  

Pode ainda referir-se que no Porto mais de 75% dos dias do período em estudo, 

apresentam temperaturas máximas entre os 12 -24ºC, enquanto que em Vila Pouca de Aguiar 

cerca de 50% dos dias apresentam temperaturas máximas entre os 8-20ºC. Sendo assim, é 

Vila Pouca de Aguiar que apresenta uma percentagem mais elevada de dias com temperaturas 

máximas mais baixas, abaixo dos 8ºC, e temperaturas mais altas, acima dos 28ºC. Quanto à 

temperatura mínima, Vila Pouca de Aguiar apresenta valores mais baixos entre os 2-8ºC e o 

Porto apresenta temperaturas mínimas mais altas, acima dos 8ºC (Figura 36). 
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Figura 36 - Distribuição dos parâmetros Temperatura máxima e mínima (ºC) 

 

Relativamente ao parâmetro humidade relativa, cerca de 70% dos dias do período em 

estudo no Porto, apresenta valores de humidade entre os 70-90%. Vila Pouca de Aguiar, 

apresenta valores de humidade relativa mais baixos do que o Porto, principalmente em 

humidades relativas abaixo dos 70% e acima dos 90% (Figura 37). 

 

  

Figura 37 - Distribuição dos parâmetros Humidade Relativa (%) e Precipitação (mm) 
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A precipitação média diária no Porto foi de 3,1 mm (limites: 0 mm e 54 mm) e em Vila 

Pouca de Aguiar foi de 46,7 mm (limites: 0 mm e 976 mm), apresentando um clima seco. Vila 

Pouca de Aguiar apresenta valores de precipitação mais elevados do que o Porto. Em Vila 

Pouca de Aguiar cerca de 65% dos dias não regista qualquer precipitação e 30% dos dias 

regista precipitação acima dos 20 mm. No Porto cerca de 57% dos dias não apresenta 

precipitação e 25% apresenta precipitação muito baixa, entre os 0,1-5 mm (Figura 37). 

Por fim, a pressão atmosférica apresenta valores não comparáveis entre Porto e Vila 

Pouca de Aguiar. Em Vila Pouca de Aguiar cerca de 60% dos dias registam uma pressão 

atmosférica entre os 950-957 hPa, enquanto que no Porto em metade dos dias os valores 

estão entre os 1007-1015 hPa (Figura 38). 

 

 
Figura 38 - Distribuição do parâmetro Pressão Atmosférica (hPa)  

 

Relativamente à altitude, existe um grande contraste entre as duas áreas, no Porto a 

altitude média é de 69 metros, e 50% da população vive abaixo dos 65 metros de altitude e em 

Vila Pouca de Aguiar a altitude média é de 720 metros, e 50% da população vive acima dos 

727 metros de altitude, e menos de 5% residem a altitudes acima dos 1.000 metros (Tabela 5). 

 

Tabela 5 - Distribuição do parâmetro altitude no Porto e em Vila Pouca de Aguiar 

 

 

 

Desvio
Padrão 5% 25% 50% 75% 95%

Altitude (m)
    Porto 69,3 37,0 16,6 39,4 65,2 97,4 136,5
    Vila Pouca de Aguiar 720,0 123,3 479,3 643,7 727,6 753,9 938,6

Média Percentis
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Na Figura 39 os contrastes são evidentes, uma distribuição uniforme de baixas altitudes 

no Porto e uma dispersão em Vila Pouca de Aguiar, com 40% da população vivendo a 700/ 800 

metros de altitude.  

 

 
Figura 39 - Distribuição do parâmetro altitude (m) 

 

Seguidamente mostram-se os mapas referentes à localização dos pontos de recolha de 

água para o Porto (Figura 40) e Vila Pouca de Aguiar (Figura 41). No Porto, a informação diz 

respeito a 6 pontos de colheita, cinco dos quais (fornecidos pelo INETI), correspondem a 

captações de controle. Destes pontos, três localizam-se na freguesia de Bonfim, um em 

Lordelo do Ouro, em zona de granitos, e um último ponto na freguesia da Foz do Douro, zona 

de micaxistos e migmatitos. O outro ponto de recolha refere-se ao reservatório de Nova Sintra - 

Jovim, localizado na freguesia de Bonfim em área de granitos. O valor máximo de dureza 

destes pontos é de 17,3 mg/l de CaCo3 e o valor mínimo de 3,5 mg/l de CaCo3.  

Para Vila Pouca de Aguiar o número de pontos de recolha foi superior, 106 no total. 

Destes 64 foram registados nos boletins de saúde cedidos pela Sub-Região de Saúde Vila 

Real entre 1989 e 2000 e os restantes 42 foram recolhidos junto do INETI (actual LNEG). A 

maioria das colheitas localizam-se na freguesia de Vreia de Jales (34), seguida de Telões (12). 

Em termos geológicos, 78 colheitas foram realizadas numa área de granito, 23 em xisto e 5 em 

depósito sedimentar. Os valores máximos observados foram de 110 mg/l de CaCo3 na área de 
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Minas de Jales, mas retirando esta área o valor máximo registado é de 50 mg/l de CaCo3 e o 

valor mínimo é de 1 mg/l de CaCo3.  

 

 

Figura 40 -  Localização dos pontos de recolha utilização para a realização das análises de água no 

concelho do Porto 

 

 

Figura 41 - Localização dos pontos de recolha utilização para a realização das análises de água no 

concelho de Vila Pouca de Aguiar 
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Os valores médios de dureza da água no Porto e Vila Pouca de Aguiar são bastante 

semelhantes (Tabela 6), respectivamente, 10,6 mg/l e 11,2 mg/l. Note-se no entanto que no 

Porto os valores têm menor variabilidade, 50% das colheitas com valores abaixo dos 10,6mg/l 

e 95% dos valores abaixo de 11,8mg/l. Por outro lado em Vila Pouca de Aguiar, 50% dos 

valores são inferiores a 8 mg/l, atingindo valores até 22,5 mg/l em 95% dos pontos de recolha. 

Estas características estão representadas na Figura 42, 60% dos valores de Vila Pouca de 

Aguiar estão abaixo dos 9,9 mg/l e quase 15% estão acima dos 11 mg/l; no Porto 40% dos 

valores estão entre os 10,5 e os 10,9 mg/l e quase 15% abaixo dos 9,9 mg/l. 

 

Tabela 6 - Distribuição da dureza da água (mg/l) no Porto e em Vila Pouca de Aguiar  

Desvio
Padrão 5% 25% 50% 75% 95%

Dureza da água (mg/l)
    Porto 10,6 0,6 9,7 10,3 10,6 10,9 11,8
    Vila Pouca de Aguiar 11,2 6,5 4,0 7,2 8,0 15,0 22,5

Média Percentis

 
 

 

Figura 42 - Distribuição do parâmetro dureza da água (mg/l Caco3) 
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3.2. Descrição das ocorrências de acidentes neurológicos 

Ao proceder à georeferenciação das ocorrências de AVC e AIT, nem todos os casos 

foram georeferenciados pelo facto de residirem fora dos limites administrativos das duas áreas 

em estudo. De um total de 578 registos na cidade do Porto (462 AVCs e 116 AITs) foram 

excluídos 48 pelo facto de residirem fora dos limites administrativos das 10 freguesias 

estudadas e 4 fora do concelho do Porto (utentes inscritos nos centros de saúde estudados, 

mas não residentes na respectiva área de atracção), ficando a análise restrita a 526 casos, 422 

AVCs e 104 AITs (Figura 43). No concelho de Vila Pouca de Aguiar pelos mesmos motivos, de 

um total de 153 (116 AVCs e 36 AITs) apenas um residente em Vila Real com AVC foi 

excluído, sendo georeferenciados 152 casos, dos quais 116 são AVC e 36 são AIT (Figura 44). 
 

 
Figura 43 - Distribuição espacial de AVC e AIT no concelho do Porto 

 

 

Figura 44 - Distribuição espacial de AVC e AIT no concelho de Vila Pouca de Aguiar 
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Considerando apenas os residentes na área do estudo, a taxa de incidência do primeiro 

AVC ao longo da vida durante o período do estudo (2 anos) foi de 4,9 por 1000 residentes, 

mais elevada em Vila Pouca de Aguiar, 7,7, em comparação com o Porto, 4,4 por 1000 

residentes. Após padronização para o população padrão europeia (PPE), Vila Pouca de Aguiar 

apresenta ainda valores mais altos que o Porto, 4,6 vs 2,8 por 1000 residentes (Tabela 7). Este 

resultado decorre do facto das taxas de incidência específicas por idade serem sempre mais 

altas em Vila Pouca de Aguiar, com excepção dos mais novos (0-24 anos), chegando mesmo a 

duplicar para idades entre os 65 e 84 anos, demonstrando um crescimento abrupto que diminui 

no grupo etário mais velho, mas mesmo assim assumindo um valor superior ao do Porto, no 

qual se verifica um crescimento contínuo mas não tão acentuado (Figura 45). 

 

Tabela 7 – Taxa de incidência do primeiro AVC na vida, no período 1998-2000, por 1000 habitantes no 

Porto e Vila Pouca de Aguiar 

Grupos
Etários Casos População Taxa Casos População Taxa Casos População Taxa

0-14 1 12072 0,1 0 2275 0 1 14347 0,1
15-24 1 13216 0,1 0 2151 0 1 15367 0,1
25-34 3 12799 0,2 1 1658 0,6 4 14457 0,3
35-44 17 12670 1,3 3 2025 1,5 20 14695 1,4
45-54 36 13404 2,7 6 1880 3,2 42 15284 2,7
55-64 62 11870 5,2 10 1908 5,2 72 13778 5,2
65-74 125 10867 11,5 41 1872 21,9 166 12739 13,0
75-84 111 6606 16,8 46 983 46,8 157 7589 20,7
>85 66 2002 33,0 9 245 36,7 75 2247 33,4
Total 422 95506 4,4 116 14997 7,7 538 110503 4,9
PPE 4,3 1,2 5,4

Porto Vila Pouca de Aguiar Ambos

PPE: População Padrão Europeia  
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Figura 45 - Taxa de incidência de AVC  no período 1998-2000, por 1000 habitantes  segundo a idade do 

Porto e Vila Pouca de Aguiar 
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A incidência do primeiro acidente isquémico transitório no período do estudo foi de 1,3 

por mil residentes, também mais elevada em Vila Pouca de Aguiar, 2,4, em comparação com o 

Porto, 1,1 por 1000. Após padronização para a população padrão europeia, esta tendência 

mantém-se, sendo os valores correspondentes de 1,5 e 0,7 por 1000 residentes (Tabela 8). 

 

Tabela 8 - Taxa de incidência do primeiro AIT na vida, no período 1998-2000, por 1000 habitantes no 

Porto e Vila Pouca de Aguiar  

Grupos
Etários Casos População Taxa Casos População Taxa Casos População Taxa

0-14 0 12072 0 0 2275 0 0 14.347 0
15-24 0 13216 0 0 2151 0 0 15.367 0
25-34 0 12799 0 0 1658 0 0 14.457 0
35-44 1 12670 0,1 0 2025 0 1 14.695 0,1
45-54 14 13404 1,0 4 1880 2,1 17 15.284 1,1
55-64 19 11870 1,6 5 1908 2,6 23 13.778 1,7
65-74 28 10867 2,6 12 1872 6,4 40 12.739 3,1
75-84 34 6606 5,1 13 983 13,2 48 7.589 6,3
>85 8 2002 4,0 2 245 8,2 11 2.247 4,9
Total 104 95506 1,1 36 14997 2,4 140 110.503 1,3
PPE 1 0,4 1,4

Porto Vila Pouca de Aguiar Ambos

PPE: População Padrão Europeia  
 

A incidência de AIT aumenta com a idade até aos 84 anos, verificando-se a seguir um 

ligeiro decréscimo, padrão igual no Porto e Vila Pouca de Aguiar, embora sempre com valores 

mais elevados em Vila Pouca de Aguiar, a maior diferença reporta-se ao grupo etário dos 75 

aos 84 anos, 13,2 vs 5,1 por 1000 habitantes (Figura 46). 
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Figura 46 - Taxa de incidência de AIT no período 1998-2000, por 1000 habitantes  segundo a idade do 

Porto e Vila Pouca de Aguiar 
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Os valores calculados para a taxa de incidência nas duas áreas em estudo são muito 

díspares, e a taxa de incidência padronizada reflecte também a mesma tendência, porque a 

distribuição etária nas duas populações é muito semelhante. As taxas de incidências nas 10 

freguesias do Porto variam entre 2,3 (Nevogilde) e 9,9 (Sé) por 1000 residentes, sendo nas 

freguesias com simultaneamente menor área e mais a sul observados os valores de incidência 

mais elevados, padrão que se repete nas taxas de incidência padronizadas (Figura 47). 

 

 
Figura 47 - Distribuição espacial dos AVC nas freguesias do Porto: (A) taxa de incidência bruta e (B) 

taxa padronizada 

 

Numa análise mais detalhada, considerando as 163 secções destas freguesias (Figura 

48) pode observar-se o surgimento de outras zonas com risco mais elevado, mais frequentes 

na zona ribeirinha e na freguesia de Santo Ildefonso. Este padrão mantém-se quando 

controlamos para o efeito da idade, embora os contrates se atenuem. 

 

 
Figura 48 - Distribuição espacial dos AVC nas secções  do Porto: (A) taxa de incidência bruta e (B) taxa 

padronizada 

 

Noutro tipo de abordagem, verifica-se que a distribuição espacial do indicador de risco 

envolvendo valores nulo [0] ocorre um pouco por toda a área em estudo no Porto, atingindo 36 

e 47 secções, no caso da taxa de incidência e da taxa padronizada, respectivamente (22% e 

29%) (Figura 49). Segue-se uma distribuição igualmente dispersa de um conjunto de secções 

com risco relativamente negligenciável (n=69 e 82; 42% e 50%, que dizem respeito à taxa de 

incidência e taxa padronizada, respectivamente), colocadas no intervalo [0,01 – 5]. Com risco 
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extremo e colocados no intervalo [>15,01] encontramos 8 para a taxa de incidência e 2 secções 

para a taxa padronizada, ladeados por vizinhos que exibem risco elevado [10,01 – 15] com 14 

e 10 secções para a taxa de incidência e padronizada, respectivamente. Entre os valores 

médios [5,01 – 10] encontramos 30 secções no caso da taxa de incidência e 22 no caso da 

taxa padronizada. 
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Figura 49 - Distribuição das taxas de incidência bruta e padronizadas por AVC nas secções do Porto 

 

A distribuição espacial das taxas de incidência de AVC nas 17 freguesias de Vila Pouca 

de Aguiar (Figura 50) apresenta valores compreendidos entre 0 (Parada de Monteiros) e 12,8 

(Santa Marta da Montanha) por 1000 residentes, casos / 1.000 habitantes, com valores acima 

de 12/1000 apenas numa freguesia.  
 

 
Figura 50 - Distribuição espacial dos AVC nas freguesias de Vila Pouca de Aguiar: (A) taxa de incidência 

bruta e (B) taxa padronizada 
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Comparando a taxa bruta com a taxa padronizada, nem todas as freguesias apresentam 

valores mais baixos que a taxa bruta, como acontecia no Porto. As freguesias que não seguem 

este padrão são: Vila Pouca de Aguiar, Vreia de Bornes e Sabroso de Aguiar, ou seja, nestas 

freguesias a população é menos envelhecida. 

Em relação à distribuição espacial da incidência dos AIT no Porto, estas variam entre 0,7 

(Cedofeita) e 3,1 (São Nicolau) por 1000 residentes, com valores mais altos nas freguesias de 

Miragaia e São Nicolau, enquanto que controlando para o efeito da idade os valores são mais 

baixos na maioria das freguesias, com excepção de Nevogilde e Lordelo do Ouro (Figura 51), 

mantendo ao nível de secção padrão semelhante (Figura 52). 

 

 
Figura 51 - Distribuição espacial dos AIT nas freguesias do Porto: (A) taxa de incidência bruta e (B) taxa 

padronizada 

 

 

Figura 52 - Distribuição espacial dos AIT nas secções do Porto: (A) taxa de incidência bruta e (B) taxa 

padronizada 

 

Estabelecendo uma análise comparativa à efectuada para os AVC nas secções do Porto, 

(Figura 53), constata-se que 58% das secções têm valores de risco nulo [0], um número mais 

elevado do que para o AVC, seguindo-se 4 (2%) e 19 (12%) secções, respectivamente, para a 

taxa de incidência e padronizada, inseridos na classe [0,01 – 1]. Relativamente a Vila Pouca de 

Aguiar, pode referir-se que os valores de incidência mínimos e máximos são mais altos que os 

valores de padronização, sendo de 0 (Gouvães e Parada de Monteiros) a 4,4 (Afonsim) 

respectivamente para a incidência e 0 a 3,82 para a taxa padronizada (Figura 54). Quase todas 
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as freguesias seguem este padrão de diminuição do risco, com excepção das freguesias de 

Bragado, Bornes de Aguiar e Soutelo de Aguiar que apresentam valores de padronização mais 

elevados que a taxa bruta. 
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Figura 53 - Distribuição das taxas de incidência bruta e padronizadas por AIT nas secções do Porto 

 

 

Figura 54 - Distribuição espacial dos AIT nas freguesias de Vila Pouca de Aguiar: (A) taxa de incidência 

bruta e (B) taxa padronizada 
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3.3. Análise Espacial das ocorrências de AVC e AIT 

Para os dois tipos de acidentes neurológicos estudados calcularam-se os índices de 

correlação espacial de Moran, bem como a representação dos atributos nos respectivos 

gráficos de dispersão de Moran (Figura 55). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 55 – Índice de Moran e Gráfico de dispersão de Moran para os (A) AVC e (B) AIT  

 

Como se pode verificar para os dois tipos de acidentes neurológicos o valor do I Moran 

não é particularmente elevado, respectivamente I=0.13 para a incidência de AVC e I=0,06 para 

a incidência de AIT, o que significa uma fraca dependência espacial da variável observada. Da 

observação do GD Moran correspondente aos AVC (Figura 55-A) verifica-se uma maior 

dispersão dos valores pelos 4 quadrantes, no entanto, um maior número de pontos no 

quadrante A1, sinalizando a presença de áreas que exibem valores altos, sendo as médias dos 

vizinhos de primeira ordem igualmente altas, correspondendo à mancha das freguesias mais 

ribeirinhas, referida no capítulo anterior. Na Figura 55-B, correspondente à incidência de AIT, 

apesar do valor de I Moran sofrer um decréscimo, a distribuição das variáveis pelos quadrantes 

é relativamente semelhante à anterior, verificando-se no entanto uma menor concentração de 

pontos no quadrante A2 e A4. 

Na Figura 56 representam-se os clusters detectados utilizando o indicador local de 

autocorrelação espacial, validando a análise anteriormente feita sobre áreas com elevado risco 

de ocorrência de AVC e AIT. A sudeste da área em estudo, correspondendo às freguesias 

ribeirinhas e composta por 8 secções, evidencia-se uma dependência espacial com valores 

homogéneos de alto risco, estando igualmente envolvidos por vizinhos de primeira ordem cujo 
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risco é elevado. No caso dos AVC, para além do cluster anteriormente identificado, emergem 

mais duas áreas, uma a norte e outra mais a oeste, onde secções evidenciam uma 

dependência espacial com valores baixos. Em relação à incidência de AIT, continua a verificar-

se a existência dum cluster com a mesma localização, no entanto agora não tão significativa, 

abrangendo somente 4 secções.  

 

 

Figura 56- Mapa de Cluster LISA para a taxa de incidência bruta de (A) AVC e (B) AIT no Porto 

 

A existência destes clusters na zona mais ribeirinha do Porto, pode estar relacionado com 

uma diferente distribuição etária, ou seja, pelo facto de estas serem as freguesias com maior 

proporção de idosos, com valores entre os 20 e 29% (Figura 57). No entanto, após a 

padronização destas taxas (Figura 58), eliminando o efeito idade, continuam a surgir os 

mesmos clusters, apesar de apresentarem uma dimensão mais reduzida.  

 

 

Figura 57 – Distribuição da população com mais de 65 anos, por secções, no Porto 
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Figura 58 - Mapa de Cluster LISA para as taxas padronizadas de (A) AVC e (B) AIT no Porto 

 

Pode assim confirmar-se que a diferente distribuição etária dos residentes não é 

suficiente para explicar a autocorrelação espacial alta neste local. 

No caso de Vila Pouca de Aguiar a correlação espacial não é significativa, sendo o Índice 

de Moran para os AVC de 0,05 e para os AIT de 0,01. 

3.4. Relação entre factores meteorológicos e geológicos e a ocorrência de 
acidentes neurológicos 

Inicialmente estudou-se a variação mensal na ocorrência de AVC e AIT, considerando o 

número total de casos registados, n=731, dos quais 579 são AVC e 152 são AIT. Dos 579 

AVCs, 432 (59%) são enfartes cerebrais (EC), 99 (14%) são hemorragias intracerebrais (HICP) 

e 21 (3%) hemorragias subaracnoideias (HSA). Considerou-se ainda um subgrupo formado 

pelos acidentes isquémicos (ISQ incluindo EC e AIT). A distribuição do número de episódios de 

AVC, enfartes cerebrais, e hemorragias registados mensalmente nas duas áreas em estudo 

está representada na Tabela 9. Embora não exista evidência de variação mensal na incidência 

de AVC no Porto (qui-quadrado=17,5, gl=11, p>0,09), o número de AVCs nos meses de Verão 

é mais baixo que o esperado, contrariamente ao que acontece no Inverno e Primavera (qui-

quadrado=8,2, gl=3, p<0,05). Em Vila Pouca de Aguiar é evidente esta variação mensal, com 

um número de casos observados superior ao esperado nos meses de Outubro a Fevereiro, 

replicando-se este padrão praticamente para os vários tipos de AVC. Relativamente aos 

episódios de AIT existe também uma sazonalidade em Vila Pouca de Aguiar, que se deve ao 

excesso de episódios durante o mês de Novembro, no entanto os meses com um número de 

episódios acima do esperado são de Outubro a Janeiro. No Porto esta distribuição já é 

praticamente uniforme. 
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Tabela 9 – Casos observados, esperados e taxa de incidência dos acidentes neurológicos segundo o 

mês de ocorrência: (A) Porto e (B) Vila Pouca de Aguiar 

Meses
J F M A M J J A S O N D Total

Casos
Obervados 48 60 45 59 53 45 42 34 37 46 47 62 578
Esperados 49,0 45,1 49,0 47,4 49,0 47,4 49,0 49,0 47,4 49,0 47,4 49,0 578,0
Incidência 9,0 12,2 8,4 11,4 9,9 8,7 7,9 6,4 7,2 8,6 9,1 11,6

x2=20.06, df=11, p=0.05
AVC
Obervados 39 50 36 45 46 38 33 27 31 32 37 48 462
Esperados 39,2 36,0 39,2 37,9 39,2 37,9 39,2 39,2 37,9 39,2 37,9 39,2 462,0
Incidência 7,3 10,2 6,7 8,7 8,6 7,4 6,2 5,1 6,0 6,0 7,2 9,0

x2=17.54, df=11, p=0.093
EC
Obervados 29 36 29 33 37 23 28 19 21 23 32 38 348
Esperados 29,5 27,1 29,5 28,6 29,5 28,6 29,5 29,5 28,6 29,5 28,6 29,5 348,0
Incidência 5,4 7,3 5,4 6,4 6,9 4,5 5,2 3,6 4,1 4,3 6,2 7,1

x2=16.7, df=11, p=0.12
HICP
Obervados 7 7 4 10 8 9 2 7 4 6 5 9 78
Esperados 6,6 6,1 6,6 6,4 6,6 6,4 6,6 6,6 6,4 6,6 6,4 6,6 78,0
Incidência 1,3 1,4 0,7 1,9 1,5 1,7 0,4 1,3 0,8 1,1 1,0 1,7

x2=9.9, df=11, p=0.054
HSA
Obervados 2 2 2 2 1 2 3 0 2 1 0 0 17
Esperados 1,4 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 17,0
Incidência 0,4 0,4 0,4 0,4 0,2 0,4 0,6 0,0 0,4 0,2 0,0 0,0

AIT
Obervados 9 10 9 14 7 7 9 7 6 14 10 14 116
Esperados 9,8 9,0 9,8 9,5 9,8 9,5 9,8 9,8 9,5 9,8 9,5 9,8 116,0
Incidência 1,7 2,0 1,7 2,7 1,3 1,4 1,7 1,3 1,2 2,6 1,9 2,6

x2=9.6, df=11, p=0.6
ISQ
Obervados 38 46 38 47 44 30 37 26 27 37 42 52 464
Esperados 39,4 36,2 39,4 38,1 39,4 38,1 39,4 39,4 38,1 39,4 38,1 39,4 464,0
Incidência 7,1 9,4 7,1 9,1 8,2 5,8 6,9 4,9 5,2 6,9 8,1 9,7

x2=19.6, df=11, p=0.05

(A)

 

Meses
J F M A M J J A S O N D Total

Casos
Obervados 28 17 6 7 6 6 9 12 6 20 21 15 153
Esperados 13,0 11,9 13,0 12,6 13,0 12,6 13,0 13,0 12,6 13,0 12,6 13,0 153,0
Incidência 24,2 16,0 5,2 6,2 5,2 5,4 7,8 10,4 5,4 17,3 18,7 13,0

x2=47.5, df=11, p=0.00
AVC
Obervados 23 15 4 6 4 6 8 9 5 15 11 11 117
Esperados 9,9 9,1 9,9 9,6 9,9 9,6 9,9 9,9 9,6 9,9 9,6 9,9 117,0
Incidência 19,9 14,1 3,5 5,4 3,5 5,4 6,9 7,8 4,5 13,0 9,8 9,5

x2=36.38, df=11, p=0.00
EC
Obervados 16 11 1 4 2 5 7 6 3 12 10 7 84
Esperados 7,1 6,5 7,1 6,9 7,1 6,9 7,1 7,1 6,9 7,1 6,9 7,1 84,0
Incidência 13,8 10,3 0,9 3,6 1,7 4,5 6,0 5,2 2,7 10,4 8,9 6,0

x2=31.99, df=11, p=0.001
HICP
Obervados 5 2 3 2 1 0 0 1 1 2 1 3 21
Esperados 1,8 1,6 1,8 1,7 1,8 1,7 1,8 1,8 1,7 1,8 1,7 1,8 21,0
Incidência 4,3 1,9 2,6 1,8 0,9 0,0 0,0 0,9 0,9 1,7 0,9 2,6

HSA
Obervados 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 4
Esperados 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 4,0
Incidência 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9

AIT
Obervados 5 2 2 1 2 0 1 3 1 5 10 4 36
Esperados 3,1 2,8 3,1 3,0 3,1 3,0 3,1 3,1 3,0 3,1 3,0 3,1 36,0
Incidência 4,3 1,9 1,7 0,9 1,7 0,0 0,9 2,6 0,9 4,3 8,9 3,5

ISQ
Obervados 21 13 3 5 4 5 8 9 4 17 20 11 120
Esperados 10,2 9,4 10,2 9,8 10,2 9,8 10,2 10,2 9,8 10,2 9,8 10,2 120,0
Incidência 18,1 12,2 2,6 4,5 3,5 4,5 6,9 7,8 3,6 14,7 17,8 9,5

x2=45.6, df=11, p=0.00

(B)
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Seguidamente nas Figuras 59 e 60 pode observar-se a variação na média mensal dos 

parâmetros climáticos e concomitantemente a taxa de incidência por 1000000 por dia durante o 

período de estudo. A temperatura é o parâmetro climático cuja variação mensal parece estar 

mais relacionada com a incidência de AVC, observando-se no entanto padrões diferentes no 

Porto e Vila Pouca de Aguiar. No Porto há uma diminuição do risco de AVC nos meses de 

Verão coincidindo com um aumento da média mensal quer da temperatura máxima quer da 

mínima. Em Vila Pouca de Aguiar há um aumento evidente da incidência da AVC a partir do 

mês de Novembro, mantendo-se alta durante os meses de Inverno e concomitantemente quer 

a média das temperaturas máxima quer da mínima atingem os valores mais baixos. 
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Figura 59 – Taxa de incidência média diária de AVC, AIT e enfartes hemorrágicos por 1000000 e 

temperatura máxima e mínima média mensal, no (A) Porto e em (B) Vila Pouca de Aguiar  
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Esta variação sugere a existência de uma relação inversa entre a temperatura e a 

incidência de AVC, especialmente em Vila Pouca de Aguiar, onde a taxa de incidência exibe 

uma maior variabilidade, entre 4 e 14 por 1000000/dia. Esta mesma relação também é 

observada nos AIT e AVC hemorrágico.  

Relativamente à pressão atmosférica (Figura 60) este parece ser um parâmetro climático 

cuja variação mensal acompanha a tendência da incidência de AVC, sugerindo uma relação 

directa com a incidência, mais evidenciada em Vila Pouca de Aguiar. A maior incidência de 

AVC nos meses do Outono e Inverno é acompanhada por um aumento na pressão 

atmosférica, padrão também observado na incidência de AIT e hemorragias intracerebrais.  
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Figura 60 – Taxa de incidência média diária de AVC, AIT e enfartes hemorrágicos por 1000000 e 

pressão atmosférica média mensal, no (A) Porto e em (B) Vila Pouca de Aguiar  
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Os outros parâmetros climáticos não evidenciam um padrão de variação que pareça estar 

relacionado com a incidência de acidentes neurológicos (Anexos III e IV) 

Tendo por base a revisão bibliográfica e a existência de variação sazonal, seguiu-se o 

estudo do lag mais adequado para considerar o período de risco da exposição (parâmetros 

climáticos) para o acidente neurológico. Foi considerado o período de 7 dias anterior à 

ocorrência do acidente neurológico, embora os resultados apresentados se refiram apenas ao 

próprio dia, um e dois dias antes (ver em anexo análise para os vários parâmetros climáticos 

para lag 1 e 2 no Porto e Vila Pouca de Aguiar - Anexos V, VI, VII, VIII e IX).  

A associação existente entre a incidência de acidentes neurológicos e temperatura 

máxima é mais forte para um lag 1, diminuindo sucessivamente ao considerar lags superiores, 

embora também exista associação com a temperatura no próprio dia (Anexo V e VI). Quer no 

Porto quer em Vila Pouca da Aguiar e especialmente para os AVC e acidentes isquémicos a 

associação é consistente. No Porto, quando a temperatura máxima é inferior a 20ºC o número 

de AVC e acidentes isquémicos no dia seguinte é superior ao esperado (qui-quadrado=15,8, 

gl=5, p<0,008 para os AVC e qui-quadrado=12,8, gl=5, p<0,03 para os isquémicos) (Figura 61-

A e C). Para os AIT, quando a temperatura máxima se situa entre os 12ºC e os 20ºC o número 

de ocorrências é superior ao esperado, acontecendo esta mesma tendência quando a 

temperatura é superior a 28ºC (Figura 61-B). Em Vila Pouca de Aguiar esta associação entre 

ocorrências e temperatura é ainda mais forte (Figura 62).  
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Figura 61 - Gráfico com o número de casos observados e esperados para os (A) AVC, (B) AIT e (C) 

AVC isquémico segundo a temperatura máxima, Porto 
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Figura 62 - Gráfico com o número de casos observados e esperados para os (A) AVC, (B) AIT e (C) 

AVC isquémico segundo a temperatura máxima, em Vila Pouca de Aguiar 

 

Quando a temperatura máxima é inferior a 16ºC o número de AVC, AIT e isquémicos no 

dia seguinte é superior ao esperado. No caso dos AVC quando a temperatura máxima é 

superior a 32ºC o número de AVC é igualmente superior ao esperado (qui-quadrado=0,014, 

gl=7, p<0,014; qui-quadrado=15,7, gl=7, p<0,015; qui-quadrado=16,7, gl=7, p<0,02, para os 

AVC, AIT e isquémicos, respectivamente). 

A associação com a temperatura mínima e os outros parâmetros climáticos é esporádica 

(Anexos V, VI, VII, VIII e IX). 

3.4.1. Exposição a baixas temperaturas e ocorrência de acidentes neurológicos 

De acordo com os resultados obtidos e numa tentativa de explicar a existência de 

clusters de alta incidência de AVC no Porto considerando a exposição ao frio, foi representada 

a distribuição espacial dos acidentes segundo a temperatura máxima ocorrida no dia anterior. 

Pode observar-se uma concentração de AVCs ocorridos a baixas temperaturas nos clusters 

com autocorrelação alta-alta. No entanto nestes clusters há por definição uma maior 

concentração de AVCs, independentemente da ocorrência de temperaturas altas ou baixas no 

dia anterior. Poderia então utilizar-se um indicador da existência de exposição a temperaturas 

baixas, mapeando a sua distribuição nas freguesias. Para o efeito definiu-se a exposição como 

a ocorrência de uma temperatura máxima não superior a 13ºC no dia anterior ao acidente, 

representando-se a distribuição espacial da percentagem de AVCs ocorridos após esta 
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exposição nas 10 freguesias do Porto (Figura 63). Em duas das três freguesias, Vitória (18,2%) 

e Sé (15,7%) em que esta proporção é mais elevada a taxa de incidência de AVC bruta e 

padronizada são também as mais elevadas, explicando assim a temperatura um eventual 

excesso de casos. 

 

 

Figura 63 - Percentagem de casos por freguesias com temperatura <13ºC 

 

A hipótese de uma baixa temperatura ambiental ser um despoletador de um AVC foi 

então testada usando um estudo de caso-cruzado bidireccional, no qual para cada caso 

ocorrido num determinado dia foram usados dois controlos, o mesmo indivíduo nesse dia das 

semanas anterior e seguinte (Magalhães R. et al., 2007). Este estudo demonstrou que para 

uma temperatura máxima abaixo dos 10,7ºC quintuplica o risco de acontecer um AVC no dia 

seguinte (qui-quadrado=10,5, gl=1, p<0,002), observando-se o mesmo padrão quando são 

considerados os enfartes cerebrais (Figura 64).  
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Figura 64 - Risco relativo (intervalo de confiança a 95%) de (A) AVC e (B) enfartes cerebrais após 

exposição a baixas temperaturas 

3.4.2. Dureza total da água de consumo e a ocorrência de acidentes neurológicos 

Para representar o valor da dureza da água de consumo nas áreas em estudo tendo por 

base os pontos de colheita usarem-se dois métodos de interpolação: Inverso da distância 

ponderado pelo peso (IDW) (Figura 65) e Kriging (Figura 66). Os resultados mais satisfatórios 

foram obtidos pelo método de interpolação kriging, método que não altera o valor dos pontos, 

amostrais, de uso mais generalizado em geologia.  

 

 

 

 

 

 

Figura 65 - Mapa da distribuição da dureza da água, por mg/l de CaCo3, usando o método IDW (Inverso 

da distância ponderado pelo peso) no (A) Porto e em (B) Vila Pouca de Aguiar  
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Figura 66 – Mapa da distribuição da dureza da água, por mg/l de CaCo3, usando o método kriging no (A) 

Porto e em (B) Vila Pouca de Aguiar  

 

No Porto, as freguesias da Sé, São Nicolau e Santo Ildefonso apresentam os valores 

mais baixos de dureza, abaixo dos 10 mg/l de CaCo3. Contrariamente, a parte mais a sul das 

freguesias de Foz do Douro e Lordelo do Ouro apresentam valores acima dos 11 mg/l de 

CaCo3 (Figura 66-A). Em Vila Pouca de Aguiar (Figura 66-B), os valores mais baixos, abaixo 

dos 14 mg/l de CaCo3, correspondem à área oeste do concelho, enquanto que a parte mais a 

este apresenta valores acima dos 24 mg/l de CaCo3. Pode concluir-se que ambas as áreas em 

estudo apresentam valores dentro dos limites da concentração máxima desejável (até 100 mg/l 

de CaCo3).  

Como pode observar-se nas Figuras 67 e 68, respectivamente para o Porto e Vila Pouca 

de Aguiar, a dureza da água está associada à geologia. No Porto é a área dos granitos (a 

rosa), que ocupa mais de 50% da área em estudo, apresentando os valores mais baixos de 

dureza de água (inferiores a 11 mg/l), podendo considerar-se uma área de águas mais macias. 

A área mais litoral, mais a oeste já apresenta valores de dureza da água cima dos 11mg/ l 

correspondendo a uma composição de xistos, migmatitos e depósitos fluviais (Figura 68). Do 

mesmo modo para Vila Pouca de Aguiar, a área de granitos apresenta valores de dureza mais 

baixos, inferiores a 10 mg/l, em contraste com a área dos xistos (a castanho) onde se verificam 

os valores de dureza mais elevados, acima dos 15 mg/l (Figura 69).  
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Figura 67 – Distribuição no Porto: (A) média da dureza da água, (B) Geologia 

 

 

Figura 68 - Distribuição em Vila Pouca de Aguiar: (A) média da dureza da água, (B) Geologia 

 

Na Figura 69 e tabela em anexo (Anexo X) pode observar-se que a incidência de 

acidentes neurológicos no Porto é mais elevada em águas macias (número de casos 

observados é duplo do número de casos esperados - qui-quadrado=168, gl=3, p<0,0001). Esta 

relação é encontrada para todos os tipos de acidentes neurológicos considerados. Em Vila 

Pouca de Aguiar (note-se a diferença nas escalas do eixo do Xs para os dois concelhos - 

Figura 70), não existe um padrão tão marcado, as taxas de incidência não parecem variar com 

a dureza da água (qui-quadrado é sempre menor que 6, gl=3, p>0,1). 
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Figura 69 - Taxa de incidência de acidentes neurológicos por 1000 segundo a dureza da água - Porto e 

Vila Pouca de Aguiar 

 

Na Figura 70 representam-se espacialmente estes resultados para o Porto. Verifica-se 

que nos locais onde a incidência é mais alta (freguesias da Sé e São Nicolau), com valores 

superiores a 7 casos/ 1.000 habitantes, a dureza da água é mais baixa, com valores inferiores 

a 9 mg/l de CaCo3 e também para uma incidência inferior a 3 casos/ 1.000 habitantes, a dureza 

da água é mais alta, com valores acima dos 11 mg/l de CaCo3. 
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Figura 70 – Taxas de incidência de AVC e AIT (A) e a dureza total de água (por mg/l de CaCo3) (B) nas 

10 freguesias do Porto  

 

Em Vila Pouca de Aguiar (Figura 71) não há evidência de correlação entre incidência de 

acidentes neurológicos e dureza de água. A incidência é mais alta, nas freguesias de 

Tresminas, Bragado, Pensalvos e Afonsim, com valores acima dos 5 casos/ 1.000 habitantes, 

mas destas freguesias somente as de Tresminas, Bragado e Pensalvos registam uma dureza 

de água abaixo dos 4 mg/l de CaCo3; por outro lado a incidência mais baixa regista-se nas 

freguesias de Telões, Soutelo de Aguiar, Bornes de Aguiar e Vreia de Bornes, com valores 

abaixo dos 4 casos/ 1.000 habitantes, e destas somente Bornes de Aguiar e Vreia de Bornes 

apresentam uma dureza da água acima dos 20 mg/l de CaCo3. 
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Figura 71 - Taxas de incidência de AVC e AIT (A) e a dureza total de água (por mg/l de CaCo3) (B) em 

Vila Pouca de Aguiar 
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IV. DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

No contexto de um estudo de incidência de acidentes neurológicos na região norte de 

Portugal decorrido entre 1998-2000, englobando populações urbanas e rurais, foi estudada a 

relação entre factores meteorológicos e geológicos e a ocorrência do primeiro acidente 

neurológico na vida. A utilização de uma informação mais abrangente - epidemiológica, 

geográfica e geológica - poderia contribuir para “explicar” em parte a variabilidade dos padrões 

da doença.  

Como seria de esperar a taxa de incidência de AVC e AIT aumenta com a idade, 

aumento mais marcado a partir dos 65 anos em ambas as áreas, embora as taxas sejam 

sempre superiores em Vila Pouca de Aguiar. Após padronização, as taxas eram de 2,8 e 4,6 

para os AVC e de 0,7 e 1,5 para os AIT, no Porto e Vila Pouca de Aguiar, respectivamente. 

Estas taxas referem-se aos dois anos em que decorreu o estudo (total de casos usados na 

análise espacial). De notar que os resultados diferem dos publicados no âmbito do estudo 

ACINrpc (Correia M. et al., 2004;Correia M. et al., 2006), porque o denominador usado foi a 

população inscrita nos centros de saúde abrangidos no projecto. Neste trabalho, ao utilizarmos 

para o cálculo das taxas a população do Censo de 2001, restringimos o número de casos 

registados aos que residiam nas freguesias que correspondiam à zona de atracção desses 

centros de saúde, retirando da análise 52 eventos ocorridos em utentes dos centros de saúde 

do Porto e apenas um em Vila Pouca de Aguiar. As taxas referidas à área urbana podem 

eventualmente estar subestimadas, pois poderão existir pela mesma razão apontada, 

residentes nestas freguesias que fazem parte da lista de utentes de outros centros de saúde. 

A descrição e análise espacial da taxa de incidência por freguesia e secção evidenciou 

no Porto um conjunto de três freguesias ribeirinhas, Sé, Miragaia e São Nicolau, em que as 

taxas de incidência de AVC e AIT são as mais elevadas e em Vila Pouca de Aguiar as taxas de 

incidência mais elevadas encontram-se nas freguesias mais limítrofes, freguesias com 

populações mais envelhecidas. No entanto controlando o efeito da idade, ao padronizar as 

taxas usando a população europeia, a análise da autocorrelação espacial continua a evidenciar 

a existência de um cluster de incidência alta de AVC e AIT na zona ribeirinha no Porto, não 

sendo tão evidente em Vila Pouca de Aguiar. Independentemente da idade dos residentes, 

nestas freguesias outras condições aumentam o risco de AVC, factores meteorológicos que 

interagem com as condições de habitabilidade, qualidade da água de consumo, etc.  

A investigação da sazonalidade dos AVC foi o ponto de partida para estudar os 

parâmetros meteorológicos que lhe poderiam estar associados. Esta foi confirmada, 

verificando-se um pico de ocorrência no Inverno em Vila Pouca de Aguiar e uma redução 

acentuada de ocorrências durante o Verão no Porto. O pico de ocorrência de AVC durante os 

meses de Inverno e a redução no Verão é o padrão mais frequentemente encontrado em 
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estudos realizados na Austrália (David Christie M.D., 1981), na Sibéria (Feigin V.L. et al., 2000) 

e na Finlândia (Jakovljevic D. et al., 1996), concluindo que futuras estudos devem ter em conta 

factores meteorológicos, como temperatura, humidade, pressão atmosférica, bem como 

factores sócio-demográficos e comportamentais, para uma melhor prevenção de AVC no 

Inverno. Por outro lado em países mais quentes, como a Turquia, a ocorrência de um AVC 

isquémico ou hemorrágico tem um pico no Verão (Agosto), diminuindo no Inverno e alcançando 

valores mais baixos na Primavera e Outono e ainda noutros estudos não foi encontrada 

qualquer variação sazonal no AVC (Kyobutungi C. et al., 2005;thalia S.Field and Michael D.Hill, 

2002). Num estudo de base populacional realizado na Inglaterra (Rothwell P.M. et al., 1996), 

em que não foi encontrada variação sazonal na ocorrência de AVC, o excesso de AVC 

isquémico no Inverno é questionado, referindo-se mesmo que ele pode ser resultante de um 

artefacto devido ao viés de referência dos estudos de base hospitalar e ao aumento da taxa de 

letalidade durante o Inverno nos estudos de mortalidade. Estes resultados sugerem que é 

fundamental estudar os factores que possam eventualmente estar relacionados com esta 

variação sazonal. 

Neste estudo, dos parâmetros associados à sazonalidade encontrada, a relação foi mais 

consistente (nas duas áreas) em relação à temperatura máxima no dia anterior ao acidente 

neurológico (AVC e AVC isquémico), verificando-se um aumento significativo de ocorrências 

nas 24h seguintes a uma exposição ao “frio” - temperatura máxima inferior a 20ºC. Este 

“timing” calculado para o efeito da exposição é consistente com outros resultados descritos na 

literatura, confirmando que a diminuição na temperatura correspondia a um aumento no risco 

de AVC isquémico, sendo o período de risco de 24-48 horas após a exposição ao frio (Yun-

Chul Hong et al., 2003). No entanto, no âmbito de um estudo caso-controlo bidireccional 

apenas para temperaturas máximas inferiores a 10,7ºC havia um aumento significativo do risco 

de AVC, podendo concluir-se que a exposição ao frio em climas amenos como o da cidade do 

Porto, pode actuar como um despoletador do AVC. Podem apontar-se factores de risco que 

estão subjacentes a esta ocorrência e ao seu “timing”, como por exemplo uma elevação na 

pressão arterial, vasoconstrição periférica e viscosidade sanguínea, em particular no caso do 

AVC isquémico. 

Embora outros parâmetros meteorológicos tenham sido associados à de ocorrência de 

AVC, como a pressão atmosférica (Feigin V.L. et al., 2000) e também a humidade relativa 

(Lopez D.V: et al., 1991), neste estudo encontrou-se apenas uma relação esporádica com a 

pressão atmosférica e não houve relação com a humidade relativa ou precipitação.  

Por outro lado, quer no Porto quer em Vila Pouca de Aguiar, verificou-se uma correlação 

espacial inversa entre incidência de acidentes neurológicos e valores de dureza total de água, 

ou seja, a incidência é mais elevada em áreas de água macia, no entanto esta associação é 

mais evidente no Porto e pouco significativa em Vila Pouca de Aguiar. Esta relação é também 
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mencionada noutros estudos, como por exemplo no País de Gales, Morris et al. (Morris J.N. et 

al., 1961) referem a associação entre AVC isquémico e dureza da água, defendendo a 

existência de uma relação entre águas menos duras, ou seja, águas com défice de cálcio e 

magnésio, e a ocorrência de AVC isquémico, observando no entanto que os efeitos da dureza 

da água se reduziam consideravelmente após um ajuste aos factores climáticos e sócio-

económicos. A maioria dos estudos publicados aludem à relação inversa entre a incidência de 

doença cardiovascular (DCV), um factor de risco para o AVC, e dureza da água (Kousa A. et 

al., 2004), chamando a atenção para a necessidade de avaliar o consumo individual de 

nutrientes dos alimentos e da água, uma vez, que o risco de enfarte agudo do miocárdio 

diminui 0,56% por cada 10 mg/l na dureza da água. Ao contrário da maioria dos estudos, 

Allwright et al. (Allwright S.P.A. et al., 1974) não encontrou qualquer associação entre DCV e 

composição da água, num estudo realizado numa comunidade com igual idade, sexo, 

rendimentos e estatuto sócio-económico duma área de Los Angeles.  

Independentemente dos resultados contraditórios mencionados, não seria de esperar que 

a relação encontrada na área urbana não se verificasse na área rural. A relação entre a dureza 

da água e ocorrência de acidentes neurológicos foi detectada no âmbito de um estudo 

ecológico, isto é, os dados não são referidos a cada um dos intervenientes no estudo, são 

dados agrupados, contrariamente ao que acontece no estudo dos parâmetros meteorológicos. 

Enquanto que no Porto é natural que o consumo diário individual seja feito mais 

sistematicamente a partir da rede de distribuição do SMAS, em Vila Pouca de Aguiar, fora das 

sedes de freguesias e nas áreas mais isoladas, é natural que a população use outras fontes de 

abastecimento. Por outro lado, assumiu-se uma continuidade espacial entre os pontos de 

colheita para basear a inferência, no entanto nesta área a distribuição dos valores da dureza 

nos pontos amostrais tem uma grande dispersão, questionando este pressuposto. Esta é uma 

das análises em que o carácter retrospectivo do estudo põe em questão os resultados obtidos. 

Numa análise final, conjugando os potenciais factores de risco e a taxa de incidência de 

AVC, observou-se nas áreas de risco elevado no Porto, freguesias de Sé e São Nicolau, que a 

proporção de acidentes neurológicos após exposição ao frio era também superior à das 

freguesias circundantes, coincidindo nessa área uma baixa dureza total da água. 

Vários estudos epidemiológicos tinham já abordado e confirmado a existência de uma 

relação entre parâmetros meteorológicos e a mortalidade em geral e específica para várias 

patologias em diferentes regiões do globo, tendo por base a sazonalidade. No entanto poucos 

estudos tinham abordado a relação entre a incidência de uma doença com esses mesmos 

parâmetros. No caso dos acidentes cerebrais vasculares estava já descrita em algumas 

regiões a sua relação com parâmetros meteorológicos, embora as conclusões não fossem 

consistentes, especialmente no caso de estudos de base populacional. 
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Este estudo foi o primeiro realizado em Portugal envolvendo conceitos de Geografia e 

Geologia Médica, utilizando dados não registados por rotina, como no caso mais geral da 

mortalidade. Foi um estudo abrangente, quer pelo conjunto de métodos utilizados quer pela 

abordagem de um grupo vasto de factores susceptíveis de explicarem a variabilidade ocorrida 

na incidência de acidentes neurológicos na Região Norte. Por outro lado foi demonstrada a 

utilidade de uma abordagem multidisciplinar no âmbito da geomedicina envolvendo o recurso a 

Sistemas de informação Geográfica (SIG). Essencialmente o estudo foi uma primeira 

abordagem a um tema tão vasto e actual. Algumas hipóteses foram já confirmadas em estudos 

subsequentes, como a exposição a temperaturas baixas no caso do AVC isquémico, enquanto 

que outras necessitam de confirmação futura em estudos prospectivos, como a relação com a 

dureza total da água. Só no âmbito de um estudo prospectivo com um planeamento adequado 

ao objectivo, se poderá deixar o âmbito ecológico e investigar no mesmo indivíduo a 

coexistência e proporção de risco devida a cada factor. Mesmo na investigação da temperatura 

ambiente, poderia ter sido mais detalhada de acordo com os dados do ACINrpc, 

nomeadamente a partir dos registos horários da temperatura, permitindo lidar com amplitudes 

térmicas, como descidas e subidas abruptas.  

 

Conclusão 

O risco de AVC aumenta na área formada pelas freguesias de Sé, São Nicolau e 

Miragaia no Porto, em parte explicada por exposição a baixas temperaturas e coincidindo com 

um abastecimento de água menos dura. Em Vila Pouca de Aguiar não foi encontrada uma 

relação com a dureza total da água.  

Dado que se tratou de um estudo histórico, utilizando dados registados por rotina de 

várias fontes de informação, alguns dos resultados obtidos deverão ser confirmados num 

estudo prospectivo, especialmente nas situações em que não há consistência entre a relação 

encontrada na área urbana e rural, mais especificamente em relação à dureza da água.  

O mérito do estudo reside fundamentalmente na construção de hipóteses que deverão 

ser testadas em estudos prospectivos de âmbito mais restrito. 
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ANEXOS 

Anexo I – Caracterização sócio-demográfica 

 
Tabela A1.1. – Caracterização sócio-demográfica da população do concelho do Porto 

Área Densidade Variação Índice de 
(Km2) Populacional (/Km2) populacional (%) n % n % n % n % Envelhecimento *

Cedofeita 2,7 9156 -72,8 24784 26,0 6138 24,8 13281 53,6 5365 21,6 31,8
Foz do Douro 1,6 7894 0,0 12235 12,8 3279 26,8 6886 56,3 2070 16,9 24,8

Lordelo do Ouro 3,2 7031 -2,1 22212 23,3 6545 29,5 11943 53,8 3724 16,8 24,6
Massarelos 1,7 4481 -15,8 7756 8,1 2047 26,4 4174 53,8 1535 19,8 29,0

Miragaia 0,4 6581 -19,6 2810 2,9 711 25,3 1461 52,0 638 22,7 34,3
Nevogilde 1,9 2829 -5,0 5257 5,5 1543 29,4 2857 54,3 857 16,3 23,9

Santo Ildefonso 1,2 8120 -43,9 10044 10,5 2220 22,1 5065 50,4 2759 27,5 43,3
São Nicolau 0,2 17587 -10,2 2937 3,1 866 29,5 1454 49,5 617 21,0 32,5

Sé 0,4 10822 -25,9 4751 5,0 1295 27,3 2316 48,7 1140 24,0 38,7
Vitória 0,3 8293 -15,5 2720 2,8 644 23,7 1306 48,0 770 28,3 46,7
Total 13,6 7021 95506 25288 50743 19475 38,3

Fonte :  INE, 2001

Freguesias

* Quociente entre o número de residentes com idade > 65 anos e entre 15 e 64 anos por 100 residentes

Pop. <24 anos Pop. 25 - 64 anos Pop. >65 anosPop. Total 2001

 

 
Tabela A1.2. – Caracterização sócio-demográfica da população do concelho de Vila Pouca de Aguiar 

Área Densidade Variação Índice de 
(Km2) Populacional (/Km2) populacional (%) n % n % n % n % Envelhecimento *

Afonsim 13,2 16,92 -0,1 223 1,5 63 28,3 107 48,0 53 23,8 36,8
Alfarela de Jales 13,5 33,06 -3,2 447 3,0 105 23,5 218 48,8 124 27,7 44,4
Bornes de Aguiar 45,7 48,41 -2,7 2212 14,7 668 30,2 1106 50,0 438 19,8 31,3

Bragado 22,8 28,06 -1,0 640 4,3 173 27,0 317 49,5 150 23,4 37,3
Capeludos 22,2 27,08 -1,0 602 4,0 129 21,4 291 48,3 182 30,2 52,5

GouvÒes da Serra 15,3 14,78 -0,6 226 1,5 90 39,8 93 41,2 43 19,0 31,0
Parada de Monteiros 23,6 4,29 -0,4 101 0,7 18 17,8 35 34,7 48 47,5 102,1

Pensalvos 22,6 16,75 -1,3 379 2,5 80 21,1 199 52,5 100 26,4 40,3
Sabroso de Aguiar 12,4 56,91 7,1 708 4,7 213 30,1 366 51,7 129 18,2 27,5

Santa Marta da Montanha 13,4 14,58 0,2 195 1,3 57 29,2 91 46,7 47 24,1 35,3
Soutelo de Aguiar 28,4 42,72 -0,6 1215 8,1 373 30,7 588 48,4 254 20,9 34,0

Tel§es 45,7 35,66 -2,3 1630 10,9 468 28,7 838 51,4 324 19,9 30,1
Tresminas 54,5 9,69 -1,6 528 3,5 125 23,7 265 50,2 138 26,1 42,9

Valoura 14,8 30,45 -1,7 451 3,0 131 29,0 211 46,8 109 24,2 38,8
Vila Pouca de Aguiar 23,2 149,29 0,9 3456 23,0 1116 32,3 1810 52,4 530 15,3 22,6

Vreia de Bornes 18,1 43,79 -9,5 794 5,3 262 33,0 388 48,9 144 18,1 27,6
Vreia de Jales 47,8 24,92 -3,2 1190 7,9 355 29,8 548 46,1 287 24,1 40,5

Total 437,2 34,30 14997 4426 7471 3100 32,2

Fonte :  INE, 2001

Pop. <24 anos Pop. 25 - 64 anos Pop. >65 anos

* Quociente entre o número de residentes com idade > 65 anos e entre 15 e 64 anos por 100 residentes

Freguesias
Pop. Total 2001
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Anexo II – Tabela População Padrão Europeia 

Grupos Etários Pop Padrão
[0-14] 22.000
[15-24] 14.000
[25-34] 14.000
[35-44] 14.000
[45-54] 14.000
[55-64] 11.000
[65-74] 7.000
[75-84] 3.000
>=85 1.000

Totais 100.000  

Fonte: Waterhouse J et al., 1982 
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Anexo III – Taxa de incidência média diária de AVC, AIT e enfartes hemorrágicos 
por 1000000 e humidade relativa média mensal, na cidade do Porto (A) e em Vila Pouca 
de Aguiar (B) 
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Anexo IV – Taxa de incidência média diária de AVC, AIT e enfartes hemorrágicos 
por 1000000 e precipitação média mensal, na cidade do Porto (A) e em Vila Pouca de 
Aguiar (B) 
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Anexo V – Número de ocorrências, casos esperados e taxa de incidência de 
acidentes neurológicos segundo a temperatura máxima, (A) Porto e (B) Vila Pouca de 
Aguiar  

Temperatura Máxima D0(ºC) Temperatura Máxima D0(ºC)
8 - 12 12 - 16 16 - 20 20 - 24 24 - 28 <28 Total <8 8 - 12 12 - 16 16 - 20 20 - 24 24 - 28 28 - 32 >32 Total

Nº dias 32 205 197 199 69 29 731 Nº dias 36 123 151 136 89 88 75 33 731

Casos Casos
Obervados 30 191 150 135 53 19 578 Obervados 16 33 35 22 18 10 13 6 153
Esperados 25,3 162,1 155,8 157,3 54,6 22,9 578 Esperados 7,5 25,7 31,6 28,5 18,6 18,4 15,7 6,9 153
Incidência 10,9 10,8 8,9 7,9 8,9 7,6 Incidência 23,8 14,4 12,4 8,7 10,8 6,1 9,3 9,7

x2=10,114, gl=5, p=0,072 x2=17,979, gl=7, p=0,012
AVC AVC
Obervados 27 154 115 112 39 15 462 Obervados 13 24 24 17 17 7 10 5 117
Esperados 20,2 129,6 124,5 125,8 43,6 18,3 462 Esperados 5,8 19,7 24,2 21,8 14,2 14,1 12,0 5,3 117
Incidência 9,8 8,7 6,8 6,5 6,6 6,0 Incidência 19,3 10,4 8,5 6,7 10,2 4,3 7,1 8,1

x2=10,202, gl=5, p=0,070 x2=15,426, gl=7, p=0,031
EC EC
Obervados 20 116 89 81 29 13 348 Obervados 10 16 19 10 12 5 9 3 84
Esperados 15,2 97,6 93,8 94,7 32,8 13,8 348 Esperados 4,1 14,1 17,4 15,6 10,2 10,1 8,6 3,8 84
Incidência 7,3 6,6 5,3 4,7 4,9 5,2 Incidência 14,9 7,0 6,7 3,9 7,2 3,0 6,4 4,9

x2=7,697, gl=5, p=0,174 x2=14,048, gl=7, p=0,050
HICP HICP
Obervados 6 26 19 18 8 1 78 Obervados 2 4 4 2 5 2 0 2 21
Esperados 3,4 21,9 21,0 21,2 7,4 3,1 78 Esperados 1,0 3,5 4,3 3,9 2,6 2,5 2,2 0,9 21
Incidência 2,2 1,5 1,1 1,1 1,3 0,4 Incidência 3,0 1,7 1,4 0,8 3,0 1,2 0,0 3,2

x2=4,901, gl=5, p=0,428
HSA HSA
Obervados 0 6 3 6 1 1 17 Obervados 0 1 1 1 0 0 1 0 4
Esperados 0,7 4,8 4,6 4,6 1,6 0,7 17 Esperados 0,2 0,7 0,8 0,7 0,5 0,5 0,4 0,2 4
Incidência 0,0 0,3 0,2 0,4 0,2 0,4 Incidência 0,0 0,4 0,4 0,4 0,0 0,0 0,7 0,0

AIT AIT
Obervados 3 37 35 23 14 4 116 Obervados 3 9 11 5 1 3 3 1 36
Esperados 5,1 32,5 31,3 31,6 10,9 4,6 116 Esperados 1,8 6,1 7,4 6,7 4,4 4,3 3,7 1,6 36
Incidência 1,1 2,1 2,1 1,3 2,4 1,6 Incidência 4,5 3,9 3,9 2,0 0,6 1,8 2,1 1,6

x2=5,226, gl=5, p=0,389 x2=7,761, gl=5, p=0,170 *
ISQ ISQ
Obervados 23 153 124 104 43 17 464 Obervados 13 25 30 15 13 8 13 3 120
Esperados 20,3 130,1 125,0 126,3 43,8 18,4 464 Esperados 5,9 20,2 24,8 22,3 14,6 14,4 12,3 5,4 120
Incidência 8,4 8,7 7,3 6,1 7,2 6,8 Incidência 19,3 10,9 10,6 5,9 7,8 4,9 9,3 4,9

x2=8,455, gl=5, p=0,133 x2=16,541, gl=7, p=0,021

Temperatura Máxima D-1(ºC) Temperatura Máxima D-1(ºC)
8 - 12 12 - 16 16 - 20 20 - 24 24 - 28 <28 Total <8 8 - 12 12 - 16 16 - 20 20 - 24 24 - 28 28 - 32 >32 Total

Nº dias 32 205 197 199 69 29 731 Nº dias 36 123 151 136 89 88 75 33 731

Casos Casos
Obervados 35 178 169 128 49 19 578 Obervados 15 32 43 21 11 11 12 8 153
Esperados 25,3 162,1 155,8 157,3 54,6 22,9 578 Esperados 7,5 25,7 31,6 28,5 18,6 18,4 15,7 6,9 153
Incidência 12,7 10,1 10,0 7,5 8,3 7,6 Incidência 22,3 13,9 15,2 8,3 6,6 6,7 8,6 13,0

x2=13,093, gl=5, p=0,023 x2=22,245, gl=7, p=0,002
AVC AVC
Obervados 32 140 136 100 41 13 462 Obervados 12 23 32 16 11 6 10 7 117
Esperados 20,2 129,6 124,5 125,8 43,6 18,3 462 Esperados 5,8 19,7 24,2 21,8 14,2 14,1 12,0 5,3 117
Incidência 11,6 7,9 8,0 5,8 6,9 5,2 Incidência 17,8 10,0 11,3 6,3 6,6 3,7 7,1 11,4

x2=15,771, gl=5, p=0,008 x2=17,505, gl=7, p=0,014
EC EC
Obervados 24 107 105 68 33 11 348 Obervados 9 16 22 12 8 5 7 5 84
Esperados 15,2 97,6 93,8 94,7 32,8 13,8 348 Esperados 4,1 14,1 17,4 15,6 10,2 10,1 8,6 3,8 84
Incidência 8,7 6,1 6,2 4,0 5,6 4,4 Incidência 13,4 7,0 7,8 4,7 4,8 3,0 5,0 8,1

x2=15,430, gl=5, p=0,009 x2=11,947, gl=7, p=0,101
HICP HICP
Obervados 4 24 24 22 3 1 78 Obervados 2 3 6 2 3 1 2 2 21
Esperados 3,4 21,9 21,0 21,2 7,4 3,1 78 Esperados 1,0 3,5 4,3 3,9 2,6 2,5 2,2 0,9 21
Incidência 1,5 1,4 1,4 1,3 0,5 0,4 Incidência 3,0 1,3 2,1 0,8 1,8 0,6 1,4 3,2

x2=4,805, gl=5, p=0,440 x2=4,969, gl=7, p=0,664
HSA HSA
Obervados 1 6 2 3 5 0 17 Obervados 0 2 0 1 0 0 1 0 4
Esperados 0,7 4,8 4,6 4,6 1,6 0,7 17 Esperados 0,2 0,7 0,8 0,7 0,5 0,5 0,4 0,2 4
Incidência 0,4 0,3 0,1 0,2 0,8 0,0 Incidência 0,0 0,9 0,0 0,4 0,0 0,0 0,7 0,0

AIT AIT
Obervados 3 38 33 28 8 6 116 Obervados 3 9 11 5 0 5 2 1 36
Esperados 5,1 32,5 31,3 31,6 10,9 4,6 116 Esperados 1,8 6,1 7,4 6,7 4,4 4,3 3,7 1,6 33
Incidência 1,1 2,2 1,9 1,6 1,3 2,4 Incidência 4,5 3,9 3,9 2,0 0,0 3,0 1,4 1,6

x2=3,496, gl=5, p=0,624 x2=15,722, gl=6, p=0,015 *
ISQ ISQ
Obervados 27 145 138 96 41 17 464 Obervados 9 28 33 17 8 10 10 5 120
Esperados 20,3 130,1 125,0 126,3 43,8 18,4 464 Esperados 5,9 20,2 24,8 22,3 14,6 14,4 12,3 5,4 120
Incidência 9,8 8,2 8,1 5,6 6,9 6,8 Incidência 13,4 12,2 11,7 6,7 4,8 6,1 7,1 8,1

x2=12,822, gl=5, p=0,025 x2=16,684, gl=7, p=0,020

(A) (B)
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Temperatura Máxima D-2(ºC) Temperatura Máxima D-2(ºC)
8 - 12 12 - 16 16 - 20 20 - 24 24 - 28 <28 Total <8 8 - 12 12 - 16 16 - 20 20 - 24 24 - 28 28 - 32 >32 Total

Nº dias 32 205 197 199 69 29 731 Nº dias 36 123 151 136 89 88 75 33 731

Casos Casos
Obervados 33 174 174 134 47 16 578 Obervados 14 35 32 29 11 14 10 8 153
Esperados 25,3 162,1 155,8 157,3 54,6 22,9 578 Esperados 7,5 25,7 31,6 28,5 18,6 18,4 15,7 6,9 153
Incidência 12,0 9,9 10,3 7,8 7,9 6,4 Incidência 20,8 15,2 11,3 11,4 6,6 8,5 7,1 13,0

x2=11,931, gl=5, p=0,036 x2=15,405, gl=7, p=0,031
AVC AVC
Obervados 32 137 137 107 37 12 462 Obervados 10 27 25 20 10 9 8 8 117
Esperados 20,2 129,6 124,5 125,8 43,6 18,3 462 Esperados 5,8 19,7 24,2 21,8 14,2 14,1 12,0 5,3 117
Incidência 11,6 7,8 8,1 6,3 6,2 4,8 Incidência 14,9 11,8 8,9 7,9 6,0 5,5 5,7 13,0

x2=14,548, gl=5, p=0,012 x2=11,727, gl=7, p=0,110
EC EC
Obervados 24 104 108 75 27 10 348 Obervados 8 19 16 15 9 7 6 4 84
Esperados 15,2 97,6 93,8 94,7 32,8 13,8 348 Esperados 4,1 14,1 17,4 15,6 10,2 10,1 8,6 3,8 84
Incidência 8,7 5,9 6,4 4,4 4,5 4,0 Incidência 11,9 8,3 5,7 5,9 5,4 4,3 4,3 6,5

x2=13,830, gl=5, p=0,017 x2=7,418, gl=7, p=0,387
HICP HICP
Obervados 6 24 21 21 6 0 78 Obervados 1 4 4 3 2 5 0 2 21
Esperados 3,4 21,9 21,0 21,2 7,4 3,1 78 Esperados 1,0 3,5 4,3 3,9 2,6 2,5 2,2 0,9 21
Incidência 2,2 1,4 1,2 1,2 1,0 0,0 Incidência 1,5 1,7 1,4 1,2 1,2 3,0 0,0 3,2

HSA HSA
Obervados 1 4 3 5 3 1 17 Obervados 0 2 1 0 0 0 0 1 4
Esperados 0,7 4,8 4,6 4,6 1,6 0,7 17 Esperados 0,2 0,7 0,8 0,7 0,5 0,5 0,4 0,2 4
Incidência 0,4 0,2 0,2 0,3 0,5 0,4 Incidência 0,0 0,9 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6

x2=2,207, gl=5, p=0,820
AIT AIT
Obervados 1 37 37 27 10 4 116 Obervados 4 8 7 9 1 5 2 0 36
Esperados 5,1 32,5 31,3 31,6 10,9 4,6 116 Esperados 1,8 6,1 7,4 6,7 4,4 4,3 3,7 1,6 36
Incidência 0,4 2,1 2,2 1,6 1,7 1,6 Incidência 5,9 3,5 2,5 3,5 0,6 3,0 1,4 0,0

x2=5,779, gl=5, p=0,328 x2=7,8471, gl=5, p=0,165 *
ISQ ISQ
Obervados 25 141 145 102 37 14 464 Obervados 12 27 23 24 10 12 8 4 120
Esperados 20,3 130,1 125,0 126,3 43,8 18,4 464 Esperados 5,9 20,2 24,8 22,3 14,6 14,4 12,3 5,4 120
Incidência 9,1 8,0 8,6 6,0 6,2 5,6 Incidência 17,8 11,8 8,2 9,4 6,0 7,3 5,7 6,5

x2=11,982, gl=5, p=0,035 x2=12,561, gl=7, p=0,084
D0 = dia ocorrência do acidente neurológico
D-1 = dia anterior à ocorrência do acidente neurológico
D-2 = dois dias anteiores à ocorrência do acidente neurológico
* Agrupou-se os grupos extremos para efectuar o Qui-quadrado
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Anexo VI – Número de ocorrências, casos esperados e taxa de incidência de 
acidentes neurológicos segundo a temperatura mínima, (A) Porto e (B) Vila Pouca de 
Aguiar 

Temperatura Mínima D0(ºC) Temperatura Mínima D0(ºC)
-1 - 2 2 - 5 5 - 8 8 - 11 11 - 14 14 - 17 >17 Total <-1 -1 - 2 2 - 5 5 - 8 8 - 11 11 - 14 14 - 17 >17 Total

Nº dias 31 81 121 146 173 154 25 731 Nº dias 34 83 133 136 127 142 57 19 731

Casos Casos
Obervados 30 76 96 126 136 99 15 578 Obervados 8 29 34 23 19 25 9 6 153
Esperados 24,5 64,0 95,7 115,4 136,8 121,8 19,8 578 Esperados 7,1 17,4 27,8 28,5 26,6 29,7 11,9 4,0 153
Incidência 11,2 10,9 9,2 10,0 9,1 7,5 7,0 Incidência 12,6 18,7 13,7 9,1 8,0 9,4 8,5 16,9

x2=9,896, gl=6, p=0,129 x2=14,913, gl=7, p=0,037
AVC AVC
Obervados 28 60 80 94 111 79 10 462 Obervados 8 21 24 18 15 19 7 5 117
Esperados 19,6 51,2 76,5 92,3 109,3 97,3 15,8 462 Esperados 5,4 13,3 21,3 21,8 20,3 22,7 9,1 3,0 117
Incidência 10,5 8,6 7,7 7,5 7,5 6,0 4,6 Incidência 12,6 13,5 9,7 7,1 6,3 7,2 6,6 14,1

x2=10,901, gl=6, p=0,091 x2=10,510, gl=7, p=0,161
EC EC
Obervados 18 48 64 69 86 54 9 348 Obervados 6 12 19 15 9 13 7 3 84
Esperados 14,8 38,6 57,6 69,5 82,4 73,3 11,9 348 Esperados 3,9 9,5 15,3 15,6 14,6 16,3 6,5 2,2 84
Incidência 6,7 6,9 6,1 5,5 5,8 4,1 4,2 Incidência 9,4 7,7 7,6 5,9 3,8 4,9 6,6 8,5

x2=9,644, gl=6, p=0,140 x2=5,845, gl=7, p=0,558
HICP HICP
Obervados 7 7 9 23 15 16 1 78 Obervados 1 4 6 2 1 2 2 3 21
Esperados 3,3 8,6 12,9 15,6 18,5 16,4 2,7 78 Esperados 1,0 2,4 3,8 3,9 3,6 4,1 1,6 0,5 21
Incidência 2,6 1,0 0,9 1,8 1,0 1,2 0,5 Incidência 1,6 2,6 2,4 0,8 0,4 0,8 1,9 8,5

x2=10,878, gl=6, p=0,092
HSA HSA
Obervados 2 2 2 2 3 6 0 17 Obervados 0 2 1 0 0 1 0 0 4
Esperados 0,7 1,9 2,8 3,4 4,0 3,6 0,6 17 Esperados 0,2 0,5 0,7 0,7 0,7 0,8 0,3 0,1 4
Incidência 0,7 0,3 0,2 0,2 0,2 0,5 0,0 Incidência 0,0 1,3 0,4 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0

AIT AIT
Obervados 2 16 16 32 25 20 5 116 Obervados 0 8 10 5 4 6 2 1 36
Esperados 4,9 12,9 19,2 23,2 27,5 24,4 4,0 116 Esperados 1,7 4,1 6,5 6,7 6,3 7,0 2,8 0,9 36
Incidência 0,7 2,3 1,5 2,5 1,7 1,5 2,3 Incidência 0,0 5,2 4,0 2,0 1,7 2,3 1,9 2,8

x2=7,610, gl=6, p=0,268 x2=4,265, gl=5, p=0,512 *
ISQ ISQ
Obervados 20 64 80 101 111 74 14 464 Obervados 6 20 29 20 13 19 9 4 120
Esperados 19,7 51,4 76,8 92,7 109,8 97,8 15,9 464 Esperados 5,6 13,6 21,8 22,3 20,8 23,3 9,4 3,1 120
Incidência 7,5 9,2 7,7 8,0 7,5 5,6 6,5 Incidência 9,4 12,9 11,7 7,9 5,5 7,2 8,5 11,3

x2=10,004, gl=6, p=0,124 x2=9,644, gl=7, p=0,210

Temperatura Mínima D-1(ºC) Temperatura Mínima D-1(ºC)
-1 - 2 2 - 5 5 - 8 8 - 11 11 - 14 14 - 17 >17 Total <-1 -1 - 2 2 - 5 5 - 8 8 - 11 11 - 14 14 - 17 >17 Total

Nº dias 31 81 121 146 173 154 25 731 Nº dias 34 83 133 136 127 142 57 19 731

Casos Casos
Obervados 30 70 107 128 121 99 23 578 Obervados 11 30 30 22 24 21 10 5 153
Esperados 24,5 64,0 95,7 115,4 136,8 121,8 19,8 578 Esperados 7,1 17,4 27,8 28,5 26,6 29,7 11,9 4,0 153
Incidência 11,2 10,0 10,3 10,2 8,1 7,5 10,7 Incidência 17,3 19,4 12,1 8,7 10,1 7,9 9,4 14,1

x2=11,117, gl=6, p=0,085 x2=16,279, gl=7, p=0,023
AVC AVC
Obervados 28 53 86 102 101 74 18 462 Obervados 9 23 21 17 18 16 8 5 117
Esperados 19,6 51,2 76,5 92,3 109,3 97,3 15,8 462 Esperados 5,4 13,3 21,3 21,8 20,3 22,7 9,1 3,0 117
Incidência 10,5 7,6 8,3 8,1 6,8 5,6 8,4 Incidência 14,2 14,8 8,5 6,7 7,6 6,0 7,5 14,1

x2=12,379, gl=6, p=0,054 x2=14,228, gl=7, p=0,047
EC EC
Obervados 22 41 67 79 76 50 13 348 Obervados 7 15 15 12 15 10 7 3 84
Esperados 14,8 38,6 57,6 69,5 82,4 73,3 11,9 348 Esperados 3,9 9,5 15,3 15,6 14,6 16,3 6,5 2,2 84
Incidência 8,2 5,9 6,4 6,3 5,1 3,8 6,0 Incidência 11,0 9,7 6,0 4,7 6,3 3,8 6,6 8,5

x2=14,494, gl=6, p=0,025 x2=9,249, gl=7, p=0,235
HICP HICP
Obervados 3 9 11 16 21 15 3 78 Obervados 1 5 2 3 2 5 1 2 21
Esperados 3,3 8,6 12,9 15,6 18,5 16,4 2,7 78 Esperados 1,0 2,4 3,8 3,9 3,6 4,1 1,6 0,5 21
Incidência 1,1 1,3 1,1 1,3 1,4 1,1 1,4 Incidência 1,6 3,2 0,8 1,2 0,8 1,9 0,9 5,6

x2=0,827, gl=6, p=0,991 x2=9,465, gl=7, p=0,221
HSA HSA
Obervados 2 1 5 1 2 5 1 17 Obervados 1 0 2 0 0 1 0 0 4
Esperados 0,7 1,9 2,8 3,4 4,0 3,6 0,6 17 Esperados 0,2 0,5 0,7 0,7 0,7 0,8 0,3 0,1 4
Incidência 0,7 0,1 0,5 0,1 0,1 0,4 0,5 Incidência 1,6 0,0 0,8 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0

x2=8,074, gl=6, p=0,233
AIT AIT
Obervados 2 17 21 26 20 25 5 116 Obervados 2 7 9 5 6 5 2 0 36
Esperados 4,9 12,9 19,2 23,2 27,5 24,4 4,0 116 Esperados 1,7 4,1 6,5 6,7 6,3 7,0 2,8 0,9 36
Incidência 0,7 2,4 2,0 2,1 1,3 1,9 2,3 Incidência 3,1 4,5 3,6 2,0 2,5 1,9 1,9 0,0

x2=5,841, gl=6, p=0,441 x2=4,525, gl=5, p=0,477 *
ISQ ISQ
Obervados 24 58 88 105 96 75 18 464 Obervados 9 22 24 17 21 15 9 3 120
Esperados 19,7 51,4 76,8 92,7 109,8 97,8 15,9 464 Esperados 5,6 13,6 21,8 22,3 20,8 23,3 9,4 3,1 120
Incidência 9,0 8,3 8,5 8,4 6,5 5,7 8,4 Incidência 14,2 14,2 9,7 6,7 8,9 5,7 8,5 8,5

x2=12,381, gl=6, p=0,054 x2=11,703, gl=7, p=0,111

(B)(A)
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Temperatura Mínima D-2(ºC) Temperatura Mínima D-2(ºC)
-1 - 2 2 - 5 5 - 8 8 - 11 11 - 14 14 - 17 >17 Total <-1 -1 - 2 2 - 5 5 - 8 8 - 11 11 - 14 14 - 17 >17 Total

Nº dias 31 81 121 146 173 154 25 731 Nº dias 34 83 133 136 127 142 57 19 731

Casos Casos
Obervados 31 75 94 133 133 96 16 578 Obervados 10 28 35 27 19 21 10 3 153
Esperados 24,5 64,0 95,7 115,4 136,8 121,8 19,8 578 Esperados 7,1 17,4 27,8 28,5 26,6 29,7 11,9 4,0 153
Incidência 11,6 10,8 9,0 10,6 8,9 7,2 7,4 Incidência 15,7 18,1 14,1 10,6 8,0 7,9 9,4 8,5

x2=12,629, gl=6, p=0,049 x2=14,859, gl=7, p=0,038
AVC AVC
Obervados 28 65 67 104 109 76 13 462 Obervados 8 22 25 20 16 15 8 3 117
Esperados 19,6 51,2 76,5 92,3 109,3 97,3 15,8 462 Esperados 5,4 13,3 21,3 21,8 20,3 22,7 9,1 3,0 117
Incidência 10,5 9,3 6,4 8,3 7,3 5,7 6,0 Incidência 12,6 14,2 10,1 7,9 6,7 5,7 7,5 8,5

x2=15,142, gl=6, p=0,019 x2=11,380, gl=7, p=0,123
EC EC
Obervados 21 51 58 77 75 56 10 348 Obervados 5 17 14 17 12 12 5 2 84
Esperados 14,8 38,6 57,6 69,5 82,4 73,3 11,9 348 Esperados 3,9 9,5 15,3 15,6 14,6 16,3 6,5 2,2 84
Incidência 7,9 7,3 5,6 6,1 5,0 4,2 4,6 Incidência 7,9 11,0 5,6 6,7 5,1 4,5 4,7 5,6

x2=12,447, gl=6, p=0,053 x2=8,419, gl=7, p=0,297
HICP HICP
Obervados 6 7 6 20 24 13 2 78 Obervados 2 3 6 2 3 2 2 1 21
Esperados 3,3 8,6 12,9 15,6 18,5 16,4 2,7 78 Esperados 1,0 2,4 3,8 3,9 3,6 4,1 1,6 0,5 21
Incidência 2,2 1,0 0,6 1,6 1,6 1,0 0,9 Incidência 3,1 1,9 2,4 0,8 1,3 0,8 1,9 2,8

x2=9,960, gl=6, p=0,126 x2=5,100, gl=7, p=0,648
HSA HSA
Obervados 1 3 0 4 5 3 1 17 Obervados 1 0 2 0 0 0 1 0 4
Esperados 0,7 1,9 2,8 3,4 4,0 3,6 0,6 17 Esperados 0,2 0,5 0,7 0,7 0,7 0,8 0,3 0,1 4
Incidência 0,4 0,4 0,0 0,3 0,3 0,2 0,5 Incidência 1,6 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0

AIT AIT
Obervados 3 10 27 29 24 20 3 116 Obervados 2 6 10 7 3 6 2 0 36
Esperados 4,9 12,9 19,2 23,2 27,5 24,4 4,0 116 Esperados 1,7 4,1 6,5 6,7 6,3 7,0 2,8 0,9 36
Incidência 1,1 1,4 2,6 2,3 1,6 1,5 1,4 Incidência 3,1 3,9 4,0 2,8 1,3 2,3 1,9 0,0

x2=7,503, gl=6, p=0,177 x2=5,385, gl=5, p=0,371 *
ISQ ISQ
Obervados 24 61 85 106 99 76 13 464 Obervados 7 23 24 24 15 18 7 2 120
Esperados 19,7 51,4 76,8 92,7 109,8 97,8 15,9 464 Esperados 5,6 13,6 21,8 22,3 20,8 23,3 9,4 3,1 120
Incidência 9,0 8,8 8,2 8,4 6,7 5,7 6,0 Incidência 11,0 14,8 9,7 9,4 6,3 6,8 6,6 5,6

x2=11,968, gl=6, p=0,063 x2=11,015, gl=7, p=0,138
D0 = dia ocorrência do acidente neurológico
D-1 = dia anterior à ocorrência do acidente neurológico
D-2 = dois dias anteiores à ocorrência do acidente neurológico
* Agrupou-se os grupos extremos para efectuar o Qui-quadrado  
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Anexo VII – Número de ocorrências, casos esperados e taxa de incidência de 
acidentes neurológicos segundo a pressão atmosférica, (A) Porto e (B) Vila Pouca de 
Aguiar 

Pressão Atmosférica D0(hPa) Pressão Atmosférica D0(hPa)
<1000 1000 - 1004 1004 - 1008 1008 - 1012 1012 - 1016 1016 - 1020 >1020 Total <942 942 - 946 946 - 950 950 - 954 954 - 958 958 - 962 >962 Total

Nº dias 41 47 147 179 130 113 74 731 Nº dias 30 36 106 186 164 112 97 731

Casos Casos
Obervados 42 42 116 110 116 90 62 578 Obervados 4 7 25 33 30 32 22 153
Esperados 32,4 37,2 116,2 141,5 102,8 89,3 58,5 578,0 Esperados 6,3 7,5 22,2 38,9 34,3 23,4 20,3 153
Incidência 11,9 10,4 9,2 7,1 10,4 9,3 9,7 Incidência 7,1 10,4 12,6 9,5 9,8 15,3 12,1

x2=12,379, gl=6, p=0,054 x2=5,959, gl=6, p=0,428
AVC AVC
Obervados 31 30 92 91 95 74 49 462 Obervados 4 3 18 24 24 22 22 117
Esperados 25,9 29,7 92,9 113,1 82,2 71,4 46,8 462,0 Esperados 4,8 5,8 17,0 29,8 26,2 17,9 15,5 117
Incidência 8,8 7,4 7,3 5,9 8,5 7,6 7,7 Incidência 7,1 4,5 9,1 6,9 7,8 10,5 12,1

x2=7,526, gl=6, p=0,275 x2=6,522, gl=6, p=0,367
EC EC
Obervados 24 24 68 68 65 65 34 348 Obervados 4 1 12 17 20 17 13 84
Esperados 19,5 22,4 70,0 85,2 61,9 53,8 35,2 348,0 Esperados 3,4 4,1 12,2 21,4 18,8 12,9 11,1 84
Incidência 6,8 5,9 5,4 4,4 5,8 6,7 5,3 Incidência 7,1 1,5 6,1 4,9 6,5 8,1 7,2

x2=7,210, gl=6, p=0,302 x2=5,057, gl=6, p=0,537
HICP HICP
Obervados 6 5 18 12 20 7 10 78 Obervados 0 0 3 6 4 3 5 21
Esperados 4,4 5,0 15,7 19,1 13,9 12,1 7,9 78,0 Esperados 0,9 1,0 3,0 5,3 4,7 3,2 2,8 21
Incidência 1,7 1,2 1,4 0,8 1,8 0,7 1,6 Incidência 0,0 0,0 1,5 1,7 1,3 1,4 2,8

x2=8,954, gl=6, p=0,176
HSA HSA
Obervados 0 1 3 5 7 1 0 17 Obervados 0 0 1 0 0 2 1 4
Esperados 1,0 1,1 3,4 4,2 3,0 2,6 1,7 17,0 Esperados 0,2 0,2 0,6 1,0 0,9 0,6 0,5 4
Incidência 0,0 0,2 0,2 0,3 0,6 0,1 0,0 Incidência 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 1,0 0,6

AIT AIT
Obervados 11 12 24 19 21 16 13 116 Obervados 0 4 7 9 6 10 0 36
Esperados 6,5 7,5 23,3 28,4 20,6 17,9 11,7 116,0 Esperados 1,5 1,8 5,2 9,2 8,1 5,5 4,8 36
Incidência 3,1 3,0 1,9 1,2 1,9 1,6 2,0 Incidência 0,0 1,3 0,8 0,6 0,4 1,0 0,0

x2=9,293, gl=6, p=0,158 x2=1,333, gl=4, p=0,856 *
ISQ ISQ
Obervados 35 36 92 87 86 81 47 464 Obervados 4 5 19 26 26 27 13 120
Esperados 26,0 29,8 93,3 113,6 82,5 71,7 47,0 464,0 Esperados 4,9 5,9 17,4 30,5 26,9 18,4 15,9 120
Incidência 9,9 8,9 7,3 5,7 7,7 8,3 7,4 Incidência 7,1 7,4 9,6 7,5 8,5 12,9 7,2

x2=12,004, gl=6, p=0,062 x2=5,687, gl=6, p=0,459

Pressão Atmosférica D-1(hPa) Pressão Atmosférica D-1(hPa)
<1000 1000 - 1004 1004 - 1008 1008 - 1012 1012 - 1016 1016 - 1020 >1020 Total <942 942 - 946 946 - 950 950 - 954 954 - 958 958 - 962 >962 Total

Nº dias 41 47 147 179 130 113 74 731 Nº dias 30 36 106 186 164 112 97 731

Casos Casos
Obervados 38 39 123 109 109 94 66 578 Obervados 9 7 24 27 34 23 29 153
Esperados 32,4 37,2 116,2 141,5 102,8 89,3 58,5 578,0 Esperados 6,3 7,5 22,2 38,9 34,3 23,4 20,3 153
Incidência 10,8 9,6 9,7 7,1 9,7 9,7 10,4 Incidência 16,1 10,4 12,1 7,8 11,1 11,0 16,0

x2=10,519, gl=6, p=0,104 x2=8,709, gl=6, p=0,191
AVC AVC
Obervados 27 35 91 88 92 76 53 462 Obervados 6 6 19 21 22 17 26 117
Esperados 25,9 29,7 92,9 113,1 82,2 71,4 46,8 462,0 Esperados 4,8 5,8 17,0 29,8 26,2 17,9 15,5 117
Incidência 7,7 8,7 7,2 5,7 8,2 7,8 8,3 Incidência 10,7 8,9 9,6 6,0 7,2 8,1 14,4

x2=8,888, gl=6, p=0,180 x2=10,972, gl=6, p=0,089
EC EC
Obervados 19 29 68 68 68 55 41 348 Obervados 4 5 11 19 14 14 17 84
Esperados 19,5 22,4 70,0 85,2 61,9 53,8 35,2 348,0 Esperados 3,4 4,1 12,2 21,4 18,8 12,9 11,1 84
Incidência 5,4 7,2 5,4 4,4 6,1 5,7 6,4 Incidência 7,1 7,4 5,6 5,5 4,6 6,7 9,4

x2=7,070, gl=6, p=0,314 x2=9,193, gl=6, p=0,163
HICP HICP
Obervados 7 4 17 14 11 17 8 78 Obervados 0 0 5 2 7 2 5 21
Esperados 4,4 5,0 15,7 19,1 13,9 12,1 7,9 78,0 Esperados 0,9 1,0 3,0 5,3 4,7 3,2 2,8 21
Incidência 2,0 1,0 1,3 0,9 1,0 1,7 1,3 Incidência 0,0 0,0 2,5 0,6 2,3 1,0 2,8

x2=5,804, gl=6, p=0,446
HSA HSA
Obervados 0 1 4 3 7 2 0 17 Obervados 0 0 1 0 1 1 1 4
Esperados 1,0 1,1 3,4 4,2 3,0 2,6 1,7 17,0 Esperados 0,2 0,2 0,6 1,0 0,9 0,6 0,5 4
Incidência 0,0 0,2 0,3 0,2 0,6 0,2 0,0 Incidência 0,0 0,0 0,5 0,0 0,3 0,5 0,6

x2=8,074, gl=6, p=0,233
AIT AIT
Obervados 11 4 32 21 17 18 13 116 Obervados 3 1 5 6 12 6 3 36
Esperados 6,5 7,5 23,3 28,4 20,6 17,9 11,7 116,0 Esperados 1,5 1,8 5,2 9,2 8,1 5,5 4,8 36
Incidência 3,1 1,0 2,5 1,4 1,5 1,9 2,0 Incidência 1,2 0,3 0,5 0,4 0,9 0,6 0,4

x2=10,690, gl=6, p=0,098 x2=3,320, gl=4, p=0,506 *
ISQ ISQ
Obervados 30 33 100 89 85 73 54 464 Obervados 4 9 16 25 26 23 17 120
Esperados 26,0 29,8 93,3 113,6 82,5 71,7 47,0 464,0 Esperados 4,9 5,9 17,4 30,5 26,9 18,4 15,9 120
Incidência 8,5 8,2 7,9 5,8 7,6 7,5 8,5 Incidência 7,1 13,4 8,1 7,2 8,5 11,0 9,4

x2=7,907, gl=6, p=0,245 x2=3,230, gl=6, p=0,779

(A) (B)
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Pressão Atmosférica D-2(hPa) Pressão Atmosférica D-2(hPa)
<1000 1000 - 1004 1004 - 1008 1008 - 1012 1012 - 1016 1016 - 1020 >1020 Total <942 942 - 946 946 - 950 950 - 954 954 - 958 958 - 962 >962 Total

Nº dias 41 47 147 179 130 113 74 731 Nº dias 30 36 106 186 164 112 97 731

Casos Casos
Obervados 30 34 111 128 108 87 80 578 Obervados 6 8 16 30 34 31 28 153
Esperados 32,4 37,2 116,2 141,5 102,8 89,3 58,5 578,0 Esperados 6,3 7,5 22,2 38,9 34,3 23,4 20,3 153
Incidência 8,5 8,4 8,8 8,3 9,7 9,0 12,6 Incidência 10,7 11,9 8,1 8,6 11,1 14,8 15,5

x2=10,175, gl=6, p=0,117 x2=9,201, gl=6, p=0,163
AVC AVC
Obervados 25 29 91 100 83 68 66 462 Obervados 6 5 10 22 27 23 24 117
Esperados 25,9 29,7 92,9 113,1 82,2 71,4 46,8 462,0 Esperados 4,8 5,8 17,0 29,8 26,2 17,9 15,5 117
Incidência 7,1 7,2 7,2 6,5 7,4 7,0 10,4 Incidência 10,7 7,4 5,1 6,3 8,8 11,0 13,2

x2=9,651, gl=6, p=0,140 x2=11,473, gl=6, p=0,075
EC EC
Obervados 18 22 71 77 59 49 52 348 Obervados 5 4 9 15 16 20 15 84
Esperados 19,5 22,4 70,0 85,2 61,9 53,8 35,2 348,0 Esperados 3,4 4,1 12,2 21,4 18,8 12,9 11,1 84
Incidência 5,1 5,4 5,6 5,0 5,3 5,0 8,2 Incidência 8,9 5,9 4,5 4,3 5,2 9,6 8,3

x2=9,508, gl=6, p=0,147 x2=7,418, gl=6, p=0,387
HICP HICP
Obervados 7 5 14 13 18 12 9 78 Obervados 0 0 0 5 10 1 5 21
Esperados 4,4 5,0 15,7 19,1 13,9 12,1 7,9 78,0 Esperados 0,9 1,0 3,0 5,3 4,7 3,2 2,8 21
Incidência 2,0 1,2 1,1 0,8 1,6 1,2 1,4 Incidência 0,0 0,0 0,0 1,4 3,3 0,5 2,8

x2=5,038, gl=6, p=0,539
HSA HSA
Obervados 0 1 3 5 4 2 2 17 Obervados 0 0 0 1 0 1 2 4
Esperados 1,0 1,1 3,4 4,2 3,0 2,6 1,7 17,0 Esperados 0,2 0,2 0,6 1,0 0,9 0,6 0,5 4
Incidência 0,0 0,2 0,2 0,3 0,4 0,2 0,3 Incidência 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,5 1,1

AIT AIT
Obervados 5 5 20 28 25 19 14 116 Obervados 0 3 6 8 7 8 4 36
Esperados 6,5 7,5 23,3 28,4 20,6 17,9 11,7 116,0 Esperados 1,5 1,8 5,2 9,2 8,1 5,5 4,8 36
Incidência 1,4 1,2 1,6 1,8 2,2 2,0 2,2 Incidência 0,0 1,0 0,7 0,5 0,5 0,8 0,5

x2=3,109, gl=6, p=0,795 x2=0,739, gl=4, p=0,946 *
ISQ ISQ
Obervados 23 27 91 105 84 68 66 464 Obervados 5 7 15 23 23 28 19 120
Esperados 26,0 29,8 93,3 113,6 82,5 71,7 47,0 464,0 Esperados 4,9 5,9 17,4 30,5 26,9 18,4 15,9 120
Incidência 6,5 6,7 7,2 6,8 7,5 7,0 10,4 Incidência 8,9 10,4 7,6 6,6 7,5 13,4 10,5

x2=9,214, gl=6, p=0,162 x2=8,554, gl=6, p=0,200

* Agrupou-se os grupos extremos para efectuar o Qui-quadrado

D0 = dia ocorrência do acidente neurológico
D-1 = dia anterior à ocorrência do acidente neurológico
D-2 = dois dias anteiores à ocorrência do acidente neurológico  
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Anexo VIII – Número de ocorrências, casos esperados e taxa de incidência de 
acidentes neurológicos segundo a humidade relativa, (A) Porto e (B) Vila Pouca de 
Aguiar 

Humidade Relativa D0(%) Humidade Relativa D0(%)
<50 50 - 60 60 - 70 70 - 80 80 - 90 >90 Total <50 50 - 60 60 - 70 70 - 80 80 - 90 >90 Total

Nº dias 28 36 95 234 297 41 731 Nº dias 57 65 119 223 187 80 731

Casos Casos
Obervados 18 24 81 186 229 40 578 Obervados 8 8 24 46 38 29 153
Esperados 22,1 28,5 75,1 185,0 234,8 32,4 578 Esperados 11,9 13,6 24,9 46,7 39,1 16,7 153
Incidência 7,5 7,7 9,9 9,2 9,0 11,3 Incidência 7,5 6,6 10,8 11,0 10,9 19,4

x2=3,865, gl=5, p=0,569 x2=12,709, gl=5, p=0,026
AVC AVC
Obervados 15 19 63 151 181 33 462 Obervados 7 7 22 33 28 20 117
Esperados 17,7 22,8 60,0 147,9 187,7 25,9 462 Esperados 9,1 10,4 19,0 35,7 29,9 12,8 117
Incidência 6,2 6,1 7,7 7,5 7,1 9,4 Incidência 6,6 5,8 9,9 7,9 8,0 13,4

x2=3,446, gl=5, p=0,632 x2=6,439, gl=5, p=0,266
EC EC
Obervados 12 15 44 119 133 25 348 Obervados 5 6 13 23 21 16 84
Esperados 13,3 17,1 45,2 111,4 141,4 19,5 348 Esperados 6,5 7,5 13,7 25,6 21,5 9,2 84
Incidência 5,0 4,8 5,4 5,9 5,2 7,1 Incidência 4,7 4,9 5,8 5,5 6,0 10,7

x2=2,985, gl=5, p=0,702 x2=5,984, gl=5, p=0,308
HICP HICP
Obervados 2 2 15 22 30 7 78 Obervados 2 1 5 5 5 3 21
Esperados 3,0 3,8 10,1 25,0 31,7 4,4 78 Esperados 1,6 1,9 3,4 6,4 5,4 2,3 21
Incidência 0,8 0,6 1,8 1,1 1,2 2,0 Incidência 1,9 0,8 2,2 1,2 1,4 2,0

x2=5,551, gl=5, p=0,352 x2=1,828, gl=5, p=0,872
HSA HSA
Obervados 0 1 3 6 6 1 17 Obervados 0 0 2 2 0 0 4
Esperados 0,7 0,8 2,2 5,4 6,9 1,0 17,0 Esperados 0,3 0,4 0,7 1,2 1,0 0,4 4
Incidência 0,0 0,3 0,4 0,3 0,2 0,3 Incidência 0,0 0,0 0,9 0,5 0,0 0,0

AIT AIT
Obervados 3 5 18 35 48 7 116 Obervados 1 1 2 13 10 9 36
Esperados 4,4 5,7 15,1 37,1 47,1 6,5 116,0 Esperados 2,8 3,2 5,9 11,0 9,2 3,9 36
Incidência 1,2 1,6 2,2 1,7 1,9 2,0 Incidência 0,9 0,8 0,9 3,1 2,9 6,0

x2=1,262, gl=5, p=0,939 x2=12,350, gl=5, p=0,030
ISQ ISQ
Obervados 15 20 62 154 181 32 464 Obervados 6 7 15 36 31 25 120
Esperados 17,8 22,9 60,3 148,5 188,5 26,0 464 Esperados 9,4 10,7 19,5 36,6 30,7 13,1 120
Incidência 6,2 6,5 7,6 7,7 7,1 9,1 Incidência 5,6 5,8 6,7 8,6 8,9 16,7

x2=2,742, gl=5, p=0,740 x2=14,370, gl=5, p=0,013

Humidade Relativa D-1(%) Humidade Relativa D-1(%)
<50 50 - 60 60 - 70 70 - 80 80 - 90 >90 Total <50 50 - 60 60 - 70 70 - 80 80 - 90 >90 Total

Nº dias 28 36 95 234 297 41 731 Nº dias 57 65 119 223 187 80 731

Casos Casos
Obervados 17 30 80 185 218 48 578 Obervados 10 8 23 40 50 22 153
Esperados 22,1 28,5 75,1 185,0 234,8 32,4 578 Esperados 11,9 13,6 24,9 46,7 39,1 16,7 153
Incidência 7,1 9,7 9,8 9,2 8,5 13,6 Incidência 9,4 6,6 10,3 9,6 14,3 14,7

x2=10,287, gl=5, p=0,068 x2=8,431, gl=5, p=0,134
AVC AVC
Obervados 12 23 68 152 171 36 462 Obervados 9 7 18 31 35 17 117
Esperados 17,7 22,8 60,0 147,9 187,7 25,9 462 Esperados 9,1 10,4 19,0 35,7 29,9 12,8 117
Incidência 5,0 7,4 8,3 7,6 6,7 10,2 Incidência 8,5 5,8 8,1 7,4 10,0 11,4

x2=8,442, gl=5, p=0,133 x2=4,029, gl=5, p=0,545
EC EC
Obervados 10 18 51 117 125 27 348 Obervados 6 6 13 22 25 12 84
Esperados 13,3 17,1 45,2 111,4 141,4 19,5 348 Esperados 6,5 7,5 13,7 25,6 21,5 9,2 84
Incidência 4,2 5,8 6,2 5,8 4,9 7,7 Incidência 5,6 4,9 5,8 5,3 7,2 8,0

x2=6,677, gl=5, p=0,246 x2=2,302, gl=5, p=0,806
HICP HICP
Obervados 0 4 12 22 31 9 78 Obervados 3 1 2 7 4 4 21
Esperados 3,0 3,8 10,1 25,0 31,7 4,4 78 Esperados 1,6 1,9 3,4 6,4 5,4 2,3 21
Incidência 0,0 1,3 1,5 1,1 1,2 2,6 Incidência 2,8 0,8 0,9 1,7 1,1 2,7

x2=3,904, gl=5, p=0,563
HSA HSA
Obervados 1 1 2 8 5 0 17 Obervados 0 0 2 1 1 0 4
Esperados 0,7 0,8 2,2 5,4 6,9 1,0 17,0 Esperados 0,3 0,4 0,7 1,2 1,0 0,4 4
Incidência 0,4 0,3 0,2 0,4 0,2 0,0 Incidência 0,0 0,0 0,9 0,2 0,3 0,0

x2=8,074, gl=6, p=0,233
AIT AIT
Obervados 5 7 12 33 47 12 116 Obervados 1 1 5 9 15 5 36
Esperados 4,4 5,7 15,1 37,1 47,1 6,5 116,0 Esperados 2,8 3,2 5,9 11,0 9,2 3,9 36
Incidência 2,1 2,3 1,5 1,6 1,8 3,4 Incidência 0,9 0,8 2,2 2,2 4,3 3,3

x2=6,117, gl=5, p=0,295 x2=7,137, gl=4, p=0,211
ISQ ISQ
Obervados 15 25 63 150 172 39 464 Obervados 7 7 18 31 40 17 120
Esperados 17,8 22,9 60,3 148,5 188,5 26,0 464 Esperados 9,4 10,7 19,5 36,6 30,7 13,1 120
Incidência 6,2 8,1 7,7 7,5 6,7 11,1 Incidência 6,6 5,8 8,1 7,4 11,5 11,4

x2=8,713, gl=5, p=0,121 x2=6,843, gl=5, p=0,233

(A) (B)
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Humidade relativa D-2(%) Humidade relativa D-2(%)
<50 50 - 60 60 - 70 70 - 80 80 - 90 >90 Total <50 50 - 60 60 - 70 70 - 80 80 - 90 >90 Total

Nº dias 28 36 95 234 297 41 731 Nº dias 57 65 119 223 187 80 731

Casos Casos
Obervados 15 30 78 189 225 41 578 Obervados 11 11 23 39 43 26 153
Esperados 22,1 28,5 75,1 185,0 234,8 32,4 578 Esperados 11,9 13,6 24,9 46,7 39,1 16,7 153
Incidência 6,2 9,7 9,5 9,4 8,8 11,6 Incidência 10,3 9,1 10,3 9,4 12,3 17,4

x2=5,249, gl=5, p=0,386 x2=7,543, gl=5, p=0,183
AVC AVC
Obervados 11 24 61 153 184 29 462 Obervados 11 8 18 30 30 20 117
Esperados 17,7 22,8 60,0 147,9 187,7 25,9 462 Esperados 9,1 10,4 19,0 35,7 29,9 12,8 117
Incidência 4,6 7,7 7,5 7,6 7,2 8,2 Incidência 10,3 6,6 8,1 7,2 8,6 13,4

x2=3,236, gl=5, p=0,664 x2=5,958, gl=5, p=0,310
EC EC
Obervados 9 19 46 113 139 22 348 Obervados 7 3 13 24 20 17 84
Esperados 13,3 17,1 45,2 111,4 141,4 19,5 348 Esperados 6,5 7,5 13,7 25,6 21,5 9,2 84
Incidência 3,7 6,1 5,6 5,6 5,4 6,2 Incidência 6,6 2,5 5,8 5,8 5,7 11,4

x2=1,999, gl=5, p=0,849 x2=9,592, gl=5, p=0,088
HICP HICP
Obervados 2 4 7 29 29 7 78 Obervados 3 3 3 4 6 2 21
Esperados 3,0 3,8 10,1 25,0 31,7 4,4 78 Esperados 1,6 1,9 3,4 6,4 5,4 2,3 21
Incidência 0,8 1,3 0,9 1,4 1,1 2,0 Incidência 2,8 2,5 1,3 1,0 1,7 1,3

x2=3,702, gl=5, p=0,593 x2=2,915, gl=5, p=0,713
HSA HSA
Obervados 0 1 4 7 5 0 17 Obervados 1 1 1 0 0 1 4
Esperados 0,7 0,8 2,2 5,4 6,9 1,0 17,0 Esperados 0,3 0,4 0,7 1,2 1,0 0,4 4
Incidência 0,0 0,3 0,5 0,3 0,2 0,0 Incidência 0,9 0,8 0,4 0,0 0,0 0,7

AIT AIT
Obervados 4 6 17 36 41 12 116 Obervados 0 3 5 9 13 6 36
Esperados 4,4 5,7 15,1 37,1 47,1 6,5 116,0 Esperados 2,8 3,2 5,9 11,0 9,2 3,9 36
Incidência 1,7 1,9 2,1 1,8 1,6 3,4 Incidência 0,0 2,5 2,2 2,2 3,7 4,0

x2=5,763, gl=5, p=0,330
ISQ ISQ
Obervados 13 25 63 149 180 34 464 Obervados 7 6 18 33 33 23 120
Esperados 17,8 22,9 60,3 148,5 188,5 26,0 464 Esperados 9,4 10,7 19,5 36,6 30,7 13,1 120
Incidência 5,4 8,1 7,7 7,4 7,0 9,6 Incidência 6,6 4,9 8,1 7,9 9,4 15,4

x2=4,454, gl=5, p=0,486 x2=10,801, gl=5, p=0,055

D-2 = dois dias anteiores à ocorrência do acidente neurológico
* Agrupou-se os grupos extremos para efectuar o Qui-quadrado

D0 = dia ocorrência do acidente neurológico
D-1 = dia anterior à ocorrência do acidente neurológico
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D0 = dia ocorrência do acidente neurológico
D1 = dia anterior à ocorrência do acidente neurológico
D2 = dois dias anteiores à ocorrência do acidente neurológico
* Agrupou-se os grupos extremos para efectuar o Qui-quadrado

Anexo IX – Número de ocorrências, casos esperados e taxa de incidência de 
acidentes neurológicos segundo a precipitação, em Vila Pouca de Aguiar 

Precipitação D0 (mm) Precipitação D-1 (mm)
0 1 - 50 50 - 100 100 - 200 >200 Total 0 1 - 50 50 - 100 100 - 200 >200 Total

Nº dias 481 91 52 56 51 731 Nº dias 481 91 52 56 51 731

Casos Casos
Obervados 98 15 18 16 6 153 Obervados 102 19 12 5 15 153
Esperados 100,7 19,0 10,9 11,7 10,7 153 Esperados 100,7 19,0 10,9 11,7 10,7 153
Incidência 10,9 8,8 18,5 15,3 6,3 Incidência 11,4 11,2 12,4 4,8 15,7

x2=9,184, gl=4, p=0,057 x2=5,693, gl=4, p=0,223
AVC AVC
Obervados 77 11 13 12 4 117 Obervados 76 15 9 4 13 117
Esperados 77,0 14,6 8,3 9,0 8,2 117 Esperados 77,0 14,6 8,3 9,0 8,2 117
Incidência 8,6 6,5 13,4 11,5 4,2 Incidência 8,5 8,8 9,3 3,8 13,6

x2=6,706, gl=4, p=0,152 x2=5,675, gl=4, p=0,225
EC EC
Obervados 55 8 10 8 3 84 Obervados 55 11 7 3 8 84
Esperados 55,3 10,5 6,0 6,4 5,9 84 Esperados 55,3 10,5 6,0 6,4 5,9 84
Incidência 6,1 4,7 10,3 7,6 3,1 Incidência 6,1 6,5 7,2 2,9 8,4

x2=4,413, gl=4, p=0,353 x2=3,755, gl=4, p=0,440
HICP HICP
Obervados 16 1 1 2 1 21 Obervados 13 3 2 0 3 21
Esperados 13,8 2,6 1,5 1,6 1,5 21 Esperados 13,8 2,6 1,5 1,6 1,5 21
Incidência 1,8 0,6 1,0 1,9 1,0 Incidência 1,4 1,8 2,1 0,0 3,1

x2=1,769, gl=4, p=0,778
HSA HSA
Obervados 3 1 0 0 0 4 Obervados 3 1 0 0 0 4
Esperados 2,6 0,5 0,3 0,3 0,3 4 Esperados 2,6 0,5 0,3 0,3 0,3 4
Incidência 0,3 0,6 0,0 0,0 0,0 Incidência 0,3 0,6 0,0 0,0 0,0

AIT AIT
Obervados 21 4 5 4 2 36 Obervados 26 4 3 1 2 36
Esperados 23,7 4,5 2,6 2,8 2,5 36 Esperados 23,7 4,5 2,6 2,8 2,5 36
Incidência 2,3 2,4 5,1 3,8 2,1 Incidência 2,9 2,4 3,1 1,0 2,1

x2=3,201, gl=4, p=0,525 x2=1,602, gl=4, p=0,809
ISQ ISQ
Obervados 76 12 15 12 5 120 Obervados 81 15 10 4 10 120
Esperados 79,0 14,9 8,5 9,2 8,4 120 Esperados 79,0 14,9 8,5 9,2 8,4 120
Incidência 8,5 7,1 15,4 11,5 5,2 Incidência 9,0 8,8 10,3 3,8 10,5

x2=7,877, gl=4, p=0,096 x2=3,560, gl=4, p=0,469
 

 

 
Precipitação D-2 (mm)

0 1 - 50 50 - 100 100 - 200 >200 Total
Nº dias 481 91 52 56 51 731

Casos
Obervados 99 16 13 15 10 153
Esperados 100,7 19,0 10,9 11,7 10,7 153
Incidência 11,0 9,4 13,4 14,3 10,5

x2=1,884, gl=4, p=0,757
AVC
Obervados 77 10 10 12 8 117
Esperados 77,0 14,6 8,3 9,0 8,2 117
Incidência 8,6 5,9 10,3 11,5 8,4

x2=2,805, gl=4, p=0,591
EC
Obervados 53 7 6 11 7 84
Esperados 55,3 10,5 6,0 6,4 5,9 84
Incidência 5,9 4,1 6,2 10,5 7,3

x2=5,310, gl=4, p=0,257
HICP
Obervados 16 2 3 0 0 21
Esperados 13,8 2,6 1,5 1,6 1,5 21
Incidência 1,8 1,2 3,1 0,0 0,0

HSA
Obervados 4 0 0 0 0 4
Esperados 2,6 0,5 0,3 0,3 0,3 4
Incidência 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0

AIT
Obervados 22 6 3 3 2 36
Esperados 23,7 4,5 2,6 2,8 2,5 36
Incidência 2,4 3,5 3,1 2,9 2,1

x2=0,800, gl=4, p=0,938
ISQ
Obervados 75 13 9 14 9 120
Esperados 79,0 14,9 8,5 9,2 8,4 120
Incidência 8,3 7,6 9,3 13,4 9,4

x2=3,021, gl=4, p=0,554  
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Anexo X – Número de ocorrências, casos esperados e taxa de incidência de 
acidentes neurológicos segundo a dureza da água, (A) Porto e (B) Vila Pouca de Aguiar 

Dureza água (mg/l CaCo3) Dureza água (mg/l CaCo3)
<10 10 - 10,5 10,5 - 11 >11 Total <10 10 - 15 15 - 20 >20 Total

População 13439 20276 39029 22762 95506 População 7810 1980 1534 3674 14998

Casos Casos
Obervados 158 158 115 95 526 Obervados 78 27 14 33 152
Esperados 74,0 111,7 215,0 125,4 526,0 Esperados 79,2 20,1 15,5 37,2 152,0
Incidência 11,8 7,8 2,9 4,2 Incidência 10,0 13,6 9,1 9,0

x2=168, gl=3, p<0,0001 x2=3,2, gl=3, p=3,7
AVC AVC
Obervados 130 121 97 74 422 Obervados 56 21 13 26 116
Esperados 59,4 89,6 172,5 100,6 422,0 Esperados 60,4 15,3 11,9 28,4 116,0
Incidência 9,7 6,0 2,5 3,3 Incidência 7,2 10,6 8,5 7,1

x2=136, gl=3, p<0,0001 x2=2,9, gl=3, p=0,41
EC EC
Obervados 100 93 72 52 317 Obervados 43 15 10 16 84
Esperados 44,6 67,3 129,5 75,6 317,0 Esperados 43,7 11,1 8,6 20,6 84,0
Incidência 7,4 4,6 1,8 2,3 Incidência 5,5 7,6 6,5 4,4

x2=110, gl=3, p<0,0001 x2=2,8, gl=3, p=0,4
HICP HICP
Obervados 17 21 18 18 74 Obervados 6 6 3 6 21
Esperados 10,4 15,7 30,2 17,6 74,0 Esperados 10,9 2,8 2,1 5,1 21,0
Incidência 1,3 1,0 0,5 0,8 Incidência 0,8 3,0 2,0 1,6

x2=11,3, gl=5, p=0,010 x2=6,0, gl=3, p=0,11
HSA HSA
Obervados 6 3 6 2 17 Obervados 1 0 0 2 3
Esperados 2,4 3,6 6,9 4,1 17,0 Esperados 1,6 0,4 0,3 0,7 3,0
Incidência 0,4 0,1 0,2 0,1 Incidência 0,1 0,0 0,0 0,5

x2=9,4, gl=5, p=0,024
AIT AIT
Obervados 28 37 18 21 104 Obervados 22 6 1 7 36
Esperados 14,6 22,1 42,5 24,8 104,0 Esperados 18,7 4,8 3,7 8,8 36,0
Incidência 2,1 1,8 0,5 0,9 Incidência 2,8 3,0 0,7 1,9

x2=36,7, gl=3, p<0,0001 x2=3,4, gl=3, p=0,34
ISQ ISQ
Obervados 128 130 90 73 421 Obervados 65 21 11 23 120
Esperados 59,2 89,4 172,0 100,3 421,0 Esperados 62,5 15,8 12,3 29,4 120,0
Incidência 9,5 6,4 2,3 3,2 Incidência 8,3 10,6 7,2 6,3

x2=146, gl=3, p<0,0001 x2=3,0, gl=3, p=0,39

(A) (B)
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