


Diabetes 

A Diabetes atinge mais de 371 
milhões de pessoas em todo o 

mundo, correspondendo mais de 
8,3% população mundial e continua a 

aumentar em todos os países. 

Em Portugal: 
 Diabetes ou 

hiperglicémia intermédia 
atingem 40,3% 

Estima-se em Portugal uma  
Prevalência de diabetes é 
13,1% dos 20 aos 79 anos 

Diabetes 
gestacional 

5% 

Diabetes como causa 
de internamento a 

rodar os 10% 

Diabéticos 
diagnosticados 

7,4% 



UCF diabetes como paradigma facilitador da interligação entre níveis 
de cuidados, tem como objetivos principais: 

 
 Diagnostico precoce da diabetes e codificação correta (indicadores) 
 
 Abordagem uniforme na vigilância da diabetes, de forma a tratar e 

controlar, contudo, sem desequilibrar.  
 
 Redução de internamentos por cetoacidose, hipoglicémias graves, 

hiperosmolaridade e complicações major. 
 
 Educação terapêutica 
 
 Critérios de referência 
 
 Formação e informação 
 

 
 
 
 
 
 

Diabetes 



Principais Atividades: 
 

Promover junto dos profissionais envolvidos a utilização 

sistemática dos suportes de informação disponíveis na área da 

diabetes; 

 

Estimular e promover a realização de ações de formação para os 

profissionais de saúde e serviços envolvidos; 

 

Dinamizar ações de promoção de saúde e prevenção da doença, 

dirigidas à comunidade -prevenção 1ª e 2ª (CS, hospital, Escolas, 

Autarquias e outras instituições) 

Diabetes 



A Obesidade 

A sua prevenção e 
tratamento são um 
processo que tem de ser 
partilhado por diferentes 
profissionais e alargado a 
vários “atores”, inclusive 
fora da área da saúde.  

Pandemia do século XXI 

OMS 

Intervenção prioritária 



A Obesidade 

Dada a proximidade e a relação 
privilegiada que os CSP 
mantêm ao longo do ciclo de 
vida com as famílias, os 
profissionais de saúde, são o 
“instrumento” mais bem 
posicionado para a 
identificação dos fatores de 
risco e proposta de 
tratamento. 
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A Obesidade 

Risco de 
Desenvolvimento 

da doença e 
comorbilidades 

associadas 

Prevenção: Educação para a Saúde, promover a 
adoção de comportamentos alimentares saudáveis e 
prática de exercício físico para indivíduos, famílias, 
grupos e comunidade através de programas 
implementados no ACES Loures Odivelas, ao longo 
do ciclo de vida, como: preparação para a 
maternidade e parentalidade; saúde escolar e 
atendimento Juvenil. Cuidados de Saúde Primários e 
Comunidade  

 

 Diagnóstico: Diagnosticar precocemente situações 
de excesso de peso – obesidade, monitorizar através 
de consultas intercalares; monitorizar a doença e os 
fatores de risco; tratar e controlar fatores de risco; 
propor plano terapêutico conjuntamente com 
profissionais de outras áreas (nutricionista e 
psicólogo), envolver a família/cuidadores no 
processo. Cuidados de Saúde Primários e 
Comunidade 

 Tratamento: Tratamento da obesidade e das 
comorbilidades associadas; monitorização da 
evolução da doença e terapêutica prescrita; 
capacitação para a gestão da doença. HBA, Cuidados 
de Saúde Primários e Comunidade. 

Risco de 
Desenvolvimento 
de fatores para a 

pré-obesidade 



A Obesidade 

As intervenções das equipas de saúde permitem uma 
compreensão integrada dos hábitos de vida das pessoas.  

A mudança começa no período da gravidez e nos primeiros 
tempos de vida da criança, o que se pode tornar determinante 
na adoção de estilos de vida saudáveis. 

 

 

Visão 
transdisciplinar 

Médico Nutricionista 

Psicólogo 

Enfermeiro 

Outros 



ÁREA ESTRATÉGICA: Doenças Cardiovasculares 

Doenças Cardiovasculares  principal causa de morte 
em Portugal 

 

HTA: mais importante fator de risco modificável, MAS a 

modificação do RCV tem mais impacto de que a intervenção num fator 
de risco isolado 

Dados ACES Loures-Odivelas vs Nacional (2015) 

Prevalência HTA (≥18A): 18,6% vs 42% 

Proporção de hipertensos com registo de RCV: 25,4%  vs 50,4%  



Definição indivíduo alvo COORDENAÇÃO DAS AÇÕES Aferição de resultados 

LOURES 

ODIVELAS 

Grupo para o Desenvolvimento 
Local de Promoção da Saúde 

(a criar pelo PLS) 

 ≥ 40A + HeartScore ≥ moderado 
 < 40A + Risco Relativo ↑ 

Programa Multidisciplinar  
x 1 ano 

CENTRO DE 
PREVENÇÃO E 

REABILITAÇÃO CV 
Tutela 
Autarquias 
Unidades de Saúde 
Parceiros locais/instit. 

ÁREA ESTRATÉGICA: Doenças Cardiovasculares 



CONCRETIZAÇÃO DE AÇÕES Aferição de resultados Coordenação de Ações 

Programa 
Multidisciplinar 

Avaliação 
Médica 

Intervenção 
motivacional 

Educação 
para doença 

Apoio 
nutricional 

Exercício 
físico 

Gestão das 
ações 

Formação / 

Investigação 

ÁREA ESTRATÉGICA: Doenças Cardiovasculares 



↑ Vigilância da PA nos 2 semestres 45,12%  50% 

Aferição de resultados AVALIAÇÃO DE AÇÕES Coordenação de Ações 

↑ Avaliação de RCV 25,4%  60% 

↓ Taxa de mortalidade precoce DCV 57,5/100.000  55/100.000 

ÁREA ESTRATÉGICA: Doenças Cardiovasculares 



Tumores  
Mama 

2ª causa de morte 
em Portugal 

Portugal 6000 
novos casos por ano 

1ª causa de morte em 
mulheres entre os 35 

e os 54 anos 

No ACES Loures Odivelas, a TMP 
pela idade prematura(< 75 anos) 

em 2013, atingiu um valor de 
19,6/100 000 habitantes contra 

15,3/100 000 habitantes em 
Portugal  continental 

Em 2015 a proporção de 
mulheres (50 aos 69 anos) 

com mamografia atualizada a 
2 anos era de 47,5% 



 O que se pretende: 
Prevenir….Prevenir…..Prevenir 

estilos de vida saudáveis com 
evicção de fatores de risco 

oncológicos gerais e 
específicos do cancro da mama 

Prevenção primária 

otimizar a deteção de lesões pré-
malignas, com exame clínico e 

imagiológico adequado, em 
atos de rastreio populacional 

e rastreio oportunístico. 

Prevenção secundária 

acompanhar a mulher 
com doença ao longo 
das suas várias fases. 

Prevenção terciária 

Tumores  
Mama 



Como, quem e onde? 
Nos CSP, na consulta médica, intervenções 

de enfermagem, ensino, rastreio 
oportunístico e formação, na abordagem 
e apoio às famílias das mulheres com 
cancro da mama: rastreio de mulheres 
familiares em 1º grau (com risco 
acrescido), apoio ao cônjuge, etc. 

 

No Hospital na partilha de 
cuidados à mulher com 

diagnóstico de cancro da 
mama, 

Na comunidade (sessões, preferencialmente em 
colaboração com autarquias e associações), em 
iniciativas de apoio a doentes com cancro da 
mama e seus familiares, dos quais um exemplo é  
“Sempre Mulher-Asssociação de Apoio a Mulheres 
com Cancro da Mama, com sede em Odivelas). 

 

Tumores  
Mama 



RASTREIO DO CANCRO DO COLON E RETO NA ÁREA DE 
INFLUÊNCIA DO HBA 

 Existem Centros de Saúde com prevalências de utentes 

rastreados superiores a 50% e outros com valores de participação 

inferiores a 10%.   

 A identificação dos CS com participação inferior à média (22%?) 

é prioritária. 

 ACeS Loures:   32.947 utentes rastreados  

   107.428 sem rastreio CONHECIDO 

 
 Objetivos para 2021    

>> 50% ! 



ESTRATÉGIAS PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE 
RASTREIO CCR - Loures 

 Divulgação do Programa de rastreio por flyers a distribuir pelas 

Juntas de Frequesia, Centros de Saúde.  

 Divulgação dos programas de rastreio nos Jornais de Odivelas e 

de Loures. 

 Divulgação dos programas de rastreio na revista do HBA 

 Envolvimento das Câmaras Municipais no Programa de Rastreio 

 Formação e envolvimento de enfermeiros/Internos da 

Especialidade de MGF na implementação do projeto 

 Envolvimento de profissionais de outras áreas ou voluntários dos 

CS na divulgação do projeto 



Exemplo da CAPA do FLYER 

SABE QUE AS SUAS FEZES PODEM MUDAR O SEU DESTINO? 
  

 

LOURES SEM CANCRO DO INTESTINO em 2030 ! 

  

ADIRA AO RASTREIO DO CANCRO DO COLON   

 PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES 
 




