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  1 | Introdução 

  

Rede 

 Médicos Sentinela  

Sistema de observação em saúde. 

Instrumento de monitorização e 

vigilância epidemiológica. Recurso 

de investigação. 

Participação 

voluntária de 

médicos da 

especialidade 

de Medicina 

Geral e 

Familiar. 

- Síndrome Gripal 

- Prescrição de 

antibacterianos 

- Tentativa de Suicídio 

- Suicídio 

 

- DPOC 

- Asma 

- DM 

- HTA 

 



  

  

Médico Sentinela  

Médico de MGF  

voluntário 

Notificam fenómenos de doença 

ocorridos de novo nos utentes da 

sua lista. 

Notificação contínua_ 

semanal 

Estudos-satélite 
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Objectivos 

Estimar taxas de 

incidência de algumas 

doenças ou eventos. 

Identificar 

precocemente 

surtos de 

doenças. 

Contribuir para a 

investigação 

epidemiológica e dos 

serviços de saúde. 
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  2 | Objectivo 

  

Caracterizar o perfil 

dos médicos de 

MGF que participam 

na RMS. 



  3 | Metodologia 

  

3.1 | Tipo de estudo 

           Estudo observacional, descritivo e retrospectivo. 

 

3.2 | População-alvo 

          MS inscritos na RMS a 31 Julho 2014. 

 

3.3 | Fonte de dados 

          Fichas de inscrição dos médicos de MGF na RMS. 

 

3.4 | Suporte de informação 

         Os dados obtidos foram importados para uma matriz de dados       

c        criada em SPSS. 

 



  3 | Metodologia 

  

3.5 | Variáveis em estudo 

 

 

 

 

 

 
 

V1. Código de identificação do MS 

V2. Actividade desempenhada na RMS 

V3. Sexo 

V4. Idade 

V5. Grau de carreira 

V6. Região de Saúde onde o MS trabalha 

V7. Data de entrada na RMS     

 

 

 



  3 | Metodologia 

  

3.6 | Tratamento estatístico 

 

 

 

 

 

 
 

| Análise univariada com o cálculo das frequências absolutas e     

relativas. 

 

| Análise bivariada do nível de participação na RMS por sexo,    

grupo etário, grau de carreira, RS e data de entrada na RMS. 

 

| Aplicação do teste Qui-quadrado para comparação de variáveis 

categóricas [nível de significância (0,05)].  

 

 



  4 | Resultados 

  

4.1 | MS inscritos 

 

 

 

 

4.2 | MS notificadores 

 

 

 

 

 

 

| n = 121 

| 57% têm entre 56 e 65 anos (p<0,05). 

 

 

 

| n = 35 

| 61% têm entre 25 e 35 anos (p<0,05). 

 

 

 

 

29% dos MS inscritos 
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  5 | Discussão 

  

MS notificador  

INTERNO 

RS CENTRO 

JOVEM 

Jovem: maior interesse pela 

investigação clínica e pelo 

enriquecimento da sua formação. 

Futuro: aplicação 

de questionários 

aos médicos de 

MGF para saber 

as razões que os 

motivaram/ 

desmotivaram na 

adesão e 

participação. 

Elaborar estratégias de 

divulgação, adesão e 

motivação. 
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