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Nota prévia 

Este documento apresenta o Plano Local de Saúde de Almada-Seixal 2013-2016 na 

sua versão final, que actualiza e completa a versão de Dezembro de 2013. Sob a 

coordenação técnica institucional da Unidade de Saúde Pública do Agrupamento de 

Centros de Saúde de Almada-Seixal, a sua elaboração esteve a cargo de uma equipa 

técnica constituída por médicos especialistas de saúde pública, técnicos de saúde 

ambiental e médicos internos da especialidade de saúde pública. Esta equipa foi 

directamente apoiada por interlocutores específicos das áreas médicas de saúde pública e 

de medicina geral e familiar, da área de enfermagem e da área de assistência social. 

Em relação à sua primeira versão, o actual documento actualiza e fortalece a base de 

evidência científica do Plano Local de Saúde de Almada-Seixal 2013-2016. Para tal, contou 

com a colaboração específica dos médicos internos de medicina geral e familiar no 

capítulo da natalidade e fecundidade, e com os resultados da participação organizada dos 

profissionais do Agrupamento de Centros de Saúde de Almada-Seixal (ACES Almada-Seixal) 

e dos parceiros da comunidade que aceitaram o convite para colaborar na identificação 

das necessidades técnicas e necessidades sentidas de saúde da população residente na 

área de influência do ACES Almada-Seixal. Desenvolve, também, as estratégias de saúde 

seleccionadas em função da efectividade e eficiência potenciais, e os objectivos de saúde 

para 2013-2016, incluindo, ainda, recomendações para a sua implementação. Apresenta, 

igualmente, o respectivo plano de monitorização e avaliação. 

No processo de construção do Plano Local de Saúde de Almada-Seixal 2013-2016, o 

envolvimento dos parceiros da comunidade, sejam prestadores directos de cuidados de 

saúde ou entidades externas mas cuja missão passa pela articulação com a saúde, 

representou uma oportunidade excepcional para, por um lado, reunir consensos quanto às 

principais necessidades de saúde da população, e, por outro, abrir caminhos para a 

intervenção adequada às necessidades, concertada entre os parceiros e baseada em 

estratégias de saúde orientadas para resultados. Para tal, o presente documento foi 

elaborado de forma a poder ser utilizado como instrumento de gestão estratégica no 

apoio à tomada de decisão das organizações prestadoras de cuidados de saúde aos três 

níveis de cuidados - primários, secundários e terciários -, e das organizações, instituições e 

entidades externas mas com interesses na área da saúde, sejam do sector público ou 

privado.  

Espera-se, assim, que a construção e a implementação do Plano Local de Saúde de 

Almada-Seixal consigam desenvolver o seu potencial intrínseco para reposicionar a 

medicina de saúde pública na sua função nuclear - diagnosticar o nível de saúde das 

populações e definir o plano estratégico mais adequado à sua melhoria -, e para 

desenvolver o planeamento das actividades e dos recursos da saúde numa lógica de 

adequação, efectividade e eficiência. 
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RESUMO EXECUTIVO 

O Plano Local de Saúde de Almada-Seixal 2013-2016 (doravante designado por PLSAS 

2013-2016, neste documento) é um instrumento estratégico da saúde de base 

populacional da área de influência do ACES Almada-Seixal, abrangendo os concelhos de 

Almada e do Seixal, situados na Região de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo. 

Partindo da observação e medição do nível de saúde da população alvo e respectivos 

factores determinantes, o PLSAS 2013-2016 proporciona a informação e o conhecimento 

que sustentam o planeamento estratégico da saúde no nível local. A sua construção 

assenta num modelo que se inicia com a determinação das necessidades de saúde, 

conjugando necessidades técnicas e necessidades sentidas, progride com a fixação dos 

objectivos de saúde a alcançar e culmina com a selecção das estratégias que farão a 

mudança entre o nível de saúde presente e o nível de saúde desejado e exequível. Do 

ponto de vista conceptual, a opção foi, pois, desenvolver um modelo que procura a 

racionalização do sempre precário equilíbrio entre necessidades e recursos, ao propiciar a 

escolha das intervenções de maior adequação às necessidades da população, e de maior 

efectividade e eficiência.  

Em função do modelo conceptual seleccionado, o PLSAS 2013-2016 inclui a 

apresentação sumária dos principais aspectos do diagnóstico da situação de saúde da 

população alvo, as estratégias de saúde a implementar e os objectivos de saúde para o 

período 2013-2016.  

Na identificação das necessidades de saúde foi seguida uma abordagem multi-

metodológica, que procurou conjugar uma forte base de evidência científica com os 

resultados da aplicação de técnicas de consenso a diferentes stakeholders, internos e 

externos ao ACES Almada-Seixal.  

A doença isquémica cardíaca, as doenças cerebrovasculares, as perturbações mentais 

e do comportamento, a diabetes mellitus e o tumor maligno da mama feminina foram as 

cinco principais necessidades de saúde identificadas por ordem de prioridade para a 

intervenção, seguindo-se a SIDA/infecção VIH, a tuberculose, a pneumonia, o tumor 

maligno do cólon e recto, o tumor maligno da traqueia, brônquios e pulmão, e a doença 

pulmonar obstrutiva crónica. Já no âmbito dos factores determinantes para a intervenção, 

foram preferencialmente escolhidos a hipertensão arterial, a obesidade, o consumo de 

tabaco, o consumo de bebidas alcoólicas, a inactividade física, o uso/abuso de internet e a 

reduzida acessibilidade à prestação de cuidados de saúde em alguns sectores.  

A população masculina residente no concelho de Almada foi identificada como grupo 

de maior risco de morte prematura na área de influência do ACES Almada-Seixal, 

designadamente de morte associada à doença isquémica cardíaca. De entre outros grupos 

populacionais identificados como particularmente vulneráveis destacaram-se a população 

infantil, adolescente e jovem institucionalizada em lares; a população idosa, evidenciando-

se, também, a institucionalizada em lares, e as comunidades de exclusão social. 
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As estratégias de saúde seleccionadas incluem-se nas principais macro estratégias 

recomendadas a nível internacional, nacional e regional: melhoria da saúde para todos 

dando particular atenção à redução das desigualdades em saúde; e melhoria da liderança 

e da governação participativa para a saúde. Do ponto de vista operativo, são indicadas 

estratégias de promoção da saúde; protecção da saúde; diagnóstico e tratamento 

precoces; e prevenção e controlo da doença e suas complicações, da incapacidade e do 

sofrimento. 

Tratando-se de um documento estratégico, a implementação do PLSAS 2013-2016 

depende directamente da sua utilização enquanto instrumento que apoie e justifique, 

interna ou externamente, o planeamento táctico e operativo. Recomenda-se, portanto, 

que seja usado como fundamento da elaboração e avaliação do impacto dos planos de 

actividade e de desempenho do ACES Almada-Seixal, como um todo e das suas unidades 

funcionais, bem como do desenho dos respectivos programas de saúde. A 

contratualização interna e externa deverá, também, basear-se no PLSAS 2013-2016. 

Externamente, a implementação do Plano passará pela acção concertada de todos os 

parceiros, coerente com a missão específica de cada um mas fundamentada nas 

estratégias de saúde seleccionadas, apoiada em parcerias reforçadas e orientada para 

resultados. Por outro lado, numa lógica de planeamento estratégico centrado nas 

necessidades de saúde locais, a implementação do Plano Local de Saúde de Almada-Seixal 

decorrerá, ainda, da contribuição para a actualização das estratégias ao nível regional, na 

respectiva Região de Saúde. 

Prevê-se a monitorização do processo de implementação do PLSAS 2013-2016, a sua 

avaliação intercalar com periodicidade anual e a avaliação final do Plano em 2017. Para tal, 

foi desenhado um plano de monitorização e avaliação. 

A concepção e a construção do Plano Local de Saúde de Almada-Seixal 2013-2016 

concedem elevada expectativa quanto ao seu potencial para contribuir para a mudança 

sustentada, eficiente e efectiva do nível de saúde da população da área de influência do 

ACES no sentido de mais e melhor saúde, a partir das necessidades de saúde identificadas, 

da selecção e comunicação de estratégias adequadas à mudança, e da capacitação para a 

concretização da mudança através da acção do sector da saúde, dos sectores parceiros da 

saúde, e da comunidade. Contudo, tal só será possível se, para além da sua construção, o 

Plano Local de Saúde de Almada-Seixal 2013-2016 for devidamente comunicado e 

efectivamente implementado. 
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METODOLOGIA 

A construção do Plano Local de Saúde de Almada-Seixal 2013-2016 (PLSAS 2013-2016) 

baseou-se num modelo conceptual que se inicia pela determinação das necessidades de 

saúde no contexto do diagnóstico da situação de saúde, progride com a fixação dos 

objectivos de saúde a alcançar e culmina com a selecção das estratégias que determinarão 

as intervenções que farão a mudança entre o nível de saúde inicial e o nível de saúde 

desejado e exequível (figura 1).  

Partindo do diagnóstico em geral, e das necessidades de saúde mais especificamente, 

é seguida uma lógica de causalidade potencial na procura dos factores determinantes 

adequados à intervenção. Neste contexto, entendeu-se por necessidade de saúde a 

diferença entre o estado de saúde presente num dado momento e o estado de saúde 

desejado, passível de ser quantificada a partir da estimativa do desvio entre o estado real e 

o desejado1. 

Estratégias de saúde

INTERVENÇÕES DE 
SAÚDE

Objectivos  de saúde
Diagnóstico da 

situação de saúde

ESTADO DE SAÚDE 

PRESENTE

ESTADO DE SAÚDE 

DESEJADO

resume

POPULAÇÃO

necessidades de saúde

operacionalizam a mudança pela satisfação 
das necessidades de saúde

fixados em função do

Ana Cristina Garcia, 2013
 

Figura 1. Modelo do Plano Local de Saúde de Almada-Seixal 

Assim, no desenho inicial do PLSAS 2013-2016 constavam como componentes: o 

diagnóstico da situação de saúde da população alvo, os objectivos de saúde, as estratégias 

de saúde, cenários com finalidade prognóstica, recomendações para a implementação e o 

respectivo plano de avaliação (figura 2).  

                                                 
1 Adaptado de Imperatori, E; Giraldes, MR. Metodologia do Planeamento da Saúde – manual para uso em serviços centrais, 
regionais e locais, 3ª ed. Lisboa: Escola Nacional de Saúde Pública. Obras avulsas 2.Oa; 1993 
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Não tendo sido possível desenvolver o componente de cenarização, no Plano Local de 

Saúde de Almada-Seixal 2013-2016 constam: 

 Um resumo do diagnóstico da situação de saúde da população residente nos 
concelhos de Almada e do Seixal, onde se sintetiza a descrição e análise do 
estado de saúde da população alvo. Inclui um resumo da caracterização da 
população, do seu estado de saúde e respectivos factores determinantes, e os 
problemas e necessidades de saúde prioritários. Identifica, ainda, grupos 
populacionais prioritários para a intervenção e necessidades de investigação; 

 As estratégias de saúde seleccionadas; 

 Os objectivos de saúde para 2013-2016; 

 Recomendações para a implementação do PLSAS 2013-2016;  

 O plano de monitorização e avaliação do PLSAS 2013-2016. 

 

PLANO LOCAL DE SAÚDE

Objectivos de saúde

Estratégias de saúde

Cenários

Plano de avaliação

Coerente com a evidência científica, e as orientações técnico-normativas e 
estratégias internacionais, nacionais, ou regionais

Recomendações para a 
implementação

Diagnóstico da situação de 

saúde

Componentes essenciais

Ana Cristina Garcia, 2011
 

Figura 2. Componentes essenciais de um Plano Local de Saúde 

A unidade geográfica utilizada na descrição e análise da situação de saúde foi a área 

de influência do ACES Almada-Seixal (concelhos de Almada e do Seixal), desagregada por 

concelho sempre que possível (e, perante dados raramente disponíveis, por freguesia), 

atendendo às especificidades do estado de saúde, factores determinantes, recursos e 

prestação histórica de cuidados de saúde em cada um dos concelhos e respectivas 

unidades de saúde.  

Na elaboração do diagnóstico da situação de saúde, optou-se por uma abordagem 

multi-metodológica, tentando conjugar uma forte base de evidência científica com os 

resultados da aplicação de técnicas de consenso aos diferentes stakeholders, internos e 

externos ao ACES.  
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Na caracterização da população e na descrição e análise do estado de saúde e 

respectivos factores determinantes foram utilizadas as técnicas e instrumentos da medição 

epidemiológica em saúde, designadamente a utilização/construção, análise e 

interpretação de medidas de frequência e de risco de mortalidade e de morbilidade, e de 

medidas de frequência de factores determinantes da saúde. Neste contexto, recorreu-se 

sempre que adequado aos dados e indicadores que constam no Perfil Local de Saúde de 

Almada-Seixal, elaborado pela Unidade de Saúde Pública do ACES Almada-Seixal e pelos 

Observatórios Regionais de Saúde Pública. 

Na descrição do estado de saúde foram predominantemente usados indicadores de 

mortalidade, face à escassez de dados de morbilidade disponíveis, tanto de base 

populacional como institucional.  

Como principais fontes de dados destacam-se o Instituto Nacional de Estatística, IP 

(INE, IP), os Observatórios Regionais de Saúde, a Unidade de Saúde Pública (USP) e o 

Centro de Diagnóstico Pneumológico (CDP) do ACES Almada-Seixal, o Hospital Garcia de 

Orta (HGO) e o Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, IP (INSA, IP). Optou-se por 

não utilizar os dados de morbilidade dos utilizadores dos Cuidados de Saúde Primários 

atendendo à reduzida validade dos indicadores e resumos estatísticos disponibilizados 

pelos sistemas de informação e comunicação nesse âmbito. O diagnóstico demográfico 

teve por base os resultados do XV Recenseamento geral da população – Censos 2011 -, 

usados de forma directa (e, neste caso, aferidos para o momento censitário, ou seja 21 de 

Março de 2011) ou através das estimativas para 31 de Dezembro dos anos 2011, 2012 e 

2013, efectuadas pelo INE, IP.  

Os problemas de saúde identificados a partir da análise do estado de saúde da 

população foram priorizados por um grupo de peritos constituído pelos profissionais de 

saúde do ACES Almada-Seixal que aceitaram o convite efectuado nesse âmbito (anexo 1) e 

pelo Hospital Garcia de Orta, enquanto hospital de referência do ACES Almada-Seixal 

(anexo 2). O processo de consulta aos profissionais do ACES foi designado por “consulta 

interna”.  

No processo de priorização dos problemas de saúde, a cada problema foi atribuído um 

valor igual ao somatório dos valores parcelares atribuídos por todos os participantes no 

processo, em função de quatro critérios:  

a) Magnitude, entendida como a caracterização do problema de acordo com a 
sua dimensão expressa através de indicadores de mortalidade ou de 
morbilidade;  

b) Transcendência social, entendida como a ponderação do problema por grupos 
etários, de forma a poder valorizar as mortes ou os casos de doença por 
determinada causa nos diferentes grupos de idades;  

c) Vulnerabilidade técnica, entendida como a avaliação do potencial de 
prevenção segundo a tecnologia actual disponível na área; 

d) Benchmarking, entendido como o processo de comparação de resultados 
entre dois ou mais sistemas.  
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Para cada critério foi definida uma escala de valores entre 1 e 3 (quadro 1).  

No total, foram identificados os 12 principais problemas de saúde. 

Quadro 1. Critérios de priorização dos problemas de saúde identificados no diagnóstico da situação de 
saúde e respectiva escala de valores, área de influência do ACES Almada-Seixal, 2014 

Escala 
de 

valores 

Critério 

Magnitude 
Transcendência 

social 
Vulnerabilidade 

técnica 
Benchmarking 

 
1 

Problema não 
preocupante pelos 
indicadores de 
morbilidade e de 
mortalidade  

Problema que não 
afecta 
prioritariamente os 
grupos etários com 
maior peso social 

De acordo com o 
estado de arte, há 
grandes dificuldades 
práticas ou técnicas 
na redução do 
problema 

Os indicadores relativos ao 
problema situam o ACES 
Almada-Seixal no quartil dos 
ACES da ARSLVT com melhor 
resultado  

 
 

2 

Problema de 
importância média, 
face aos indicadores de 
morbilidade e de 
mortalidade 

Problema que 
afecta alguns 
grupos etários com 
importante peso 
social 

O problema é 
redutível, mas as 
medidas ou 
tecnologias a utilizar 
são de difícil 
aplicação 

Os indicadores relativos ao 
problema situam o ACES 
Almada-Seixal num dos 
quartis intermédios  

 
 

3 

Problema com 
dimensão importante 
observada através dos 
indicadores de 
morbilidade e de 
mortalidade 

Problema que 
afecta 
prioritariamente os 
grupos etários com 
maior peso social  

O problema 
responde às medidas 
e tecnologias que se 
apliquem 

Os indicadores relativos ao 
problema situam o ACES 
Almada-Seixal no quartil dos 
ACES da ARSLVT com pior 
resultado 

Legenda: ARSLVT - Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo 
Fonte: Unidade de Saúde Pública/ACES Almada-Seixal, 2014 2 

Seguiu-se a identificação das necessidades técnicas de saúde, com base nos problemas 

seleccionados e respectivos factores determinantes.  

As necessidades técnicas de saúde foram conjugadas com as necessidades sentidas de 

saúde, identificadas a partir da “consulta externa”.  

A “consulta externa” iniciou-se com a reunião de apresentação do Perfil Local de Saúde 

de Almada-Seixal aos parceiros da comunidade, na qual se possibilitou um primeiro 

debate quanto às necessidades de saúde sentidas. Na sua continuidade, foi construído um 

inquérito para autopreenchimento dirigido aos parceiros da comunidade, com a dupla 

finalidade de possibilitar a cada um a participação na hierarquização das necessidades 

técnicas de saúde com base na sua percepção, e de contribuir para o alargamento do 

processo de determinação das necessidades de saúde da população pela inclusão das 

necessidades sentidas pelas instituições, entidades ou serviços externos ao ACES Almada-

Seixal.  

O inquérito foi enviado por correio electrónico para 43 entidades parceiras, 19 situadas 

no concelho de Almada, 15 no concelho do Seixal e 9 entidades cuja área de abrangência 

inclui os dois concelhos (anexo 2), acompanhado de carta-convite para a participação no 

processo de construção do PLSAS 2013-2016, e de um anexo com instruções de 

preenchimento.  

                                                 
2 Adaptado de Imperatori, E; Giraldes, MR. Metodologia do Planeamento da Saúde – manual para uso em serviços centrais, 
regionais e locais, 3ª ed. Lisboa: Escola Nacional de Saúde Pública. Obras avulsas 2.Oa; 1993 
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Responderam 19 das 43 entidades convidadas, 11 do concelho de Almada, 5 do 

concelho do Seixal e 3 das entidades com abrangência de acção nos dois concelhos. Este 

processo permitiu, ainda, identificar os grupos populacionais de maior vulnerabilidade 

e/ou risco e, portanto, prioritários para a intervenção. 

Com base nas necessidades identificadas foram seleccionadas as estratégias de saúde 

adequadas à mudança no sentido do aumento do nível de saúde da população. Neste 

contexto, entendeu-se por estratégia de saúde o conjunto coerente de técnicas específicas 

organizadas com o fim de alcançar determinado (s) objectivo (s), reduzindo, assim, um ou 

mais problemas de saúde3. 

As estratégias deverão sustentar a intervenção nos principais factores determinantes, 

identificados de forma directa ou indirecta a partir da história natural dos problemas de 

saúde prioritários. No processo de selecção das estratégias, considerou-se a evidência 

científica quanto à efectividade potencial, as estratégias de saúde à data em curso, e as 

orientações estratégicas internacionais, nacionais e regionais, para cada problema de 

saúde. 

Quando possível, foram fixados os objectivos de saúde a alcançar até 2016 com base na 

tendência dos problemas de saúde e da efectividade potencial conhecida das estratégias 

seleccionadas. Não estando ainda concluído o estudo de avaliação prognóstica necessário 

à quantificação de parte dos objectivos, recorreu-se, nestes casos, à adaptação dos 

objectivos nacionais e regionais. 

São sugeridas recomendações para a implementação interna do PLSAS 2013-2016, com 

base na missão, estrutura organizativa, estratégias organizacionais e programas de saúde 

em curso no ACES Almada-Seixal e respectivas unidades funcionais. 

Elaborou-se um plano de monitorização e avaliação a partir dos objectivos de saúde 

fixados, para os quais foram seleccionados indicadores de seguimento ao longo de cada 

ano, de avaliação intercalar com periodicidade anual e de avaliação final em 2017. A 

implementação do Plano será avaliada através de métodos qualitativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
3 Adaptado de Imperatori, E; Giraldes, MR. Metodologia do Planeamento da Saúde – manual para uso em serviços centrais, regionais e 
locais, 3ª ed. Lisboa: Escola Nacional de Saúde Pública. Obras avulsas 2.Oa; 1993 
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DIAGNÓSTICO SUMÁRIO DA SITUAÇÃO DE SAÚDE 

Caracterização da população 

População residente 

Os concelhos de Almada e Seixal situam-se na Península de Setúbal, uma das cinco 

unidades territoriais estatísticas da Região de Saúde de Lisboa, segundo a Nomenclatura 

das Unidades Territoriais Estatísticas (NUTS) em vigor (figura 3).  

 
Fonte: INE, IP; 2012 

Figura 3. Concelhos de Almada e Seixal 

No total, de acordo com o Censos 2011, os dois concelhos, à data, abrangiam 332.299 

residentes, dos quais 174.030 (52,4%) residiam no concelho de Almada e 158.269 (47,6%) 

no concelho do Seixal. No seu conjunto, a população residente nos concelhos de Almada e 

Seixal constituía perto de metade (42,6%) da população residente na Península de Setúbal 

(779.399 residentes) e 11,8% da residente na Região de Saúde de Lisboa (2.821.876 

residentes) (Quadro 2). Em 2011, cerca de 6% da população residente em cada um dos 

concelhos em análise, correspondia a população estrangeira com estatuto legal de 

residente. 

Com uma área de aproximadamente 70 km2, o concelho de Almada apresentava uma 

densidade populacional de 2.478,8 habitantes por Km2 (habitante/km2), uma das mais 

elevadas da Península de Setúbal e muito superior à média regional (RSLVT: 940,0 

habitante/km2). A densidade populacional no concelho do Seixal, embora inferior à 

observada no concelho de Almada, é também das mais elevadas da Península de Setúbal 

(1.657,3 habitante/km2, em 2011).  
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Os dois concelhos mantêm um crescimento populacional assinalável, situando-se nos 

dez concelhos na Região de Lisboa com maior crescimento na última década (Quadro 2).  

Quadro 2. População residente por sexo, concelho de Almada e concelho do Seixal, Censos 2001 e 2011 

Local 

População residente 2001 População residente 2011 Variação 2001-2011 
(%) 

HM H M HM H M HM H M 

Portugal 10.356.117 5.000.141 5.355.976 10.562.178 5.046.600 5.515.578 2,0 0,9 3,0 

Região de 
Lisboa 

2.661.850 1.275.659 1.386.191 2.821.876 1.334.605 1.487.271 6,0 4,6 7,3 

Almada e 
Seixal 

   332.299 158.412 173.887 
   

Almada 160.825 77.815 83.010 174.030 82.496 91.534 8,2 6,0 10,3 

Seixal 150.271 73.718 76.553 158.269 75.916 82.353 5,3 3,0 7,6 

Legenda: HM: homens e mulheres; H: homens; M: mulheres  
Fonte: Unidade de Saúde Pública/ACES Almada-Seixal (dados: INE, IP), 2014 

No total, a população alvo do Plano Local de Saúde de Almada-Seixal 2013-2016 

encontra-se distribuída por 17 freguesias, segundo a nomenclatura anterior à 

implementação do conceito de união de freguesias: 11 no concelho de Almada - Almada, 

Cacilhas, Caparica, Charneca da Caparica, Costa da Caparica, Cova da Piedade, Feijó, 

Laranjeiro, Pragal, Sobreda e Trafaria - e 6 no concelho do Seixal – Aldeia de Paio Pires, 

Amora, Arrentela, Corroios, Fernão-Ferro e Seixal (figura 4).  

 
Fonte: Unidade de Saúde Pública/ACES Almada-Seixal (dados: INE, IP), 2014 

Figura 4. População residente por freguesia, concelho de Almada e concelho do Seixal, 
Censos 2001 e 2011 
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O quadro 3 resume a população residente por freguesia, segundo os Censos 2001 e 

2011. As duas freguesias de maior dimensão populacional situavam-se no concelho do 

Seixal - Amora e Corroios -, com dimensões perto dos 50.000 habitantes, embora na da 

Amora se tenha verificado um decréscimo populacional na última década. No conjunto 

dos dois concelhos, por dimensão populacional seguiam-se, em 2011, as freguesias de 

Charneca da Caparica (situada no concelho de Almada; 29.763 habitantes) e de Arrentela 

(situada no concelho do Seixal; 28.886 habitantes). A menos populosa era a freguesia do 

Seixal (2.776 habitantes), seguida pelas da Trafaria, Cacilhas e Pragal (situadas no concelho 

de Almada), contando cada uma, em 2011, com menos de 10.000 habitantes (quadro 3). 

Quadro 3. População residente por sexo, freguesias do concelho de Almada e do concelho do Seixal, 
Censos 2001 e 2011 

Freguesias 
População residente 2001 População residente 2011 Variação 2001-2011 (%) 

HM H M HM H M HM H M 

Concelho de Almada 160.825 77.815 83.010 174.030 82.496 91.534 8,2 6,0 10,3 

Almada 19.513 8.974 10.539 16.584 7.480 9.104 -15,0 -16,6 -13,6 

Cacilhas 6.970 3.238 3.732 6.017 2.684 3.333 -13,7 -17,1 -10,7 

Caparica 19.327 9.622 9.705 20.454 9.846 10.608 5,8 2,3 9,3 

Charneca Caparica 20.418 10.222 10.196 29.763 14.647 15.116 45,8 43,3 48,3 

Costa da Caparica 11.708 5.802 5.906 13.418 6.384 7.034 14,6 10,0 19,1 

Cova da Piedade 21.154 9.921 11.233 19.904 9.082 10.822 -5,9 -8,5 -3,7 

Feijó 16.072 7.816 8.256 18.884 8.977 9.907 17,5 14,9 20,0 

Laranjeiro 21.175 10.294 10.881 20.988 9.941 11.047 -0,9 -3,4 1,5 

Pragal 7.721 3.743 3.978 7.156 3.394 3.762 -7,3 -9,3 -5,4 

Sobreda 10.821 5.281 5.540 15.166 7.287 7.879 40,2 38,0 42,2 

Trafaria 5.946 2.902 3.044 5.696 2.774 2.922 -4,20 -4,4 -4,0 

Concelho do Seixal 150.271 73.718 76.553 158.269 75.916 82.353 5,3 3,0 7,6 

Aldeia de Paio Pires 10.937 5.435 5.502 13.258 6.433 6.825 21,2 18,4 24,0 

Amora 50.991 24.937 26.054 48.629 23.185 25.444 -4,6 -7,0 -2,3 

Arrentela 28.609 14.059 14.550 28.886 13.782 15.104 1,0 -2,0 3,8 

Corroios 46.475 22.774 23.701 47.661 22.843 24.818 2,6 0,3 4,7 

Fernão-Ferro 10.753 5.322 5.431 17.059 8.369 8.690 58,6 57,3 60,0 

Seixal 2.506 1.191 1.315 2.776 1.304 1.472 10,8 9,5 11,9 

Legenda: HM: homens e mulheres; H: homens; M: mulheres 
Fonte: Unidade de Saúde Pública/ACES Almada-Seixal (dados: INE, IP), 2014 

No concelho do Seixal, com excepção da freguesia da Amora, verificou-se, entre 2001 e 

2011, um aumento populacional em todas as freguesias, com particular destaque para 

Fernão-Ferro (+ 58,6%). Pelo contrário, no concelho de Almada a variação foi negativa em 

mais de metade das freguesias (figura 4). 
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No ano 2011, foram registados 1.766 nascimentos vivos no concelho de Almada e 

1.856 óbitos, o que implicou, pela primeira vez no concelho de Almada desde o ano 2000, 

um saldo natural negativo (-90), o que correspondeu a uma taxa de crescimento natural 

de -0,05%. Este facto é consistente com a reduzida natalidade observada neste concelho 

desde há vários anos, e com o envelhecimento da população. O saldo migratório foi 

também negativo e traduzido por uma taxa de crescimento migratório de -0,33%, dando 

continuidade ao observado, neste concelho, durante a última década, onde se mantém 

negativo desde 2008. Em 2011, a taxa de crescimento efectivo foi, pois, negativa (-0,38%), 

quer à custa do seu componente natural quer do migratório. Do exposto, podemos 

concluir que o aumento populacional observado entre 2001 e 2011 (+13.205 pessoas), se 

ficou a dever a um saldo efectivo positivo nesta década à custa do movimento natural no 

período 2001-2010, e do movimento migratório no período 2001-2007. Em 2012, 

manteve-se a variação decrescente, tendo-se observado uma taxa de crescimento efectivo 

de -0,79%, à custa das duas dimensões parcelares. 

Inversamente ao observado no concelho de Almada, o concelho do Seixal mantem um 

saldo efectivo positivo, pese embora a redução da taxa de natalidade e o leve aumento da 

taxa bruta de mortalidade observada nos últimos anos, bem como a redução algo 

acentuada da taxa de crescimento migratório. Em 2011, a taxa de crescimento natural foi 

de 0,36%, e a taxa de crescimento migratório de 0,86%. Neste concelho, na última década 

o saldo migratório tem apresentado valores perto de zero.  

A estrutura etária na população dos concelhos de Almada e Seixal e respectiva variação 

na última década apresentam evoluções distintas, ilustradas pelas respectivas pirâmides 

etárias (figura 5). 

Almada Seixal

 
Fonte: Unidade de Saúde Pública/ACES Almada-Seixal (dados: INE, IP), 2014 

Figura 5. Pirâmide etária, concelho de Almada e concelho do Seixal, Censos 2001 e 2011 
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O quadro 4 apresenta, também, a distribuição da população residente por grandes 

grupos etários nos concelhos de Almada e Seixal, nos dois últimos anos censitários (2001 

e 2011), e as variações entre cada ano. 

Quadro 4. População residente por grandes grupos etários, concelho de Almada e concelho do Seixal, 
Censos 2001 e 2011 

Grandes 
grupos etários 

(anos) 

População residente 2001 (HM) População residente 2011 (HM) Variação 2001-2011  

Número Proporção (%) Número Proporção (%) Absoluta Proporcional (%) 

Concelho de 
Almada 

160.825  100,0 174.030  100,0 13.205 8,2 

0-14 22.662  14,1 25.583  14,7 2.921 12,9 

15-24 21.655  13,5 17.667  10,2 -3.988 -18,4 

25-64 89.563  55,7 95.055  54,6 5.492 6,1 

65 ou mais 26.945  16,7 35.725  20,5 8.780 32,6 

Concelho do 
Seixal 

150.271 100,0 158.269  100,0 7.998 5,3 

0-14 25.092  16,7 25.747  16,3 655 2,6 

15-24 22.578  15,0 17.229  10,9 -5.349 -23,7 

25-64 87.474  58,2 90.860  57,4 3.386 3,9 

65 ou mais 15.127  10,1 24.433  15,4 9.306 61,5 

Legenda: HM: homens e mulheres; (*) Cada proporção corresponde ao peso proporcional do respectivo grupo etário no total da 
população do ano em análise 

Fonte: Unidade de Saúde Pública/ACES Almada-Seixal (dados: INE, IP), 2014 

Nos anexos 3 e 4 pode consultar-se a distribuição da população residente no concelho 

de Almada e no do Seixal, por grupos etários quinquenais e por sexo, em 2001 e 2011. 

No geral, a população residente no concelho do Seixal apresenta uma estrutura etária 

mais jovem. Ao contrário do observado no de Almada, o número de crianças e jovens com 

menos de 15 anos é superior ao de idosos, justificando um índice de envelhecimento 

inferior a 100 (94,9 idosos por 100 jovens, em 2011) (quadro 5). Este índice ultrapassa, em 

Almada, largamente esse valor (139,6 por 100, em 2011). No Seixal, o peso proporcional 

dos outros grandes grupos etários entre os 15 e os 64 anos também se apresentava acima 

do observado em Almada, embora a diferença pareça de menor significado (quadro 5).   

Contudo, a estrutura etária da população do Seixal parece estar a sofrer um processo 

de envelhecimento relevante, objectivado pelo aumento na última década de mais de 

60% da população com idade igual ou superior a 65 anos. Por outro lado, entre 2001 e 

2011, verificou-se, no concelho do Seixal, uma discreta redução do número de crianças 

dos 0 aos 4 anos e um decréscimo importante de jovens e adultos jovens com idades 

entre os 15 e os 24 anos, que embora presente também no concelho de Almada, foi de 

maior magnitude no Seixal. A análise da variação da distribuição por grupos quinquenais 

mostra, ainda, no concelho do Seixal, um decréscimo no valor e peso proporcional do 

grupo etário dos 25 aos 29 anos, embora oculto na variação global positiva do grande 
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grupo 25-64 anos (anexo 4). No conjunto, verificou-se, pois, neste concelho, na última 

década, um decréscimo da população entre os 0 e os 4 anos e, principalmente, entre os 

15 e os 29 anos (figura 5).  

No concelho de Almada, para além da redução de efectivos dos 15 aos 24 anos e dos 

25 aos 29 anos, destaca-se, na última década, o aumento de 32,6% do grupo de 65 ou 

mais anos numa população já de si envelhecida, embora o aumento proporcional 

observado entre 1991 e 2001 seja de magnitude superior (+51,4%).  

De salientar, ainda, em Almada, o aumento do número de crianças e jovens com menos 

de 15 anos, ao contrário da variação negativa observada entre 1991 e 2001 (-16,0%). 

Assim, embora claramente envelhecida, a população residente no concelho de Almada 

parece esboçar alguma tendência no sentido do seu rejuvenescimento à custa dos grupos 

etários mais jovens, aspecto que a análise da natalidade pode vir a clarificar. 

Quadro 5. Índices de dependência e índice de envelhecimento, concelho de Almada e concelho do 
Seixal, Censos 2001 e 2011 

Indicadores 2001 2011 2001 2011 

 Concelho de Almada Concelho do Seixal 

Índice de dependência dos jovens (por 100) 20,4 22,7 22,8 23,8 

Índice de dependência dos idosos (por 100) 24,2 31,7 13,7 22,6 

Índice de dependência total (por 100) 44,6 54,4 36,5 46,4 

Índice de envelhecimento (por 100) 118,9 139,6 60,3 94,9 

Fonte: Unidade de Saúde Pública/ACES Almada-Seixal (dados: INE, IP), 2014 

Ainda assim, a análise da magnitude do índice de envelhecimento não deixa margens 

para dúvidas quanto ao estado envelhecido da população residente no concelho de 

Almada, situando-se acima das médias nacional e regional. 

Do mesmo modo, o importante aumento do índice de envelhecimento na última 

década no concelho do Seixal, levanta preocupações quanto à influência do 

envelhecimento populacional no estado de saúde da população e na procura de cuidados 

de saúde. 

O índice da longevidade4, o índice de rejuvenescimento da população activa5 e o índice 

de sustentabilidade potencial6 (quadro 6) permitem complementar a evidência quanto ao 

processo de envelhecimento e suas consequências, nos âmbitos económico, social e de 

saúde. 

                                                 
4
 Obtido a partir do cálculo da proporção entre o número de pessoas com idade igual ou superior a 75 anos 

e o número de pessoas com idade igual ou superior a 65 anos. 
5
 Obtido a partir do cálculo da razão entre o número de pessoas com idade entre os 20 e os 29 anos e o 

número de pessoas com idade entre os 55 e os 64 anos. 
6
 Obtido a partir do cálculo da razão entre o número de pessoas com idade entre os 15 e os 64 anos e o 

número de pessoas com idade igual ou superior a 65 anos. 
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Quadro 6. Índice de longevidade, índice de rejuvenescimento da população activa e 
índice de sustentabilidade potencial, concelho de Almada e concelho do Seixal, 2001 
e 2011 

Local 2001 2011 

Concelho de Almada 

Índice de longevidade (por 100) 37,3 46,7 

Índice de rejuvenescimento da população activa (por 100) 124,3 84,6 

Índice sustentabilidade potencial 4,1 3,2 

Concelho do Seixal 

Índice de longevidade (por 100) 35,6 39,7 

Índice de rejuvenescimento da população activa (por 100) 166,0 91,6 

Índice sustentabilidade potencial 7,3 4,4 

Fonte: Unidade de Saúde Pública/ACES Almada-Seixal (dados: INE, IP), 2014 
 

O quadro 7 resume as estimativas populacionais mais recentes disponibilizadas pelo 

Instituto Nacional de Estatística, IP.  

Quadro 7. Estimativas populacionais para 31 de Dezembro de 2013, por grupo etário, concelho de Almada 
e concelho do Seixal 

Local de 
residência 

Todas as 
idades 

0-14 anos 15-64 anos 65 e mais anos 65-74 anos 75 e mais anos 

Portugal 10.427.301 1.521.854 6.835.604 2.069.843 1.055.987 1.013.856 

Região de Lisboa 2.807.525 447.308 1.799.138 561.079 303.487 257.592 

Concelho de 
Almada 

170.756 26.061 108.134 36.561 19.230 17.331 

Concelho do 
Seixal 

162.516 26.234 109.067 27.215 16.628 10.587 

Concelhos de 
Almada e Seixal 

333.272 52.295 217.201 63.776 35.858 27.918 

Fonte: Unidade de Saúde Pública/ACES Almada-Seixal (dados: INE, IP), 2014 

A caracterização apresentada diz respeito à população residente no concelho de 

Almada e no concelho do Seixal. Contudo, a proximidade, no concelho de Almada, da orla 

marítima, a beleza natural das suas praias e as boas condições climáticas, tornam a zona 

costeira local de veraneio apetecível e muita concorrida para fins-de-semana e férias. 

Assim, nos meses de maior afluxo para lazer, especialmente durante o Verão, acresce 

número importante de efectivos populacionais aos residentes habituais, com as 

características próprias das populações flutuantes por motivo de férias. De acordo com o 

Censos 2011, o concelho de Almada foi o 3º concelho da Região de Lisboa com a 

proporção de alojamentos de residência secundária mais elevada, na ordem dos 20,4% 

(média regional de 11,5%). 
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Natalidade, mortalidade geral e migrações 

A dinâmica demográfica determinada pelos fenómenos da natalidade e da mortalidade 

justifica o movimento natural da população mencionado no capítulo anterior. 

A pirâmide etária de cada concelho (figura 5) elucida quanto à evolução geral destes 

fenómenos. No que respeita ao concelho de Almada, a forma da respectiva pirâmide 

etária é compatível com as populações duplamente envelhecidas, apresentando a base 

estreita, traduzindo uma baixa natalidade, e o topo alargado, mostrando uma mortalidade 

reduzida e elevada longevidade. No concelho do Seixal, embora igualmente bem visível o 

fenómeno do duplo envelhecimento, o processo parece mais recente e ainda em 

instalação, com uma base cada vez mais estreita e o topo em alargamento. Já em Almada, 

a base parece estabilizada ou até com sinais de novo alargamento, embora muito ténue. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Fonte: Unidade de Saúde Pública/ACES Almada-Seixal (dados: INE, IP), 2014 

Figura 6. Taxa bruta de natalidade (%o), taxa de fecundidade geral (%o) e taxa bruta de 
mortalidade (%o), concelho de Almada, 2000-2012 

No concelho de Almada e desde o ano 2000, a taxa bruta de natalidade tem variado 

entre 12,7%o (no ano 2000) e 9,7%o, o valor mais baixo deste intervalo, em 2012. A sua 

redução tem sido gradual ao longo do tempo, tendo sido ultrapassada pela taxa bruta de 

mortalidade no ano 2011, justificando, assim, o saldo natural negativo desde então. Pelo 

contrário, o discreto aumento da taxa bruta de mortalidade tem sofrido oscilações, tendo-

se registado neste período, o valor mais reduzido no ano 2008 (10,2%o) e o mais elevado 

em 2012 (10,8%o; 1.868 óbitos). Apesar de crescente, o aumento proporcional da taxa 

bruta de mortalidade tem sido menos acentuado do que a redução proporcional da taxa 

bruta de natalidade (figura 6).  

por 1.000 
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Em 2011, Almada apresentava uma natalidade acima da média nacional, mas inferior à 

regional, e uma mortalidade bruta acima de ambas as médias.  

Aprofundando um pouco a análise da natalidade no concelho de Almada através do 

estudo da fecundidade geral, observa-se uma redução da taxa geral de fecundidade de 

47,4%o para 44,4%o, entre 2001 e 2011, em simultâneo com a redução da proporção de 

mulheres em idade fértil, de 49,1% para 43,5%. A variação inversa deste grupo populacional 

neste período, relativamente à variação da população total, para além de esperada pela 

redução do peso proporcional dos adultos jovens, explica a menor magnitude da redução 

da taxa geral de fecundidade em relação à de natalidade. A fecundidade pode, pois, 

encontrar-se relativamente conservada, contrariamente ao sugerido pela análise bruta da 

natalidade, tendo-se mantido superior à observada no País (38,7%o, em 2011) e levemente 

inferior à média regional (45,5%o, em 2011), aspecto coerente com a evolução do 

respectivo índice sintéctico de fecundidade (figura 7).  
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Fonte: Observatórios Regionais de Saúde (dados: INE, IP), 2014 

Figura 7. Índice sintéctico de fecundidade (%), concelho de Almada e concelho do Seixal, 
1996-2012 

No concelho do Seixal (figura 8), o perfil de variação da natalidade, fecundidade e 

mortalidade parece diferir do observado em Almada. Como já referido, o envelhecimento 

da população parece estar ainda em instalação, embora de forma algo acentuada. 

A taxa bruta de natalidade tem apresentado valores claramente acima da de 

mortalidade, embora, aparentemente em aproximação. 
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Fonte: Unidade de Saúde Pública/ACES Almada-Seixal (dados: INE, IP), 2014 

Figura 8. Taxa bruta de natalidade (%o), taxa de fecundidade geral (%o) e taxa bruta de 
mortalidade (%o), concelho do Seixal, 2000-2012 

No concelho do Seixal, desde 2000, a taxa bruta de natalidade tem variado entre 14,2%o 

(no ano 2000) e 9,9%o, em 2009. O valor disponível mais recente data de 2012 (10,3%o), 

onde se registaram 1.655 nascimentos vivos. A sua redução tem sofrido oscilações ao longo 

do tempo, embora a tendência pareça decrescente. A taxa bruta de mortalidade aumentou 

entre 2000 e 2012, tendo-se registado, em 2005 e 2007, o valor mais baixo (5,9%o) e em 

2012 o seu valor mais elevado (7,5%o; 1.200 óbitos) (figura 8). Na análise da variação destes 

indicadores temos, contudo, de ter em conta a questão da fiabilidade das estimativas 

intercensitárias.  

Procurando valores não influenciados pela estimação intercensitária, verificou-se uma 

redução da taxa bruta de natalidade de 13,0%o no ano 2001 para 10,9%o em 2011. No que 

respeita à mortalidade em 2001 e 2011, a taxa bruta de mortalidade aumentou de 6,3%o 

para 7,2%o. 

Comparativamente com as médias nacional e regional, a natalidade parece muito 

próxima da média regional e superior à nacional, e o risco bruto de morrer parece inferior a 

qualquer um dos valores médios. Contudo, a comparação com outras populações estará 

sempre influenciada pela diferença nas respectivas estruturas etárias.  

Embora com uma natalidade mais elevada, a fecundidade evidenciada pela taxa geral de 

fecundidade tem sido inferior no concelho do Seixal, quando comparada com a de Almada. 

O índice sintéctico de fecundidade estimado evidencia a incapacidade de renovação das 

gerações nos dois concelhos (figura 7). 
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Resultados principais do estudo da natalidade efectuado em Unidades de Saúde Familiar seleccionadas* 

A fim de estudar o fenómeno do nascimento por área de influência das unidades funcionais prestadoras 
de cuidados de medicina geral e familiar, foi efectuado um estudo em 8 das 13 Unidades de Saúde Familiar 
(USF) do ACES Almada-Seixal, com o objectivo geral de caracterizar as mães dos nados-vivos nascidos em 2013 
e que se encontravam, à data, inscritas nas USF seleccionadas. Foram estudadas as variáveis: idade na altura do 
parto, nacionalidade, nível socioeconómico percebido pelo cuidador, e freguesia de residência. 

Distribuição das mães dos nados-vivos nascidos em 2013 e inscritas nas USF seleccionadas por país de origem, e freguesias 
de maior peso proporcional por USF, ACES Almada-Seixal, 2014 

USF nº mães 
País de origem (%) 

Freguesias de residência de 
maior peso proporcional 

Portugal PALOP Brasil 
Europa 

de Leste Outros DESC 

USF Amora Saudável 170 95,3 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 
Amora 

Aldeia de Paio Pires 
67,6% 

7,1% 

USF CSI Seixal 161 83,9 6,8 3,1 0,0 6,2 0,0 
Aldeia de Paio Pires 

Arrentela 
26,7% 
21,1% 

USF Feijó 119 86,6 7,6 4,2 0,8 0,8 0,0 
Feijó 

Laranjeiro 
50,4% 
16,0% 

USF Fernão Ferro mais 103 88,3 1,0 0,0 1,0 9,7 0,0 

Fernão-Ferro 
Externas aos concelhos 

de Almada e do Seixal 

80,6% 
9,7% 

USF Monte Caparica 226 75,7 19,9 3,1 0,4 0,9 0,0 
Caparica 
Almada 

62,4% 
7,5% 

USF Pinhal de Frades 76 82,9 3,9 7,9 3,9 1,4 0,0 
Arrentela 

Fernão-Ferro 
35,5% 
18,4% 

USF Pragal 70 82,9 10,0 0,0 0,0 2,9 4,3 
Pragal 

Almada 
24,3% 
17,1% 

USF Sobreda 137 88,3 1,5 4,4 2,2 3,6 0,0 
Sobreda 

Charneca da Caparica 
68,6% 
10,2% 

Legenda: DESC – desconhecido; PALOP – Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa 

Fonte: Unidade de Saúde Pública/ACES Almada-Seixal (dados: SAM/ACES Almada-Seixal; MedicineOne/ACES Almada-Seixal; 
médicos e enfermeiros cuidadores), 2014 

Mais de 80% das mães era de nacionalidade portuguesa, com excepção das inscritas na USF do Monte de 
Caparica, das quais cerca de um quarto era estrangeira, principalmente oriunda de um dos PALOP (Países 
Africanos de Língua Oficial Portuguesa).  

A distribuição das mães por idade na altura do parto foi semelhante à distribuição média nacional, 
regional e concelhia em Almada e Seixal, predominando os grupos etários dos 25-29 anos e dos 30-34 anos. 
Entre as USF estudadas, a idade mínima observada foi de 15 anos e a máxima de 45 anos. Entre as várias USF, a 
média variou entre 29,5 e 31,3 anos, a mediana entre 29,5 e 32 anos e a moda entre 27 e 36 anos. Na análise 
global de todas as idades, destaca-se a USF do Monte de Caparica, com maior proporção de mães nas idades 
mais jovens. 

O nível socioeconómico foi medido com base na percepção dos profissionais de saúde cuidadores, 
médicos ou enfermeiros. Pese embora a fragilidade da técnica e escala de medida utilizadas (não validada), os 
resultados obtidos são os únicos à data disponíveis na área de influência do ACES Almada-Seixal que se referem 
a este grupo de determinantes da saúde. Os valores encontrados distribuem-se em torno do nível considerado 
“médio”, embora de forma assimétrica, com desvio a favor dos níveis “baixo” e “médio-baixo”. Observa-se, 
contudo, alguma variação digna de nota entre as USF estudadas. 

Distribuição das mães dos nados-vivos nascidos em 2013 e inscritas nas USF seleccionadas, por grupo etário e nível socioeconómico, 
ACES Almada-Seixal, 2014 

USF 
nº 

mães 

Idade da mãe na altura do parto (grupo etário em anos) Nível socioeconómico (%) 

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 1 2 3 4 5 DESC 

USF Amora Saudável 170 7 17 52 51 31 11 1 18,2 12,4 42,9 18,2 8,2 0,0 

USF CSI Seixal 161 4 20 31 69 31 6  22,4 21,7 37,3 11,8 6,8 0,0 

USF Feijó 119 4 16 27 49 17 5  1 18,5 7,6 49,6 16,0 3,4 5,0 

USF Fernão Ferro mais 103 2 8 35 29 25 4  7,8 10,7 40,8 24,3 2,9 13,6 

USF Monte Caparica 226 16 36 61 58 46 9   25,2 20,8 39,8 10,2 4,0 0,0 

USF Pinhal de Frades 76 3 8 12 32 18 3  13,2 15,8 51,3 17,1 2,6 0,0 

USF Pragal 70 1 10 16 22 14 7   7,1 20,0 38,6 10,0 7,1 17,1 

USF Sobreda 137 4 12 34 50 34 3  11,7 34,3 34,3 9,5 0,0 10,2 

Legenda: DESC – desconhecido; nível socioeconómico- 1: baixo; 2: médio-baixo; 3: médio; 4: médio-alto; 5: alto 

Fonte: Unidade de Saúde Pública/ACES Almada-Seixal (dados: SAM/ACES Almada-Seixal; MedicineOne/ACES Almada-Seixal), 2014 
 

*Contribuição especial dos médicos internos do Internato de Medicina Geral e Familiar do ACES Almada-Seixal 
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As migrações constituem um outro fenómeno demográfico muito importante nos dois 

concelhos em análise. Tanto Almada como Seixal têm tradicionalmente acolhido 

populações de imigrantes, particularmente dos Países Africanos de Língua Oficial 

Portuguesa, encontrando-se, em ambos os concelhos, comunidades bem estabelecidas e 

estruturadas. No ano 2011, a proporção de estrangeiros com estatuto legal de residente era 

da ordem dos 6% nos dois concelhos (10.636 em Almada; 9.595 no Seixal). Contudo, 

admite-se que parte importante dos estrangeiros com residência de duração apreciável não 

tenha pedido (nem chegue mesmo a pedir) estatuto de residente, e outros são residentes 

temporários, grupo de dimensão difícil de conhecer ou estimar. 

O equilíbrio entre os fluxos de migração interna e externa tem vindo a alterar-se no 

concelho de Almada desde 2008, ano em que, contrariamente a um saldo migratório 

tradicionalmente positivo, se regista uma taxa de crescimento migratório negativa, como já 

referido. Admite-se que o principal factor determinante seja a redução dos fluxos 

migratórios internos; contudo, não é de excluir a simultânea migração externa do concelho, 

designadamente nos últimos anos. Estas alterações contribuem para a redução do 

crescimento efectivo no concelho de Almada nos últimos anos, de forma directa ou 

indirecta pela redução da natalidade (uma vez que as populações de imigrantes são 

habitualmente mais jovens, contribuindo para o aumento dos grupos etários em idade 

fértil). 

Já no concelho do Seixal, o crescimento migratório mantém-se positivo, traduzido por 

uma taxa de crescimento migratório de +0,46% em 2012, embora se tenha observado um 

valor negativo em 2011 (-0,22%) e uma redução de forma relativamente contínua pelo 

menos desde 2004. Tal como referido para o concelho de Almada, admite-se que o principal 

factor determinante seja a redução dos fluxos migratórios internos, mas, em ambos os 

concelhos, o fenómeno necessita de investigação adicional. 

Mortalidade 

Mortalidade infantil 

Os concelhos de Almada e Seixal contribuíram de forma decisiva para a extraordinária 

evolução do nível de saúde da população infantil em Portugal, apresentando, à data, taxas 

de mortalidade infantil e seus componentes de muito baixo valor, embora o risco de morte 

infantil se mantenha ligeiramente superior no concelho do Seixal nos últimos anos (figura 

9). Em 2012, foram registados 2 óbitos infantis em cada um dos concelhos (quadro 8). 

No último quinquénio disponível (2008-2012), a taxa de mortalidade infantil foi de 

2,2%o no concelho de Almada e 2,5%o no do Seixal, ambas inferiores às registadas a nível 

regional (3,7%o) e nacional (3,2%o) (figura 9). 
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Fonte: Unidade de Saúde Pública/ACES Almada-Seixal (dados: INE, IP), 2014 

Figura 9. Taxas quinquenais de mortalidade infantil (%o), concelho de Almada e concelho do Seixal, 
quinquénios 1998-2002 a 2008-2012  

O componente neonatal apresenta-se, também inferior aos valores médios da Região 

de Lisboa e do País, em ambos os concelhos, com particular destaque para o concelho de 

Almada, onde compete com os melhores indicadores de saúde infantil a nível 

internacional. A taxa de mortalidade neonatal observada no quinquénio 2008-2012 foi de 

1,3%o em Almada e de 2,0%o no Seixal (valor regional de 2,6%o; valor nacional de 2,1%o) 

(figura 10).  

Quadro 8. Número de óbitos infantis por idade, concelho de Almada e concelho do Seixal, 2007 e 
2012

Local de 
residência

Total
Menos de 28 

dias
Menos de 7 

dias
7 - 27 dias 28 - 364 dias

2007 2012 2007 2012 2007 2012 2007 2012 2007 2012

Portugal 353 303 213 198 163 133 50 65 140 105

Região de 
Lisboa

111 103 67 68 55 47 12 21 44 35

Concelho 
Almada

4 6 3 4 3 3 0 1 1 2

Concelho 
Seixal

9 7 5 5 4 3 1 2 4 2

 
Fonte: Unidade de Saúde Pública/ACES Almada-Seixal (dados: INE, IP), 2014 
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Fonte: Unidade de Saúde Pública/ACES Almada-Seixal (dados: INE, IP), 2014 

Figura 10. Taxas quinquenais de mortalidade neonatal (%o), concelho de Almada e concelho do Seixal, 
quinquénios 1998-2002 a 2008-2012  

 

Mortalidade geral e específica por causa de morte 

Dos 3.069 óbitos registados na população residente nos concelhos de Almada e do 

Seixal em 2012, mais de 60% foram observados no concelho de Almada (quadro 9). Neste 

concelho, o risco médio de morrer tem-se mantido, também, sistematicamente acima do 

observado no concelho do Seixal, e acima dos riscos médios nacional e regional (quadro 

10). Deste modo, na análise comparativa da mortalidade no País e na Região de Lisboa, a 

posição favorável do ACES Almada-Seixal quando analisado como um todo (taxa bruta de 

mortalidade de 9,2%o), fica a dever-se ao baixo risco de morrer nos residentes no concelho 

do Seixal (taxa bruta de mortalidade de 7,5%o) (quadro 10). Contudo, o risco de morrer 

parece estar a aumentar neste concelho, ao invés do observado no País e na Região de 

Lisboa. Em Almada, a tendência parece igualmente crescente, embora de forma mais lenta 

(figura 11).  

Quadro 9. Evolução do número total de óbitos, concelho de Almada e 
concelho do Seixal, 1997, 2002, 2007 e 2012 

Local de residência 1997 2002 2007 2012 

Continente 99.355 100.880 98.668 102.808 

Região de Lisboa 35.401 35.993 34.924 36.501 

Almada e Seixal 
a, b

  2.519 2.749 2.770 3.069 

Almada 
a 

1.642 1.744 1.755 1.869 

Seixal 
a 

877 1.005 1.015 1.200 

Legenda: a Concelhos; b Área de influência do ACES Almada – Seixal 
Fonte: Unidade de Saúde Pública/ACES Almada-Seixal (dados: INE, IP), 2014 
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Quadro 10. Evolução da taxa bruta de mortalidade (%o), concelho 
de Almada e concelho do Seixal, 1997, 2002, 2007 e 2012 

Local de residência 1997 2002 2007 2012 

Continente 10,3 10,2 9,8 10,3 

Região de Lisboa 10,5 10,3 9,7 10,0 

Almada e Seixal 
a, b

  8,6 8,7 8,5 9,2 

Almada 
a 

10,5 10,7 10,3 10,8 

Seixal 
a 

6,4 6,6 6,5 7,5 

Legenda: a Concelhos; b Área de influência do ACES Almada – Seixal 
Fonte: Unidade de Saúde Pública/ACES Almada-Seixal (dados: INE, IP), 2014 
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 Fonte: Unidade de Saúde Pública/ACES Almada-Seixal (dados: INE, IP), 2014 

Figura 11. Evolução da taxa bruta de mortalidade (%o), concelho de Almada e concelho 
do Seixal, 1992-2012 

 

A esperança de vida à nascença dos homens residentes no concelho de Almada tem-

se mantido inferior à observada no do Seixal (figura 12), evidenciando um risco de morrer 

no sexo masculino claramente superior no concelho de Almada quando comparado com o 

do Seixal. Por outro lado, o aumento da esperança de vida à nascença nas mulheres, 

embora presente nos dois concelhos, progrediu de forma mais acelerada no de Almada, 

tornando-se sobreponível nos dois concelhos a partir do triénio 2006-2008.  
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Fonte: Observatórios Regionais de Saúde (dados: INE, IP), 2014 

Figura 12. Evolução da esperança de vida à nascença por sexo, área de influência do ACES Almada-Seixal e 
respectivos concelhos (Almada e Seixal), triénios 1996-1998 a 2010-2012 

 

Deste modo, é de admitir que o excesso de risco de morrer no concelho de Almada se 

deve ao maior risco de morrer no sexo masculino. 

 

Legenda: SSA – Sintomas, sinais e achados  
Fonte: Unidade de Saúde Pública/ACES Almada-Seixal (dados: Observatórios Regionais de Saúde e INE, IP), 2014 

Figura 13. Mortalidade proporcional (%) por grandes grupos de causas de morte para todas as idades e ambos 
os sexos, área de influência do ACES Almada-Seixal, triénio 2009-2011 

Na área de influência do ACES Almada-Seixal, o grupo das doenças do aparelho 

circulatório destaca-se como a causa de morte de maior frequência (35% de todos os 

óbitos, no triénio 2009-2011), seguida pelos tumores malignos (cerca de 26%) e as 
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doenças do aparelho respiratório (um pouco acima de 10%) (figura 13). No total, os três 

grupos nosológicos indicados foram a causa de mais de 70% da totalidade dos óbitos 

observados em todas as idades, entre 2009 e 2011, nos concelhos de Almada e do Seixal.  

A distribuição por peso proporcional das causas de morte nos óbitos abaixo dos 75 

anos (mortalidade prematura) foi distinta da observada nos óbitos em todas as idades, 

passando os tumores malignos a ocupar o primeiro lugar (com cerca de 39% do total de 

óbitos), seguindo-se as doenças do aparelho circulatório (cerca de 23%) e as causas 

externas (próximo de 7%) (figura 14).  

 
Legenda: SSA – Sintomas, sinais e achados  

Fonte: Unidade de Saúde Pública/ACES Almada-Seixal (dados: Observatórios Regionais de Saúde e INE, IP), 2014 

Figura 14. Mortalidade proporcional (%) por grandes grupos de causas de morte em idades inferiores a 75 
anos e ambos os sexos, área de influência do ACES Almada-Seixal, triénio 2009-2011 

O estudo da mortalidade proporcional nos principais ciclos de vida mostra que as 

causas externas ocupam um lugar de particular destaque nas crianças, adolescentes e 

adultos jovens (representando mais de 40% de todas as causas de morte dos 5 aos 24 anos 

e cerca de 20% dos 25 aos 44 anos, entre 2009 e 2011). Os tumores malignos representam 

um grupo de peso ascendente desde as idades mais jovens até às mais idosas, 

constituindo o grupo de maior peso proporcional a partir dos 25-44 anos e até aos idosos 

de 75 e mais anos, onde passa a ocupar o segundo lugar, após as doenças do aparelho 

circulatório. Pelo contrário, o grupo das doenças do aparelho circulatório começa a crescer 

proporcionalmente desde a infância, tornando-se a causa de maior frequência relativa nas 

idades mais avançadas. Destaque ainda para as doenças endócrinas, nutricionais e 

metabólicas nas crianças e jovens dos 5 aos 24 anos (11,8% do total), para as doenças 

infecciosas e parasitárias no grupo etário dos 25 aos 44 anos (16,3% do total) e para as 

doenças do aparelho respiratório a partir dos 65-74 anos (7,3% do total até aos 74 anos e 

13,2% após) (Figura 15). 

 



Plano Local de Saúde Almada-Seixal, 2013-2016                                                                                                                 30 

 

2,9%

23,5%

5,9%

5,9%

8,8%

41,2%

11,8%

5-24 anos

Doenças infeciosas

Tumores malignos

Doenças endócrinas

Doenças aparelho circulatório

Doenças do aparelho respiratório

Doenças do aparelho digestivo

SSA não classif icados

Causas externas

Outras causas

16,3%

23,6%

1,7%

11,3%2,7%

2,7%

16,3%

20,6%

5,0%

25-44 anos

4,9%

42,9%

3,0%

21,8%

4,5%

6,7%

5,7%

6,6%
3,9%

45-64 anos

2,0%

38,8%

6,5%

27,8%

7,3%

5,0%

3,1%
3,1%

6,2%

65-74 anos

1,1%

18,3%

6,2%

41,9%

13,2%

3,4%

4,9%

2,1%

9,0%

75+ anos

 
Legenda: SSA – Sintomas, sinais e achados  

Fonte: Observatórios Regionais de Saúde (dados: INE, IP), 2014 

Figura 15. Mortalidade proporcional (%) por ciclo de vida e por grandes grupos de causas de morte, 
em ambos os sexos, área de influência do ACES Almada-Seixal, triénio 2009-2011 

No que respeita ao risco médio de morrer por causa de morte, as doenças do 

aparelho circulatório mantêm-se como as de maior risco, seguidas pelos tumores 

malignos, nos dois concelhos.  

 

 

Fonte: Unidade de Saúde Pública/ACES Almada-Seixal (dados: INE, IP), 2014 

Figura 16. Evolução da taxa de mortalidade específica por doenças do aparelho 
circulatório (%o), concelho de Almada e concelho do Seixal, 2002-2012 
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As taxas de mortalidade específicas por doenças do aparelho circulatório variaram, 

entre 2004 e 2012, de forma oscilante no concelho de Almada, entre valores da ordem dos 

3,5%o a 4,1%o, e no concelho do Seixal entre 2,1%o e 2,4%o (figura 16). A taxa de 

mortalidade por tumores malignos, pelo contrário, cresceu de forma aparentemente 

regular nesse intervalo de tempo nos dois concelhos, entre valores de 2,4%o a 2,9%o em 

Almada, e 1,3%o a 2,0%o no Seixal (figura 17). 

 

 

Fonte: Unidade de Saúde Pública/ACES Almada-Seixal (dados: INE, IP), 2014 

Figura 17. Evolução da taxa de mortalidade específica por tumores malignos (%o), 
concelho de Almada e concelho do Seixal, 2002-2012 

O estudo padronizado da mortalidade prematura (idade inferior a 75 anos) entre 2009 

e 2011, na população residente na área de influência do ACES Almada-Seixal, evidencia o 

excesso de risco de morrer por todas as causas no sexo masculino, quando comparado 

com o feminino (mais do dobro), o que, conforme atrás referido, justifica o elevado risco 

de morte no concelho de Almada. Ainda assim, trata-se, no conjunto dos dois concelhos, 

de um risco inferior aos riscos médios nacional e, principalmente, regional, inclusive no 

sexo masculino (quadro 11).  

Das causas de morte prematura (considerando, neste contexto, os 74 anos como 

limite superior), no triénio 2009-2011 o risco médio anual de morrer por tumores 

malignos foi o mais elevado nos dois sexos (embora significativamente inferior à média 

regional), seguindo-se o risco associado às doenças do aparelho circulatório e, em terceiro 

lugar por ordem de magnitude, o associado às causas externas (figura 18; quadro 11).  
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Quadro 11. Taxa de mortalidade padronizada (%ooo) na população de idade inferior a 75 anos, por sexo, área 
de influência do ACES Almada-Seixal, triénio 2009-2011 (média anual) 

 
Fonte: Observatórios Regionais de Saúde (dados: INE, IP), 2014 
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Nota: Foram retirados os óbitos com causa de morte codificada como sintomas, sinais e achados não 

classificados 
Fonte: Unidade de Saúde Pública/ACES Almada-Seixal (dados: Observatórios Regionais de Saúde e INE, IP), 2014 

Figura 18. Taxa de mortalidade padronizada (%ooo) na população de idade inferior a 75 
anos e de ambos os sexos, por grandes grupos de causas de morte, área de influência 

do ACES Almada-Seixal, triénio 2009-2011 (média anual) 
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Para além das três causas de morte de maior risco, verificaram-se diferenças 

importantes entre os dois sexos: no homem, seguiram-se, por ordem de magnitude do 

risco, os óbitos associados às doenças do aparelho respiratório, doenças do aparelho 

digestivo, algumas doenças infecciosas e parasitárias, e doenças endócrinas, nutricionais e 

metabólicas (figura 19).  
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Nota: Foram retirados os óbitos com causa de morte codificada como sintomas, sinais e achados não classificados 

Fonte: Unidade de Saúde Pública/ACES Almada-Seixal (dados: Observatórios Regionais de Saúde e INE, IP), 2014 

Figura 19. Taxa de mortalidade padronizada (%ooo) na população de idade inferior a 75 anos, por sexo 
e por grandes grupos de causas de morte, área de influência do ACES Almada-Seixal, triénio 2009-2011 

(média anual) 

Na mulher, pelo contrário, as doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas 

ocupavam o quarto lugar por ordem de magnitude do risco de morrer, seguindo-se as 

infecciosas e parasitárias, as do aparelho digestivo e, no final, as do aparelho respiratório 

(figura 19).  

Por falta de acesso à totalidade dos dados necessários, foi apenas possível efectuar o 

estudo de desagregação dos grandes grupos de causas de morte por algumas das 

respectivas causas específicas. Desse estudo, ressalta, no sexo masculino, a importância do 

risco de morte prematura por doença isquémica cardíaca, o qual se revelou 

significativamente superior ao observado na Região de Lisboa e no País (aliás, o único de 

entre as causas estudadas de risco superior, cuja diferença em relação às médias nacional 

e regional, teve significado estatístico) (quadro 11). 
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Fonte: Unidade de Saúde Pública/ACES Almada-Seixal (dados: Observatórios Regionais de Saúde e INE, IP), 2014 

Figura 20. Taxa de mortalidade padronizada (%ooo) na população de idade inferior a 75 anos, por sexo 
e por causas de morte específicas seleccionadas, área de influência do ACES Almada-Seixal, triénio 

2009-2011 (média anual) 

De salientar, ainda, o risco de morrer no homem por doenças cerebrovasculares, 

tumor maligno do cólon e recto, SIDA, e doença crónica do fígado e cirrose (figura 20). 

Importa notar que não foi possível estudar o risco de morrer por tumores malignos do 

aparelho respiratório, nem por doença pulmonar obstrutiva crónica, pelo que não foi 

possível considerar a posição do risco de morrer por estas causas. Ainda na análise no sexo 

masculino, o risco de morrer por tuberculose e o de morrer por pneumonia foram 

superiores aos respectivos riscos aos níveis regional e nacional (diferenças sem significado 

estatístico). Do ponto de vista positivo, destaque para os riscos associados aos acidentes 

de transporte e ao tumor maligno da próstata, inferiores com significado estatístico às 

respectivas médias regionais (quadro 11).  

No sexo feminino, as doenças cerebrovasculares constituíram a causa de morte de 

maior risco específico, seguindo-se o tumor maligno da mama, o tumor maligno do cólon 

e recto, a doença isquémica cardíaca, o tumor maligno do tecido linfático e órgãos 

hematopoéticos e a diabetes mellitus (figura 20). De salientar que o risco associado a estas 

causas foi superior à média regional, embora sem significado estatístico da diferença, 

excepto o associado ao tumor maligno da mama, que, pelo contrário, foi inferior, embora, 

igualmente, sem significado estatístico da diferença.  

Também no sexo feminino o risco de morrer por tuberculose e o de morrer por 

pneumonia foram superiores aos respectivos riscos regionais e nacionais, bem como os 

riscos de morte associados à doença crónica do fígado e cirrose e às lesões 

autoprovocadas intencionalmente (diferenças sem significado estatístico) (quadro 11). 
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Resultados do estudo epidemiológico do Tumor Maligno da Traqueia, Brônquios e Pulmão* 

A fim de estudar o fenómeno do Tumor Maligno da Traqueia, Brônquios e Pulmão (TMTBP) na área de influência 
do ACES Almada-Seixal, foi efectuado um estudo epidemiológico descritivo simples, com o objectivo geral de 
caracterizar a dimensão do problema, suas tendências evolutivas e vulnerabilidade da população do ACES aos seus 
factores de risco. Neste quadro, são apresentados os seus principais resultados. 

O TMTBP constitui a quinta causa de morte a nível mundial, com registo de 1,8 milhões de novos casos e 1,6 
milhões de mortes em 2012. Na região Europeia da Organização Mundial de Saúde é o terceiro tipo de tumor 
maligno com maior taxa de incidência padronizada (TIP), afectando mais o sexo masculino que o sexo feminino 
(TIP respectiva de 16,2%ooo e 7,2%ooo), e é o tipo de cancro com maior taxa de mortalidade padronizada (TMP). O 
TMTBP ocorre predominantemente nos grupos etários mais velhos, sendo a idade média de diagnóstico de cerca 
de 70 anos — dados norte-americanos corroborados na Região de Lisboa e Vale do Tejo, em que o pico de 
incidência por TMTBP se situa no quinquénio 70 a 74 anos de idade. A incidência e a mortalidade - expressa 
através da taxa de mortalidade padronizada (TMP) - por TMTBP em Portugal (TIP 28,7%ooo, TMP 22,8%ooo) 
encontram-se abaixo dos valores médios do conjunto dos países da União Europeia (TIP 44,1%ooo, TMP 36,5%ooo), 
sendo o segundo país da união com menor TMP. Contudo, a TMP em Portugal apresenta tendência crescente, ao 
passo que a TMP do conjunto dos países da União Europeia apresenta tendência decrescente.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dados disponíveis de mortalidade por TMTBP para todas as idades, em ambos sexos. 
Legenda:TMP %ooo União Europeia 1980-2011TMP %ooo Portugal 1980-2011TMP %ooo LVT 2003-2006 

Fonte: Unidade de Saúde Pública/ACES Almada-Seixal (dados: OMS, INE, DGS, ARSLVT) 2014 

O TMTBP é responsável em Portugal por um total anual de 19.548 anos de vida potenciais perdidos (AVPP), 5.930 
dos quais referentes à Região de Lisboa, que regista valores de mortalidade superiores, com significado estatístico, 
aos observados a nível nacional. Embora contrariamente ao sexo feminino, a taxa de AVPP em residentes do sexo 
masculino na Região de Lisboa seja superior à média nacional, a análise evolutiva permite identificar uma 
tendência gradualmente decrescente no sexo masculino, inversa ao verificado no sexo feminino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taxa de AVPP por TMTBP (por 100.000 habitantes) por local de residência e sexo 
Legenda:Portugal, ambos sexosLisboa, ambos sexosLisboa, sexo masculinoLisboa, sexo feminino 

Fonte: Unidade de Saúde Pública/ACES Almada-Seixal (dados: INE Óbitos por Causas de Morte) 2014 
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No ACES Almada-Seixal, a taxa de mortalidade bruta (TMB) por TMTBP no concelho de Almada é superior à 
encontrada no concelho do Seixal, apresentando ambas tendência aparentemente crescente, mais acentuada em 
Almada. 

Taxa de mortalidade bruta por TMTBP (por 100.000 habitantes), para todas as idades por local de residência 

 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

ACES-AS 
          

Óbitos  67 63 62 67 83 83 73 83 92 89 

TMB  24,40 22,68 22,01 23,44 28,64 28,23 24,48 27,44 29,94 28,56 

Almada 
          

Óbitos  40 40 42 48 55 55 52 50 65 55 

TMB  26,08 26,04 27,26 31,03 35,41 35,22 33,12 31,64 40,77 34,10 

Seixal 
          

Óbitos  27 23 20 19 28 28 21 33 27 34 

TMB  22,26 18,53 15,67 14,49 20,82 20,31 14,87 22,85 18,27 22,61 

Fonte: Unidade de Saúde Pública/ACES Almada-Seixal (dados: OMS, INE, DGS, ARSLVT, ACES Almada-Seixal), 2014 

No que diz respeito à produção hospitalar por TMTBP, verificou-se na última década um aumento da taxa de 
internamento em Portugal. 

Produção Hospitalar por GDH 82 em Portugal e no HGO 

 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Portugal 
          

N.º internamentos 4798 4815 4774 4926 4958 5147 5447 5557 5370 5488 

Taxa de Internamento 45,8 45,8 45,4 46,7 47,0 48,7 51,5 52,6 51,1 52,5 

N.º óbitos 1517 1663 1660 1580 1609 1549 1651 1713 1635 1713 

Letalidade Intra-hospitalar (%) 31,6 34,5 34,8 32,1 32,5 30,1 30,3 30,8 30,4 31,2 

Média de dias de internamento 12,3 12,4 12,2 12,7 13,1 12,0 11,9 11,4 11,4 11,6 

Hospital Garcia de Orta 
          

N.º internamentos 133 145 166 61 nd nd nd nd 74 79 

N.º óbitos 55 76 93 nd nd nd nd nd 27 22 

Letalidade Intra-hospitalar (%) 41,4 52,4 56,0 nd nd nd nd nd 36,5 27,8 

Média de dias de internamento 14,9 17,1 16,8 16,7 nd nd nd nd 10,2 11,3 

Fonte: Unidade de Saúde Pública/ACES Almada-Seixal (dados: IGIF, ACSS, DGS), 2014 

 

Relativamente aos factores de risco do TMTBP, destaque para o tabagismo como o principal factor de risco 
correlacionável com o aumento de incidência de TMTBP, atribuível a 78% dos casos de TMTBP no sexo masculino, 
e a 53% no sexo feminino. A prevalência de tabagismo na população geral portuguesa situa-se entre os 27,6% e 
32,0% no sexo masculino, e entre os 10,6% e os 16,0% no sexo feminino, sendo maior no grupo etário dos 35 aos 
44 anos, e tendo a Região de Lisboa a maior prevalência de tabagismo entre o sexo feminino (15,4%). A 
prevalência de tabagismo para todas as idades e sexos no concelho do Seixal estima-se em 17,2%, onde a iniciação 
tabágica se dá maioritariamente entre os 10 e os 15 anos (37,7%) e entre os 16 e os 18 anos (28,3%). 

A exposição a gás radão é a segunda causa mais importante de TMTBP, atribuível a 3 a 14% de todos os casos. Em 
Portugal, 2,6% das habitações registam valores perigosos para a saúde, não se situando o ACES Almada-Seixal 
numa zona de risco de exposição a gás radão. 

A exposição a amianto é factor de risco do mesotelioma, sendo atribuível a até 75% de todos os casos, com 
localização pleural em até 90%. Em Portugal, o número de novos casos de mesotelioma por ano varia entre 26 e 
52, mostrando ligeira tendência crescente. 

 

*Contribuição especial dos médicos Ana San-Bento e Diogo Medina, internos do Internato de Saúde Pública do ACES Almada-Seixal 
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Morbilidade 

Morbilidade hospitalar 

Em 2013, no âmbito da morbilidade hospitalar, no Hospital Garcia de Orta (HGO), 

hospital de referência do ACES Almada-Seixal, os internamentos por pneumonia, doenças 

cerebrovasculares, perturbações mentais e do comportamento, doença pulmonar 

obstrutiva crónica e tumor maligno da mama feminina constituíram cerca de 10% dos 

22.940 internamentos registados.  

Embora ainda na sua fase inicial, o estudo da morbilidade hospitalar em curso 

(parceria entre a Unidade de Saúde Pública do ACES Almada-Seixal e o Serviço de 

Planeamento, Estudos, Análise e Controle de Gestão do HGO) permitiu evidenciar a 

importância do grupo das perturbações mentais e do comportamento como potencial 

problema de saúde prioritário, e a sua elevada transcendência social (cerca de 80% dos 

internamentos por perturbações mentais e do comportamento ocorreram em doentes 

com menos de 65 anos de idade), na área de influência do ACES Almada-Seixal. De 

salientar, ainda, que mais de 50% dos internamentos por doenças cerebrovasculares 

verificaram-se em doentes com menos de 75 anos. Pelo contrário, mais de 60% dos 

internamentos por pneumonia ocorreram em doentes com 75 ou mais anos. 

 

Tuberculose 

A tuberculose constitui um dos problemas de saúde major da Península de Setúbal 

pela tradicional elevada incidência, numa das regiões de saúde (Região de Lisboa) de 

maior risco em Portugal.  
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Fonte: Unidade de Saúde Pública/ACES Almada-Seixal (dados: SVIG-TB/CDP/ACES Almada-Seixal), 2014 

Figura 21. Evolução da incidência cumulativa de tuberculose (%000), concelho de 
Almada e concelho do Seixal, 2000-2012 
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No início da década de 2000, o concelho de Almada apresentava a mais elevada 

incidência cumulativa de tuberculose da Península de Setúbal, e o concelho do Seixal 

situava-se no grupo de maior risco de adoecer (figura 21). De entre os factores 

determinantes aparentemente mais relevantes, destacava-se, em Almada, a co-infecção 

com o vírus de imunodeficiência humana (VIH) e a toxicodependência, e no concelho do 

Seixal igualmente a co-infecção com o vírus VIH e a imigração de países de elevada 

prevalência (quadro 13). 

Na última década, a incidência da tuberculose tem vindo a diminuir de forma 

aparentemente sustentada nos dois concelhos. Contudo, para além da necessidade de 

manutenção das estratégias implementadas sob risco da reemergência da doença, 

mantêm-se as preocupações no que respeita à tuberculose multirresistente e à 

tuberculose infantil, cujos casos nacionais se concentram na área metropolitana de Lisboa, 

incluindo a zona norte do distrito de Setúbal. 

 
Quadro 12. Evolução do número de novos casos e incidência 
cumulativa de tuberculose (%ooo), concelho de Almada e concelho 
do Seixal, 2000-2012 

Ano 
Concelho de Almada Concelho do Seixal 

Número de 
novos casos 

Incidência 
(%000) 

Número de 
novos casos 

Incidência 
(%000) 

2000 113 71,2 76 52,0 

2001 116 72,4 65 43,5 

2002 116 71,5 66 43,7 

2003 100 60,9 52 34,1 

2004 79 47,7 46 30,0 

2005 61 36,6 47 30,5 

2006 78 46,5 42 27,1 

2007 51 30,2 55 35,4 

2008 56 32,9 43 27,5 

2009 46 26,8 41 26,1 

2010 68 39,3 33 20,9 

2011 56 32,1 30 19,0 

2012 51 29,4 36 22,5 

Fonte: Unidade de Saúde Pública/ACES Almada-Seixal (dados: SVIG-TB/CDP/ACES 
Almada-Seixal), 2014 

 

No ano 2012, o número de casos de tuberculose registado foi de 51 no concelho de 

Almada, correspondendo a uma incidência cumulativa perto dos 30%ooo, e de 36 novos 

casos (incidência de cerca de 22,5%ooo) no concelho do Seixal, o que evidencia redução 

relevante do risco de adoecer em ambos os concelhos relativamente ao observado no ano 

2000 (quadro 12). 
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Quadro 13. Perfil da situação epidemiológica e do programa de controlo da 
tuberculose, concelho de Almada e concelho do Seixal, 2012 

 Concelho de Almada Concelho do Seixal 
Número Proporção (%) Número Proporção (%) 

Casos novos   51 92,7 36 97,3 

Casos de recidiva  3 5,5 0 0,0 

Nascidos no estrangeiro 12 21,8 12 32,4 

Casos de TB/SIDA 4 7,3 4 10,8 

Microscopia + 22 40,0 15 40,5 

Cultura + 31 56,4 31 83,8 

Sucesso terapêutico 
(2012) 

48 87,3 32 86,5 

Resistência Primária à 
Isoniazida Convencional 

3 11,1 3 10,3 

Multirresistência 
Primária Convencional 

0 0,0 0 0,0 

Casos novos   51 92,7 36 97,3 

Perfil etário (anos)     

Idade mínima < 1 

 

9 

 
Idade máxima 84 89 

Idade média 39 48 

Idade mediana 37 48 

Fonte: Unidade de Saúde Pública/ACES Almada-Seixal (dados: SVIG-TB/CDP/ACES Almada-Seixal), 2014 

 

 

Infecção VIH e SIDA 

Na última década, a incidência cumulativa do síndroma de imunodeficiência humana 

adquirida (SIDA) na área de influência do ACES Almada-Seixal tem vindo a diminuir, à 

semelhança do observado no País e na Região de Lisboa (figura 22), assumindo o valor de 

5,1%ooo, em 2012 (figura 22; quadro 14). No mesmo ano, a incidência cumulativa da 

infecção pelo vírus de imunodeficiência humana (VIH) foi de 10,5%ooo, valor inferior ao 

registado nos últimos anos (figura 23).  
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Legenda: SIDA: síndroma de imunodeficiência humana adquirida 

Fonte: Observatórios Regionais de Saúde (dados: DDI-URVE/INSA, IP), 2014 

Figura 22. Evolução da incidência cumulativa de SIDA (%000), área de influência 
do ACES Almada-Seixal, 2000-2012 

 

Contudo, o risco estimado de ser infectado com o vírus de imunodeficiência humana e 

de adoecer com SIDA, na população residente na área de influência do ACES Almada-

Seixal, mantém-se superior ao risco médio nacional, um dos mais elevados da Região de 

Lisboa e o mais elevado da Península de Setúbal (figura 24). 
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Legenda: VIH: vírus de imunodeficiência humana 

Fonte: Observatórios Regionais de Saúde (dados: DDI-URVE/INSA, IP), 2014 

Figura 23. Evolução da incidência cumulativa da infecção VIH (%000), área de 
influência do ACES Almada-Seixal, 2000-2012 
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Quadro 14. Evolução da incidência cumulativa da infecção VIH (CRS+PA+SIDA) (%000) e da incidência 
cumulativa da SIDA, área de influência do ACES Almada-Seixal, 2001-2012 

 

Infecção VIH SIDA 

Continente 
Região de Lisboa e 

Vale do Tejo 
ACES Almada-

Seixal 
a 

Continente 
Região de Lisboa 

e Vale do Tejo 
ACES Almada-

Seixal 
a 

2001 24,0 40,0 57,8 10,5 15,6 30,8 

2002 23,0 35,2 56,5 10,4 15,3 30,5 

2003 21,3 31,4 44,4 9,5 14,0 25,5 

2004 20,6 30,9 36,6 8,3 12,3 15,9 

2005 19,2 29,2 37,0 8,2 11,9 17,4 

2006 19,3 28,4 34,9 6,9 10,2 12,1 

2007 18,8 27,3 27,6 5,9 8,2 8,9 

2008 18,2 27,7 26,6 5,5 7,9 8,5 

2009 16,5 25,5 28,5 4,4 6,7 6,1 

2010 15,3 24,4 27,4 4,7 7,8 7,8 

2011 12,8 19,7 21,0 3,8 5,9 4,5 

2012 7,4 10,6 10,5 2,4 3,4 5,1 

Legenda: a área de influência; CRS: complexo relacionado com a SIDA; VIH: vírus de imunodeficiência humana; PA: portador 
assintomático; SIDA: síndroma de imunodeficiência humana adquirida 

Nota: casos declarados até 31-12-2012 
Fonte: Unidade de Saúde Pública/ACES Almada-Seixal (dados: Observatórios Regionais de Saúde e DDI-URVE/INSA, IP), 2014 

 

 

 

LegendaLegenda

≤ 2,0

2,1 - 4,0

4,1 - 6,0 10,1 - 15,0

> 6,0

≤ 5,0

5,1 - 10,0

> 15,0

1,7

2,4

4,3

2,6

1,8

6,1

5,6
6,5

6,4

5,3
14,1

5,5

14,1

0,9

7,6

9,4

12,2

7,3

5,8

17,3

20,1
16,3

22,8

28,2
49,2

16,7

47,3

4,7

                         Legenda: VIH: vírus de imunodeficiência humana; SIDA: síndroma de imunodeficiência humana adquirida          
Fonte: Observatórios Regionais de Saúde (dados: DDI-URVE/INSA, IP), 2014 

Figura 24. Distribuição espacial da incidência cumulativa média anual de SIDA (%000) e da incidência 
média anual de infecção VIH (%000) por área de influência dos ACES, Região de Lisboa e Vale do Tejo, 

período 2008-2012 
               
                

Infecção VIH SIDA 
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Factores determinantes da saúde 

Constituição da família 

Entre 2001 e 2011, o número de famílias clássicas aumentou nos concelhos de Almada 

e do Seixal, à semelhança do observado em todos os concelhos da Região de Lisboa, 

tendo-se registado 71.954 famílias em Almada e 62.312 no Seixal.  

O Censos 2011 permite sustentar a evolução na dimensão e características das famílias, 

que se fazia sentir já em 2001 nalguns locais do País. É o caso do concelho de Almada, 

onde a dimensão média das famílias tem vindo a diminuir, tendo assumido, em 2011, o 

valor de 2,4 pessoas, igual à média regional. No concelho do Seixal, o indicador mantém-

se acima da média regional (2,5 pessoas). 

Por outro lado, a proporção de famílias clássicas unipessoais na totalidade da 

população, e de famílias clássicas unipessoais em pessoas de idade igual ou superior a 65 

anos, aumentou nos dois concelhos na última década, tal como observado na Região de 

Lisboa e no País, embora com maior destaque no concelho de Almada, parecendo 

consolidar uma tendência que o Censos de 2001 deixava já admitir. Assim, 25,8% das 

famílias correspondiam, em Almada, a famílias clássicas unipessoais (17,3% em 2001), 

valor semelhante à média regional (25,5%) mas superior à nacional (21,4%). Já no 

concelho do Seixal, a proporção de famílias unipessoais é de menor dimensão, assumindo 

o valor de 20,8%, em 2011 (14,6% em 2001). De salientar, contudo, o crescimento 

importante deste indicador entre 2001 e 2011, nos dois concelhos.  

No que respeita à população idosa, 10,0 % dos idosos com idade igual ou superior a 65 

anos residentes no concelho de Almada, correspondiam, em 2011, a famílias unipessoais 

(8,8 em 2001) e 7,1% dos residentes no concelho do Seixal (4,6% em 2001) encontrava-se 

na mesma situação. Embora este fenómeno apresente maior magnitude em Almada, o 

aumento no Seixal para quase o dobro, na última década, merece particular atenção.  

Do total de pessoas de idade igual ou superior a 65 anos, residentes, em 2011, no 

concelho de Almada, 63,7% viviam sós ou com outro idoso do mesmo grupo etário, 

proporção que assumia o valor de 58,9% no concelho do Seixal. 

Estes indicadores, associados ao diagnóstico demográfico de envelhecimento já 

mencionado, alertam para eventuais necessidades de saúde específicas na população 

idosa. 

A proporção de núcleos familiares monoparentais revelou, também, crescimento 

considerável entre 2001 e 2011 nos dois concelhos em análise, assumindo em Almada o 

valor de 18,6% (13,5% em 2001) e no Seixal 16,7% (11,9% em 2001). Almada tornou-se, 

assim um dos concelhos com maior valor na Região de Lisboa (média regional de 18,2%), 

situando-se acima da média nacional (14,9%). 
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Nível de escolaridade 

Segundo o Censos 2011, menos de 5% da população com idade igual ou superior a 15 

anos não tinha completado nenhum nível de escolaridade nos concelhos de Almada 

(4,3%) e Seixal (4,0%), o que os situa numa posição aparentemente mais favorável quando 

comparado com a média nacional (que registou 6,0%) (figura 25). 

 
Fonte: Unidade de Saúde Pública/ACES Almada-Seixal (dados: INE, IP), 2014 

Figura 25. Distribuição proporcional da população com idade igual ou superior a 15 anos por nível de 
escolaridade (o mais elevado concluído), concelho de Almada e concelho do Seixal, 2011 

No que respeita ao ensino superior, 22,1% dos residentes no concelho de Almada com 

mais de 14 anos concluíram o ensino superior, valor um pouco acima do registado no 

concelho do Seixal, que foi de 18,5%, embora ambos inferiores à média regional (valor de 

24,9%). A média nacional (18,1%) foi, contudo, inferior ao valor observado em ambos os 

concelhos. 

Em qualquer um dos concelhos, observou-se que maior proporção de mulheres não 

completou nenhum nível de escolaridade, em comparação com a observada nos homens. 

Contudo, a proporção que completou o ensino superior foi superior no sexo feminino.  

Na última década observou-se uma evolução positiva no decréscimo da taxa de 

analfabetismo nos concelhos de Almada e Seixal, a qual se situou, em 2011, e em ambos 

os concelhos, abaixo da média nacional (5,2%). A mais reduzida observou-se no concelho 

do Seixal, com o valor de 2,9%, tendo sido de 3,2% em Almada, valor sobreponível à 

média regional. De salientar a evolução muito favorável, em ambos os concelhos, desde 

2001, quando assumia valores quase duplos dos observados em 2011. De realçar, 

contudo, ainda em 2011, a diferença entre os sexos, desfavorecendo o sexo feminino (taxa 

de analfabetismo em Almada: 1,8% no sexo masculino e 4,6% no feminino; no Seixal: 1,6% 

no sexo masculino e 4,2% no sexo feminino).  
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Situação perante o trabalho 

Conforme analisado na caracterização demográfica, a redução absoluta e relativa dos 

efectivos da população em idade activa (15-64 anos) gera condições desfavoráveis ao 

rejuvenescimento da população activa e à sustentabilidade potencial, nos concelhos de 

Almada e Seixal. Almada apresentou, aliás, uma das mais baixas taxas de actividade em 

sentido restrito em 2011, com valores da ordem dos 47,5% (média regional de 49,8%). 

Em 2011, o concelho de Almada registou uma taxa de desemprego de 14,3%, de maior 

magnitude no sexo masculino (15,2%), quando comparado com o feminino (13,5%). No 

concelho do Seixal, a proporção de desempregados foi um pouco mais baixa, na ordem 

dos 14,1%, e também mais elevada nos homens (14,5% versus 14,2% nas mulheres). A 

informação disponível sugere que os grupos etários extremos – dos 25 aos 34 anos e dos 

55 aos 64 anos – são os proporcionalmente mais atingidos pelo desemprego.  

Os dados oficiais disponíveis indicavam, em 2011, uma proporção de pensionistas da 

segurança social de cerca de 320%o no concelho de Almada (valor próximo das médias 

nacional e regional) e de cerca de 260%o no do Seixal. 

 Já a proporção de beneficiários do rendimento social de inserção foi, em 2011, da 

ordem dos 46%o no concelho de Almada, valor inferior à média nacional e da ordem da 

regional, sendo substancialmente mais baixa no concelho de Seixal, na ordem de 30%o. 

A análise da situação económico-social das populações é, também, uma das áreas que 

requer investigação social aplicada, assim como o estudo da vulnerabilidade da saúde 

associada aos factores socioeconómicos a nível local. Os seus resultados serão 

particularmente importantes para o conhecimento de áreas fundamentais, destacando-se 

a das desigualdades em saúde. 

 

Idade de gravidez e parto 

Os indicadores demográficos disponíveis apontam no sentido da presença de 

necessidades de saúde particulares na área da saúde da mulher, no que respeita à 

sexualidade e maternidade. Neste âmbito, assumem particular importância os grupos 

etários extremos da idade fértil, pelos riscos de doença e de morte prematura e evitável 

potencialmente associados à gravidez e ao parto. Estes aspectos são ainda mais 

prementes na Península de Setúbal, uma das zonas geográficas com maior taxa de 

fecundidade na adolescência, na ordem de 18,6%o, em 2011, quando comparada com a 

média da Região de Lisboa (17,5%o) e do País (13,3%o). 
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Fonte: Unidade de Saúde Pública/ACES Almada-Seixal (dados: INE, IP), 2014 

Figura 26. Distribuição proporcional (%) quinquenal de nados-vivos filhos de mães adolescentes, 
concelho de Almada e concelho do Seixal, quinquénios 2001-2005 a 2008-2012 

Dos 1.673 nascimentos vivos registados em 2012 no concelho de Almada, em 5,1% a 

mãe apresentava menos de 20 anos de idade, valor superior à média regional (3,8%) e 

nacional (3,6%). Do mesmo modo, no Seixal, dos 1.655 nascimentos vivos registados em 

2012, 4,0% ocorreram em mães nesse grupo etário. A gravidez na adolescência parece, 

pois, tratar-se de um determinante de saúde prioritário nestes concelhos (figura 26). 

Algumas das jovens mães são provenientes de países em que a gravidez precoce é uma 

opção voluntária associada à convicção da melhoria da condição social e/ou económica da 

jovem. 

Por outro lado, a proporção de nascimentos vivos filhos de mães com idade igual ou 

superior a 35 anos, embora próxima das médias nacional e regional, correspondeu a cerca 

de um quarto de todos os nascimentos vivos nos dois concelhos, o que, pela sua 

magnitude e potenciais efeitos na saúde da mãe e da criança, justifica, também, a 

priorização da gravidez acima dos 34 anos como factor determinante da saúde (figura 27). 
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Fonte: Unidade de Saúde Pública/ACES Almada-Seixal (dados: INE, IP), 2014 

Figura 27. Distribuição proporcional (%) de nados-vivos filhos de com 35 ou mais anos, concelho de 
Almada e concelho do Seixal, 1995-2012 

A proporção de baixo peso à nascença tem-se mantido, em Almada e Seixal, em valores 

entre os 8% e 9%, muito próximos dos valores médios nacional e regional. 

 

Situação vacinal 

O conhecimento indirecto da situação imunitária das populações, no que respeita às 

doenças evitáveis pela vacinação a partir das coberturas vacinais, pode ser adequado 

quando as condições de acondicionamento, transporte e administração vacinal cumprem 

os procedimentos normalizados. 

A figura 28 apresenta a distribuição das coberturas vacinais das vacinas incluídas no 

Programa Nacional de Vacinação (PNV), em 2012. Como se verifica, as coberturas vacinais 

são semelhantes nos dois concelhos, embora, no geral, levemente superiores no concelho 

de Almada. 

Em 2012, foi cumprido o objectivo nacional para todas as vacinas do PNV na coorte do 

1º ano de vida, com excepção da vacina contra a meningite meningocócica. Já no que se 

refere ao 2º ano de vida, tal desiderato foi alcançado apenas parcialmente.  

Na coorte que completou 7 anos, manteve-se frágil a cobertura vacinal da vacina DTPa, 

acrescentando-se ao grupo das vacinas que não alcançaram os objectivos a vacina contra 

a poliomielite (VIP) e a vacina combinada contra o sarampo, rubéola e parotidite 

epidémica (VASPR). 

Na coorte dos jovens que completaram 14 anos, apenas a cobertura da vacina BCG 

superou os 98% no concelho de Almada, o que levanta riscos potencialmente relevantes 

num grupo populacional com vulnerabilidades específicas, decorrentes da adopção de 
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comportamentos de risco para a saúde. Destaca-se pela sua premência a reduzida 

cobertura vacinal contra a hepatite B neste grupo etário, em ambos os concelhos.  

 

 
Fonte: Unidade de Saúde Pública/ACES Almada-Seixal (dados: USO/ACESAS), 2014 

Figura 28. Coberturas vacinais das vacinas do Programa Nacional de Vacinação, observadas nos 
concelhos de Almada e do Seixal, em 2012 

 

Face ao observado em 2012 e tendo em conta que se assemelha aos resultados dos 

anos anteriores, admite-se que a vacinação não é, ainda, uma estratégia estabilizada nos 

dois concelhos em todos os subgrupos populacionais que a compõem, admitindo-se 

assimetrias importantes. 

 

Factores ambientais 

Relativamente aos factores determinantes ambientais: água, resíduos e higiene dos 

alimentos, os concelhos de Almada e do Seixal apresentam condições para a minimização 

dos riscos para a saúde humana. 

Em relação à qualidade da água para consumo humano, a situação tem sido de baixo 

risco, fruto da cobertura de 100% da população servida por sistemas públicos de 

abastecimento de água e da priorização das estratégias de vigilância epidemiológica das 

doenças de transmissão hídrica e vigilância sanitária, com já longa tradição nestes 

concelhos. O indicador de água segura em 2012 aproximou-se dos 100% nos dois 

concelhos. 

No que respeita às águas residuais, a cobertura da população servida por sistemas de 

drenagem de águas residuais foi, em 2009, de 100% no concelho de Almada e de 94% no 

do Seixal.  
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Qualidade do ar na área de influência do ACES Almada-Seixal* 

A qualidade do ar ambiente é determinante da saúde humana. Nos últimos 40 anos, foi instituído um 
amplo leque de legislação ambiental, sustentado pela intensificação da investigação do tema. A poluição 
atmosférica continua a ser o principal factor ambiental associado a doenças evitáveis e à mortalidade 
prematura na União Europeia. As doenças respiratórias e as doenças cardiovasculares são as mais 
frequentemente associadas, particularmente em populações sensíveis, como crianças, idosos, asmáticos e 
portadores de outras doenças respiratórias crónicas. 

Actualmente, em Portugal, de acordo com o preconizado no Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de 
Setembro, a avaliação e gestão da qualidade do ar ambiente deve ter em consideração 13 poluentes 
atmosféricos, dos quais cinco - monóxido de carbono, ozono, dióxido de azoto, dióxido de enxofre e partículas 
inaláveis ou finas (diâmetro médio inferior a 10 µg (PM10) – encontram-se englobados no “índice de qualidade 
do ar” (IQar) - ferramenta desenvolvida pela Agência Portuguesa do Ambiente para classificar diariamente, de 
forma simples e compreensível, o estado da qualidade do ar. 

O monóxido de carbono (CO) é um poluente particularmente importante nas zonas urbanas, onde se 
encontram as suas principais fontes emissoras. Elevadas concentrações atmosféricas de CO têm sido associadas 
a doenças cardiovasculares, lesões ao nível do sistema nervoso e sintomas pouco específicos, como fadiga e 
cefaleias.  

Na última década, a emissão de CO na Europa diminuiu cerca de um terço. Em Portugal, observou-se 
também uma variação positiva, assim como na área de influência do ACES Almada-Seixal. De acordo com os 
valores registados nas estações de medição de CO localizadas na área de influência do ACES Almada-Seixal - a 
estação de Laranjeiro e a estação de Paio Pires – o valor-limite máximo das médias octo-horárias de CO (10 
mg/m

3
, de acordo com o estabelecido nas normas europeias e nacionais) não foi ultrapassado nas respectivas 

áreas de vigilância, entre 2001-2011. 

 

 
Nível das médias diárias octo-horárias de monóxido de carbono, estações de Laranjeiro e de Paio Pires, 2001-2011 

Fonte: Unidade de Saúde Pública/ACES Almada-Seixal (dados: QualAr – Base de dados online sobre a qualidade do ar/Ministério 
do Ambiente), 2014 

 
O ozono é o segundo poluente mais ameaçador da saúde humana, sendo muito preocupante nos meses 

de Verão, particularmente nos dias em que se verifica uma forte insolação, céu limpo, temperaturas elevadas e 
vento fraco.  

Nas últimas décadas, conseguiu-se diminuir significativamente as emissões de precursores de ozono, mas 
não a sua concentração atmosférica. Este fenómeno tem-se observado na área de influência do ACES Almada-
Seixal. As medições de ozono atmosférico nas estações de Laranjeiro e de Paio Pires, entre 2001 e 2011, 
mostram uma evolução flutuante, não se identificando uma tendência descendente. Pelo contrário, revelam 
numerosas excedências do valor-alvo de 120ug/m

3
 (máximo diário das médias octo-horárias). Em 2011, foram 

registadas no conjunto das duas estações, 31 excedências do valor-alvo. Contudo, é de salientar que o número 
de excedências do limiar de informação (180 ug/m

3
 de máximo diário das médias horárias) tem vindo a 

diminuir substancialmente. 
 

*Contribuição especial dos médicos Ana San-Bento e Diogo Medina, internos do Internato de Saúde Pública do ACES Almada-Seixal 
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Quanto à gestão de resíduos urbanos, segundo o INE, IP, em 2011 foram recolhidos 600 

quilogramas por habitante (kg/habitante) de resíduos urbanos, no concelho de Almada, e 

487 Kg/habitante, no do Seixal. Dos resíduos urbanos recolhidos, 11% em Almada e 10% 

no Seixal foram provenientes de recolha selectiva, valores inferiores às médias regional 

(19%) e nacional (15%), indicando um potencial de intervenção importante. 

A qualidade da água balnear das praias localizadas no concelho de Almada, num total 

de 17, tem sido classificada como excelente. 

 

Factores comportamentais 

A evidência científica sobre os factores comportamentais mais relevantes a nível local é 

insuficiente, gerando necessidades de investigação com abordagens multi-metodológicas, 

que conjuguem metodologias quantitativas e qualitativas. 

São, pois, tomadas decisões com base em informação obtida a níveis geográficos mais 

alargados, com fiabilidade difícil de estimar, e na percepção dos profissionais e dos 

parceiros externos que trabalham com subgrupos específicos da população. A este nível, 

têm sido apontados como determinantes comportamentais relevantes em comunidades 

com características demográfico-sociais semelhantes às dos concelhos de Almada e Seixal, 

os consumos geradores de dependência alcoólica e de outras drogas, designadamente as 

administradas por via endovenosa, o consumo de tabaco, a adopção de comportamentos 

sexuais de risco, a reduzida adesão às intervenções medicamentosas na doença de longa 

duração ou na doença crónica, a adopção de comportamentos de risco na condução de 

veículos automóveis, a adopção de comportamentos de risco no trabalho, entre outros. 

Mais recentemente, o uso/abuso do consumo de internet tem sido apontado com 

frequência crescente, principalmente nas idades jovens. 
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ACES Almada-Seixal 

O Agrupamento de Centros de Saúde de Almada-Seixal (ACES Almada-Seixal) é a 

instituição do Serviço Nacional de Saúde prestadora de Cuidados de Saúde Primários à 

população alvo do Plano Local de Saúde de Almada-Seixal 2013-2016. 

Nascido em finais de 2012 da junção do ACES de Almada e do ACES Seixal-

Sesimbra (vertente do Seixal), o ACES Almada-Seixal é constituído por 19 unidades 

funcionais prestadoras de cuidados de medicina geral e familiar, das quais 13 Unidades 

de Saúde Familiar (USF) e 6 Unidades de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP) 

(quadro 15). Na prestação de cuidados de saúde, destacam-se, também, o Centro de 

Diagnóstico Pneumológico (CDP), a Unidade de Recursos Assistenciais Partilhados 

(URAP) e a Unidade de Saúde Pública (USP) abrangendo os dois concelhos, e as duas 

Unidades de Cuidados na Comunidade (UCC), cada uma delas com abrangência 

concelhia (quadro 15). 

Quadro 15. Órgãos de administração e fiscalização, unidades funcionais e outros 
serviços, ACES Almada-Seixal, 2014 

Órgãos de administração e fiscalização, unidades funcionais e outros serviços 

Órgãos de administração e 
fiscalização 

Director Executivo 

Conselho Clínico e de Saúde (5 elementos) 

Conselho Executivo (em fase de constituição) 

 

Unidade de Apoio à Gestão (UAG) 

Gabinete do Cidadão 

 

Centro de Diagnóstico Pneumológico (CDP) 

Unidade de Recursos Assistenciais Partilhados (URAP) 

Unidade de Saúde Pública (USP) 

Unidades de Cuidados na Comunidade (2) (UCC) 

Unidades de Cuidados de Saúde Personalizados (6) (UCSP) 

Unidades de Saúde Familiar (13) (USF) 

 

Atendimento Complementar de fim-de-semana (Almada; Seixal) 

Núcleo de Formação e Investigação (NFI) 

Serviço de Gestão do Risco (SGR) 

Fonte: Unidade de Saúde Pública/ACES Almada-Seixal, 2014 

 

Nas 19 unidades funcionais prestadoras de cuidados de medicina geral e familiar, à 

data de 31 de Dezembro de 2013 encontravam-se inscritos 358.649 utentes.  

No quadro 16 apresenta-se o número de inscritos por freguesia de residência, em 

31 de Dezembro de 2013. No anexo 5 podem consultar-se estes dados distribuídos, 

também, por unidade funcional. Neste anexo é, ainda, discriminada a freguesia de 

residência com maior número de inscritos por USF ou UCSP. 
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Quadro 16. Número de inscritos por freguesia e por concelho de residência, ACES Almada-Seixal, 
31 Dezembro 2013 

Concelho Freguesia de residência 
Nº de 

inscritos 
Total de 
inscritos 

Almada 

Almada 22.132 

185.665 

Cacilhas 5.124 

Caparica 22.180 

Charneca da Caparica 28.878 

Costa da Caparica 13.541 

Cova da Piedade 22.215 

Feijó 19.745 

Laranjeiro 20.641 

Pragal 7.564 

Sobreda 13.976 

Trafaria 5.503 

União freguesias de Almada, Cova da Piedade, Pragal e Cacilhas 650 

União freguesias de Caparica e Trafaria 205 

União freguesias de Charneca e Sobreda 516 

União freguesias de Laranjeiro e Feijó 973 

Outros 1.822 

Seixal 

Aldeia de Paio Pires 12.863 

172.978 

Amora 53.752 

Arrentela 30.196 

Corroios 48.197 

Fernão Ferro 16.320 

Seixal 6.906 

União das freguesias do Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio Pires 515 

Outros 4.229 

 Desconhecida                      6 

 ACES Almada-Seixal 358.649 
Fonte: Unidade de Saúde Pública/ACES Almada-Seixal (dados: SIARS/ARSLVT), 2014 

 

Em 31 de Dezembro de 2013, dos 358.649 utentes inscritos no ACES Almada-

Seixal, 18,8% (67.306 utentes) não tinham médico de família por motivos não opcionais 

(quadro 17). A proporção de utentes sem médico de família era superior na média de 

inscritos nas unidades do concelho de Almada (cerca de 20%) relativamente à 

observada no concelho do Seixal. Em algumas das Unidades de Cuidados de Saúde 

Personalizados a proporção de utentes sem médico assumiu valores particularmente 

elevados, aproximando-se ou mesmo ultrapassando os 50% de todos os inscritos 

(quadro 17). 

Durante o ano 2014, a UCSP Seixal foi desactivada, tendo os seus utentes inscritos 

transitado para outras unidades funcionais, e as UCSP Francisco Xavier Noronha e 

Rainha D. Leonor foram agregadas, dando origem a uma nova UCSP que optou por 

manter a designação de UCSP Rainha D. Leonor. 
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Quadro 17. Inscritos com e sem médico de família, por unidade funcional, ACES Almada-Seixal, 31 Dezembro 
2013 

Concelho Unidade Funcional  

Inscritos 

Nº total  
Com 

médico 
família (%) 

Sem médico 
família sem 

ser por 
opção (%) 

Sem Médico 
Família por 
opção (%) 

Não 
frequentadores 

há mais de 5 
anos (%) 

Almada 

UCSP Charneca de Caparica 25.576 52,90 46,60 0,47 0,00 

UCSP Costa e Trafaria 19.586 48,66 49,83 1,51 0,00 
UCSP Santo António do 
Laranjeiro 26.602 64,16 34,71 1,12 0,00 
UCSP Francisco Xavier 
Noronha 15.076 77,59 21,28 1,13 0,00 

UCSP Rainha D. Leonor 17.554 78,55 21,03 0,42 0,00 

Monte de Caparica reforço 85 0,00 97,65 2,35 0,00 

USF Cova da Piedade 18.844 100,00 0,00 0,00 0,00 

USF Feijó 15.489 99,55 0,00 0,01 0,45 

USF Monte Caparica 23.509 100,00 0,00 0,00 0,00 

USF S. João Pragal 14.195 99,99 0,00 0,01 0,00 

USF Sobreda 15.065 99,98 0,00 0,00 0,02 

Total Almada 191.581 79,68% 19,78% 0,50% 0,04% 

Seixal 

UCSP Amora 21.226 33,50 65,54 0,96 0,00 

UCSP Corroios 30.279 54,24 45,42 0,34 0,00 

UCSP Seixal 1.911 7,33 90,89 1,78 0,00 

USF Amora Saudável 19.824 100,00 0,00 0,00 0,00 

USF CSI-Seixal 15.734 99,46 0,00 0,01 0,53 

USF Cuidar Saúde 13.698 98,90 0,00 0,00 1,10 

USF FF Mais 13.006 99,58 0,00 0,00 0,42 

USF Pinhal de Frades 9.246 79,19 0,00 0,00 20,81 

USF Rosinha 13.069 99,99 0,00 0,00 0,01 

USF Servir Saúde 14.388 99,95 0,00 0,00 0,05 

USF Torre 14.687 98,93 0,00 0,01 1,06 

Total Seixal 167.068 80,77% 17,60% 0,21% 1,42% 

 ACES ALMADA-SEIXAL 358.649 80,19% 18,77% 0,36% 0,68% 
Fonte: Unidade de Saúde Pública/ACES Almada-Seixal (dados: SIARS/ARSLVT), 2014 

 

Durante o ano 2013, o número de utilizadores de consultas nas USF e UCSP do 

ACES Almada-Seixal foi de 229.584, traduzindo uma utilização global média de 58,4%.  

Nas USF a utilização global de consultas variou entre 63,2% e 74,2%, enquanto nas 

UCSP este indicador variou entre 29,9% e 54,3% (quadro 18). 
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Quadro 18. Utilização global de consultas (%) por unidades funcionais, 
ACES Almada-Seixal, 2013 

Unidade funcional 
Nº de 

utilizadores 
Utilização global de 

consultas (%) 

UCSP Amora 10.698 40,5 

UCSP Charneca da Caparica 13.820 47,7 

UCSP Corroios 13.000 36,3 

UCSP Costa da Caparica 5.328 29,9 

UCSP Costa e Trafaria 8.332 41,8 

UCSP Francisco Xavier Noronha 9.865 54,3 

UCSP Laranjeiro 6.248 36,2 

UCSP Rainha D. Leonor 10.144 48,5 

UCSP Santo António do Laranjeiro 11.286 41,8 

UCSP Santo António 4.735 32,8 

UCSP Trafaria 2.273 33,9 

USF Amora Saudável 14.465 66,9 

USF Cova da Piedade 12.642 63,6 

USF CSI-Seixal 11.179 67,4 

USF Cuidar Saúde 10.180 64,2 

USF Feijó 11.122 65,1 

USF FF Mais 9.996 74,2 

USF Monte Caparica 16.500 64,9 

USF Pinhal de Frades 6.808 70,0 

USF Rosinha 9.405 64,1 

USF S. João Pragal 10.340 66,7 

USF Servir Saúde 11.078 70,5 

USF Sobreda 10.310 63,2 

USF Torre da Marinha 10.865 67,8 
Fonte: Unidade de Saúde Pública/ACES Almada-Seixal (dados: SIARS/ARSLVT), 2014 
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Problemas de saúde, necessidades de saúde e grupos populacionais prioritários 

Problemas de saúde 

Com base na descrição e análise quantitativa do estado de saúde da população 

residente na área de influência do ACES Almada-Seixal, e após a aplicação dos critérios de 

priorização seleccionados (definidos no capítulo da Metodologia), foram identificados os 

12 principais problemas de saúde, que se apresentam, por ordem de prioridade 

decrescente para a intervenção, no quadro 19. 

Quadro 19. Doze problemas de saúde priorizados, área de influência 
do ACES Almada-Seixal, 2014 

Ordem de 
prioridade 

Problemas de saúde prioritários 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

Doença isquémica cardíaca 

Doenças cerebrovasculares 

Diabetes mellitus 

Tumor maligno da mama feminina 

SIDA / Infecção VIH 

Tuberculose 

Pneumonia 

Tumor maligno do cólon e recto 

Tumor maligno da traqueia, brônquios e 
pulmão 

Doença pulmonar obstrutiva crónica 

Tumor maligno do estômago 

Doença crónica do fígado e cirrose 

Fonte: Unidade de Saúde Pública/ACES Almada-Seixal, 2014 

Atendendo à insuficiência de dados de morbilidade disponíveis e às técnicas de 

priorização seleccionadas, é de admitir a inclusão prioritária de problemas de saúde de 

maior risco de morrer, relegando os de elevado risco de adoecer embora de menor 

risco de morrer. Neste contexto, e a partir dos dados de morbilidade hospitalar, admite-

se que patologias incluídas no grupo das perturbações mentais e do comportamento 

ocupem lugar de relevo entre as entidades nosológicas de maior relevância em Almada 

e Seixal, embora não identificadas com a metodologia que utilizámos pela reduzida 

sensibilidade das técnicas de priorização escolhidas. 
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Necessidades de saúde 

A análise das necessidades técnicas de saúde e das necessidades de saúde 

percepcionadas e expressas pelos parceiros externos da comunidade, do sector público 

e privado, de dentro e fora do sector da saúde, permitiu a identificação das 

necessidades de saúde prioritárias, as quais se encontram indicadas no quadro 20.  

Não tendo sido possível por razões técnicas quantificar as necessidades de saúde 

priorizadas, optou-se por caracterizá-las na sua forma qualitativa. 

Quadro 20. Necessidades técnicas de saúde e necessidades de saúde 
percepcionadas e expressas pelos parceiros externos da comunidade, área de 
influência do ACES Almada-Seixal, 2014 

Necessidades de saúde  

Âmbito da mortalidade e morbilidade 

Menor risco de morte, doença e/ou de complicações e incapacidades por: 

Doença isquémica cardíaca 

Doenças cerebrovasculares 

Patologias do foro mental e do comportamento 

Diabetes mellitus 

Tumor maligno da mama feminina 

SIDA / Infecção VIH 

Tuberculose 

Pneumonia 

Tumor maligno do cólon e recto 

Tumor maligno da traqueia, brônquios e pulmão 

Doença pulmonar obstrutiva crónica 

Tumor maligno do estômago 

Doença crónica do fígado e cirrose 

Âmbito dos factores determinantes da saúde 

Menor prevalência de hipertensão arterial 

Menos prevalência de obesidade 

Menor consumo de tabaco 

Menor consumo de bebidas alcoólicas 

Menor inactividade física 

Menor uso de internet (crianças, adolescentes e jovens) 

Maior acessibilidade à prestação de cuidados de saúde  

Fonte: Unidade de Saúde Pública/ACES Almada-Seixal, 2014 

De acordo com o critério “potencial de risco elevado”, foram ainda identificadas 

necessidades de serviço associadas a problemas de saúde à data de baixa magnitude, 

mas de elevado risco para a saúde da população em situação de desmobilização da 
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intervenção (quadro 21). Trata-se de problemas de saúde em tempos de elevada 

magnitude, transcendência social e vulnerabilidade técnica, e que hoje se encontram 

minimizados nos concelhos de Almada e do Seixal em função da implementação 

sistemática e de longa duração de estratégias de intervenção altamente efectivas. 

Quadro 21. Necessidades de serviço associadas a patologias identificadas com base 
no critério “potencial de risco elevado”, área de influência do ACES Almada-Seixal, 
2014 

Necessidades de serviço adequadas à: 

Manutenção do baixo risco de morte e de doença por: 

Doenças associadas à gravidez, parto e puerpério  

Afecções no período perinatal 

Doenças evitáveis pela vacinação 

Toxinfecções alimentares 

Doenças de transmissão hídrica 

Fonte: Unidade de Saúde Pública/ACES Almada-Seixal, 2014 

No anexo 6 constam outros problemas ou factores determinantes da saúde 

sugeridos pelos parceiros externos que colaboraram na determinação das necessidades 

de saúde neste âmbito. 

Grupos populacionais prioritários 

A análise do estado de saúde da população evidenciou o elevado risco de morte 

prematura da população masculina residente no concelho de Almada, designadamente 

associada à doença isquémica cardíaca. 

 A consulta externa possibilitou, também, a identificação de grupos populacionais 

particularmente vulneráveis, designadamente: 

 Crianças, adolescentes e jovens 

 Em geral 

 Institucionalizados em lares 

 Idosos 

 Em geral 

 Institucionalizados em lares 

 Comunidades de exclusão social. 
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Necessidades de Investigação 

A elaboração do diagnóstico da situação de saúde permitiu identificar 

necessidades de investigação prioritárias para a actualização do diagnóstico da situação 

de saúde da população da área de influência do ACES Almada-Seixal (quadro 22).  

 

Quadro 22. Necessidades de investigação prioritárias, área de influência do ACES Almada-
Seixal, 2014 

Necessidades de investigação  

Prevalência e caracterização dos determinantes comportamentais de risco para a saúde 

Prevalência e caracterização dos determinantes comportamentais protectores da saúde 

Determinantes associados à doença isquémica cardíaca  

Mortalidade por causas específicas de morte 

Mortalidade prematura  

Mortalidade evitável 

Morbilidade nos utilizadores dos Cuidados de Saúde Primários 

Morbilidade hospitalar 

Fonte: Unidade de Saúde Pública/ACES Almada-Seixal, 2014 
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ESTRATÉGIAS DE SAÚDE 

Com base nas necessidades de saúde prioritárias, seleccionaram-se as estratégias de 

maior probabilidade de sucesso na redução do risco de doença, morte, complicações, 

incapacidade e sofrimento associados, tendo em conta as orientações estratégicas para a 

saúde de foro internacional 7 , nacional 8  e regional 9 . Foram tidas, também, em 

consideração as estratégias de saúde já em curso, operacionalizadas através das 

instituições e serviços prestadores de cuidados de saúde.   

As macroestratégias adequadas à satisfação das principais necessidades de saúde na 

área de influência do ACES Almada-Seixal podem resumir-se nas estratégias major 

enunciadas como objectivos estratégicos no documento “Health 2020: a European policy 

framework supporting action across government and society for health and well-being”10, 

(OMS, 2013): 

 Melhorar a saúde para todos e reduzir as desigualdades em saúde; 

 Melhorar a liderança e a governação participativa para a saúde. 

Especificamente, foram seleccionadas estratégias de prevenção primária, secundária e 

terciária, dirigidas a grupos populacionais específicos, a ambientes específicos e ao 

indivíduo, saudável ou doente, nos vários ciclos da vida.  

Procurou-se, ainda, seleccionar as estratégias de intervenção que potenciam o reforço 

e/ou o estabelecimento de parcerias com as diversas instituições da comunidade, e o 

envolvimento dos vários sectores da sociedade com responsabilidades, directas ou 

indirectas, na redução dos determinantes de risco para a saúde e no favorecimento dos 

determinantes de protecção.  

Nos quadros 23 e 24 apresentam-se as estratégias de saúde seleccionadas no contexto 

do Plano Local de Saúde de Almada-Seixal 2013-2016. 

Como se pode observar, para todos os problemas de saúde priorizados no PLSAS 2013-

2016 o potencial de prevenção e controlo é função da combinação de estratégias de 

prevenção primária, secundária e terciária. Por outro lado, todas as estratégias 

seleccionadas são potencialmente efectivas em vários problemas e determinantes de 

saúde (quadro 24), admitindo-se, assim, pela sua implementação, ganhos não só de 

efectividade, mas também de eficiência.   

 

 

 

 

                                                 
7 World Health Organization (WHO). Regional Office for Europe. Health 2020: a European policy framework supporting action across 
government and society for health and well-being. Copenhaga: WHO; 2013.   
8 Direcção-Geral da Saúde (DGS). Plano Nacional de Saúde 2012-2016. Lisboa: DGS; 2012. 
9 Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, IP (ARSLVT, IP). Plano Regional de Saúde 2013-2016 – um processo em 
permanente construção. Lisboa: ARSLVT, IP; 2013. 
10 World Health Organization (WHO). Regional Office for Europe. Health 2020: a European policy framework supporting action across 
government and society for health and well-being. Copenhagen: WHO; 2013.   
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Quadro 23. Estratégias de saúde seleccionadas no Plano Local de Saúde 2013-2016, área de 
influência do ACES Almada-Seixal, 2014 

Estratégias de saúde 

Promoção da saúde 

 Aumento da literacia em saúde, com vista à capacitação para a adopção de 
comportamentos protectores da saúde e evicção de comportamentos de risco 

 Informação e educação para a saúde em grupos populacionais específicos 

Intervenções multidisciplinares e integradas dirigidas a comunidades específicas  

Protecção da saúde 

 Vacinação 

 Vigilância epidemiológica dos riscos ambientais 

 Intervenção atempada na prevenção e controlo dos riscos ambientais 

 Vigilância e investigação epidemiológica das doenças transmissíveis  

 Intervenção atempada na prevenção e controlo das doenças transmissíveis 

Diagnóstico e tratamento precoces 

 Rastreio 

 Consultas de vigilância de saúde em todas as fases do ciclo da vida familiar 

Prevenção e controlo da doença e suas complicações, da incapacidade e do 
sofrimento 

 Prestação de cuidados de saúde multidisciplinares e integrados  

 Referenciação atempada e célere entre níveis de prestação de cuidados  

 Prestação de cuidados de saúde no domicílio 

 Cuidados continuados 

 Cuidados paliativos 

Fonte: Unidade de Saúde Pública/ACES Almada-Seixal, 2014 
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Quadro 24. Estratégias de saúde com potencial para a mudança, por problemas de saúde e determinantes, área de influência do ACES Almada-Seixal, 2014 

Estratégias 
Problemas de saúde Determinantes da saúde 

DC
FC 

DCV DIC DM DPOC PMC 
PN
EU 

SIDA/ 
VIH 

TB 
TM
CR 

TME TMMF 
TMT
BP 

APP DEV 
DG
PP 

DTH TA 
CA CT HTA IF OBE 

Aumento da literacia em saúde                        

Informação e educação para a 
saúde 

                       

Intervenções multidisciplinares e 
integradas  

                       

Vacinação                        

Vigilância epidemiológica dos 
riscos ambientais 

                       

Intervenção atempada na 
prevenção e controlo dos riscos 
ambientais 

                       

Vigilância e investigação 
epidemiológica das doenças 
transmissíveis  

                       

Intervenção atempada na 
prevenção e controlo das DT 

                       

Rastreios                        

Consultas de vigilância de saúde 
no ciclo da vida familiar 

                       

Prestação de cuidados de saúde 
multidisciplinares e integrados  

                       

Referenciação atempada e célere 
entre níveis de prestação de 
cuidados  

                       

Prestação de cuidados de saúde 
no domicílio 

                       

Cuidados continuados                        

Cuidados paliativos                        

Legenda: DCFC – doença crónica do fígado e cirrose; DCV – doenças cerebrovasculares; DIC – Doença isquémica cardíaca; DM – diabetes mellitus; DPOC – doença pulmonar obstrutiva crónica; PMC – perturbações mentais e do 
comportamento; PNEU – pneumonia; SIDA/VIH – síndroma de imunodeficiência humana adquirida / infecção pelo vírus de imunodeficiência humana; TB – tuberculose pulmonar; TMCR – tumor maligno do cólon e recto; TME 

– tumor maligno do estomago; TMMF – tumor maligno da mama feminina; TMTBP – tumor maligno da traqueia, brônquios e pulmão; APP – afecções no período perinatal; DEV - doenças evitáveis pela vacinação; DGPP – 
doenças associadas à gravidez, parto e puerpério; DTH – doenças de transmissão hídrica; TA – toxinfecções alimentares; CA – consumo de álcool; CT – consumo de tabaco; HTA – hipertensão arterial; IF – inactividade física; 

OBE – obesidade; DT – doenças transmissíveis 
Fonte: Unidade de Saúde Pública/ACES Almada-Seixal, 2014 



Plano Local de Saúde Almada-Seixal, 2013-2016                                                                                               61 

                                                                                        

OBJECTIVOS DE SAÚDE   

O estudo de avaliação prognóstica necessário à quantificação dos resultados 

esperados após a intervenção encontra-se ainda em desenvolvimento, o que limitou a 

aplicação do método de fixação dos objectivos de saúde previamente escolhido em todas 

as situações.  

Assim, para os problemas de saúde ainda em estudo, optou-se por adaptar, à 

realidade local, os objectivos de saúde fixados para a Região de Saúde de Lisboa e Vale do 

Tejo. Nestes casos, a formulação apresentada é provisória, admitindo-se complementar 

este capítulo logo que possível, sob a forma de um documento adicional, onde constarão 

os objectivos de saúde adequadamente quantificados. 

 

Os quadros 25 e 26 apresentam os objectivos de saúde fixados para 2016. 

  

Quadro 25. Objectivos de saúde fixados para 2016, área de influência do ACES Almada-Seixal, 
2014 (formulação provisória; ano de referência: 2009) 

Objectivos de saúde (1) 

Reduzir em 40% a taxa bruta de mortalidade por doença isquémica cardíaca na 
população de idade inferior a 65 anos  

Reduzir em 50% a taxa bruta de mortalidade por doenças cerebrovasculares na 
população de idade inferior a 65 anos  

Reduzir em 20% a taxa de internamento por hipertensão arterial na população de idade 
inferior a 70 anos  

Reduzir em 60% a taxa bruta de anos de vida potenciais perdidos por diabetes mellitus 
na população de idade inferior a 70 anos  

Reduzir em 35% a taxa bruta de mortalidade por tumor maligno da mama feminina na 
população de idade inferior a 65 anos  

Reduzir em 15% a taxa bruta de mortalidade por tumor maligno do cólon e recto na 
população de idade inferior a 65 anos  

Reduzir em 5% a taxa bruta de anos de vida potenciais perdidos por tumor maligno da 
traqueia, brônquios e pulmão na população de idade inferior a 70 anos  

Reduzir em 50% a taxa bruta de mortalidade por SIDA na população de idade inferior a 
65 anos  

Reduzir em 40% a taxa bruta de anos de vida potenciais perdidos por pneumonia na 
população de idade inferior a 70 anos  

Reduzir em 10% a taxa bruta de mortalidade por doenças atribuíveis ao álcool na 
população de idade inferior a 65 anos  

Fonte: Unidade de Saúde Pública/ACES Almada-Seixal, 2014 
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Quadro 26. Objectivos de saúde fixados para 2016, área de influência do ACES Almada-Seixal, 
2014 

Objectivos de saúde (2) 

Garantir o sucesso terapêutico em pelo menos 85% dos casos de tuberculose 
notificados 

Reduzir para menos de 3% o abandono da terapêutica antimicrobiana específica nos 
doentes com tuberculose 

Assegurar a taxa de mortalidade neonatal inferior ou igual ao valor observado no último 
quinquénio disponível em cada um dos concelhos (Almada: 1,3%o; Seixal: 2,0%o) 

Assegurar a taxa de mortalidade infantil inferior ou igual ao valor observado no último 
quinquénio disponível em cada um dos concelhos (Almada: 2,2%o; Seixal: 2,5%o) 

Manter o valor tendencialmente nulo do número de casos de morte materna  

Manter o valor tendencialmente nulo do número de casos de tétano neonatal 

Manter o valor nulo do número de casos de poliomielite autóctone 

Aumentar a proporção de crianças e jovens com o PNV cumprido para 98%, nas coortes 
que completam 12 meses, 24 meses, 7 anos e 14 anos no ano em avaliação 

Aumentar a proporção de adultos da coorte dos 65 anos com a vacina Td actualizada 
para 70%  

Assegurar o valor mínimo de 95% do indicador de água segura. 

Fonte: Unidade de Saúde Pública/ACES Almada-Seixal, 2014 
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RECOMENDAÇÕES PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO LOCAL DE SAÚDE 

Tratando-se de um plano não-operativo, a implementação do Plano Local de Saúde 

Almada-Seixal 2013-2016 depende directamente da sua utilização enquanto 

instrumento estratégico que esteja na base e justifique, interna ou externamente, o 

planeamento táctico e operativo da saúde.  

Internamente, o PLSAS 2013-2016 deverá basear a elaboração e a avaliação do 

impacto dos planos de actividades das unidades funcionais do ACES Almada-Seixal, e 

do plano de desempenho do ACES. O desenho dos programas de saúde deverá, 

também, apoiar-se no diagnóstico da situação de saúde e ser orientado pelas 

estratégias de saúde seleccionadas, pelo que se recomenda que as orientações 

estratégicas dos programas de saúde já em curso no ACES Almada-Seixal sejam, tanto 

quanto possível, revistas à luz do preconizado no PLSAS 2013-2016. Por outro lado, a 

contratualização enquanto processo no âmbito da negociação de objectivos de 

desempenho, acesso e qualidade, com base nas necessidades de saúde da população, 

beneficia da utilização do Plano Local de Saúde enquanto documento orientador das 

prioridades de saúde ao nível local. Recomenda-se, pois, que a orientação do processo 

negocial da contratualização interna com as unidades funcionais do ACES Almada-

Seixal se apoie no PLSAS 2013-2016, assim como a elaboração do contrato-programa 

do ACES, a negociar com a ARSLVT em sede de contratualização externa. 

Externamente ao ACES Almada-Seixal, a implementação do Plano passará pela acção 

concertada de todos os parceiros externos, coerente com a missão específica de cada 

um, mas apoiada nas estratégias de saúde seleccionadas, apoiada em parcerias 

reforçadas e orientada para resultados. Esta recomendação aplica-se aos parceiros do 

sector da saúde e externos à saúde, sejam entidades públicas ou privadas.  

Na lógica de planeamento estratégico centrado nas necessidades de saúde locais, a 

implementação do Plano Local de Saúde de Almada-Seixal decorrerá, ainda, da 

contribuição para a actualização das estratégias regionais de saúde, ao nível da ARSLVT. 

A comunicação efectiva do PLSAS é crucial para a sua implementação, pelo que se 

recomenda a elaboração e operacionalização atempada de um plano de comunicação 

constituído por duas componentes: a) dirigida aos profissionais do ACES e da ARSLVT; 

b) dirigida aos parceiros externos.  

No que respeita ao reforço de parcerias com as entidades externas, recomenda-se a 

sua auscultação imediata quanto à disponibilidade e oportunidade para intervir no 

âmbito das estratégias seleccionadas e dos programas e projectos de saúde à data em 

curso no ACES Almada-Seixal. 

Recomenda-se, também, que seja incentivada e dada prioridade à realização de 

projectos de investigação que satisfaçam as necessidades de investigação identificadas 

(quadro 22). 
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PLANO DE MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO 

Os objectivos de avaliação do Plano Local de Saúde Almada-Seixal 2013-2016 são de 

dois tipos: a) medir e explicar o grau de cumprimento dos objectivos de saúde; b) 

analisar o grau de utilização do PLSAS 2013-2016 no planeamento táctico e operativo 

do ACES Almada-Seixal. A abordagem avaliativa será multi-metodológica, incluindo 

componentes quantitativos e qualitativos. Prevê-se três momentos de avaliação, no 

primeiro semestre de cada ano, entre 2015 e 2017. 

No que se refere à medição e explicação do grau de cumprimento dos objectivos de 

saúde, prevê-se a quantificação dos desvios entre os resultados observados e os 

esperados, e a sua explicação pela procura dos factores responsáveis. Neste contexto, 

foi definido um indicador de avaliação para cada objectivo. O quadro 27 apresenta os 

indicadores de avaliação seleccionados e, para cada um, a respectiva fórmula de 

cálculo, fonte de dados, último valor disponível e resultado esperado em 2016 

(quantificação do objectivo). Os objectivos de saúde serão avaliados anualmente, nas 

avaliações intercalares do PLSAS de 2014 e 2015, e na avaliação final, respeitante a 

2016. As avaliações intercalares decorrerão no primeiro trimestre do ano seguinte ao 

ano em avaliação e a avaliação final no primeiro trimestre de 2017. Para cada objectivo, 

será utilizado como resultado o último valor observado disponível. Para cada objectivo, 

o desvio entre o resultado observado e o resultado esperado será quantificado 

proporcionalmente, e analisado com a finalidade de identificar os factores que o 

determinaram.  

Para além dos indicadores de avaliação, o quadro 27 apresenta indicadores de 

monitorização. 

A avaliação do grau de utilização do PLSAS 2013-2016 no planeamento táctico e 

operativo do ACES Almada-Seixal será efectuada anualmente através de métodos 

qualitativos. Prevê-se a utilização de entrevistas a informadores-chave do ACES – 

incluindo os elementos dos Órgãos de Administração e Fiscalização, e os 

coordenadores e outros responsáveis das unidades funcionais e outros serviços – e a 

análise de fontes documentais. A avaliação intercalar deste componente avaliativo 

decorrerá até ao final do primeiro semestre do ano seguinte ao ano em avaliação e a 

avaliação final durante o primeiro semestre de 2017. 

Em cada momento avaliativo será efectuado um relatório de avaliação, que será 

comunicado a todos os responsáveis do ACES Almada-Seixal e aos parceiros externos 

na comunidade. 

Prevê-se a entrega do relatório final de avaliação do PLSAS 2013-2017 no segundo 

semestre de 2017. 
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Quadro 27. Indicadores de monitorização e de avaliação do Plano Local de Saúde de Almada-Seixal 2013-2016, área de influência do ACES Almada-Seixal, 2014 (1/3) 

Indicadores de monitorização e avaliação Fonte de 
dados 

Último resultado 
disponível 

Resultado 
esperado em 

2016 

Resultados observados Variação (%) 
último valor 

disponível e 2016 Nome Fórmula de cálculo Ano Valor 2014 2015 2016 

Taxa bruta de mortalidade por doença 
isquémica cardíaca abaixo dos 65 anos (%ooo) 

nº de óbitos por doença isquémica cardíaca 
< 65 anos / população média < 65 anos x 
100000 

INE, IP 2009 
(à data não 
disponível) 

(à data não 
disponível)     

Taxa bruta de mortalidade por doenças 
cerebrovasculares abaixo dos 65 anos (%ooo) 

nº de óbitos por doenças cerebrovasculares 
< 65 anos / população média < 65 anos x 
100000 

INE, IP 2009 
(à data não 
disponível) 

(à data não 
disponível)     

Taxa bruta de mortalidade por doenças do 
aparelho circulatório (%o) 

nº de óbitos por doenças do aparelho 
circulatório / população média x 1000 

INE, IP 2012 
Almada: 3,6 

Seixal: 2,4 
[nota: Indicador de 
monitorização]     

Taxa de internamento por HTA abaixo dos 70 
anos (%ooo) 

nº de episódios de internamento por HTA < 
70 anos / população média < 70 anos x 
100000 

GDH/ 
HGO 

2009 
(à data não 
disponível) 

(à data não 
disponível)     

Percentagem de hipertensos com uma 
medição de tensão arterial em cada semestre 
(%) 

nº de doentes hipertensos com uma 
medição de tensão arterial em cada 
semestre / nº de doentes hipertensos x 100 

SIARS/ 
ARSLVT 

2013 64 
[nota: Indicador de 
monitorização]     

Taxa bruta de anos de vida potenciais 
perdidos (AVPP) por diabetes mellitus abaixo 
dos 70 anos (%ooo) 

∑ (nº de óbitos por diabetes mellitus no 
grupo etário × nº de anos de vida entre a 
idade média do grupo etário em que 
ocorreu o óbito e os 70 anos) / população 
média <70 anos x 100000 

INE, IP 2009 
(à data não 
disponível) 

(à data não 
disponível)     

Percentagem de doentes com diabetes 
mellitus com um exame pés realizado no ano 
(%) 

nº de doentes com diabetes mellitus com 
um exame aos pés realizado no último ano / 
nº de doentes com diabetes mellitus x 100 

SIARS/ 
ARSLVT 

2013 71 
[nota: Indicador de 
monitorização]     

Percentagem de doentes com diabetes 
mellitus com uma medição de HgA1c sérica 
por semestre (%) 

nº de doentes com diabetes mellitus com 
uma medição de HgA1c sérica por 
semestre/ nº de doentes com diabetes 
mellitus x 100 

SIARS/ 
ARSLVT 

2013 62 
[nota: Indicador de 
monitorização]     

Taxa bruta de mortalidade por tumor maligno 
da mama feminina abaixo dos 65 anos (%ooo) 

nº de óbitos por tumor maligno da mama 
feminina < 65 anos / população feminina 
média < 65 anos x 100000 

INE, IP 2009 
(à data não 
disponível) 

(à data não 
disponível)     

Taxa bruta de mortalidade por tumor maligno 
do cólon e recto abaixo dos 65 anos (%ooo) 

nº de óbitos por tumor maligno do cólon e 
recto < 65 anos / população média < 65 
anos x 100000 

INE, IP 2009 
(à data não 
disponível) 

(à data não 
disponível)     

Taxa bruta de anos de vida potenciais 
perdidos (AVPP) por tumor maligno da 
traqueia, brônquios e pulmão abaixo dos 70 
anos (%ooo) 

∑ (nº de óbitos por tumor maligno da 
traqueia, brônquios e pulmão no grupo 
etário × nº de anos de vida entre a idade 
média do grupo etário em que ocorreu o 
óbito e os 70 anos) / população média <70 
anos x 100000 

INE, IP 2009 
(à data não 
disponível) 

(à data não 
disponível)     
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Quadro 27. Indicadores de monitorização e de avaliação do Plano Local de Saúde de Almada-Seixal 2013-2016, área de influência do ACES Almada-Seixal, 2014 (2/3) 

Indicadores de monitorização e avaliação Fonte de 
dados 

Último resultado 
disponível 

Resultado 
esperado em 

2016 

Resultados observados Variação (%) 
último valor 

disponível e 2016 Nome Fórmula de cálculo Ano Valor 2014 2015 2016 

Taxa de mortalidade por tumores malignos 
(%o) 

nº de óbitos por tumores malignos / 
população média x 1000 

INE, IP 2012 
Almada: 2,9 

Seixal: 2,0 
[nota: Indicador de 

monitorização]     

Percentagem utentes [50; 75[ anos com 
colonoscopia ou pesquisa de sangue oculto 
nas fezes (%) 

nº de utentes [50;75[anos com 
colonoscopia ou pesquisa de sangue 
oculto nas fezes / nº de utentes [50;75 
anos[ inscritos x 100 

SIARS/ 
ARSLVT 2013 

2013 29 
[nota: Indicador de 

monitorização]     

Percentagem de mulheres [50; 70[ anos, com 
mamografia (cada 2 anos) (%) 

nº de mulheres [50;70[anos com 
mamografia (cada 2 anos)/ nº de 
mulheres [50;70 anos[ inscritas x 100 

SIARS/ 
ARSLVT 

2013 50 
[nota: Indicador de 

monitorização]     

Percentagem de mulheres [25; 64[ anos, com 
colpocitologia (%) 
 

nº de mulheres [25;64[ anos com 
colpocitologia / nº de mulheres [25;64 
anos[ inscritas x 100 

SIARS/ 
ARSLVT 

2013 40 
[nota: Indicador de 

monitorização]     

Taxa bruta de mortalidade por SIDA abaixo 
dos 65 anos (%ooo) 

nº de óbitos por SIDA < 65 anos / 
população média < 65 anos x 100000 

INE, IP 2009 
(à data não 
disponível) 

(à data não 
disponível)     

Taxa de incidência de SIDA (%ooo) 
nº novos casos de SIDA / população 
residente x 100000 

INSA, IP 2012 5,1 
[nota: Indicador de 

monitorização]     

Percentagem de doentes com tuberculose 
pulmonar com sucesso terapêutico (%) 

nº casos de tuberculose pulmonar (TB) 
curados ou com tratamento completado 
/ nº total de casos com TB x 100 

SVIG-TB/ 
ACES 

2013 
Almada: 88,2 

Seixal: 85,2 
85     

Percentagem de abandono da terapêutica 
antimicrobiana específica nos doentes com 
tuberculose (%) 

nº casos de tuberculose que 
interromperam o tratamento / nº total 
de casos com tuberculose x 100 

SVIG-TB/ 
ACES 

2013 5 3     

Taxa de incidência de tuberculose (%ooo) 
nº novos casos tuberculose / população 
residente x 100000 

SVIG-TB/ 
ACES 

2012 27,0 
[nota: Indicador de 

monitorização]     

Demora mediana de início de tratamento após 
a primeira consulta 

nº mediano de dias entre a data da 
primeira consulta em qualquer 
instituição de saúde e a de início do 
tratamento  

SVIG-TB/ 
ACES 

2013 10 
[nota: Indicador de 

monitorização]     

Demora mediana de início de tratamento após 
o início dos sintomas 

nº mediano de dias entre a data de início 
dos sintomas e a data de início do 
tratamento 

SVIG-TB/ 
ACES 

2013 40 
[nota: Indicador de 

monitorização]     

Taxa bruta de anos de vida potenciais 
perdidos (AVPP) por pneumonia abaixo dos 70 
anos (%ooo) 

∑ (nº de óbitos por pneumonia no grupo 
etário × nº de anos de vida entre a idade 
média do grupo etário em que ocorreu o 
óbito e os 70 anos) / população média <70 
anos x 100000 

INE, IP 2009 
(à data não 
disponível) 

(à data não 
disponível)     
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Quadro 27. Indicadores de monitorização e de avaliação do Plano Local de Saúde de Almada-Seixal 2013-2016, área de influência do ACES Almada-Seixal, 2014 (3/3) 

Indicadores de monitorização e avaliação Fonte de 
dados 

Último resultado 
disponível 

Resultado 
esperado em 

2016 

Resultados observados Variação (%) 
último valor 

disponível e 2016 Nome Fórmula de cálculo Ano Valor 2014 2015 2016 

Taxa bruta de mortalidade por doenças 
atribuíveis ao álcool abaixo dos 65 anos (%ooo) 

nº de óbitos por doenças atribuíveis ao 
álcool < 65 anos / população média < 65 
anos x 100000 

INE, IP 2009 
(à data não 
disponível) 

(à data não 
disponível)     

Número de casos de tétano neonatal nº casos tétano neonatal USP 2013 0 0     

Número de casos de poliomielite autóctone nº casos tétano neonatal USP 2013 0 0     

Percentagem de vacinados por coorte de 
nascimento (12 e 24 meses; 7 e 14 anos) (%) 

nº crianças que completaram 12 meses 
vacinadas de acordo com o PNV/ nº 
crianças que completaram 12 meses x 
100 

USP 2013 95,7 98     

nº crianças que completaram 24 meses 
vacinadas de acordo com o PNV/ nº 
crianças que completaram 24 meses x 
100 

USP 2013 97,3 98     

nº crianças que completaram 7 anos 
vacinadas de acordo com o PNV/ nº 
crianças que completaram 7 anos x 100 

USP 2013 96,2 98     

nº crianças que completaram 14 anos 
vacinadas de acordo com o PNV/ nº 
crianças que completaram 14 anos x 100 

USP 2013 93,9 98     

Percentagem de adultos com 65 anos 
vacinados com a vacina contra o tétano e 
difteria (%) 

nº adultos que completaram 65 anos 
vacinados com a vacina Td / nº adultos 
que completaram 65 anos x 100 

USP 2013 65,0 70     

Fonte: Unidade de Saúde Pública/ACES Almada-Seixal, 2014 
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ANEXOS 
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ANEXO 1 

 

Profissionais do ACES Almada-Seixal convidados para participar na 
priorização dos problemas de saúde 
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Anexo 1. Profissionais do ACES Almada-Seixal convidados para participar na priorização dos 
problemas de saúde 

Profissionais do ACES Almada-Seixal 

Director Executivo 

Presidente do Conselho Clínico e de Saúde 

Vogais do Conselho Clínico e de Saúde 

Responsáveis da Unidade de Apoio à Gestão 

Coordenadores das unidades funcionais (CDP, UCC, UCSP, URAP, USF e USP) 

Responsável do Gabinete do Cidadão 

Responsável do Serviço de Gestão do Risco 

Responsável do Núcleo de Formação e Investigação 

Responsáveis de Enfermagem das unidades funcionais 

Enfermeiras Chefe 

Médicos e Enfermeiros da USP 

Médicos internos da USP 

Técnicos de Saúde Ambiental  

Técnicos superiores alocados à URAP 

Outros gestores de Programas e Projectos de Saúde 

Legenda: ACES Almada-Seixal - Agrupamento de Centros de Saúde de Almada e Seixal; CDP - 
Centro de Diagnóstico Pneumológico; UCC - Unidade de Cuidados na Comunidade; UCSP - 
Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados; URAP - Unidade de Recursos Assistenciais 
Partilhados; USF - Unidades de Saúde Familiar; USP - Unidade de Saúde Pública  
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ANEXO 2 

 

Parceiros externos convidados para participar na determinação das 
necessidades de saúde 
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Anexo 2. Parceiros externos convidados para participar na determinação das necessidades de saúde 

Parceiros externos  

Associação Cabo-Verdiana do Seixal 

Associação de Paralisia Cerebral de Almada Seixal (APCAS) 

Câmara Municipal de Almada  

Câmara Municipal do Seixal - Divisão de Desenvolvimento em Saúde e Projecto Seixal Saudável 

Centro de Emprego de Almada 

Centro de Emprego do Seixal 

Centro de Formação Profissional do Seixal 

Centro Distrital de Segurança Social  

Comissão de Protecção de Crianças e Jovens do Concelho de Almada 

Comissão de Protecção de Crianças e Jovens do Concelho de Seixal 

Comissão de Utentes de Saúde do Concelho de Almada 

Comissão de Utentes de Saúde do Concelho do Seixal 

Comissão de Utentes de Saúde do Hospital Garcia de Orta 

Cooperativa de Solidariedade Social “Pelo Sonho é que Vamos” 

Cooperativa Nacional de Apoio a Deficientes (CNAD) – Delegação da Margem Sul 

Criar–T  Associação de Solidariedade 

Direcção Geral de Estabelecimentos Escolares – Direcção de Serviços RLVT 

Equipa Técnica Especializada de Tratamento de Almada 

Fundação AMI - Assistência Médica Internacional 

Grupo Concelhio de Idosos de Almada 

Grupo Concelhio para a Deficiência - Almada 

Grupo Concelhio para Intervenção na Toxicodependência - Almada 

Hospital Garcia da Orta 

Hospital Particular de Almada 

Instituto de Cardiologia Preventiva de Almada 

Junta de Freguesia da Amora 

Junta de Freguesia da Costa da Caparica 

Junta de Freguesia de Corroios 

Junta de Freguesia de Fernão-Ferro 

Núcleo de planeamento e Intervenção Sem-Abrigo do Concelho de Almada 

Núcleo Local de Inserção Social de Almada 

REDE Social — Concelho Local Acção Social do Seixal (CLASS) 

REDE Social — Concelho Local Acção Social de Almada (CLASA) 

Santa Casa da Misericórdia de Almada 

Santa Casa da Misericórdia de Seixal 

União das Associações de Reformados, Pensionistas e Idosos do Concelho do Seixal (ARIFA) 

União das Freguesias de Almada, Cova da Piedade, Pragal e Cacilhas 

União das Freguesias de Caparica e Trafaria 

União das Freguesias de Charneca da Caparica e Sobreda 

União das Freguesias de Laranjeiro e Feijó 

União das Freguesias de Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio Pires 

União Mulheres Alternativa Resposta (UMAR)  
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ANEXO 3 

 

População residente no concelho de Almada por grupos etários 
quinquenais e por sexo, em 2001 e 2011, e respectiva variação 

proporcional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plano Local de Saúde Almada-Seixal, 2013-2016                                                                                                                 74 

 

Anexo 3. População residente no concelho de Almada por grupos etários quinquenais e por sexo, 
em 2001 e 2011, e respectiva variação proporcional (%), Censos 2001 e 2011 

Grupos 
etários (anos) 

População residente 2001 População residente 2011 Variação 2001-2011 (%) 

HM H M HM H M HM H M 

Concelho de 
Almada 

160.825 77.815 83.010 174.030 82.496 91.534 8,2 6,0 10,3 

0 – 4 7.631 3.968 3.663 8.261 4.182 4.079 8,3 5,4 11,4 

5 – 9 7.260 3.803 3.457 8.479 4.425 4.054 16,8 16,4 17,3 

10 - 14 7.771 3.999 3.772 8.843 4.531 4.312 13,8 13,3 14,3 

15 - 19 9.308 4.692 4.616 8.599 4.431 4.168 -7,6 -5,6 -9,7 

20 - 24 12.347 6.304 6.043 9.068 4.579 4.489 -26,6 -27,4 -25,7 

25 - 29 12.739 6.498 6.241 10.282 5.017 5.265 -19,3 -22,8 -15,6 

30 - 34 11.138 5.546 5.592 12.651 6.178 6.473 13,6 11,4 15,8 

35 - 39 11.286 5.404 5.882 13.564 6.586 6.978 20,2 21,9 18,6 

40 - 44 11.554 5.536 6.018 11.917 5.644 6.273 3,1 2,0 4,2 

45 - 49 11.328 5.429 5.899 11.911 5.566 6.345 5,1 2,5 7,6 

50 - 54 11.330 5.468 5.862 11.852 5.495 6.357 4,6 0,5 8,4 

55 - 59 10.366 4.977 5.389 11.567 5.435 6.132 11,6 9,2 13,8 

60 - 64 9.822 4.647 5.175 11.311 5.264 6.047 15,2 13,3 16,9 

65 - 69 9.407 4.322 5.085 10.153 4.706 5.447 7,9 8,9 7,1 

70 - 74 7.496 3.343 4.153 8.897 3.985 4.912 18,7 19,2 18,3 

75 - 79 5.277 2.268 3.009 7.801 3.266 4.535 47,8 44,0 50,7 

80 - 84 2.777 1.027 1.750 5.158 1.966 3.192 85,7 91,4 82,4 

85 ou mais 1.988 584 1.404 3.716 1.240 2.476 86,9 112,3 76,4 

Legenda: HM: homens e mulheres; H: homens; M: mulheres  
Fonte: Unidade de Saúde Pública/ACES Almada-Seixal (dados: INE, IP), 2014 
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ANEXO 4 

 

População residente no concelho do Seixal por grupos etários 
quinquenais e por sexo, em 2001 e 2011, e respectiva variação 

proporcional 
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Anexo 4. População residente no concelho do Seixal por grupos etários quinquenais e por sexo, em 
2001 e 2011, e respectiva variação proporcional (%), Censos 2001 e 2011 

Grupos 
etários (anos) 

População residente 2001 População residente 2011 Variação 2001-2011 (%) 

HM H M HM H M HM H M 

Concelho do 
Seixal 

150.271 73.718 76.553 158.269 75.916 82.353 5,3 3,0 7,6 

0 - 4 8.823 4.510 4.313 8.514 4.340 4.174 -3,5 -3,8 -3,2 

5 - 9 7.950 4.151 3.799 8.469 4.363 4.106 6,5 5,1 8,1 

10 - 14 8.319 4.269 4.050 8.764 4.415 4.349 5,3 3,4 7,4 

15 - 19 9.885 4.949 4.936 8.406 4.324 4.082 -15,0 -12,6 -17,3 

20 - 24 12.693 6.282 6.411 8.823 4.402 4.421 -30,5 -29,9 -31,0 

25 - 29 13.928 6.887 7.041 10.440 5.046 5.394 -25,0 -26,7 -23,4 

30 - 34 12.036 5.973 6.063 12.911 6.208 6.703 7,3 3,9 10,6 

35 - 39 11.467 5.583 5.884 13.459 6.442 7.017 17,4 15,4 19,3 

40 - 44 11.391 5.407 5.984 11.373 5.430 5.943 -0,2 0,4 -0,7 

45 - 49 11.637 5.523 6.114 10.848 5.097 5.751 -6,8 -7,7 -5,9 

50 - 54 10.976 5.487 5.489 10.806 4.978 5.828 -1,5 -9,3 6,2 

55 - 59 8.849 4.444 4.405 10.816 4.929 5.887 22,2 10,9 33,6 

60 - 64 7.190 3.695 3.495 10.207 4.877 5.330 42,0 32,0 52,5 

65 - 69 5.699 2.757 2.942 8.281 4.081 4.200 45,3 48,0 42,8 

70 - 74 4.042 1.800 2.242 6.448 3.129 3.319 59,5 73,8 48,0 

75 - 79 2.739 1.158 1.581 4.715 2.090 2.625 72,1 80,5 66,0 

80 - 84 1.505 524 981 2.874 1.127 1.747 91,0 115,1 78,1 

85 ou mais 1.142 319 823 2.115 638 1.477 85,2 100,0 79,5 

Legenda: HM: homens e mulheres; H: homens; M: mulheres  
Fonte: Unidade de Saúde Pública/ACES Almada-Seixal (dados: INE, IP), 2014 
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ANEXO 5 

 

Número total de inscritos no ACES Almada-Seixal por unidade 
funcional e por concelho e freguesia de residência, em 31 de 

Dezembro de 2013  
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Anexo 5. Número total de inscritos no ACES Almada-Seixal por unidade funcional e por concelho e 
freguesia de residência, 31 de Dezembro de 2013 (1/3) 

Unidade funcional Concelho de residência 
Freguesia (s) de residência com 

maior número de inscritos 
Nº de 

inscritos 
% inscritos no 

total 

UCSP Amora 

Seixal Amora 18.084 85,2% 

Almada Todas as freguesias 137 0,7% 

Seixal Todas as freguesias 20.758 97,8% 

Outros concelhos  326 1,5% 

Concelho desconhecido  5 0,0% 

Todos   21.226  

UCSP Charneca da 
Caparica 

Almada Charneca de Caparica 23.542 92,5% 

Almada Todas as freguesias 25.042 97,9% 

Seixal Todas as freguesias 450 1,8% 

Outros concelhos  80 0,3% 

Desconhecido  4 0,0% 

Todos   25.576  

UCSP Corroios 

Seixal Corroios 28.363 93,7% 

Almada Todas as freguesias 1.044 3,4% 

Seixal Todas as freguesias 29.065 96,0% 

Outros concelhos  159 0,5% 

Concelho desconhecido  11 0,0% 

Todos   30.279  

UCSP Costa e Trafaria 

Almada Costa da Caparica 12.289 62,7% 

Almada Trafaria 5.150 26,3% 

Almada Todas as freguesias 19.201 98,0% 

Seixal Todas as freguesias 250 1,3% 

Outros concelhos  135 0,7% 

Concelho desconhecido  0 0,0% 

Todos   19.586  

UCSP Francisco Xavier 
Noronha 

Almada Almada 10.899 72,3% 

Almada Todas as freguesias 14.282 94,7% 

Seixal Todas as freguesias 671 4,5% 

Outros concelhos  117 0,8% 

Concelho desconhecido  6 0,0% 

Todos   15.076  

UCSP Santo António do 
Laranjeiro 

Almada Feijó 7.077 26,6% 

Almada Laranjeiro 15.682 59,0% 

Almada Todas as freguesias 24.428 91,8% 

Seixal Todas as freguesias 1.999 7,5% 

Outros concelhos  164 0,6% 

Concelho desconhecido  11 0,0% 

Todos   26.602  

UCSP Rainha D. Leonor 

Almada Almada 6.849 39,0% 

Almada Cacilhas 4.013 22,9% 

Almada Cova da Piedade 2.984 17,0% 

Almada Todas as freguesias 16.589 94,5% 

Seixal Todas as freguesias 859 4,9% 

Outros concelhos  106 0,6% 

Concelho desconhecido  0 0,0% 

Todos   17.554  

UCSP Seixal 

Seixal Arrentela 983 51,4% 

Almada Todas as freguesias 16 0,8% 

Seixal Todas as freguesias 1.856 97,1% 

Outros concelhos  39 2,0% 

Concelho desconhecido  0 0,0% 

Todos   1.911  
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Anexo 5. Número total de inscritos no ACES Almada-Seixal por unidade funcional e por concelho e 
freguesia de residência, 31 de Dezembro de 2013 (2/3) 

Unidade funcional Concelho de residência 
Freguesia (s) de residência com 

maior número de inscritos 
Nº de 

inscritos 
% inscritos no 

total 

USF Amora Saudável 

Seixal Amora 17.337 87,5% 

Almada Todas as freguesias 191 1,0% 

Seixal Todas as freguesias 19.187 96,8% 

Outros concelhos  439 2,2% 

Concelho desconhecido  7 0,0% 

Todos   19.824  

USF Cova da Piedade 
 

Almada Cova da Piedade 14.381 76,3% 

Almada Todas as freguesias 17.486 92,8% 

Seixal Todas as freguesias 1.024 5,4% 

Outros concelhos  333 1,8% 

Concelho desconhecido  1 0,0% 

Todos   18.844  

USF CSI Seixal 

Seixal Aldeia de Paio Pires 4.260 27,1% 

Seixal Arrentela 6.140 39,0% 

Seixal Seixal 2.584 16,4% 

Almada Todas as freguesias 158 1,0% 

Seixal Todas as freguesias 14.952 95,0% 

Outros concelhos  624 4,0% 

Concelho desconhecido  0 0,0% 

Todos   15.734  

USF Cuidar Saúde 

Seixal Aldeia de Paio Pires 4.134 30,2% 

Seixal Arrentela 5.372 39,2% 

Seixal Seixal 2.059 15,0% 

Almada Todas as freguesias 152 1,1% 

Seixal Todas as freguesias 12.968 94,7% 

Outros concelhos  578 4,2% 

Concelho desconhecido  0 30,2% 

Todos   13.698  

USF Feijó 

Almada Feijó 9.670 62,4% 

Almada Laranjeiro 2.543 16,4% 

Almada Todas as freguesias 13.689 88,4% 

Seixal Todas as freguesias 1.589 10,3% 

Outros concelhos  207 1,3% 

Concelho desconhecido  4 0,0% 

Todos   15.489  

USF Fernão-Ferro 

Seixal Fernão-Ferro 11.284 86,8% 

Almada Todas as freguesias 65 0,5% 

Seixal Todas as freguesias 12083 92,9% 

Outros concelhos  857 6,6% 

Concelho desconhecido  1 0,0% 

Todos   13.006  

USF Monte Caparica 

Almada Caparica 18.492 78,7% 

Almada Todas as freguesias 22.084 93,9% 

Seixal Todas as freguesias 1.092 4,6% 

Outros concelhos  333 1,4% 

Concelho desconhecido  0 0,0% 

Todos   23.509  

USF Pinhal de Frades 

Seixal Arrentela 4.827 52,2% 

Seixal Fernão-Ferro 1.694 18,3% 

Almada Todas as freguesias 83 0,9% 

Seixal Todas as freguesias 8.792 95,1% 

Outros concelhos  371 4,0% 

Concelho desconhecido  0 0,0% 

Todos   9.246  
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Anexo 5. Número total de inscritos no ACES Almada-Seixal por unidade funcional e por concelho e 
freguesia de residência, 31 de Dezembro de 2013 (3/3) 

Unidade funcional Concelho de residência 
Freguesia (s) de residência com 

maior número de inscritos 
Nº de 

inscritos 
% inscritos no 

total 

USF Rosinha 

Seixal Amora 11.813 90,4% 

Almada Todas as freguesias 114 0,9% 

Seixal Todas as freguesias 12.785 97,8% 

Outros concelhos  167 1,3% 

Concelho desconhecido  3 0,0% 

Todos   13.069  

USF S. João do Pragal 

Almada Almada 2.264 15,9% 

Almada Cova da Piedade 2.817 19,8% 

Almada Pragal 5.923 41,7% 

Almada Todas as freguesias 13.240 93,3% 

Seixal Todas as freguesias 750 5,3% 

Outros concelhos  200 1,4% 

Concelho desconhecido  5 0,0% 

Todos   14.195  

USF Servir Saúde 

Seixal Corroios 12.034 83,6% 

Almada Todas as freguesias 1.331 9,3% 

Seixal Todas as freguesias 12.841 89,2% 

Outros concelhos  207 1,4% 

Concelho desconhecido  9 0,1% 

Todos   14.388  

USF Sobreda 

Almada Sobreda 10.552 70,0% 

Almada Todas as freguesias 14.370 95,4% 

Seixal Todas as freguesias 575 3,8% 

Outros concelhos  115 0,8% 

Concelho desconhecido  5 0,0% 

Todos   15.065  

USF Torre 

Seixal Arrentela 10.075 68,6% 

Almada Todas as freguesias 58 0,4% 

Seixal Todas as freguesias 14.201 96,7% 

Outros concelhos  426 2,9% 

Concelho desconhecido  2 0,0% 

Todos   14.687  

Monte reforço Todos  85  

ACES ALMADA-SEIXAL  358.649 
 

Legenda: ACES Almada-Seixal - Agrupamento de Centros de Saúde de Almada e Seixal; UCSP - Unidade de Cuidados de 
Saúde Personalizados; USF - Unidades de Saúde Familiar 

Fonte: Unidade de Saúde Pública/ACES Almada-Seixal (dados: SIARS/ARSLVT), 2014 
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ANEXO 6 

 

Outros problemas e factores determinantes da saúde sugeridos pelos 
parceiros externos 
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Anexo 6. Outros problemas e factores determinantes da saúde sugeridos pelos parceiros externos, 
para além dos considerados nas necessidades de saúde prioritárias, área de influência do ACES 
Almada-Seixal, 2014 

Categoria Factor indicado  Factor especificado 

Determinantes socioeconómicos  

 
Fome por insuficiência 
económica 

 

Determinantes afins à organização dos serviços de saúde 

 

Acessibilidade  

 Atribuição de enfermeiro de família 

 Atribuição de médico de família 

 
Atribuição de médico de família às crianças e 
jovens internados em lares (admitindo o seu 
agrupamento como família) 

 

Consultas médicas de especialidades 
hospitalares (agilização processos de 
referência a partir dos CSP nas crianças e 
jovens)  

 
Cuidados médicos no domicílio / apoio clínico 
efectivo nas equipas de cuidados continuados 

 Horário das unidades funcionais no ACES 

 Reabertura de unidades de saúde desactivadas 

 Horário para vacinação 

 
Organização para renovação de medicação 
crónica 

Determinantes biológicos 

 
Desnutrição  

Obesidade infantil  

Problemas de saúde 

Problemas de saúde 

 

Acidentes domésticos 

Amputações 

Queda no idoso 

Cataratas no idoso 

Doenças do foro reumatológico 

Infecções urinárias 

Osteoporose 

Parasitoses cutâneas no idoso 

Fonte: Unidade de Saúde Pública/ACES Almada-Seixal, 2014 

 


