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1 – INTRODUÇÃO 

Nas sociedades desenvolvidas a saúde é considerada um direito, um objetivo 

major na vida das pessoas e uma área prioritária a nível social e político. Esta 

forma de encarar a Saúde é recente e resulta do desenvolvimento científico, 

sociocultural e económicos conseguidos ao longo dos últimos cem anos. 

A evidência científica atual valoriza cada vez mais os domínios social 

(condições de vida, educação, estilos de vida, entre outros), económico e 

ambiental, apontando-os como fundamentais na garantia da saúde das 

pessoas e das populações. Por esse motivo, assegurar uma vida longa e 

saudável para todos exige um esforço global partilhado por diferentes setores e 

vários atores da sociedade (começando pelo “cidadão comum”), abrangendo 

diferentes áreas políticas de intervenção. A saúde torna-se, assim e cada vez 

mais, uma co-produção, na qual todos são chamados a ser os seus co-

produtores. 

A elaboração do presente Plano Local de Saúde só fará sentido se for seguida 

a mesma linha de pensamento, isto é se for entendida como um esforço 

cooperativo e co-produtivo, no qual os serviços de saúde são um dos seus 

múltiplos atores, sob pena de se tornar num Plano insustentável e ineficaz 

(PNS 2010-2016).  

Estamos perante um documento que é simultaneamente um instrumento de 

mudança (ao definir as mudanças que será desejável que ocorram em termos 

de melhoria do estado de saúde da população do ACES), um instrumento de 

comunicação interna e externa (sobre o estado de saúde da população do 

ACES) e um compromisso social. O PLS assume-se como um documento 

estratégico do ACES, e um instrumento de gestão para o Director Executivo, 

Conselho Clínico, Coordenadores das Unidades Funcionais e gestores de 

programas e projectos. 

A complexidade do actual contexto socioeconómico que se vive em Portugal e 

a nível internacional determina que se definam as áreas em relação às quais 

uma intervenção programada resulte em mais saúde para a população, tendo 

em conta os recursos disponíveis.  

O PLS enquadra-se nas competências atribuídas à USP pelo Decreto-Lei nº 

81/2008 de 02 de Abril, enquanto Observatório de Saúde do ACES e é 

responsável pela elaboração de informação e planos na área da saúde pública. 
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2 – METODOLOGIA 

Foi tornado público pelo Departamento de Saúde Pública da ARS Norte um 

conjunto de documentos uniformizadores de conceitos fundamentais para a 

elaboração dos Planos Locais de Saúde.  

O PLS utiliza a metodologia do Planeamento em Saúde. Inicia-se com o 

Diagnóstico de Situação de Saúde que permite a caracterização da população 

alvo (demográfica, social…), a descrição quantitativa dos problemas de saúde, 

e a identificação dos recursos da comunidade. Segue-se-lhe a priorização dos 

problemas e necessidades de saúde e a identificação dos fatores 

determinantes (fatores de proteção e de risco identificados com base na 

evidência científica). A noção de necessidade, no contexto do planeamento, 

pode-se expressar como “a diferença entre aquilo que existe e aquilo que 

deveria existir” através do recurso a quadros de referência (ou benchmarks) 

que, no caso específico deste PLS, são fundamentalmente as taxas de 

mortalidade da Região Norte e Continente. Por fim selecionam-se as 

estratégias (com base nas definidas primeiro a nível nacional, depois regional e 

por fim a nível local), fixam-se os objectivos, definem-se os indicadores de 

monitorização e avaliação e propõem-se recomendações para a 

operacionalização.  

Este PLS alicerça-se nas prioridades e orientações estratégicas definidas nos 

Planos Nacionais de Saúde 2004-2010 e 2011-2016 (este ainda em fase de 

discussão), e no Perfil de Saúde e necessidades de saúde da população do 

ACES. 

No decurso deste processo utilizaram-se diversas fontes de informação 

provenientes de documentos elaborados pelo Departamento de Saúde Pública 

da Administração Regional de Saúde do Norte (Mort@lidades, Morbilid@des, 

Perfis de Saúde, Plano Regional de Saúde do Norte, Carga Global de Doença, 

entre outros), pelo Alto Comissariado para a Saúde (Planos Nacionais de 

Saúde), pelo Instituto Nacional de Estatística, Autarquias, além de alguns 

dados facultados pelo Director do ACES. 

A mortalidade é considerada uma medida direta das necessidades em 

cuidados de saúde, reflectindo a carga global da doença na população, não só 

em termos da incidência da doença, como da capacidade de a tratar. Daí a 

importância dos indicadores de mortalidade no processo de planeamento em 

saúde. O valores das taxas de mortalidade podem ser melhoradas diminuindo 

ou cessando comportamentos de risco e encorajando a prática de estilos de 

vida mais saudáveis, aumentando a precocidade do diagnóstico da(s) 

doença(s) e melhorando a efectividade do seu tratamento. 
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Na análise da mortalidade foram utilizados valores do ACES, da Região Norte 

e do Continente. Foram apreciados vários indicadores nomeadamente taxa 

bruta de mortalidade, mortalidade infantil e suas componentes, mortalidade 

proporcional por grandes grupos de causas de morte, para todas as idades, 

idade prematura e por fases do ciclo de vida, taxas brutas e padronizadas de 

mortalidade por grandes grupos e específica, para todas as idades e idade 

prematura. As taxas padronizadas pela idade para o ACES e Região Norte 

permitiram comparar os resultados de forma mais correcta recorrendo 

inclusivamente ao estudo da significância estatística das diferenças 

encontradas. Foi também efectuado estudo da tendência evolutiva e projecção 

para 2016 das taxas brutas (no ACES) e padronizadas (do ACES e Região 

Norte) relativamente aos principais problemas de saúde identificados  

Além dos indicadores já citados, consideraram-se os estudos sobre 

Mortalidade Evitável já que a sua análise permite a identificação de áreas 

problema que traduzem a necessidade de maior investimento nos cuidados 

médicos ou na promoção da saúde com vista à obtenção de ganhos em saúde. 

Considerou-se também o estudo da Carga Global de Doença publicado pela 

ARS Norte em Abril de 2011. Este estudo tem como objetivo quantificar a carga 

de mortalidade prematura e de incapacidade para as principais doenças ou 

grupos de doenças, usando como medida resumo da saúde da população o 

DALY, que combina as estimativas dos anos de vida perdidos por morte 

prematura e dos anos de vida perdidos por doença e/ou incapacidade, 

revelando novas necessidades e problemas de saúde.  

Foram igualmente considerados alguns indicadores de morbilidade 

nomeadamente incidência e prevalência de Hipertensão Arterial, Diabetes 

Mellitus, Tuberculose e morbilidade hospitalar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACES Tâmega III – Vale do Sousa Norte 
Unidade de Saúde Pública 

 
Plano Local de Saúde 

 

4 
 

3 – DIAGNÓSTICO DE SITUAÇÃO DE SAÚDE DA POPULAÇÃO DO ACES 

3.1 – Caraterização da população. Quem somos e como vivemos? 

3.1.1 – Caraterização demográfica 

De acordo com os dados provisórios do Censo de 2011 a população residente 

na área geográfica do ACES é de 161628 habitantes (Quadro Nº 1), 

traduzindo-se numa variação positiva de 6,31% em relação ao Censo de 2001. 

Quanto ao género a população masculina cresceu 5,48% e a feminina 7,15% 

em relação a 2001. 

 

Quadro Nº 1 - População residente no ACES  

Fonte: INE  

 

Entre 2001 e 2011 verificou-se um aumento da densidade populacional no 

ACES. Este facto ocorreu em todos os municípios do agrupamento (Quadro Nº 

2). 

 

Quadro Nº 2 - Densidade populacional do Continente, ACES e Municípios 

Densidade populacional 
(hab/Km2) 

2001 2011 

Continente 110,87  112,81  

ACES Vale do Sousa Norte 549,123  571,53  

Felgueiras 497,80  502,02  

Lousada 465,27  491,33  

Paços de Ferreira 746,27  793,34  
                                                                                                                                 Fonte: INE 

 

 
 

Local de residência 

Censos 

2011 2001 

HM H M HM H M 

Continente 
 

10041813 4804279 5237534 9869343 4765444 5103899 

Região Norte 
 

3689713 1769482 1920231 3687293 1782931 1904362 

ACES Vale do Sousa Norte 
 

161628 79310 82318 155292 76843 78449 

Felgueiras 
 

58084 28158 29926 57595 28099 29496 

Lousada 
 

47217 23036 24181 44712 22088 22624 

Paços de Ferreira 56327 28116 28211 52985 26656 26329 
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O Gráfico Nº 1 representa a distribuição (proporção) da população nos três 

municípios do ACES e o Quadro Nº 3 a distribuição por grupos etários e sexo 

da população residente no ACES (ano de 2010). 

Gráfico Nº 1 

 

Fonte: INE 

Quadro Nº 3 - Distribuição por grupos etários e sexo da população residente no 

ACES (ano de 2010). 

Idades Homens Mulheres Total 

0-4 4277 4122 8399 

5-9 5066 4749 9815 

10-14 5909 5575 11484 

15-19 5929 5621 11550 

20-24 5714 5500 11214 

25-29 6075 5905 11980 

30-34 6589 6366 12955 

35-39 6874 6924 13798 

40-44 6741 6993 13734 

45-49 6668 6799 13467 

50-54 5550 5610 11160 

55-59 4447 4552 8999 

60-64 3386 3610 6996 

65-69 2630 3115 5745 

70-74 2242 2718 4960 

75-79 1713 2272 3985 

80-84 911 1469 2380 

>85 502 867 1369 

Total 81223 82767 163990 

                                                                           Fonte: INE            
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Observando o Gráfico Nº 2, constata-se que estamos perante uma população 

jovem. No entanto, a natalidade tem vindo a diminuir (Gráfico Nº 7), em 

consequência de uma forte quebra da fecundidade (Gráfico Nº 8). 

 

Gráfico Nº 2 – Pirâmide etária da população residente no ACES, 2010 

 

Fonte: INE 

 

A esperança de vida à nascença no triénio 2005-2007 foi idêntica à do 

Continente e Região Norte para ambos os sexos. Aos 65 anos a esperança de 

vida no ACES para ambos os sexos e por género foi ligeiramente inferior à da 

Região Norte e do Continente. 

 

Apesar de estarmos perante uma população jovem, tem vindo a verificar-se um 

contínuo envelhecimento da população (Gráfico Nº 3). Comparando 2001 e 

2010, o número de pessoas com idade igual ou superior a 65 anos por cada 

100 com menos de 15 anos (índice de envelhecimento) passou de 42,5 em 

2001 para 62,1 em 2010 no ACES (estimativa INE). Note-se, que em 2010 na 

Região Norte, por cada 100 pessoas com idade inferior a 15 anos existiam já 

106 pessoas com idade igual ou superior a 65 anos. 
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Gráfico Nº 3 – Evolução do Índice de Envelhecimento 

 

Fonte: ARS Norte 

 

O valor do índice de Dependência Total no ACES em 2010 (estimativa do INE) 

era igual ao valor deste índice em 2001. Ou seja, o número de jovens (0-14 

anos) e de idosos (idade igual ou superior a 65 anos), por cada 100 em idade 

activa situava-se em 41,6 pessoas, valor inferior ao da Região Norte e ao do 

Continente. 

O decréscimo do Índice de Dependência dos Jovens no ACES entre 2001 e 

2010 acompanha a tendência observada na Região Norte e no Continente. A 

excepção tem sido o município de Paços de Ferreira em que este índice tem 

aumentado.  

À semelhança do que tem vindo a acontecer no Continente e na Região Norte 

o Índice de Dependência dos Idosos aumentou entre 2001 e 2010 nos 

municípios da área geográfica abrangida por este ACES embora, o “peso dos 

idosos” na população do ACES seja muito inferior ao “peso dos idosos” na 

Região Norte e no Continente. 
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3.1.2 - Caraterização sócio - económica 

3.1.2.1 – Situação perante o trabalho 

O setor secundário representa cerca de 70% dos postos de trabalho nos 

municípios deste ACES, seguindo-se o setor terciário com cerca de 25%. A 

atividade no setor primário é residual (Gráfico Nº 4). 

 

As atividades de maior significado são as indústrias de calçado (Felgueiras), 

têxtil (Felgueiras, Lousada e Paços de Ferreira), mobiliário (Paços de Ferreira), 

metalomecânica (Felgueiras e Paços de Ferreira), vitivinicultura (Felgueiras e 

Lousada) e a transformação de granitos (Paços de Ferreira). 

 

De acordo com os dados do INE de 2011, existem na área geográfica do ACES 

13.060 empresas das quais 90.84% são unidades com menos de dez 

trabalhadores. Com 250 ou mais trabalhadores existem apenas sete empresas. 

 

Gráfico Nº 4 

 

Através do Gráfico Nº 5 verifica-se a ocorrência de um aumento do 

desemprego a partir de Maio de 2007, cujo traçado acompanha, no tempo, o da 

Região Norte.  
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Gráfico Nº 5 

 

 

3.1.2.2 - Outros indicadores sócio - económicos 

De acordo com os dados do INE de 2009, o índice de poder de compra per 

capita em Felgueiras era de 66,34%, em Lousada de 59,14% e em Paços de 

Ferreira de 66,29%. Comparando os valores de 2009 deste índice com os de 

2005, constata-se que houve uma forte quebra deste indicador no Município de 

Felgueiras e um crescimento do mesmo em Lousada e Paços de Ferreira 

(Quadro Nº 4). 

Quadro Nº 4 - Indicadores de Economia 

Local de Residência 

Economia 

Rendimento médio mensal de 
trabalhadores por conta de outrem 2006 

(€) 

Indicador per  capita de 
Poder de Compra 2005 

Continente 936,0 100,5 

Região Norte 805,7 85,5 

ACES Vale do Sousa Norte ---- ---- 

Felgueiras 592,0 80,9 

Lousada 574,7 58,0 

Paços Ferreira 576,8 62,9 

                   Fonte: INE 
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Entre 2007 e 2010 houve um crescimento de 8,15% no número de pensionistas 

da Segurança Social na área do ACES e um aumento de 25,8% no número de 

beneficiários do Rendimento Social de Inserção.  

 

3.1.3 – Situação perante a educação 

Se bem que o nível de instrução tenha melhorado ao longo dos últimos anos, 

verifica-se através dos resultados do Censo 2001 que era notório o baixo nível 

de instrução neste ACES em relação à Região Norte e ao Continente (Gráfico 

Nº 6). A taxa de abandono escolar melhorou consideravelmente entre 1991 e 

2001 mantendo-se, contudo, com valores acima dos verificados na Região 

Norte e Continente (Quadro Nº 5). 

Gráfico Nº6 

 

 

Quadro Nº 5 - Abandono, Retenção e Desistência Escolar 

Local de Residência 

EDUCAÇÃO 

TAXA DE ABANDONO 
ESCOLAR (%) TAXA DE RETENÇÃO E DESISTÊNCIA (%) 

NO 3º CICLO 2005/2006 
1991 2001 

Continente 12,5 2,7 18,4 

Região Norte 10,2 3,5 18,6 

ACES Vale do Sousa Norte --- --- --- 

Felgueiras 32,3 4,5 17 

Lousada 32,1 6,8 20,5 

Paços Ferreira 31,5 7,2 23 

          Fonte: INE 
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O número de estabelecimentos de ensino público existentes nos municípios 

que compõem este ACES (Quadro Nº 6) sofrerá alteração a curto prazo, uma 

vez que estão a ser implementados os centros escolares que agrupam jardins-

de-infância e escolas do primeiro ciclo do ensino básico. No Quadro Nº 7 

quantificam-se os estabelecimentos de ensino privado existentes actualmente. 

 

Quadro Nº 6 - Número de Estabelecimentos de Ensino Público dos Municípios do 

ACES em 2011 

Estabelecimentos de 
Ensino Público 

Felgueiras Lousada Paços de Ferreira ACES 

Escolas Secundárias 2 1 2 5 

Agrupamentos de 
Escolas 

5 4 4 13 

Centros Escolares 
(EB1+JI) 

4 7 11 22 

EB1 5 --- 5 10 

JI 7 11 3 21 

EB1+JI 14 12 9 35 

Fonte: USP 

 

Quadro Nº 7 - Número de Estabelecimentos de Ensino Privado nos Municípios 

do ACES em 2011 

Estabelecimentos 
de Ensino 

Felgueiras Lousada Paços de 

Ferreira 

ACES 

Estabelecimentos 
de Ensino Superior 

2 0 0 2 

Escolas Técnico-
Profissionais 

2 0 1 3 

Colégios e 
Externatos 

1 2 1 4 

JI 15 2 7 24 

                                                                                                                                                                                     

Fonte: USP 
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4 – NATALIDADE 

Na área geográfica deste ACES, entre 2001 e 2009 a percentagem de nado-

vivos reduziu-se em 24,56%. Na NUT II Norte e no Continente aquela redução 

foi inferior (16,49% e 6,97% respectivamente) para o mesmo espaço de tempo. 

Embora seja positivo, o saldo fisiológico sofreu entre 1996 e 2009 um 

decréscimo de 59,19%. 

 

A Taxa Bruta de Natalidade (/1000 habitantes) tem vindo a decair de modo 

continuado na NUT II Norte e no ACES (Gráfico Nº 7). 

 

Gráfico Nº 7 

 

Fonte: INE 

 

A taxa de fecundidade na área geográfica do ACES sofreu também uma forte 

quebra entre 2001 e 2009  

 

O Índice Sintético de Fecundidade que estima o número médio de crianças por 

mulher tem, vindo a diminuir no ACES de um valor de 1,9 em 1996 até 1,33 em 

2009, o que significa não estar a ser garantida a substituição de gerações 

(Gráfico Nº 8). 
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Gráfico Nº 8 

 

Fonte: INE 

 

Os nascimentos em mulheres com idade inferior a 20 anos têm vindo a 

decrescer em valor absoluto no ACES, na NUT II Norte e no Continente. 

 

Apesar disso, nos quinquénios 2001-2005 e 2005-2009, a razão entre o 

número de nascimentos observados e esperados em mulheres com idade 

inferior a 20 anos foi no ACES superior com significância estatística aos valores 

da NUT II Norte.  
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A proporção (%) de nascimentos em mulheres com idade inferior a 20 anos no 

ACES foi entre 2001 e 2009 superior aos valores da NUT II Norte e Continente.  

 

Quanto aos nascimentos de pré-termo (duração da gravidez inferior a 37 

semanas), estes têm vindo a aumentar no ACES tanto em valor absoluto como 

em proporção (Gráfico Nº 9).  

 

Gráfico Nº 9 

 

Fonte: INE 
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5 – MORTALIDADE 

5.1 - Mortalidade Geral e Infantil  

Entre 1996 e 2009 verificou-se um aumento no número de óbitos no ACES 

embora, no mesmo período de tempo, a Taxa Bruta de Mortalidade tenha 

apresentado sempre valores inferiores ao da NUT II Norte e Continente 

(Gráfico Nº 10).  

 

Gráfico Nº 10 

Fonte: INE 

 

A Taxa de Mortalidade Infantil tem apresentado valores superiores aos do 

Continente e NUT II Norte desde o triénio 2002-2004. O maior contributo para a 

Taxa de Mortalidade Infantil foi dado pela Taxa de Mortalidade Neonatal 

(Gráfico Nº 11 e Quadro Nº 8). 

 

 

 

 

 

 



ACES Tâmega III – Vale do Sousa Norte 
Unidade de Saúde Pública 

 
Plano Local de Saúde 

 

16 
 

Gráfico Nº 11 

Fonte: INE 

 

Quadro Nº 8 -Taxa de Mortalidade Infantil e suas Componentes 

 

Fonte: ARS Norte 

 

5.2 - Mortalidade Proporcional por Grandes Grupos de Causas de Morte  

A maior proporção de óbitos no triénio 2007-2009 para todas as idades e 

ambos os sexos no ACES foi por Doenças do Aparelho Circulatório, seguindo-

se-lhes os Tumores Malignos e as Doenças do Aparelho Respiratório (Quadro 

Nº 9). Se nos reportarmos aos óbitos ocorridos para idades inferiores a 65 anos 

e ambos os sexos verifica-se que os Tumores Malignos passam a ocupar o 
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primeiro lugar seguidos pelos Sintomas, Sinais e Achados Anormais não 

Classificados e pelas Causas Externas de Mortalidade (Quadro Nº 9).  

 

Quadro Nº 9 - Mortalidade Proporcional por Grandes Grupos de Causas de Morte 

no triénio 2007-2009, para Todas as Idades e Idade Prematura (< 65 anos) no 

ACES 

Grandes Grupos de Causas de 
Morte 

Todas as Idades Idade Prematura  

 HM H M HM H M 

Algumas Doenças Infecciosas e 
Parasitárias 

1,9 
(9) 

2,6 
 

1,0 
 

3,5 
(7) 

4,5 1,7 

Tumores Malignos 23,4 
(2) 

26,3 
(2) 

19,9 
(2) 

34,6 
(1) 

34,5 
(1) 

34,7 
(1) 

Doenças Endócrinas Nutricionais 
e Metabólicas 

5,4 
(6) 

4,7 
 

6,3 2,1 
(9) 

1,9 2,5 

Doenças do Aparelho Circulatório 31,1 
(1) 

26,5 
(1) 

36,5 
(1) 

12,3 
(4) 

11,9 13,1 

Doenças do Aparelho 
Respiratório 

11,4 
(3) 

11,7 
(3) 

11,2 
(3) 

3,0 
(8) 

3,2 2,5 

Doenças do Aparelho Digestivo 4,8 
(7) 

5,4 
 

4,1 9,1 
(5) 

9,4 8,5 

Sintomas, Sinais e Achados 
Anormais Não Classificados 

10,6 
(4) 

10,6 
 

10,7 14,7 
(2) 

14,31 15,7 

Causas Externas de Mortalidade 4,7 
(8) 

6,1 
 

3,2 13,7 
(3) 

15,1 11,0 

Outras Causas de Morte 6,6 
(5) 

6,1 
 

7,2 6,9 
(6) 

5,3 10,2 

Fonte: ARS Norte 

 

Olhando a Mortalidade Proporcional no Triénio 2007-2009 por Fases do Ciclo 

de Vida, para os Grandes Grupos de Causas de Morte e ambos os sexos no 

ACES (Quadro Nº 10), verificamos que nos grupos 5-24 anos e 25-44 anos as 

Causas Externas de Mortalidade são responsáveis pela maior proporção de 

óbitos, passando essa posição a ser assumida pelos Tumores Malignos nos 

grupos etários 45-64 anos e 65-74 anos e pelas Doenças do Aparelho 

Circulatório a partir dos 75 e mais anos. 
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Quadro Nº 10 - Mortalidade Proporcional no Triénio 2007-2009, por Fases do 

Ciclo de Vida para os Grandes Grupos de Causas de Morte e ambos os sexos no 

ACES 

Grandes Grupos de Causas de Morte Fases do Ciclo de Vida 

5-24 25-44 45-64 65-74 >=75 

Algumas Doenças Infecciosas e 
Parasitárias 

0,0 7,0 2,9 1,3 1,4 

Tumores Malignos 12,1 19,0 41,8 32,8 15,7 

Doenças Endócrinas Nutricionais e 
Metabólicas 

3,0 0,7 2,4 5,2 6,9 

Doenças do Aparelho Circulatório 0,0 5,6 15,5 31,6 38,8 

Doenças do Aparelho Respiratório 0,0 2,1 3,3 6,9 16,4 

Doenças do Aparelho Digestivo 3,0 13,4 8,6 4,7 3,1 

Sintomas, Sinais e Achados Não 
Classificados 

9,1 15,5 14,7 9,9 9,1 

Causas Externas de Mortalidade 57,6 30,3 6,7 2,6 1,7 

Outras Causas de Morte 15,2 6,3 4,1 4,9 7,0 
Fonte: ARS Norte 

 

5.3 - Taxa Bruta de Mortalidade para todas as idades nos triénios de 2001 

a 2009  

- Por Grandes Grupos de Causas de Morte  

Ao longo dos triénios de 2001 a 2009, os quatro Grandes Grupos de Causas de 

Morte, com maior taxa de mortalidade foram para ambos os sexos, sexo 

masculino e sexo feminino as Doenças do Aparelho Circulatório, os 

Tumores Malignos, os Sintomas, Sinais e Achados Não Classificados e as 

Doenças do Aparelho Respiratório. As Doenças do Aparelho Circulatório e 

os Tumores Malignos ocuparam em todos os triénios os dois primeiros lugares  

No sexo feminino as Doenças Endócrinas, Nutricionais e Metabólicas 

ocuparam em todos os triénios o quinto lugar (por ordem decrescente da 

taxa de mortalidade). 

 

- Por Principais Causas de Morte 

Ao longo dos triénios de 2001 a 2009 as Doenças Cerebrovasculares, a 

Doença Isquémica do Coração e a Diabetes Mellitus ocuparam os três 

primeiros lugares de entre as Principais Causas de Morte para todas as idades 

e ambos os sexos. No sexo masculino as três Principais Causas de Morte 

foram as Doenças Cerebrovasculares, a Doença Isquémica do Coração e os 

Tumores Malignos da Traqueia, Brônquios e Pulmão. No sexo feminino o 
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segundo lugar é ocupado pela Diabetes Mellitus passando a Doença Isquémica 

do Coração para terceiro lugar (Quadro Nº 11). 

Quadro Nº 11 – Quadro resumo das principais causas de morte para todas as 

idades, ambos os sexos e sexos masculino e feminino nos triénios de 2001 a 

2009, no ACES 

Ambos os sexos Sexo Masculino Sexo Feminino 

Doenças Cerebrovasculares Doenças Cerebrovasculares Doenças Cerebrovasculares 

Doença isquémica do coração Tumor maligno da Traqueia, 

Brônquios e Pulmão 

Diabetes Mellitus 

Diabetes Mellitus Doença isquémica do coração Doença isquémica do coração 

Tumor maligno da Traqueia, 

Brônquios e Pulmão 

Tumor maligno do estômago Pneumonia 

Pneumonia Diabetes Mellitus Tumor maligno do estômago 

Tumor maligno do estômago Pneumonia Tumor maligno da mama 

feminino 

Tumor maligno do Cólon e 

Recto 

Tumor maligno do Cólon e 

Recto 

Tumor maligno do Cólon e 

Recto 

Tumor maligno do Tecido 

Linfático e Orgãos 

Hematopoiéticos 

Doença Crónica do Fígado e 

Cirrose 

Tumor maligno do Tecido 

Linfático e Orgãos 

Hematopoiéticos 

Tumor maligno de outras 

localizações e de localizações 

não especificadas 

Tumor maligno da Próstata Tumor maligno da Traqueia, 

Brônquios e Pulmão 

Doença Crónica do Fígado e 

Cirrose 

Tumor maligno de outras 

localizações e de localizações 

não especificadas 

Tumor maligno de outras 

localizações e de localizações 

não especificadas 

Fonte: ARS Norte 

5.4 - Taxa Bruta de Mortalidade Prematura nos triénios de 2001 a 2009  

- Por Grandes Grupos de Causas de Morte  

Considerando os Grandes Grupos de Causa de Morte Prematura, constata-se 

que ao longo dos triénios 2001 a 2009, a principal causa de morte foram os 

Tumores Malignos para ambos os sexos, sexo masculino e sexo feminino. 

 

- Por Principais Causas de Morte 

Na análise da Taxa Bruta de Mortalidade Prematura pelas Principais Causas 

de Morte e ambos os sexos (Quadro Nº 12) destacam-se, no triénio de 2007 a 



ACES Tâmega III – Vale do Sousa Norte 
Unidade de Saúde Pública 

 
Plano Local de Saúde 

 

20 
 

2009, os Tumores Malignos da Traqueia, Brônquios e Pulmão, as Doenças 

Cerebrovasculares e o Tumor Maligno do Estômago. Ao longo destes triénios 

parece verificar-se uma tendência para o aumento da taxa de mortalidade por 

Doença Crónica do Fígado e Cirrose e para a diminuição da taxa de 

mortalidade por Doença Isquémica do Coração e por Acidentes com Veículos a 

motor.  

No sexo masculino sobressai o valor elevado da taxa de mortalidade por 

Tumores Malignos da Traqueia, Brônquios e Pulmão (Quadro Nº 12). 

No sexo feminino, nos últimos três triénios estudados destacam-se as taxas 

brutas de mortalidade por Doenças Cerebrovasculares, Tumor Maligno do 

Estômago e Tumor Maligno da Mama (Quadro Nº 12). 

Quadro nº 12 – Resumo das principais Causas de Morte Prematura, para ambos 

os sexos, sexo masculino e sexo feminino no ACES, no triénio 2007-2009 

Ambos os sexos Sexo Masculino Sexo Feminino 

Tumor maligno da Traqueia, 

Brônquios e Pulmão 

Tumor maligno da Traqueia, 

Brônquios e Pulmão 

Doenças Cerebrovasculares 

Doenças Cerebrovasculares Doenças Cerebrovasculares Tumor maligno do estômago 

Tumor maligno do estômago Tumor maligno do estômago Tumor maligno da mama 

feminino 

Doença Crónica do Fígado e 

Cirrose 

Doença Crónica do Fígado e 

Cirrose 

Doença Crónica do Fígado e 

Cirrose 

Acidentes de veículos a motor Acidentes de veículos a motor Tumor maligno do Tecido 

Linfático e Orgãos 

Hematopoiéticos 

Tumor maligno do Cólon e 

Recto 

Suicídios Tumor maligno do Cólon e 

Recto 

Suicídios Doença isquémica do coração Acidentes de veículos a motor 

Doença isquémica do coração Tumor maligno do Cólon e 

Recto 

Tumor maligno da Traqueia, 

Brônquios e Pulmão 

Tumor maligno do Tecido 

Linfático e Orgãos 

Hematopoiéticos 

Tumor maligno do Lábio, 

Cavidade oral e Faringe 

Suicídios 

Tumor maligno do Lábio, 

Cavidade oral e Faringe 

Tumor maligno de outras 

localizações e de localizações 

não especificadas 

Doença isquémica do coração 

Fonte: ARS Norte 
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5.5 - Taxas de Mortalidade Prematura Padronizadas no ACES e na Região 

Norte  

No Quadro Nº 13 comparam-se as taxas de Mortalidade Prematura 

Padronizadas verificadas no ACES e na Região Norte nos triénios 2006-2008 e 

2007 e 2009. Destacamos os seguintes resultados tendo em conta a 

significância estatística dos mesmos: 

- Considerando ambos os sexos, e o sexo masculino verifica-se que a taxa de 

mortalidade padronizada por Tuberculose no ACES é superior à da Região 

Norte com significância estatística, no triénio 2007-2009. Refira-se contudo que 

de acordo com os dados do SVI-TB ocorreu um óbito em 2007, outro em 2008 

e dois em 2009.  

- Considerando ambos os sexos, a taxa de mortalidade padronizada por 

Suicídios no ACES é superior à da Região Norte com significância estatística, 

no triénio 2007-2009; 

- No sexo feminino a taxa de mortalidade padronizada para os Sintomas, Sinais 

e Achados Anormais Não Classificados é superior no ACES à da Região Norte 

com significância estatística no triénio 2007-2009. 

- No sexo feminino a taxa de mortalidade padronizada para as Causas 

Externas de Mortalidade no ACES é superior à da Região Norte com 

significância estatística nos triénios 2006-2008 e 2007-2009. 

- O VIH/SIDA em ambos os triénios e para ambos os sexos e sexo masculino 

apresentou no ACES taxas de mortalidade padronizada inferiores e com 

significância estatística em relação às da Região Norte. 
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Quadro Nº 13 – Mortalidade Prematura triénios 2006-2008 e 2007-2009 no ACES e 

na Região Norte: Taxa de Mortalidade Padronizada (/100000 hab) 

Fonte: ARS Norte 

 
Causas de Morte 

ACeS Região Norte 
2006-2008 2007-2009 2006-2008 2007-2009 

HM H M HM H M HM H M HM H M 

Tumores Malignos 59,6 84,1 36,0 62,3 84,8 40,7 67,2 91,0 45,4 68,4 92,3 46,5 

Tumor Maligno da Traqueia, Brônquios 
e Pulmão 

12,1 
(1) 

22,1 
(1) 

2,4 
(9) 

13,1 
(1) 

23,7 
(1) 

2,9 
(8) 

12,7 
(1) 

22,7 
(1) 

3,7 
(7) 

13,4 
(1) 

 

23,4 
(1) 

4,4 
(6) 

Tumor Maligno do estômago 
8,9 
(3) 

9,9 
(5) 

8,1 
(2) 

9,8 
(3) 

12,5 
(3) 

7,3 
(1) 

9,3 
(4) 

13,4 
(3) 

5,6 
(3) 

9,0 
(4) 

12,9 
(3) 

5,4 
(3) 

Tumor Maligno do Cólon e Recto 
6,0 
(6) 

8,5 
(7) 

3,5 
(4) 

6,1 
(6) 

8,2 
(8) 

4,1 
(6) 

6,5 
(5) 

8,5 
(8) 

4,6 
(6) 

6,7 
(5) 

8,6 
(8) 

4,9 
(5) 

Tumor Maligno do Tecido Linfático e 
Orgãos Hematopoiéticos 

3,2 
(9) 

3,0 3,4 
(5) 

4,7 
(9) 

3,4 
(13) 

5,9 
(4) 

4,1 
(9) 

5,1 3,1 
(8) 

4,1 
(10) 

5,1 3,3 
(7) 

Tumor Maligno de Outras Localizações 
não Especificadas 

5,4 
(7) 

8,0 
(9) 

3,0 
(7) 

3,5 6,5 
(10) 

0,5 6,5 
(5) 

7,7 
(9) 

5,3 
(4) 

6,4 
(6) 

7,8 
(9) 

5,1 
(4) 

Tumor Maligno da Mama Feminina 
---- ---- 5,4 

(3) 
---- ---- 6,7 

(3) 
---- ---- 10,5 

(1) 
---- ---- 10,8 

(1) 

Tumor Maligno do Lábio, Cavidade Oral 
e Faringe 

3,2 
(9) 

6,0 
(10) 

0,4 4,1 
(10) 

7,4 
(9) 

0,8 3,7 
(10) 

6,9 
(10) 

---- 3,9 
(11) 

7,3 
(10) 

---- 

Tumor Maligno do Colo do Útero 
  1,2 

(11) 
  1,8 

(11) 
  1,9 

(10) 
  2,1 

(8) 

Tumor Maligno do Pâncreas 
2,9 4,9 

(11) 
1,1 
(12) 

2,0 2,9 1,1 
(12) 

2,3 3,1 1,5 
(11) 

2,3 3,1 1,6 
(11) 

Tumor Maligno do Esófago 
1,9 -3,9 0,0 2,8 

(12) 
5,7 
(11) 

0,0 2,7 
(13) 

5,3 
(11) 

0,2 2,8 5,7 
(12) 

0,2 

Tumor Maligno da Próstata  1,8   1,8        

Tumor Maligno da Bexiga 1,2 2,4  1,4 2,8    0,1   0,2 

Sintomas, Sinais e Achados Anormais 
Não Classificados 

29,5 41,5 18,1 26,0 33,3 19,1 31,1 48,9 14,4 27,1 42,4 12,7 

Doenças do aparelho circulatório 21,9 28,6 15,6 22,2 29,4 15,3 22,3 31,9 13,7 22,1 31,7 13,4 

Doenças Cerebrovasculares 
9,9 
(2) 

11,4 
(3) 

8,4 
(1) 

9,9 
(2) 

12,9 
(2) 

7,1 
(2) 

9,8 
(2) 

13,3 
(4) 

6,6 
(2) 

9,4 
(2) 

12,7 
(4) 

6,5 
(2) 

Doença Isquémica do Coração 
5.4 
(7) 

9,4 
(6) 

1,5 
(10) 

 

5,3 
(8) 

8,6 
(6) 

2,2 
(10) 

6,4 
(6) 

10,9 
(5) 

2,3 
(9) 

6,2 
(7) 

10,6 
(5) 

2,1 
(9) 

Doenças do aparelho digestivo 15,5 25,8 5,5 15,2 21,4 9,2 15,3 22,7 8,5 14,7 21,7 8,1 

Doença Crónica do Fígado e Cirrose 
7,9 
(4) 

13,2 
(2) 

2,6 
(8) 

8,0 
(4) 

11,1 
(4) 

4,9 
(5) 

9,5 
(3) 

14,1 
(2) 

5,2 
(5) 

9,3 
(3) 

13,9 
(2) 

5,1 
(4) 

Causas Externas de Mortalidade 22,5 33,5 11,6 21,7 31,4 12,1 18,9 30,8 7,4 17,9 28,8 7,4 

Acidentes de Veículos a Motor 
7,0 
(5) 

10,8 
(4) 

3,2 
(6) 

6,5 
(5) 

10,1 
(5) 

3,1 
(7) 

5,8 
(7) 

9,4 
(6) 

2,2 
(9) 

5,6 
(8) 

9,0 
(6) 

2,4 
(7) 

Lesões Autoprovocadas 
intencionalmente (suicídio) 

5,0 
(8) 

7,7 
(10) 

2,4 
(9) 

5,7 
(7) 

8,7 
(7) 

2,7 
(9) 

3.2 
(12) 

5,0 
(12) 

1,5 
(11) 

3,7 
(12) 

6,6 
(11) 

1,8 
(10) 

Doenças do Aparelho Respiratório 6,2 7,9 4,7 5,4 7,8 3,2 7,5 11,3 4,0 7,5 10,9 4,3 

Pneumonia 
2,2 
(11) 

3,6 0,9 ---- ---- ---- 2,7 4,2 ---- 2,6 3,9 1,4 

Bronquite crónica, Bronquite não 
Especificada, Enfisema e Asma 

0,6 0,6 0,6 0,8 1,2 0,5 0,5 0,7 0,3 0,6 0,8 0,3 

Doenças endócrinas, nutricionais e 
metabólicas 

3,7 5,3 2,1 4,1 5,2 3,1 5,1 6,2 4,0 4,9 6,1 3,8 

Diabetes Mellitus 
2,8 
(10) 

4,7 
 

1,0 3,0 5,2 
(12) 

1,0 
(13) 

3,3 
(11) 

4,5 
(13) 

2,2 
(9) 

3,1 
(13) 

4,6 
(13) 

1,9 
(9) 

Algumas Doenças Infecciosas e 
Parasitárias 

6,5 10,2 2,8 5,6   8,7 14,1 3,5 8,4 13,7 3,4 

VIH/SIDA 
2,2- -4,1- 0,4 2,2 3,6- 0,4 5,1 

(8) 
8,9 
(7) 

1,4 5,1 
(9) 

8,7 
(7) 

1,6 
(11) 

Tuberculose 
0,9 1,8 0,0 2,2 

(13) 
4,0 
(13) 

0,4 ---- ---- ---- 0,7 1,2 0,2 
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As cores utilizadas no Quadro nº13 traduzem:  

 A TMP é superior com significância estatística 

 A TMP é superior mas não estatisticamente significativa 

  A TMP é inferior mas não significativamente significativa 

 A TMP é inferior com significância estatística 

 

5.6 - Taxa de anos potenciais de vida perdidos 

A taxa de anos potenciais de vida perdidos por 100.000 habitantes no ACES foi 

em 2009 inferior à da região Norte e do Continente (ACSS). 

 

6 - MORBILIDADE 

A gravidez, parto e puerpério constituíram em 2007 a principal causa de 

morbilidade hospitalar proporcional, seguida das doenças dos aparelhos 

circulatório, digestivo e respiratório (Gráfico Nº 12). 

Gráfico Nº 12 

 

Fonte: ACSS 

O valor das Taxas de Internamento Padronizadas no ACES para as Doenças 

do aparelho circulatório, Doenças do olho e anexos e Doenças do sangue, para 

todas as idades, por Grandes Grupos e para ambos os sexos é superior e com 

significância estatística quando comparado com o valor da região Norte, A 

mesma situação ocorre no sexo masculino para as Malformações Congénitas e 

Doenças do sangue e dos Orgãos hematopoiéticos e, no sexo feminino para a 

Gravidez, parto e puerpério e Doenças do aparelho circulatório. 
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O valor da Taxa de Internamento Padronizada no ACES para as Doenças 

Cerebrovasculares, Doença Isquémica do Coração e Tumores Malignos do 

Tecido Linfático e Orgãos Hematopoiéticos para todas as idades, por Causas 

de internamento específicas e para ambos os sexos é superior e com 

significância estatística quando comparados aos valores da região Norte. A 

mesma situação ocorre no sexo feminino para as mesmas patologias (Quadro 

Nº 49). 

O valor da taxa de incidência da Tuberculose entre 2000 e 2007 foi sempre 

inferior aos valores da NUT II Norte e de Portugal. 

A Tuberculose respiratória foi a que registou maior número de notificações 

(DDO) em ambos os anos seguindo-se-lhe as “outras Salmoneloses”. 

A Prevalência da Diabetes Mellitus na população inscrita no ACES foi de 

331,33/10.000 inscritos em 2009 e de 396,58/10.000 inscritos em 2010 de 

acordo com os dados fornecidos pelo serviço de apoio ao Director Executivo. A 

incidência na população inscrita no ACES foi em 2010 de 64,43/10.000 

inscritos. A Incidência de amputação em Diabéticos no ano de 2009 foi de 

0,73/10.000 inscritos, valor inferior ao verificado na região Norte e Continente 

para o mesmo ano (fonte: ACSS). 

A Incidência de Acidente Vascular Cerebral por 10.000 residentes registou em 

2009, no ACES, um valor de 24,94/10000. Nos indivíduos com <65 anos foi de 

8,3/10.000 residentes. Estes valores foram inferiores aos verificados na Região 

Norte e Continente (ACSS). 

A Incidência de Doenças Cardíacas por 10.000 residentes com <65 anos foi 

em 2009 de 11,11/10.000.Este valor foi inferior ao da Região Norte e 

Continente (ACSS). 

Em 2010 por cada 1000 utentes inscritos estavam identificados 87,4 

hipertensos (em 2009 65,04/1000 inscritos). Em 2010, foram identificadas 

complicações em 10,04% dos hipertensos (em 2009, essa ocorrência, 

verificou-se em 12,29%). 
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7 – PRINCIPAIS PROBLEMAS DE SAÚDE DO ACES 

A identificação dos principais problemas de saúde da população foi efectuada 

pela USP. Baseou-se nos indicadores de mortalidade existentes (taxas 

mortalidade brutas e padronizadas prematuras, por grandes grupos e 

específicas) e em alguns dados de morbilidade (Quadro Nº 14). 

 

Quadro Nº 14 - Principais Problemas de Saúde 

Tumor Maligno da Traqueia Brônquios e Pulmão 

Doenças Cerebrovasculares 

Tumor Maligno do Estômago 

Tumor Maligno da Mama Feminina 

Doença Crónica do Fígado e Cirrose 

Acidentes com Veículos a Motor 

Suicídios 

Tumor Maligno do Colon e Recto 

Doença Isquémica do Coração 

Tumores Maligno do Tecido Linfático e Órgãos 

Hematopoiéticos 

Tumor Maligno do Lábio, Cavidade Oral e Faringe 

Tumor Maligno de Outras Localizações e de 

Localizações Não Especificadas 

VIH/SIDA 

Diabetes Mellitus 

Nascimentos em Mulheres com Menos de 20 Anos 

 
 

Identificados os principais problemas de saúde da população do ACES 

promoveram-se reuniões com os membros do Conselho Clínico, 

Coordenadores das USF, da UCC, das UCSP, com os profissionais da USP, 

Coordenadores da Saúde da Escola Profissional Vértice de Paços de Ferreira e 

de todos os Agrupamentos de Escolas abrangidas pelo ACES, bem como com 
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os vereadores da Saúde dos três municípios, com vista à definição dos 

problemas prioritários, procurando-se deste modo o contributo de diferentes 

setores da sociedade para a elaboração do PLS. Na priorização dos problemas 

de saúde foram tidos em consideração os critérios major a seguir indicados: 

• Critérios de magnitude (dimensão do problema utilizando, sobretudo, 

indicadores de mortalidade)  

• Critérios de transcendência (trata-se de uma ponderação por grupos etários e 

género, de maneira a valorizar as mortes por determinada causa nesses 

diferentes grupos); 

• Critérios de vulnerabilidade baseados numa perspetiva de prevenção 

(avaliação do potencial de ou possibilidade de prevenção). 

 

No quadro Nº 15 são apresentados os problemas de saúde priorizados (por 

ordem decrescente) pelos profissionais e entidades locais acima referidas.  
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Quadro Nº 15 - Problemas de Saúde por ordem decrescente de prioridade 

Doenças Cerebrovasculares 

Tumor maligno da traqueia brônquios e pulmão 

Doença crónica do Figado e Cirrose 

Acidentes com veículos a motor 

Tumor maligno da mama feminino 

Tumor maligno do estômago 

Doença isquémica do coração 

Diabetes mellitus 

VIH/SIDA 

Suicídios 

Tumor maligno do cólon e recto 

Nascimentos em mulheres com menos de 20 anos 

Tumor maligno do lábio, cavidade oral e faringe 

Tumor maligno de outras localizações e localizações não 

especificadas 

Tumor maligno do tecido linfático e órgãos hematopoiéticos 

 

 

De acordo com os Termos de Referência da ARS Norte para a construção dos 

PLS (adaptado de Imperatori, 1993) a definição de prioridades para o nível 

local não deverá exceder quatro ou cinco campos de intervenção devidamente 

hierarquizados, de modo a não dispersar esforços ou a tornarem-se pouco 

explícitos. Partindo deste pressuposto passou-se à selecção de quatro 

problemas de saúde prioritários. Essa selecção de problemas foi estabelecida 

por consenso pelos profissionais da USP.  
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8 – PROBLEMAS DE SAÚDE SELECIONADOS. QUE JUSTIFICAÇÃO? 

I - Doenças Cerebrovasculares 

No ACES, no triénio 2007-2009 as doenças cerebrovasculares foram 

responsáveis por 5,67% dos óbitos prematuros ocorridos e foram a segunda 

causa de morte prematura para ambos os sexos e sexo masculino e a 

primeira para o sexo feminino.  

Estas doenças são na região Norte as que mais contribuem para o total de 

DALY para ambos os sexos (representando o YLL 70,7% do total de anos de 

vida saudável perdidos por doenças cerebrovasculares).  

As doenças cerebrovasculares apresentaram em 2007 a segunda maior taxa 

bruta de internamento no grupo etário dos 45-64 anos considerando ambos os 

sexos.   

No ano de 2007 a taxa de internamento padronizada pela idade foi, para as 

doenças do aparelho circulatório, para ambos os sexos e sexo feminino, 

superior com significância estatística em relação à verificada na região norte, o 

mesmo sucedendo com as doenças cerebrovasculares. 

Estas doenças são das principais doenças crónicas preveníveis e estão 

classificadas como uma das causas de morte evitável sensível aos cuidados 

médicos. 

 

II - Tumor Maligno da Traqueia Brônquios e Pulmão 

Os tumores malignos no seu conjunto foram responsáveis por 34,56% do total 

de óbitos prematuros no ACES no triénio 2007-2009. 

Este tumor foi no triénio 2007-2009 responsável por 7,22% do total de óbitos 

prematuros e 20,9% do total de óbitos prematuros por tumores malignos. 

No mesmo triénio e no ACES foi, em termos de mortalidade prematura, a 

principal causa de morte para ambos os sexos e sexo masculino (oitava para o 

sexo feminino). 

A taxa de mortalidade padronizada prematura apresentou no triénio 2007-2009, 

para ambos os sexos e sexo masculino valor superior com significância 

estatística em relação à Região Norte. 

Foram responsáveis por 2,3% do DALY (sendo 97,5% atribuíveis à YLL) para 

ambos os sexos na Região Norte entre 2003 e 2005.  
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Para o grupo etário 45-69 anos situa-se em quarto lugar para ambos os sexos 

e terceiro lugar para o sexo masculino relativamente à carga global de 

doença na Região Norte (2005-2007).  

Trata-se uma causa de morte evitável sensível à promoção da saúde. 

Apresenta uma tendência para aumentar, constatável pela análise da tendência 

da Taxa Bruta de Mortalidade 

 

III - Doença Crónica do Fígado e Cirrose 

Neste ACES a Doença Crónica do Fígado e Cirrose foi no triénio 2007-2009 

responsável por 54,7% do total de óbitos prematuros por doenças do aparelho 

digestivo.  

No mesmo triénio esta doença foi, em termos de mortalidade prematura, a 

quarta causa de morte para ambos os sexos e a terceira para os sexos 

masculino e feminino. 

No triénio 2007-2009 o valor da Taxa de Mortalidade Padronizada Prematura 

para esta doença foi inferior à da Região Norte (sem significância estatística) 

para ambos os sexos, sexo masculino e sexo feminino. 

Esta patologia é uma causa importante de anos de vida saudável perdidos no 

grupo etário dos 45-69 anos sendo responsável por 1,8% do DALY no sexo 

masculino na Região Norte entre 2003 e 2005.  

A cirrose do fígado é considerada uma das causas de morte evitáveis sensíveis 

à promoção da saúde. 

Apresenta uma tendência para aumentar, constatável pela análise da tendência 

da Taxa Bruta de Mortalidade. 

 

IV - Tumor Maligno da Mama Feminina 

O cancro da mama é o tumor maligno que mais afecta a mulher em Portugal, 

estimando-se que haja mais de 4000 novos casos por ano (DGS). 

Foi no triénio 2007-2009 na Região Norte responsável por 5,9% do total de 

óbitos prematuros do sexo feminino e 17,07% do total de óbitos prematuros por 

tumores malignos no sexo feminino. 

No mesmo triénio e no ACES foi, em termos de mortalidade prematura, a 

segunda causa de morte no sexo feminino. 
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A taxa de mortalidade padronizada prematura apresentou no triénio 2007-

2009, para o sexo feminino valor inferior sem significância estatística em 

relação à Região Norte. 

Este tumor é uma causa importante de anos de vida saudável perdidos no 

grupo etário dos 45-69 anos sendo responsável por 2,7% do DALY no sexo 

feminino na Região Norte entre 2003 e 2005.  

Para o grupo etário 45-69 anos e sexo feminino, situa-se em sexto lugar 

relativamente à carga global de doença na Região Norte (2005-2007).  

É uma causa de morte evitável sensível aos cuidados médicos.  

 

9 – DETERMINANTES DE SAÚDE 

Determinantes de saúde são fatores que podendo ser de risco ou de proteção, 

alteram a probabilidade de ocorrência de doença, morte evitável ou prematura. 

Para cada problema identificado como prioritário indicam-se os respectivos 

determinantes de saúde, que se explicitam no quadro seguinte.  
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Quadro Nº 16 – Determinantes de Saúde dos problemas priorizados 

Problema 

Determinantes 

Demográficos Biológicos Ambientais Estilos de Vida 
Sistema de Cuidados 

de Saúde 

Tumor maligno da 

Traqueia, Brônquios 

e Pulmão 

  Hereditariedade 

 Tuberculose 

 Poeiras 

ocupacionais 

(Madeira, amianto, 

fibras minerais) 

 Radiação 

ambiente 

 Tabagismo 

 Abuso de bebidas 

destiladas   

 Cessação 

tabágica 

 PELT 

 Legislação 

restritiva ao uso de 

tabaco 

Doenças 

Cerebrovasculares 

  Hereditariedade 

 Dislipidémia 

 Hipertensão  

 Diabetes 

 Fibrilação 

auricular 

 Estenose 

Carotidea 

 Obesidade 

  Stress 

 Tabagismo 

 Toxicodependência 

 Factores dietéticos 

– gorduras saturadas 

 Contraceptivos 

orais  

 Inactividade fisica 

 Cessação 

tabágica 

 Vigilância 

Programada 

 Via Verde AVC 

 Consulta nutrição 

 Consulta HTA 

 Consulta Diabetes 

 PELT 

Doença Crónica do 

Fígado e Cirrose 

  Hepatite Crónica 

 Hepatite 

Autoimune 

 Esteatose 

hepática não 

alcoólica 

 Cirrose biliar 

 Cirrose 

criptogénica 

  Alcoolismo 

 Toxicodependência 

 Vigilância 

programada 

 Cessação 

alcoólica  

Tumor maligno da 

mama Feminina 

 Baixo Nivel 

Socioeconomico 

 Hereditariedade 

 Doenca Hormono-

dependente 

 Uso de 

Contraceptivos Orais 

 Terapeutica 

Hormonal de 

Substituicao 

 Exposicao a 

radiacão 

Factores dietéticos 

 Consumo 

moderado de álcool 

 Ausência de 

amamentação 

 1ª Gravidez tardia 

 Sedentarismo 

 Nuliparidade 

 Consulta de 

Vigilancia  

Planeamento 

Familiar 

Programa de 

rastreio 

 Auto-exame 

Fonte: Harrison’s Principles of Internal Medicine - 17th Edition 

O tabaco é o factor de risco modificável com maior número de mortes 

atribuídas. Entre o inicio do hábito de fumar e a manifestação dos seus efeitos 

na saúde, decorre um espaço temporal entre vinte e quarenta anos. Este hiato 

de tempo mostra que a mortalidade provocada pelo tabaco é um espelho da 

prevalência do seu consumo trinta ou quarenta anos antes. 
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O consumo de tabaco passivo e ativo é um determinante da saúde 

relativamente aos acidentes vasculares cerebrais, doença oncológica, doença 

vascular periférica, enfarte do miocárdio, doenças pulmonares, entre outras. É 

igualmente nefasto para o feto. 

Segundo Calheiros (2006), “uma criança cuja mãe fuma tem uma probabilidade 

aumentada em 70% de sofrer de patologia respiratória, sendo essa 

probabilidade de 30% se o pai for fumador. Quem nunca fumou tem um risco 

aumentado de 24% de vir a ter Cancro do Pulmão se vive com um fumador, 

sendo este risco de 30% para a doença isquémica cardíaca.” 

Cardoso (2005) em Lousada, verificou que em jovens dos 11-21 anos a 

prevalência de tabagismo era de 26,1% para o sexo masculino e 14,6% no 

sexo feminino. Os dados do Inquérito Nacional de Saúde de 2005-2006 

indicavam que 20,9% da população com 15 ou mais anos, em Portugal, era 

fumadora (30,9% do sexo masculino, 11,8% do sexo feminino) e que 18,7% 

fumava diariamente. Apesar de Portugal ter uma das mais baixas prevalências 

de fumadores entre os países europeus o Inquérito Nacional de Saúde 2005-

2006, revelou uma tendência crescente de mulheres fumadoras em idades 

jovens. A evidência epidemiológica mostra que a epidemia tabágica, em 

Portugal encontra-se num estádio de evolução menos adiantado que a maioria 

dos países desenvolvidos e estabilizou no sexo masculino, estando em forte 

crescimento no sexo feminino.  

Sabe-se que as pessoas que se iniciam no consumo de tabaco em idades 

jovens correm um risco maior de se tornarem dependentes do que as que se 

iniciam em idades mais tardias e que o consumo de tabaco está associado ao 

consumo de álcool e outras drogas. Estes factos recomendam a prevenção do 

consumo de tabaco na adolescência. 

Sabemos também que a exposição a poluentes ambientais e laborais (amianto, 

crómio, arsénio, alumínio, chumbo, zinco, benzeno) contribui para alguma das 

patologias referidas anteriormente. 

Segundo a OMS, nos países desenvolvidos, o peso de doença expresso em 

DALY’s resultante do consumo de tabaco é de 12,2%. 

O álcool transformou-se num dos fenómenos sociais mais generalizados das 

últimas décadas havendo estudos que apontam para um aumento de consumo 

de bebidas destiladas pelos jovens. Culturalmente o consumo de bebidas 

alcoólicas é aceite na população portuguesa, o que dificulta a percepção dos 

riscos associados a este comportamento. O álcool é um dos factores de risco 

com maior responsabilidade na ocorrência de doenças crónicas não 

transmissíveis relacionadas com o estilo de vida (Correia, 2002).  
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Segundo a OMS nos países desenvolvidos o peso de doença expresso em 

DALY’s resultante do consumo de bebidas alcoólicas é de 9,2%. Ainda de 

acordo com a OMS, dois mil milhões de pessoas consomem bebidas alcoólicas 

sendo estas responsáveis anualmente por 1,8 milhões de mortes no mundo. 

Segundo Mello (2001) Portugal apresenta dos maiores consumos de bebidas 

alcoólicas e de prevalência de doenças provocadas pelo álcool entre os países 

da união europeia. Estima-se que 60% da população adulta portuguesa se 

enquadre nos bebedores regulares de álcool. Em Portugal o consumo de álcool 

está relacionado com as principais causas de morte nomeadamente com as 

doenças cerebrovasculares, oncológicas, cirrose hepática e é também 

importante factor de risco para os acidentes rodoviários. 

Os indivíduos obesos correm um risco mais elevado de desenvolver patologias 

como diabetes tipo II, hipertensão arterial, AVC’s, alguns tipos de cancro, 

(nomeadamente o da Mama) e dislipidémias. Vegetais e frutas são ricos em 

vitaminas, minerais e fibras e fornecem poucas calorias podendo, o seu 

consumo, ajudar a controlar o peso e a pressão arterial. 

No estudo “A saúde dos adolescentes portugueses” de 2002, verificou-se que 

51,3 % dos adolescentes da Região Norte consumiam fruta diariamente. Em 

2002, na região Norte 44% dos adolescentes escolarizados (11-16 anos) 

referiam o consumo de legumes diário e 50% afirmavam o consumo de fruta 

pelo menos uma vez por dia. 

 

10 – RECURSOS DA COMUNIDADE 

Entende-se que um recurso da Comunidade “assenta na convicção de que, 

embora as comunidades possam ter problemas/necessidades sociais e de 

saúde, elas têm também o potencial, a capacidade e os recursos, para dar 

resposta a esses problemas/necessidades” (Termos de referência do DSP). 

 A definição dos recursos da comunidade a envolver no Plano Local de Saúde 

de modo activo encontra forte constrangimento no facto de o ACES ainda não 

dispor de Conselho da Comunidade. Para além dos recursos do próprio ACES, 

consideram-se igualmente como recursos do ACES as pessoas com papeis de 

liderança formal e informal na comunidade nomeadamente Vereadores da 

Saúde e da Educação dos Municípios, representantes da Acção Social dos 

Municípios, dos Estabelecimentos de Ensino, de Associações de Solidariedade 

Social, das Misericórdias, das Comissão de Protecção de Crianças e Jovens 

em Risco, do Rendimento Social de Inserção, dos Serviços Locais de 

Segurança Social e das Associações Comerciais e Industriais. Tendo em conta 

os diferentes níveis de prevenção enquadram-se de seguida os recursos 
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disponíveis para reduzir o risco e dotar a comunidade de empowerment 

relativamente aos quatro principais problemas de saúde. 
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Quadro Nº 17 – Recursos da Comunidade para os principais problemas de saúde 

identificados 

Problema de 

Saúde 

Promoção da 

Saúde e 

Prevenção 

primária 

Prevenção 

secundária 

Prevenção 

terciária 
A promover 

Doenças 

Cerebrovasculares 

Promover 

alimentação 

saudável (PASSE, 

Promoção de 

alimentação 

saudável nas 

máquinas de venda 

automática de 

alimentos, Formação 

de manipuladores de 

alimentos em 

estabelecimentos de 

ensino, centros de 

dia e lares de 

idosos) 

   

Evitar tabagismo 

activo e passivo 

(PELT, Consulta de 

cessação tabágica, 

Vistorias a 

estabelecimentos de 

restauração e 

bebidas para 

cumprimento da Lei 

anti-tabágica) 

   

Consultas de 

vigilância (MGF), 

Consultas de HTA, 

Diabetes, Nutrição, 

Planeamento 

Familiar e CAT 

Consultas de HTA, 

Diabetes, Nutrição, 

Planeamento 

Familiar, Cessação 

tabágica, 

Cumprimento das 

diretivas da Via 

Verde AVC 

Consulta de Fisiatria 

Cuidados 

Continuados 

Visitas Domiciliares 

(UCCI) 

Melhorar a 

Articulação entre os 

diferentes níveis de 

cuidados de saúde 

Promoção do 

exercício fisico 
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Problema de 

Saúde 

Promoção da 

Saúde e 

Prevenção 

primária 

Prevenção 

secundária 

Prevenção 

terciária 
A promover 

Tumor maligno 

da Traqueia, 

Brônquios e 

Pulmão 

Evitar tabagismo 

activo e passivo 

(PELT, Consulta de 

cessação tabágica, 

Vistorias a 

estabelecimentos de 

restauração e 

bebidas para 

cumprimento da Lei 

anti-tabágica) 

  Implementar 

programas de 

prevenção do 

consumo de bebidas 

alcoólicas centrados 

na comunidade 

escolar 

Consultas de 

vigilância (MGF) 

Consulta do CRI 

Tratamento 

hospitalar 

Cuidados 

Continuados 

Visitas Domiciliares 

(UCCI) 

Promover a Consulta 

de Cessação 

tabágica 

Serviços de 

Segurança e Saúde 

do Trabalho 

  Melhorar a 

Articulação entre os 

diferentes níveis de 

cuidados de saúde 

Avaliação das 

Condições de 

Segurança e Saúde 

das Indústrias e 

Serviços 

   

 

 

Problema de 

Saúde 

Promoção da 

Saúde e 

Prevenção 

primária 

Prevenção 

secundária 

Prevenção 

terciária 
A promover 

Doença Crónica 

do Figado e 

Cirrose 

   Implementar 

programas de 

prevenção do 

consumo de bebidas 

alcoólicas centrados 

na comunidade 

escolar 

Consultas de 

vigilância (MGF) 

Consulta do CRI 

Tratamento 

hospitalar 

Cuidados 

Continuados 

Visitas Domiciliares 

(UCCI) 

 

   Melhorar a 

Articulação entre os 

diferentes níveis de 

cuidados de saúde 
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Problema de 

Saúde 

Promoção da 

Saúde e 

Prevenção 

primária 

Prevenção 

secundária 

Prevenção 

terciária 
A promover 

Tumor maligno 

da Mama 

Feminina 

Evitar tabagismo 

activo e passivo 

(PELT, Consulta de 

cessação tabágica, 

Vistorias a 

estabelecimentos de 

restauração e 

bebidas para 

cumprimento da Lei 

anti-tabágica) 

  Implementar 

programas de 

prevenção do 

consumo de bebidas 

alcoólicas centrados 

na comunidade 

escolar 

Consultas de 

vigilância (MGF) 

Consulta de 

Planeamento 

Familiar 

Consulta de MGF 

Rastreio de base 

populacional 

Tratamento 

hospitalar e follow up 

Cuidados 

Continuados 

Visitas Domiciliares 

(UCCI) 

Promover a Consulta 

de Cessação 

tabágica 

Promover a 

amamentação 

 Grupos de auto 

ajuda 

Melhorar a 

Articulação entre os 

diferentes níveis de 

cuidados de saúde 

Promoção do 

exercício fisico 

   

Promover a 

alimentação 

saudável 
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11 – NECESSIDADES DE SAÚDE 

O grupo de profissionais da USP, com base nos problemas priorizados, seus 

determinantes e recursos existentes, identificou as necessidades a serem objecto de 

intervenção do ACES (Quadro Nº 18). 

 

Quadro Nº 18 - Formulação das Necessidades de Saúde 

Menos Mortalidade por Doenças Cerebrovasculares antes dos 65 anos 

Menos Mortalidade por Tumor maligno da Traqueia, Brônquios e Pulmão antes 

dos 65 anos 

Menos Mortalidade por Doença Crónica do Fígado e Cirrose antes dos 65 anos 

Menos Mortalidade por Tumor Maligno da Mama Feminina 

Menor Consumo de Tabaco 

Maior Consumo de Frutas  

Maior Consumo de Legumes 

 

12 – ESTRATÉGIA LOCAL DE SAÚDE 

A estratégia é um conjunto coerente de técnicas específicas organizadas com o 

fim de alcançar determinado(s) objectivo(s), reduzindo assim um ou mais 

problemas de saúde (Imperatori e Giraldes). O processo de selecção das 

estratégias de saúde a serem adotadas face às necessidades de saúde 

priorizadas pretende dar resposta à seguinte questão: quais os processos 

técnicas mais adequados para reduzir os problemas de saúde/satisfazer as 

necessidades de saúde prioritárias da população. De acordo com os níveis de 

prevenção existem estratégias de prevenção primária, secundária e terciária. 

A execução das estratégias não pertence apenas ao sector da saúde, mas a 

sua proposta compete sempre aos serviços de saúde, que devem ter por 

função dinamizar a sua implementação.  

Tendo em conta as necessidades de saúde selecionadas, os determinantes de 

saúde dos problemas identificados e os recursos mobilizáveis, identificam-se 

de seguida as estratégias a adotar na implementação do PLS. 

Estratégias seleccionadas: 

- Abordagem integrada dos determinantes da saúde comuns às diferentes 

necessidades de saúde priorizadas; 
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- Envolvimento dos parceiros no planeamento da intervenção; 

- Divulgação de informação sobre os determinantes da saúde comuns às 

diferentes necessidades de saúde priorizadas; 

- Prevenir e controlar o tabagismo (Programas de Educação Para a Saúde; 

promoção do acesso à consulta de cessação tabágica; formação de 

profissionais em cessação tabágica; divulgação da legislação antitabágica; 

promoção junto da comunidade de espaços livres de tabaco). 

- Aumentar a prática regular de exercício físico na população do ACES; 

- Reduzir na comunidade o número de pessoas com excesso de peso e 

obesidade; 

- Aumentar o consumo diário de frutas e legumes; 

- Facilitar o acesso à consulta de nutrição; 

- Desenvolver programas de Educação para a Saúde na área da alimentação 

saudável; 

- Melhorar o diagnóstico e tratamento da Hipertensão Arterial; 

- Limitar o acesso de crianças e adolescentes com menos de 16 anos ao 

álcool; 

- Identificação e tratamento precoces de consumos excessivos de álcool em 

parceria com o IDT/CRI. 

- Dinamizar a implementação do rastreio do cancro da mama feminina de 

acordo com a Circular Normativa Nº1 de 03/01/2011 da ARS NORTE. 

- Desenvolver acções específicas de informação e sensibilização aos grupos 

populacionais abrangidos pelo programa de rastreio sistemático do cancro da 

mama.  
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13 – OBJETIVOS DE SAÚDE 2011-2016 

De acordo com Imperatori e Giraldes, objetivo de Saúde é o enunciado de um 

resultado desejável e tecnicamente exequível da evolução de um problema de 

saúde que altera, em princípio, a tendência de evolução natural desse 

problema, traduzido em termos de indicadores de resultado ou impacto.  

Na definição dos objetivos de saúde para este PLS utilizou-se a projeção das 

tendências definidas até 2016 para os quatro problemas de saúde priorizados, 

baseada no cálculo da regressão exponencial utilizando dados de mortalidade 

bruta e padronizada prematuras por causa específica, para ambos os sexos, 

constantes no documento “Perfis de Saúde “ para o ACES e Região Norte da 

ARS Norte. Esta metodologia tem limitações devido à escassa amplitude 

temporal dos indicadores (nomeadamente de morbilidade e determinantes de 

saúde), à inexistência de informação desagregada no ACES, com excepção da 

que se refere à mortalidade e ao facto de o Observatório de Saúde do ACES  

Na definição dos objectivos de outcome referentes ao consumo de tabaco, fruta 

e legumes utilizaram-se como referência as metas do Plano Regional de Saúde 

da Região Norte para 2010. 

No que se refere ao tumor maligno da mama feminina, não se definem à 

presente data objetivos de outcome por não dispormos quer dos valores da 

Região Norte quer do ACES. Esses objetivos serão definidos posteriormente. 

 

As Doenças Cerebrovasculares ocuparam o segundo lugar como causa de 

morte prematura para ambos os sexos e sexo masculino e o primeiro lugar 

para o sexo feminino no triénio 2007-2009 neste ACES, apesar da Taxa Bruta 

de Mortalidade por esta causa vir consistentemente a diminuir (Gráfico Nº 13). 

A comparação da TMP Prematura do ACES com a da Região Norte (Gráfico Nº 

14) permite verificar, na projecção dos valores, a sobreposição dos mesmos. 

Considerando que a taxa bruta de mortalidade prematura tem tendência 

decrescente, optou-se por considerar como objetivo a atingir uma redução 

de 0,56 nessa taxa, de modo a atingir no triénio 2114-2016 uma taxa bruta 

de mortalidade prematura de 5,44/100.000 habitantes. Este valor de 0,56 

corresponde à diferença dos valores dos triénios 2001-2003 e 2013-2015 a 

dividir pelo número de triénios. 
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Gráfico Nº 13 - Taxa Bruta de Mortalidade Prematura por Doenças 

Cerebrovasculares (/100.000 hab) no ACES 

 

Fonte: ARS Norte 

 

Gráfico Nº 14 - TMP Prematura de Mortalidade por Doenças Cerebrovasculares 

(/100.000 hab) no ACES e Região Norte 

Fonte: ARS Norte 

O Tumor Maligno da Traqueia, Brônquios e Pulmão foi a principal causa de 

morte prematura para ambos os sexos e sexo masculino no triénio 2007-2009 

no ACES e apresenta tendência para aumentar conforme se visualiza no 

Gráfico Nº 15. 
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A padronização desta taxa mantém o valor ascendente, ultrapassando o da 

Região Norte a partir do triénio 2013-2015 (Gráfico Nº 16). Assim sendo, 

estabeleceu-se como objetivo uma redução de 0,90 no valor da taxa bruta 

de mortalidade prematura de modo a atingir no triénio 2014-2016 uma taxa 

de 27,6/100.000 habitantes. Este valor de 0,90 corresponde à diferença dos 

valores dos triénios 2001-2003 e 2013-2015 a dividir pelo número de triénios. 

 

Gráfico Nº 15 - TBM Prematura por Tumor Maligno da Traqueia, Brônquios e 

Pulmão (/100.000 hab) no ACES  

Fonte: ARS Norte 

Gráfico Nº 16 - TMP Prematura por Tumor Maligno da Traqueia, Brônquios e 

Pulmão (/100.000 hab) no ACES e Região Norte 

Fonte: ARS Norte 

A Doença Crónica do Fígado e Cirrose ocupou o quarto lugar como causa de 

morte prematura para ambos os sexos, sexo masculino e sexo feminino e 
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apresenta uma tendência para aumentar, conforme se pode verificar no Gráfico 

Nº 17. A evolução da tendência é oposta à da Região Norte. (Gráfico Nº 18). 

Considerou-se como objetivo, atingir no triénio 2014-2016 o valor da taxa 

bruta de mortalidade prematura previsto para o triénio 2013-2015 ou seja 

14,1/100.000 habitantes. 

Gráfico Nº 17 - Taxa Bruta de Mortalidade Prematura por Doença Crónica Fígado 

e Cirrose (/100.000 hab) no ACES 

Fonte: ARS Norte 

 

Gráfico Nº 18 - TMP Prematura por Doença Crónica Fígado e Cirrose (/100.000 

hab) no ACES e Região Norte 

Fonte: ARS Norte 

O Tumor Maligno da Mama Feminina é para este género a segunda causa 

de morte prematura no ACES. A sua taxa de mortalidade padronizada é 
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inferior (sem significância estatística) à da Região Norte. Esta patologia 

apresenta um a tendência para diminuir como se pode aferir no Gráfico Nº 19. 

O mesmo se verifica na TMP Prematura para o ACES e para a Região Norte. 

Considerou-se como objetivo a atingir, uma redução de 0,47 no valor da 

taxa bruta de mortalidade prematura entre o triénio 2013-2015 e o triénio 

2014-2016, de modo a atingir no triénio 2104-2016 uma taxa de 

2,32/100.000 habitantes. Este valor de 0,47 corresponde à diferença dos 

valores dos triénios 2001-2003 e 2013-2015 a dividir pelo número de triénios. 

Gráfico Nº 19 - Taxa Bruta de Mortalidade Prematura por Tumor Maligno da 

Mama Feminina (/100.000 hab) no ACES 

Fonte: ARS Norte 

Gráfico Nº 20 - TMP Prematura por Tumor Maligno da Mama Feminina (/100.000 

hab) no ACES e Região Norte 

                                                                                                                                                  Fonte: ARS Norte 
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DEFINIÇÃO DOS OBJETIVOS DE SAÚDE DO ACES 

1- Objetivos de Impacto 

Objetivo de Saúde nº1 

Diminuir a TBM Prematura por Doença Cerebrovascular para 5,44/100.000 

habitantes, na população residente na área geográfica do ACES até Dezembro 

de 2016. 

Objetivo de Saúde nº 2 

Diminuir a TBM Prematura por Tumor Maligno da Traqueia, Brônquios e 

Pulmão para 27,6/100.000 habitantes, na população residente na área 

geográfica do ACES até Dezembro de 2016. 

Objetivo de Saúde nº 3 

Diminuir a TBM Prematura por Doença Crónica do Fígado e Cirrose para 

14,1/100.000 habitantes, na população residente na área geográfica do ACES 

até Dezembro de 2016. 

Objetivo de Saúde nº4 

Diminuir a TBM Prematura no sexo feminino por Tumor Maligno da Mama para 

2,32/100.000 habitantes, na população residente na área geográfica do ACES 

até Dezembro de 2016. 

 

2- Objetivos de Outcome 

Objetivo de Saúde nº 1 

Aumentar, entre 2011 e 2016 para 35% (meta do Plano Regional de Saúde 

para 2010) a percentagem de adolescentes do 2º e 3º ciclos do ensino básico 

das escolas do ACES que consome diariamente legumes. 

Objetivo de Saúde nº 2 

Aumentar entre 2011 e 2016, para 45%, (meta do Plano Regional de Saúde 

para 2010) a percentagem de adolescentes do 2º e 3º ciclos do ensino básico 

das escolas do ACES que consome diariamente fruta. 

Objetivo de Saúde nº.3 

Reduzir entre 2011 e 2016, para 30%, (meta do Plano Regional de Saúde para 

2010) a percentagem de adolescentes do 3º ciclo do ensino básico das escolas 

do ACES que consomem tabaco. 
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Quadro Nº 19 - Objetivos de Impacto 

 

 

Quadro Nº 20 - Objetivos de Outcome 

Indicador Sexo 

Ultimo valor 

observado na 

Região Norte 

ACES 

Projeção 

2016 

Meta 

2016 

Percentagem de 

adolescentes do 2º e 3º 

ciclo do ensino básico 

que consomem 

diariamente legumes 

HM 
26 % 

(2002) 
---- 35 % 

Percentagem de 

adolescentes do 2º e 3º 

ciclo do ensino básico 

que consomem 

diariamente fruta 

HM 
44,6% 

(2002) 
---- 45 % 

Percentagem de 

adolescentes do 3º 

ciclo do ensino básico 

que consomem tabaco 

HM 
36 % 

(2006) 
---- 30 % 

 

Indicador Sexo 

ACES 

Ultimo valor 

observado em 

2009 

Projeção para 

2016 

Meta para 

2016 

Mortalidade por Doenças 

Cerebrovasculares 
HM 9.2 5.6 5.4 

Mortalidade por Tumor 

Maligno da Traqueia, 

Brônquios e Pulmão 

HM 11.7 28.3 27.6 

Mortalidade por Doença 

Crónica do Fígado e Cirrose 
HM 8.0 15.4 14.1 

Mortalidade por Tumor 

Maligno da Mama Feminina 
M 6.4 2.6 2.3 
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14 – INDICADORES DE MONITORIZAÇÃO & AVALIAÇÃO 

Necessidade de Saúde Tipo de Indicador Indicador 

Menor Mortalidade por 

Doenças 

Cerebrovasculares 

Impacto (Nº de óbitos prematuros por doenças 

cerebrovasculares nos residentes no 

ACES no triénio 2014 - 2016/Nº de 

residentes no ACES de idade <65 anos 

no triénio 2014-2016)x10
5 

Outcome (Nº de alunos dos 2º e 3º ciclos do 

ensino básico inscritos nas escolas do 

ACES que consomem diariamente 

legumes/Nº de alunos dos 2º e 3º ciclo 

do ensino básico inscritos nas escolas 

do ACES)x10
2 

Outcome (Nº de alunos dos 2º e 3º ciclos do 

ensino básico inscritos nas escolas do 

ACES que consomem diariamente 

fruta/Nº de alunos  dos 2º e 3º ciclos do 

ensino básico inscritos nas escolas do 

ACES)x10
2 

 

 

Necessidade de Saúde Tipo de Indicador Indicador 

Menor Mortalidade por 

Tumor Maligno do 

Pulmão 

Impacto (Nº de óbitos prematuros por tumor 

maligno da traqueia, brônquios e 

pulmão nos residentes no ACES no 

triénio 2014 - 2016/Nº de residentes no 

ACES de idade <65 anos no triénio 

2014-2016)x10
5 

Outcome (Nº de alunos do 3º ciclo do ensino 

básico inscritos nas escolas do ACES 

que consomem tabaco/Nº de alunos do 

3º ciclo do ensino básico inscritos nas 

escolas do ACES)x10
2 
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Necessidade de Saúde Tipo de Indicador Indicador 

Menor Mortalidade por 

Doença Crónica do 

Fígado e Cirrose 

Impacto (Nº de óbitos prematuros por doença 

crónica do fígado e cirrose nos 

residentes no ACES no triénio 2014 - 

2016/Nº de residentes no ACES de 

idade <65 anos no triénio 2014-

2016)x10
5 

 

 

Necessidade de Saúde Tipo de Indicador Indicador 

Menor Mortalidade por 

Tumor Maligno da 

Mama Feminina 

Impacto (Nº de óbitos prematuros por tumor 

maligno da mama feminina nas 

residentes no ACES no triénio 2014 - 

2016/nº de mulheres de idade <65 anos 

residentes no ACES no triénio 2014-

2016)x10
5 
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15 – RECOMENDAÇÕES 

O PLS assume-se como um documento estratégico do ACES, e um 

instrumento de gestão para o Director Executivo, Conselho Clínico, 

Coordenadores das Unidades Funcionais e gestores de programas e projectos. 

É simultaneamente um instrumento de mudança (ao definir as mudanças que 

será desejável que ocorram em termos de melhoria do estado de saúde da 

população do ACES), um instrumento de comunicação interna e externa (sobre 

o estado de saúde da população do ACES) e um compromisso social.  

Para que se atinjam os objectivos definidos no PLS é necessário que se 

verifique a coordenação e colaboração das diversas entidades envolvidas na 

sua co-produção. Um aspecto fundamental é que os Planos de Actividades das 

diversas Unidades Funcionais do ACES se enquadrem nas orientações do PLS 

(o PLS não é um substituto do Plano de Actividades do ACES), de modo a que 

resulte uma abordagem integrada que contribua para a resolução das 

principais necessidades de saúde da população do ACES. 

Para que o Observatório Local de Saúde possa dar resposta às competências 

que lhe estão atribuídas necessita de ter acesso às bases de dados de saúde 

já disponibilizadas ao ACES (nomeadamente SIARS, SINUS, SAM). 

A inexistência, a nível do ACES, de dados referentes a determinantes da 

Saúde foi uma forte condicionante no que se refere à definição de objectivos de 

outcome. Por esse facto o ACES necessita de criar a sua própria informação 

relativamente ao contributo dos diferentes determinantes da saúde/factores de 

risco na morbilidade e mortalidade da população de modo a serem objecto de 

intervenção. 

Para dar cumprimento aos objetivos propostos há que ter presente as 

orientações técnicas referentes às principais necessidades de saúde 

identificadas. Cita-se a Circular Normativa Nº1 de 03/01/2011 da ARS NORTE 

relativamente ao rastreio do cancro da mama feminina  

A implementação de programas de educação e promoção da saúde como o 

PELT e o PASSE nos estabelecimentos de ensino públicos do ACES poderá 

contribuir para reduzir o impacto na saúde de alguns factores de risco e 

promover factores de protecção. 

Para que se cumpram os objectivos definidos no PLS há necessidade de uma 

participação activa dos seus co-produtores, tendo particular relevância o 

contributo da comunidade. Neste primeiro PLS não foi possível ter o contributo 

desejado da comunidade atendendo ao facto de ainda não estar constituído o 

Conselho da Comunidade. 
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O PLS é um documento que necessita de uma actualização permanente, de 

forma a adequar-se à evolução do perfil de saúde da população e seus 

determinantes  

O PLS não é um instrumento para elencar todas as necessidades/problemas 

de Saúde do ACES. A existência de um PLS especialmente vocacionado para 

minorar quatro problemas de saúde considerados prioritários não implica que 

não se implementem outros programas e outras actividades que contribuam 

para obter ganhos em Saúde. 

Embora os Sintomas, Sinais e Achados Não Classificados que constituem um 

Grande Grupo de Causas de Morte do qual fazem parte múltiplas patologias, 

não sejam um problema de saúde do ACES, consideramos importante fazer 

notar que o valor da sua magnitude poderá sofrer redução se for prestado 

maior rigor no preenchimento dos Certificados de Óbito. Este fato traduzir-se-á 

numa melhoria da qualidade da informação obtida a partir desses certificados. 
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ABREVIATURAS 

ACES – Agrupamento de Centros de Saúde 

ACSS – Administração Central do Sistema de Saúde 

ARS NORTE – Administração Regional do Norte 

CGD - Carga Global de Doença 

CRI - Centro de Respostas Integradas do Instituto da Droga e Toxicodependência 

DALY – Disability Adjusted Life Year 

DDO -Doença de Declaração Obrigatória 

DSP – Departamento de Saúde Pública 

DSS – Diagnóstico de Situação de Saúde 

IDT Instituto da Droga e da Toxicodependência 

INE – Instituto Nacional de Estatística 

MGF - Medicina Geral e Familiar 

NUT II – Unidades Territoriais Para Fins Estatísticos de Nível II 

HIV – Vírus de Imunodeficiência Humana  

PASSE – Programa de Alimentação Saudável em Saúde Escolar 

PELT – Programa Escolas Livres de Tabaco 

PLS - Plano Local de Saúde 

PNS – Plano Nacional de Saúde 

SIARS – Sistemas de Informação das ARS 

SIDA – Síndrome de Imunodeficiência Adquirida 

SVIG -TB – Sistema de Vigilância da Tuberculose 

TBM - Taxa Bruta de Mortalidade 

TMP - Taxa de Mortalidade Padronizada 

UCCI - Unidade de Cuidados Continuados Integrados 

UCSP - Unidade de Cuidados de Saúde Primários 

USP – Unidade de Saúde Pública 

YLD – Years Lived With Disability 

YLL – Years of Life Los 
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