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SUMÁRIO 

 

De modo a que o ACeS Aveiro Norte possa cumprir a sua missão de garantir a prestação de 

cuidados de saúde primários à população residente nos concelhos de Oliveira de Azeméis, São 

João da Madeira e Vale de Cambra, há que procurar empregar os recursos disponíveis nas 

intervenções mais efetivas e eficientes sobre as causas exatas dos principais problemas de 

saúde de cada população. É, assim, desejável que as intervenções em saúde decorram do 

planeamento em saúde, o qual implica ações em colaboração, envolvendo administradores e 

profissionais de saúde mas também a população e os diversos parceiros que a mesma inclui. 

O presente documento descreve o Plano de Saúde do ACeS Aveiro Norte para o período de 

2011 a 2016. O Plano Local de Saúde é um dos instrumentos em que o processo do 

planeamento em saúde se pode materializar. Ao incluir o diagnóstico da situação de saúde da 

população, ao indicar as estratégias e os objetivos de saúde e ao apresentar recomendações 

para a operacionalização daquelas estratégias, o Plano Local de Saúde procura dar resposta às 

necessidades de saúde da população, utilizando os recursos e os serviços da maneira mais 

efetiva, eficiente e atempada, focando-se nos reais determinantes dos problemas prioritários, 

baseando-se na melhor evidência disponível e potenciando as sinergias existentes através de 

abordagens integradas.  

O diagnóstico da situação de saúde da população inclui a caracterização desta população, das 

suas mortalidade e morbilidade, dos determinantes subjacentes aos principais problemas de 

saúde decorrentes deste conhecimento e dos recursos da comunidade. A Unidade de Saúde 

Pública do ACeS Aveiro Norte consultou diversas fontes de informação para fazer este 

diagnóstico com os dados pertinentes mais recentes. Criou, também, uma base de dados com 

a informação contida nas notificações, feitas no período de 2005 a 2010, de casos de doenças 

de declaração obrigatória. Os problemas de saúde entretanto identificados foram priorizados, 

por técnica de consenso, pelos profissionais da Unidade de Saúde Pública. Após a pesquisa dos 

determinantes dos problemas prioritários, foram enunciadas as necessidades de saúde. Os 

Coordenadores das Unidades Funcionais e os Membros do Conselho da Comunidade do ACeS 

elegeram cinco necessidades de saúde prioritárias. A Unidade de Saúde Pública identificou os 

recursos da comunidade disponíveis para cada uma das necessidades de saúde priorizadas. A 

partir destas necessidades e tendo presentes o peso dos diferentes determinantes, os recursos 

prioritários da comunidade e a evolução prognóstica, a Unidade de Saúde Pública enunciou as 

estratégias, os objetivos de saúde para 2011-2016, bem como as recomendações para a 

intervenção. Este Plano Local de Saúde será sujeito a divulgação, bem como a monitorização e 

avaliação. 

Os problemas de saúde identificados foram as doenças do aparelho circulatório, o tumor 

maligno do reto, a diabetes mellitus, a tuberculose respiratória, as causas externas (códigos da 

Décima Revisão da Classificação Internacional de Doenças R0 a Y98, que incluem, por exemplo, 

os acidentes de transporte, as lesões autoprovocadas intencionalmente e as agressões), as 
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alterações do metabolismo dos lípidos, a hipertensão arterial, o abuso do tabaco, as 

perturbações depressivas, os nascimentos pré-termo, as patologias respiratórias bronquite 

crónica, bronquite não especificada, enfisema e asma e as outras salmoneloses (que não as 

febres tifoide e paratifoide). As necessidades de saúde enunciadas como prioritárias foram 

diminuir a incidência e a mortalidade por diabetes mellitus, manter a cobertura da vacina 

contra a tuberculose ao nascimento e diminuir as prevalências de hipertensão arterial, e de 

obesidade e excesso de peso. Considerando, ainda, as estratégias selecionadas para conseguir 

melhor saúde para a população do ACeS Aveiro Norte, definiram-se como objetivos de saúde 

para 2011-2016: reduzir o número anual de internamentos por diabetes mellitus em 8,5 %, 

reduzir a taxa de mortalidade específica por diabetes mellitus 18,1 % em relação ao valor 

tendencialmente esperado, aumentar a mediana de idades dos casos confirmados de 

tuberculose respiratória em 16,3 %, reduzir a prevalência de obesidade por 1.000 utentes 

inscritos em 48,4 % e a de hipertensão arterial em 45%. 

Assim, foram feitas as seguintes recomendações para a intervenção: 

- Que as consultas organizadas de diabetes mellitus e de hipertensão arterial se mantenham 

para proporcionar a todo o doente o tratamento e o acompanhamento da doença, adiando ou 

prevenindo as suas evolução e complicações; 

- Que aos doentes diabéticos seja divulgada a existência de uma associação de pares; 

- Que a educação para a saúde com vista à capacitação do doente diabético e do doente 

hipertenso quanto à gestão da sua doença seja implementada de forma plena nas consultas 

organizadas respetivas; 

- Que a educação para a saúde com vista à capacitação do utente no que respeita a 

alimentação saudável e prática de exercício físico seja implementada de forma plena na saúde 

de adultos, na saúde materna, na saúde infantil, no planeamento familiar e nas consultas 

organizadas de diabetes e de hipertensão arterial; 

- Que continue a educação para a saúde em meio escolar, sobretudo no que a alimentação 

saudável, prevenção do tabagismo e prática de exercício físico diz respeito; 

- Que seja disponibilizada, perante um utente consumidor de tabaco, uma intervenção breve 

para cessação tabágica na saúde de adultos, na saúde materna, na saúde infantil, no 

planeamento familiar e nas consultas organizadas de diabetes e de hipertensão arterial; 

- Que todo o utente consumidor de tabaco que preencha os critérios necessários seja 

referenciado para consulta de desabituação tabágica; 

- Que seja feito o rastreio, com vista ao seu controlo, de condições como a hipertensão arterial 

e a obesidade e o excesso de peso e bem assim o consumo de tabaco, a hiperglicemia e as 

dislipidemias em todos os contactos pertinentes no ACeS; 

- Que se mantenham todas as atividades do Programa Nacional de Luta Contra a Tuberculose; 

- Que os diversos parceiros da comunidade persigam a saúde em todas as políticas. 

Procura-se, deste modo, contribuir, de uma forma sustentada, para a melhoria da saúde da 

população. 
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NOTA PRÉVIA 

 

O Plano Local de Saúde do Agrupamento de Centros de Saúde de Entre Douro e 

Vouga II - Aveiro Norte assume-se como um instrumento basilar de apoio à decisão, 

aos processos de contratualização e a uma gestão centrada nos problemas e nas 

necessidades de saúde da população dos concelhos de Oliveira de Azeméis, São 

João da Madeira e Vale de Cambra. 

Apesar da coordenação técnica do processo de construção do Plano Local de Saúde 

ser da responsabilidade da Unidade de Saúde Pública, este documento diz respeito a 

todo este Agrupamento de Centros de Saúde, uma vez que serve de base aos planos 

de atividades do próprio Agrupamento, bem como de cada uma das suas Unidades 

Funcionais. 

Auxilia, ainda, os restantes setores da comunidade a manter alinhadas as suas ações 

com as principais necessidades de saúde da população. Esta cooperação revela-se 

fulcral para que as intervenções sejam concertadas, eficientes e efetivas, sobretudo 

numa conjetura como a atual, que implica uma especialíssima atenção à utilização 

racional dos bens disponíveis. 

É, pois, intuito do Agrupamento de Centros de Saúde de Entre Douro e Vouga II - 

Aveiro Norte que o Plano Local de Saúde para o período 2011-2016 seja amplamente 

aproveitado por todos aqueles que procuram que a nossa população alvo obtenha o 

maior grau de saúde possível. 

 

 

Ester Alzira Botelho Miranda 

(Diretora Executiva do 

Agrupamento de Centros de Saúde de 

Entre Douro e Vouga II - Aveiro Norte) 
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BREVE INTRODUÇÃO 

 

O QUE É O PLS? 

QUAL O SEU ENQUADRAMENTO? 

PARA QUE SERVE? 

 

O Agrupamento de Centros de Saúde de Entre Douro e Vouga II - Aveiro Norte (ACeS 

Aveiro Norte) tem por missão garantir, à população residente nos concelhos de 

Oliveira de Azeméis, São João da Madeira e Vale de Cambra, a prestação de 

cuidados de saúde primários1, ou seja, garantir a prestação da assistência de saúde 

essencial, baseada em métodos e técnicas práticas, apropriadas do ponto de vista 

científico e aceitáveis socialmente, postas ao alcance de todos os indivíduos e famílias 

das comunidades, com a sua inteira participação e que possa ser financeiramente 

mantida pelo país e pela comunidade2. 

As atividades desenvolvidas neste contexto têm como finalidade última contribuir para 

a melhoria sustentada da saúde da população. 

Para atingir este desiderato, há que procurar empregar os recursos disponíveis nas 

intervenções mais efetivas e eficientes sobre as causas exatas dos principais 

problemas de saúde de cada população. 

É pouco provável que as ações empreendidas episodicamente ou de forma empírica 

consigam realmente a verificação desses pressupostos. 

Antes, é desejável que as intervenções em saúde e em particular aquelas 

empreendidas por um ACeS decorram de um processo contínuo de previsão dos 

recursos e dos serviços necessários para conseguir os objetivos determinados, 

segundo uma ordem de prioridades estabelecida, processo esse que permite eleger a 

ou as soluções ótimas entre muitas alternativas, tendo em conta o contexto de 

dificuldades, internas e externas, conhecidas atualmente ou previsíveis no futuro3. 

Este processo é o planeamento em saúde. 

O planeamento em saúde consiste, então, na racionalização quanto à utilização de 

recursos escassos com vista a atingir os objetivos fixados, em ordem à redução dos 
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problemas de saúde considerados como prioritários, e implicando a coordenação de 

esforços provenientes dos vários setores sócio económicos4. 

Esta segunda definição de planeamento em saúde, ao falar na ―coordenação de 

esforços provenientes dos vários setores sócio económicos‖, sublinha um elemento 

importante deste processo e que já apareceu espelhado acima na definição de 

cuidados de saúde primários: ele implica ações em colaboração, envolvendo 

administradores e profissionais de saúde mas também a população e os diversos 

parceiros que a mesma inclui. 

Outro aspeto que merece reflexão prende-se exatamente com os cuidados de saúde 

primários que o ACeS Aveiro Norte tem de prestar; chamam-se primários porque 

versam as ―primeiras causas‖, isto é, porque atribuem importância aos determinantes 

sociais, económicos e ambientais dos problemas de saúde e às intervenções 

intersetoriais que há que desenvolver para contrariar estes problemas. 

Os cuidados de saúde primários englobam, deste modo, pelo menos os seguintes 

elementos: 

1. Educação sobre os principais problemas de saúde e sobre os métodos de 

prevenção e luta respetivos; 

2. Promoção de uma nutrição apropriada; 

3. Abastecimento suficiente de água salubre e limpa e saneamento básico do 

meio ambiente; 

4. Assistência materno-infantil, incluindo planeamento familiar; 

5. Imunização contra as principais doenças infeciosas; 

6. Prevenção e luta contra as doenças endémicas locais; 

7. Diagnóstico e tratamento apropriado de doenças e traumatismos comuns; 

8. Fornecimento de medicamentos essenciais
2
. 

 

O processo do planeamento em saúde pode materializar-se em vários instrumentos 

distintos (como, por exemplo, os planos de atividades ou os contratos-programa). 

Um desses instrumentos é o plano local de saúde (PLS). 

O PLS é um documento que, ao incluir o diagnóstico da situação de saúde da 

população, ao indicar as estratégias e os objetivos de saúde e ao apresentar 
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recomendações para a operacionalização daquelas estratégias, procura, não só, dar 

resposta às necessidades de saúde da população, mas também que essa resposta 

utilize os recursos e os serviços da maneira mais efetivaNota1*, eficienteNota2 e 

atempada, que se centre nos reais determinantes dos problemas que forem sendo 

identificados como prioritários para intervir, que se baseie na melhor evidência que, a 

cada momento, for possível recolher e que use e potencie as sinergias existentes 

através de abordagens integradas (evitando intervenções isoladas).  

O PLS serve, desta maneira, de base aos planos de atividades do ACeS e de cada 

uma das suas Unidades Funcionais e auxilia, também, os restantes setores da 

comunidade a manter alinhadas as suas ações com as principais necessidades de 

saúde da população. 

O PLS do ACeS Aveiro Norte para o período de 2011 a 2016 é descrito no presente 

documento. 

A coordenação técnica da sua elaboração foi da responsabilidade da Unidade de 

Saúde Pública do ACeS Aveiro Norte (USP), dada não só a sua função de 

observatório de saúde da população1, como também as suas competências técnicas 

específicas na área do planeamento em saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

* Ver a explicação das notas no capítulo ―Notas Explicativas‖. 
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MÉTODOS 

 

COMO FOI ELABORADO? 

 

O diagnóstico da situação de saúde da população inclui a caracterização desta 

mesma população, das suas mortalidade e morbilidade, dos determinantes 

subjacentes aos principais problemas de saúde decorrentes deste conhecimento e 

dos recursos da comunidade. 

A população alvo do PLS do ACeS Aveiro Norte encontra-se descrita em 

―Caracterização da População‖. As fontes de informação consultadas para esta 

caracterização foram: 

- A Administração Regional da Saúde do Norte, I.P. através da publicação Perfil Local 

de Saúde 2009 do ACeS Aveiro Norte5; 

- O Instituto Nacional de Estatística (INE) através do seu sítio eletrónico e das 

seguintes publicações: 

 Anuários Estatísticos Regionais-Informação estatística à escala regional e 

municipal – 20096; 

 XII Recenseamento Geral da População, II Recenseamento Geral da 

Habitação, Distrito de Aveiro7. 

 

O diagnóstico da mortalidadeNota3 implica o acesso às bases de dados pertinentes, de 

modo a obter informação atual e completa para a divisão administrativa em causa 

(neste caso, o ACeS). Dada a falta de acesso a estas bases de dados, já identificada 

na Avaliação do Plano Regional de Saúde do Norte 2009-20108, a informação sobre 

mortalidade que abaixo se apresenta respeita ao período mais recente contemplado 

nos dados disponíveis. As fontes de informação sobre mortalidade foram: 

- O INE; 

- O Alto Comissariado da Saúde, através da aplicação Web baseada em sistemas de 

informação geográfica disponibilizada no endereço eletrónico 

http://www.websig.acs.min-saude.pt; 
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- A Administração Regional da Saúde do Norte, I.P. através das seguintes 

publicações: 

 Natalidade, Mortalidade Infantil e Componentes, 1996-20099; 

 Perfil Local de Saúde 2009 do ACeS Aveiro Norte5; 

 Mortalidade evitável – uma análise na Região Norte no período 2001-200510; 

 Mortalidade Geral e Específica Região Norte 2001-200511; 

 Análise da mortalidade por triénios, no período de 2001 a 2009, na Região 

Norte e respetivos ACeS/ULS12. 

Este último documento foi publicado a 11 de agosto de 2011, após a priorização de 

necessidades de saúde pelos Coordenadores das Unidades Funcionais do ACeS e 

antes da reunião com o Conselho da Comunidade com vista à mesma priorização – 

ver abaixo. Os dados respetivos apresentam-se no subcapítulo ―Atualização da 

informação sobre mortalidade em agosto de 2011‖. 

 

As fontes de informação de morbilidadeNota4 utilizadas foram: 

- A Administração Regional da Saúde do Norte, I.P., através:  

 Da publicação Morbilid@des.hospitalar, análise dos internamentos hospitalares 

na Região Norte13;  

 Da publicação Perfil Local de Saúde 2009 do ACeS Aveiro Norte5; 

 Do Sistema de Informação das ARS (SIARS) – este sistema informa sobre a 

morbilidade ocorrida no ACeS e registada por parte dos médicos de família, 

como problema ativo, no Sistema de Apoio ao Médico (SAM) quanto a dezoito 

grupos de doenças consideradas mais relevantes, não só pela sua prevalência 

ou pelo seu significado clínico mas também pelos custos que lhe estão 

associados14; 

- A Direção-Geral de Saúde, através da publicação Doenças de Declaração 

Obrigatória 2004/200815. 

Adicionalmente, a USP criou uma base de dados com a informação contida nas 

notificações, feitas no período de 2005 a 2010, de casos de doenças de declaração 

obrigatória (aprovadas pela Portaria n.º 1071/98 de 31 de dezembro16) em residentes 

nos concelhos de Oliveira de Azeméis, São João da Madeira e Vale de Cambra. A 
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partir desta base, foi calculado o número de casos e de casos confirmados de cada 

doença, total e por concelho de residência. Os casos confirmados de tuberculose 

respiratória foram caracterizados por sexo e por idade. Foi, ainda, calculado o número 

de casos confirmados de outras salmoneloses no período de 2006 a 2010. 

 

Após identificação dos problemas de saúde da população do ACeS Aveiro Norte, os 

mesmos foram priorizados, por técnica de consenso, pelos profissionais da USP, 

através da análise dos critérios major de priorização de problemas: magnitudeNota5, 

transcendência socialNota6 e económicaNota7, e vulnerabilidade técnica à 

intervençãoNota8. 

Foi feita a pesquisa na literatura dos determinantesNota9 dos problemas de saúde 

prioritários da população do ACeS Aveiro Norte. Foram, então, enunciadas as 

necessidades de saúdeNota10. 

A 26 de julho de 2011, através da Técnica Grupo Nominal Modificada, os 

Coordenadores das Unidades Funcionais do ACeS elegeram cincoNota11 necessidades 

de saúde prioritárias. 

Com base na informação disponibilizada na publicação Análise da mortalidade por 

triénios, no período de 2001 a 2009, na região Norte e respetivos ACeS/ULS12, os 

passos relativos à identificação e priorização dos problemas, à identificação dos 

determinantes e à enunciação das necessidades de saúde foram repetidos.  

A 5 de setembro de 2011, através da Técnica Grupo Nominal Modificada, os Membros 

do Conselho da Comunidade do ACeS elegeram cinco necessidades de saúde 

prioritárias - trataram-se, assim, de necessidades sentidas pela comunidade, as quais 

acrescentam às necessidades identificadas pelos técnicos informação muito 

importante para o processo de construção de um PLS. 

Nesta data, a constituição do Conselho da Comunidade do ACeS Aveiro Norte era a 

seguinte: 

- Presidente da Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis; 

- Representante da Assembleia Municipal de Oliveira de Azeméis; 
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- Representante da Assembleia Municipal de S. João da Madeira; 

- Representante da Assembleia Municipal de Vale de Cambra; 

- Representante do Centro Distrital da Segurança Social; 

- Representante da Direção Regional de Educação do Norte; 

- Representante das Instituições Particulares de Solidariedade Social; 

- Representante da Associação de Utentes do ACeS; 

- Representante das Associações Sindicais com assento na Comissão Permanente de 

Concertação Social; 

- Representante das associações de empregadores com assento na Comissão 

Permanente de Concertação Social; 

- Representante do Centro Hospitalar de Entre Douro e Vouga, E.P.E.; 

- Representante das Equipas de Voluntariado Social; 

- Representante da Comissão de Proteção das Crianças e Jovens. 

A informação sobre mortalidade que foi publicada a 11 de agosto de 2011 permitiu 

uma definição de necessidades de saúde da população do ACeS Aveiro Norte 

diferente daquelas que haviam sido fornecidas aos Coordenadores para as 

priorizarem, o que fez com que duas das necessidades identificadas como prioritárias 

pelos Coordenadores das Unidades Funcionais do ACeS não constassem da lista 

disponibilizada aos Membros do Conselho da Comunidade para que, igualmente, 

procedessem à votação. 

A interseção das necessidades de saúde elegidas como prioritárias pelos Membros do 

Conselho da Comunidade e pelos Coordenadores das Unidades Funcionais revelou 

que a diminuição da incidência de diabetes mellitus foi comum aos dois grupos. 

Obtiveram-se as cinco necessidades de saúde com maior média final de pontuações, 

permitindo a identificação dos alvos de intervenção recorrendo às médias das 

pontuações atribuídas, em cada reunião, a cada necessidade de saúde comum aos 

dois grupos – para cada necessidade foi calculada a média entre aqueles dois valores. 
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(No caso de ―Diminuir a prevalência de excesso de peso‖ e ―Diminuir a prevalência de 

obesidade‖ - constantes na lista apresentada aos Coordenadores das Unidades 

Funcionais - e ―Diminuir a prevalência de obesidade e de excesso de peso‖ - constante 

na lista apresentada aos Membros do Conselho da Comunidade - contabilizou-se a 

média dos três itens.) 

A USP, face às necessidades de saúde priorizadas, identificou os recursos da 

comunidadeNota12 disponíveis para cada uma delas. Foi solicitado aos Coordenadores 

das Unidades Funcionais e aos Membros do Conselho da Comunidade do ACeS que: 

- Para cada uma daquelas necessidades de saúde, no caso de entenderem existir 

recursos adicionais, os acrescentassem; 

- Indicassem (se tal não estivesse assinalado, se conhecessem outros que não os 

apontados ou se discordassem daquilo que tinha sido registado) quem os 

disponibilizava; 

- Comunicassem um máximo de três recursos da comunidade que considerassem 

mais importantes para cada uma das cinco necessidades de saúde prioritárias. 

Um coordenador contribuiu para a priorização dos recursos e tal como um membro do 

Conselho da Comunidade adicionou recursos aos discriminados pela USP. 

 

A avaliação prognóstica foi feita com recurso ao método de projeção de indicadores 

por regressão exponencial, de acordo com a metodologia proposta nos documentos 

divulgados no microsite do Plano Nacional de Saúde 2011-2016. Perante o 

desconhecimento dos valores relativos à incidência de diabetes mellitus e dos valores 

relativos à prevalência de hipertensão e de obesidade e excesso de peso nos utentes 

inscritos anteriormente a 2008 (conhecendo, portanto, somente os valores 

respeitantes a três anos), a projeção foi feita para a taxa de mortalidade por diabetes 

mellitus por 100.000 habitantes (geral, nos sexos masculino e feminino) e para a 

cobertura da vacina contra a tuberculose. No caso das prevalências de hipertensão e 

de obesidade e excesso de peso nos utentes inscritos no ACeS Aveiro Norte de 2008 

a 2010, foram construídas figuras mostrando a sua evolução neste período com dados 

disponíveis. 
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A USP identificou, ainda os ganhos marginais de intervir com o propósito de reduzir a 

incidência e a mortalidade por diabetes mellitus, a hipertensão arterial e a obesidade e 

o excesso de peso. 

 

A partir das necessidades prioritárias de saúde e tendo presentes o peso dos 

diferentes determinantes, os recursos da comunidade prioritários e a evolução 

prognóstica, a USP enunciou as estratégias, os objetivos de saúde para 2011-2016, 

bem como as recomendações para a intervenção. 

 

 

 

  



 

 

 
Plano Local de Saúde  

2011-2016 
10 

 
 

DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO DE SAÚDE DA POPULAÇÃO 

 

CARACTERIZAÇÃO da POPULAÇÃO 

 

QUEM SOMOS E COMO VIVEMOS? 

 

A população alvo do ACeS Aveiro Norte consiste na população residente na área 

geográfica de intervenção deste ACeS, designadamente nos concelhos de Oliveira de 

Azeméis, São João da Madeira e Vale de Cambra. 

De acordo com o Censo de 2011, residiam nesta área 113.372 habitantes 

(correspondendo a uma densidade populacional de 359,3 habitantes/Km2), com a 

distribuição apresentada no quadro 1. 

 

Quadro 1. População residente por local de residência e sexo 

Local de residência 
Número de habitantes 

Total Sexo masculino Sexo feminino 

Oliveira de Azeméis 68.825 33.441 35.384 

São João da Madeira 21.685 10.208 11.477 

Vale de Cambra 22.862 11.097 11.765 

Total (ACeS Aveiro Norte) 113.372 54.746 58.626 

Continente 10.041.813 4.804.279 5.237.534 

Fonte: INE
17

. 
 

Como a informação resultante do Censo de 2011 não estava, à data da redação deste 

texto, ainda disponível na íntegra, seguidamente se apresenta a caracterização da 

população do ACeS Aveiro Norte de acordo com as estimativas disponibilizadas mais 

recentemente pelo INE. 

A população residenteNota13 nesta área, em 31 de dezembro de 2010, tinha sido, 

então, estimada em 116.793 habitantes18, o que correspondia a uma densidade 

populacional de 370,1 habitantes/Km2. 
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A figura 1 (construída a partir do anexo 1) mostra a densidade populacionalNota14 por 

concelho da área geográfica de intervenção do ACeS Aveiro Norte, bem como na 

região Norte e em Portugal. 

 

 

Figura 1.  Densidade populacional (habitantes/Km
2
) por concelho da área geográfica de intervenção do 

ACeS Aveiro Norte, na região Norte e em Portugal, de 2006 a 2010. Fonte: construída a partir de 

informação disponibilizada no sítio eletrónico do INE
19

. A densidade populacional da Região Norte, dado 

serem quase sobreponíveis na escala apresentada, sobrepõe-se à de Vale de Cambra. 

 

A densidade populacional na área geográfica de intervenção do ACeS Aveiro Norte foi 

superior à da região Norte e à de Portugal durante todos os anos considerados. 

A análise por concelho revela três realidades diferentes. O concelho de Vale de 

Cambra apresentou uma densidade populacional de valor semelhante (muito embora 

inferior) à da Região e superior à do país durante todos os anos considerados. A 

densidade populacional nos concelhos de Oliveira de Azeméis e de São João da 

Madeira foi, no mesmo período, superior à da região Norte e à de Portugal. São João 

da Madeira apresentou valores marcadamente superiores. Na realidade, já em 2009, 

São João da Madeira era o concelho com a sexta mais elevada densidade 

populacional em Portugal6. 

A figura 2 (construída a partir dos valores constantes no anexo 2) mostra a 

distribuição por sexo e idade da população da área geográfica de intervenção do 

ACeS Aveiro Norte. 
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Figura 2.  Pirâmide etária da população residente na área geográfica de intervenção do ACeS Aveiro 

Norte a 31 de dezembro de 2010. Fonte: construído a partir de informação disponibilizada no sítio 

eletrónico do INE
18

. 

 

A figura 3 (construída a partir dos valores constantes no anexo 2) mostra a 

distribuição da população alvo por sexo e idade em 1981, de modo a permitir uma 

apreciação da evolução da sua constituição. 

 

Figura 3.  Pirâmide etária da população residente na área geográfica de intervenção do ACeS Aveiro 

Norte a 31 de dezembro de 1981. Fonte: construído a partir de informação disponibilizada no sítio 

eletrónico do INE
7
. 

De facto, as duas pirâmides etárias revelam populações diferentes na sua 

composição: aquela referente a 1981 é verdadeiramente piramidal na sua forma; a de 

2010 tem uma base estreitada, refletindo o peso cada vez menor das camadas mais 
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jovens da população, ao mesmo tempo que o topo da ―pirâmide‖ alarga, exprimindo a 

percentagem crescente de idosos na população total. 

As figuras 4, 5, 6 e 7 (construídas a partir do anexo 3) mostram os índices de 

dependênciaNotas15,16,17 e de envelhecimentoNota18 da população que revelam, 

igualmente, este envelhecimento populacional traduzido nas pirâmides etárias.  

 

Figura 4.  Índice de dependência dos jovens por concelho da área geográfica de intervenção do ACeS 

Aveiro Norte, na região Norte e em Portugal, de 2006 a 2010. Fonte: construído a partir de informação 

disponibilizada no sítio eletrónico do INE
20

. A informação relativa a 2009 em Portugal e na região Norte 

não estava disponível. 

 

Figura 5.  Índice de dependência dos idosos por concelho da área geográfica de intervenção do ACeS 

Aveiro Norte, na região Norte e em Portugal, de 2006 a 2010. Fonte: construído a partir de informação 

disponibilizada no sítio eletrónico do INE
21

. 
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Figura 6.  Índice de dependência por concelho da área geográfica de intervenção do ACeS Aveiro Norte, 

na região Norte e em Portugal, de 2006 a 2010. Fonte: construído a partir de informação disponibilizada 

no sítio eletrónico do INE
22

. 

 

 

Figura 7. Índice de envelhecimento por concelho da área geográfica de intervenção do ACeS Aveiro 

Norte, na região Norte e em Portugal, de 2006 a 2010. Fonte: construído a partir de informação 

disponibilizada no sítio eletrónico do INE
23

. 

 

Para este envelhecimento populacional contribuiu a diminuição da natalidade. As 

figuras 8, 9 e 10 (construídas a partir do anexo 4) mostram a variação no número de 

nados-vivos e nas taxas de natalidadeNota19 e de fecundidadeNota20. 
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Figura 8.  Número de nados vivos por concelho da área geográfica de intervenção do ACeS Aveiro Norte, 

de 2006 a 2010. Fonte: construído a partir de informação disponibilizada no sítio eletrónico do INE
24

.  

 

Figura 9.  Taxa de natalidade (por 1.000 habitantes) por concelho da área geográfica de intervenção do 

ACeS Aveiro Norte, na região Norte e em Portugal, de 2007 a 2010. Fonte: construído a partir de 

informação disponibilizada no sítio eletrónico do INE
25

. 

  

Figura 10.  Taxa de fecundidade geral (por 1.000 habitantes) por concelho da área geográfica de 

intervenção do ACeS Aveiro Norte, na região Norte e em Portugal, de 2007 a 2010. Fonte: construído a 

partir de informação disponibilizada no sítio eletrónico do INE
26

.  
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A figura 11 (construída a partir do anexo 5) mostra a evolução, no período de 2005 a 

2009, do índice sintético de fecundidadeNota21 na NUTS III Entre Douro e Vouga, na 

região Norte e no país. 

 

Figura 11.  Índice sintético de fecundidade por local de residência, de 2005 a 2009. Fonte: construído a 

partir de informação disponibilizada no sítio eletrónico do INE
27

. 

 

O número médio de crianças nascidas vivas por mulher em idade fértil foi, durante 

todo o período considerado, menor na NUTS III a que o ACeS Aveiro Norte pertence 

do que na região Norte e em Portugal, tendo as três populações consideradas 

apresentado valores inferiores a 1,5. A renovação das gerações só está assegurada 

para valores do índice sintético de fecundidade superiores a 2,1. Com a progressiva 

diminuição do valor do índice, a população mantém o processo de decréscimo e de 

envelhecimento. 

 

As figuras 12 e 13 (construídas a partir do anexo 6) mostram a esperança de vidaNota22 

da população do ACeS Aveiro Norte, da região Norte e de Portugal, no triénio de 2005 

a 2007. 
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Figura  12.  Esperança de vida à nascença da população do ACeS Aveiro Norte, da região Norte e de 

Portugal continental, no triénio de 2005 a 2007. Fonte: Perfil Local de Saúde 2009 do ACeS Aveiro Norte
5
. 

 

Figura  13.  Esperança de vida aos 65 anos da população do ACeS Aveiro Norte, da região Norte e de 

Portugal continental, no triénio de 2005 a 2007. Fonte: Perfil Local de Saúde 2009 do ACeS Aveiro Norte
5
. 

 

No período considerado, a esperança de vida à nascença da população do ACeS 

Aveiro Norte é superior à da região Norte e à de Portugal continental, o mesmo se 

passando com a esperança de vida aos 65 anos para ambos os sexos e para o sexo 

masculino, mas não para o sexo feminino. 

 

As figuras 14 e 15 mostram a situação perante o emprego da população do ACeS 

Aveiro Norte. 
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Figura  14.  Evolução mensal do número de desempregados inscritos no Instituto de Emprego e 

Formação Profissional (IEFP) no ACeS Aveiro Norte, por género, de janeiro de 2004 a abril de 2009. 

Fonte: Perfil Local de Saúde 2009 do ACeS Aveiro Norte
5
. 

 

 

Figura  15.  Variação homóloga
Nota23

 do número de desempregados inscritos no Instituto de Emprego e 

Formação Profissional (IEFP) no ACeS Aveiro Norte e na região Norte, de janeiro de 2005 a abril de 

2009. Fonte: Perfil Local de Saúde 2009 do ACeS Aveiro Norte
5
. 

 

A figura 16 mostra os setores de atividade económica da população do ACeS Aveiro 

Norte. 
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Figura  16.  Distribuição percentual da população empregada por setor de atividade económica. Fonte: 

Perfil Local de Saúde 2009 do ACeS Aveiro Norte
5
. 

 

A figura 17 mostra o nível de instrução da população do ACeS Aveiro Norte. 

 

 

Figura  17.  Distribuição percentual da população residente por nível de instrução. Fonte: Perfil Local de 

Saúde 2009 do ACeS Aveiro Norte
5
. 

 

A figura 18 (construída a partir do anexo 7) mostra o poder de compra per capita por 

concelho da área geográfica de intervenção do ACeS Aveiro Norte, na região Norte e 

em Portugal, em 2004, 2005 e 2007. 
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Figura  18.  Poder de compra per capita por concelho da área geográfica de intervenção do ACeS Aveiro 

Norte, na região Norte e em Portugal, em 2004, 2005 e 2007. Fonte: construído a partir de informação 

disponibilizada no sítio eletrónico do INE
28

. 

 

Em Oliveira de Azeméis e Vale de Cambra, o poder de compra esteve abaixo da 

média regional e nacional. Já em S. João da Madeira, esteve acima dos dois valores 

territoriais em análise (ver, também, o anexo 8). 

O rendimento médio mensal dos trabalhadores por conta de outrem em 2006 (ver o 

anexo 8) foi nos três municípios superior ao valor da região Norte mas inferior à média 

Nacional.  

Relativamente ao abandono escolar, houve um grande decréscimo desde 1991 para 

2001, ficando os valores abaixo da região Norte e Continente.  

No que diz respeito a infraestruturas/ambiente, os sistemas públicos de abastecimento 

de águas apresentaram os valores abaixo da região Norte e do Continente ao nível de 

Oliveira de Azeméis e Vale de Cambra, embora em São João da Madeira o valor 

tenha estado acima da região Norte. Esta assimetria é explicável pela diferença entre 

os municípios de Oliveira de Azeméis e Vale de Cambra que têm área rural e São 

João da Madeira que é totalmente urbano. Fenómeno este, que se verifica também no 

sistema de drenagem de águas residuais, bem como estações de tratamento das 

mesmas5. 

 

O anexo 9 mostra a caracterização dos concelhos do ACeS Aveiro Norte.  

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

2004 2005 2007

Oliveira de Azeméis São João da Madeira

Vale de Cambra ACES

Região Norte Portugal



 

 

 
Plano Local de Saúde  

2011-2016 
21 

 
 

MORTALIDADE 

 

DE QUE MORREMOS? 

 

O risco de morrer, no ano de 2009, nos municípios do ACeS Aveiro Norte foi de 8 por 

1.000 habitantes17. O quadro 2 mostra a taxa de mortalidade brutaNota24 por local de 

residência, em 2009, nos municípios do ACeS Aveiro Norte, na região Norte e no 

Continente. 

 

Quadro 2. Taxa de mortalidade bruta, em 2009 

Local de residência Taxa por 1.000 habitantes-ano 

Oliveira de Azeméis 8,2 

São João da Madeira 7,9 

Vale de Cambra 7,8 

Região Norte 8,5 

Continente 9,8 

Fonte: INE
17

. 
 

O quadro 3 mostra a taxa de mortalidade padronizadaNota25 por todas as causas antes 

dos 65 anos, em 2009 no ACeS Aveiro Norte, na região Norte e no Continente. 

 

Quadro 3. Taxa de mortalidade padronizada por todas as causas, em 2009 

Divisão administrativa Taxa por 100.000 habitantes menores de 65 anos 

ACeS Aveiro Norte 512,10 

Região Norte 552,80 

Continente 568,15 

Fonte: Alto Comissariado da Saúde, através da aplicação Web baseada em sistemas de informação 

geográfica disponibilizada no endereço eletrónico http://www.websig.acs.min-saude.pt. 

 

Em 2009, houve 3 óbitos de crianças com menos de um ano de idade e 899 nados-

vivos9. O quadro 4 mostra o número de óbitos de crianças com menos de um ano de 

idade e a taxa de mortalidade infantil no ACeS Aveiro Norte, na região Norte e no 

Continente no triénio 2007-2009. 
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Quadro 4. Óbitos de crianças com menos de um ano de idade e taxa de mortalidade infantil, no triénio 

2007-2009 

Divisão 

administrativa 

Número de óbitos de crianças com menos 

de um ano de idade 

Taxa de mortalidade infantil por 1.000 

nados vivos-ano 

ACeS Aveiro 

Norte 

12 

4,3 

Região Norte 318 3,1 

Continente 991 3,4 

Fonte: Natalidade, Mortalidade Infantil e Componentes
9
. 

 

O valor dos óbitos de crianças com menos de um ano de idade no ACeS Aveiro Norte 

foi inferior ao da região Norte nos quinquénios 1996-2000, 2001-2005 e 2005-2009, 

embora estas diferenças não tenham tido significância estatística (ver o anexo 10). 

O quadro 5 mostra as taxas de mortalidade brutas por diferentes causas, em 2009 no 

ACeS Aveiro Norte.  

 

Quadro 5. Taxas de mortalidade brutas por causa antes dos 65 anos, em 2009 no ACeS Aveiro Norte 

Causa de morte Taxa por 100.000 habitantes menores de 65 anos-ano 

Cancro da mama feminino 24,3 

Doenças atribuíveis ao álcool 14,2 

Acidente vascular cerebral 11,2 

Cancro do cólon e reto 8,1 

Suicídio 6,1 

Cancro do colo do útero 4,1 

Doença cardíaca isquémica 3,1 

VIH 2,0 

Fonte: Alto Comissariado da Saúde, através da aplicação Web baseada em sistemas de informação 

geográfica disponibilizada no endereço eletrónico http://www.websig.acs.min-saude.pt. 
Notas: Códigos da Décima Revisão da Classificação Internacional de Doenças relativos às doenças 

atribuíveis ao álcool: tumor maligno do lábio, cavidade oral e faringe C00-C14; tumor maligno do esófago 

C15; desordens mentais e comportamentais devido ao uso de álcool F10, cardiomiopatia alcoólica I42.6; 

doença do fígado alcoólica K70; outras doenças do pâncreas K86; envenenamento acidental por álcool 

não classificado noutro lugar X45. VIH, Vírus da Imunodeficiência Humana. 

 

As causas de morte com taxas de mortalidade padronizadas para a idade que foram 

estatisticamente superiores no ACeS Aveiro Norte, quando comparadas com as da 

região Norte, nos triénios 2001-2003, 2002-2004 e 2003-2005, apresentam-se no 

quadro 6 (construído a partir do anexo 11). 
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Quadro 6. Causas de morte no ACeS Aveiro Norte com taxas de mortalidade padronizadas para a idade 

estatisticamente superiores às da região Norte por triénio 

Causa de morte 
Triénio 

2001-2003 2002-2004 2003-2005 

Sintomas, sinais e 

achados não 

classificados 

- TMP prematura, 

para ambos os 

sexos 

- TMP para todas as idades, 

para ambos os sexos e para o 

sexo masculino 

 

Tumor maligno da 

próstata 
- TMP prematura, para sexo masculino  

Tumor maligno do colo 

do útero 

- TMP prematura, 

para sexo feminino 
  

- TMP para todas as idades, para sexo feminino  

Tumor maligno do reto  
- TMP prematura, para sexo 

feminino 
 

Doenças endócrinas, 

nutricionais e 

metabólicas 
- TMP para todas as idades, para ambos os sexos e para sexo masculino 

Diabetes mellitus 

Causas externas de 

mortalidade 
  

- TMP para todas as 

idades, para ambos 

os sexos 

Fonte: Perfil Local de Saúde do ACeS Aveiro Norte
5
. 

Notas: Sintomas, sinais e achados não classificados, códigos da Décima Revisão da Classificação 

Internacional de Doenças, CID-10, R0 a R99 (sintomas, sinais e achados anormais de exames clínicos e 

de laboratório, não classificados em outra parte); Causas externas de mortalidade, códigos da CID-10 

V01 a Y98 (incluem, por exemplo, os acidentes de transporte, as lesões autoprovocadas intencionalmente 

e as agressões); TMP, taxas de mortalidade padronizadas para a idade; TMP prematura, taxas de 

mortalidade padronizadas para a idade na população com idade inferior a 65 anos. 

 

O quadro 7 (construído a partir do anexo 12) mostra as três causas de morte 

evitávelNota26 responsáveis por maior número de óbitos no ACeS Aveiro Norte, por 

sexo, no quinquénio 2001-2005.  

 
Quadro 7. Número de mortes observado pelas causas de morte evitável com maior magnitude no ACeS 

Aveiro Norte, por sexo, no quinquénio 2001-2005 

Sexo Causas de morte evitável 
Número de 

óbitos 

Ambos 

Tumor maligno da pele (não melanoma) dos 5 aos 64 anos 96 

Acidentes de veículos a motor para todas as idades 69 

Cirrose hepática dos 15 aos 64 anos 67 

Masculino 

Acidentes de veículos a motor para todas as idades 56 

Doença cardíaca isquémica dos 5 aos 64 anos e 

cirrose hepática dos 15 aos 64 anos  44 

Doenças hipertensivas e cerebrovasculares dos 35 aos 64 anos 43 

Feminino 

Tumor maligno da mama feminina dos 15 aos 64 anos e cirrose hepática 

dos 15 aos 64 anos 23 

Doenças hipertensivas e cerebrovasculares dos 35 aos 64 anos 18 

Acidentes de veículos a motor para todas as idades 13 

Fonte: Mortalidade evitável – uma análise na Região Norte no período 2001-2005
10

. 
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Não se encontraram razões de mortalidade padronizadas para a idade 

estatisticamente superiores no ACeS Aveiro Norte, quando comparadas com as da 

região Norte, no período considerado. 
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MORBILIDADE E SUAS CONSEQUÊNCIAS 

 

DE QUE ADOECEMOS? 

 

O quadro 8 (construído a partir do anexo 13) mostra as três causas de internamento 

responsáveis por maiores proporções de internamento padronizadas para a idade (de 

entre as causas com informação disponível) da população do ACeS Aveiro Norte, por 

sexo, em 2007.  

 

Quadro 8. Causas de internamento responsáveis por maiores proporções de internamento (por 100.000) 

da população do ACeS Aveiro Norte, por sexo, em 2007 

Sexo Causas de internamento Proporção de internamento 

Ambos 

Pneumonia 201,2 

Doenças cerebrovasculares 163,1 

Acidentes de transporte 115,7 

Masculino 

Pneumonia 234,6 

Doenças cerebrovasculares 198,8 

Acidentes de transporte 180,9 

Feminino 

Pneumonia 170,6 

Doenças cerebrovasculares 129,3 

Diabetes mellitus 69,2 

Fonte: Perfil Local de Saúde do ACeS Aveiro Norte
5
. 

 

De todas as causas de internamento da população do ACeS Aveiro Norte em 2007, 

aquelas com proporções estatisticamente superiores relativamente à totalidade da 

população da região Norte foram: 

- A diabetes mellitus para o sexo masculino; 

- Os acidentes de transporte para ambos os sexos e para o sexo masculino.  

 

O quadro 9 mostra alguns indicadores de morbilidade referentes ao ano de 2009, no 

ACeS Aveiro Norte, na região Norte e no Continente. 
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Quadro 9. Indicadores de morbilidade no ACeS Aveiro Norte, na região Norte e no Continente em 2009 

 

Divisão administrativa 

ACeS Aveiro 

Norte 

Região 

Norte 
Continente 

Incidência de AVC 

(por 10.000 residentes) 24,0 28,0 31,4 

Incidência de AVC antes dos 65 anos (por 10.000 

residentes) 6,8 8,5 9,4 

Incidência de doença cardíaca antes dos 65 anos (por 

10.000 residentes) 17,7 14,6 16,1 

Incidência de amputações major em diabéticos 

(por 10.000 residentes) 0,4 0,6 0,9 

Recém nascidos de termo com baixo peso 

(por 1.000 recém nascidos de termo) 1,3 2,4 2,9 

Fonte: Alto Comissariado da Saúde, através da aplicação Web baseada em sistemas de informação 

geográfica disponibilizada no endereço eletrónico http://www.websig.acs.min-saude.pt. 

Notas: AVC, acidente vascular cerebral; doença cardíaca, códigos da Nona Revisão da Classificação 

internacional de Doenças (CID-9) 410-414; amputações major em diabéticos, códigos da CID-9 250.7; 

procedimentos 84.13-84.19. 

 

À exceção da incidênciaNota27 de doença cardíaca antes dos 65 anos, os valores 

referentes ao ACeS Aveiro Norte foram inferiores aos da região Norte e aos do 

Continente. 

Identicamente, os casos notificados, de 1990 a 2008, de infeção pelo vírus da 

imunodeficiência humana (VIH) por 100.000 habitantes (anexo 14) bem como os de 

tuberculose por 100.000 habitantes (anexo 15) respeitantes ao ACeS Aveiro Norte 

foram inferiores aos da região Norte e aos de Portugal no período considerado. 

De 2005 a 2010, foram declaradas 274 casos de doenças (de declaração obrigatória 

aprovadas pela Portaria n.º 1071/98 de 31 de dezembro16): 259 (94,5 %) casos 

confirmados, 12 (4,4 %) casos prováveis e 2 (0,7 %) casos suspeitos (o restante caso 

não tinha o campo da classificação preenchido). 

O quadro 10 mostra o número de casos confirmados de doenças de declaração 

obrigatória por concelho de residência de cada caso índice de 2005 a 2010. 
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Quadro 10. Número de casos confirmados de doenças de declaração obrigatória aprovadas pela Portaria 

n.º 1071/98 de 31 de dezembro por Concelho, de 2005 a 2010 

Doenças 
Oliveira de 

Azeméis 

São João da 

Madeira 

Vale de 

Cambra 
Total 

A02 — Outras salmoneloses 75 (45,2) 24 (40,7) 11 (32,4) 110 (42,5) 

A15, A16 — Tuberculose respiratória. 83 (50,0) 22 (37,3) 16 (47,1) 121 (46,7) 

A17 — Tuberculose do sistema nervoso 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (2,9) 1 (0,4) 

A19 — Tuberculose miliar 2 (1,2) 1 (1,7) 0 (0,0) 3 (1,2) 

A23 — Brucelose 1 (0,6) 1 (1,7) 0 (0,0) 2 (0,8) 

A27 - Leptospirose 0 (0,0) 1 (1,7) 0 (0,0) 1 (0,4) 

A37 – Tosse convulsa 1 (0,6) 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (0,4) 

A39 — Infeção meningocócica 0 (0,0) 1 (1,7) 2 (5,9) 3 (1,2) 

A39.0 — Meningite meningocócica 1 (0,6) 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (0,4) 

A48.1 — Doença dos legionários 0 (0,0) 1 (3,3) 0 (0,0) 1 (0,8) 

A51 — Sífilis precoce 1 (0,6) 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (0,4) 

A77.1 — Febre escaro-nodular 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (2,9) 1 (0,4) 

B06 — Rubéola 1 (0,6) 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (0,4) 

B16 — Hepatite aguda B 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (2,9) 1 (0,4) 

B17.1 — Hepatite aguda C 0 (0,0) 4 (6,8) 0 (0,0) 4 (1,5) 

B26 — Parotidite epidémica 1 (0,6) 2 (3,4) 0 (0,0) 3 (1,2) 

B50-B54 — Malária 0 (0,0) 2 (3,4) 1 (2,9) 3 (1,2) 

G00.0 — Meningite por Haemophilus 

influenza 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (2,9) 1 (0,4) 

Total 
166 (100,0) 59 (100,0) 34 (100,0) 

259 

(100,0) 

Notas: As frequências relativas aparecem entre parêntesis à frente da frequência absoluta respetiva. 

 

79,3 % dos 121 casos confirmados de tuberculose respiratória notificados de 2005 a 

2010 eram do sexo masculino. A média de idades dos casos confirmados de 

tuberculose respiratória notificados de 2005 a 2010 foi 45 anos. As figuras 19 e 20 

mostram a caracterização por idade dos casos confirmados de tuberculose respiratória 

notificados de 2005 a 2010. 

 

Figura  19.  Distribuição por idade dos casos confirmados de tuberculose respiratória no período de 2005 

a 2010. 
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Figura  20.  Distribuição percentual por idade dos casos confirmados de tuberculose respiratória no 

período de 2005 a 2010. 

 

Nas 108 notificações de outras salmoneloses com informação sobre a existência de 

casos adicionais de doença que pudessem estar relacionados, 66 % foram casos 

isolados. 

No quinquénio de 2006 a 2010, foram notificados 89 casos confirmados de outras 

salmoneloses, o que corresponde a uma incidência de 7,6 (casos notificados) por 

10.000 habitantes-ano. 

O número de casos notificados da mesma doença em Portugal, na região Norte e na 

sub-região estatística portuguesa (Nomenclatura Comum das Unidades Territoriais 

Estatísticas, NUTS, III) Entre Douro e Vouga a que o ACeS Aveiro Norte pertence 

estão disponíveis para o período de 2004 a 200815. 

A figura 21 (construída a partir do anexo 16) mostra o número de casos confirmados 

de outras salmoneloses notificados em Portugal, na região Norte e na NUTS III Entre 

Douro e Vouga por 10.000 habitantes-ano, de 2004 a 2008. 
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Figura  21.  Número de casos confirmados de outras salmoneloses notificados em Portugal, na região 

Norte e na NUTS III Entre Douro e Vouga por 10.000 habitantes-ano, de 2004 a 2008. Fonte: Doenças de 

Declaração Obrigatória 2004/2008
15

. 

 

O quadro 11 mostra a prevalênciaNota28, nos 127.514 utentes inscritos, em 2010, no 

ACeS Aveiro Norte, de determinados grupos de doenças (definidos pela Classificação 

Internacional dos Cuidados Primários (ICPC)) consideradas relevantes, não só pela 

sua prevalência ou pelo seu significado clínico mas também pelos custos que lhe 

estão associados14. 
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Quadro 11. Prevalência, nos utentes inscritos no ACeS Aveiro Norte, de grupos de doenças definidos pela 

Classificação Internacional dos Cuidados Primários, 2010 

Grupos de doenças definidos pela ICPC Frequência por 1.000 utentes inscritos 

Alterações do metabolismo dos lípidos 164,6 

Hipertensão sem complicações 133,2 

Perturbações depressivas 75,7 

Diabetes não insulino-dependente 46,0 

Abuso do tabaco 40,2 

Obesidade 27,5 

Hipertensão com complicações 24,5 

Osteoartrose do joelho 23,2 

Hipertrofia prostática benigna 21,8 

Osteoporose 16,4 

Asma 13,9 

Rinite alérgica 12,9 

Diabetes insulino-dependente 12,7 

Excesso de peso 10,9 

Trombose / acidente vascular cerebral 8,9 

Bronquite crónica 8,6 

Doença do esófago 8,1 

Doença cardíaca isquémica com angina 7,4 

Doença pulmonar obstrutiva crónica 6,1 

Abuso crónico do álcool 5,9 

Neoplasia maligna da mama 5,0 

Doença cardíaca isquémica sem angina 4,3 

Neoplasia maligna do cólon / reto 2,9 

Demência 2,5 

Isquémia cerebral transitória 1,4 

Neoplasia maligna do colo 1,0 

Fonte: Sistema de Informação das ARS. 
Notas: ICPC, Classificação Internacional dos Cuidados Primários. 

 

Somando o número de vezes que os códigos ―hipertensão sem complicações‖ e 

―hipertensão com complicações‖ foram atribuídos (e dividindo pelos 127.514 utentes 

inscritos), obtém-se uma prevalência de hipertensão de 157,6 por 1.000 em 2010. 

Com o mesmo procedimento para os códigos ―diabetes não insulino-dependente‖ e 

―diabetes insulino-dependente‖, obtém-se uma prevalência de diabetes de 58,7 por 

1.000 em 2010. 

Nos quinquénios 2001-2005 e 2005-2009, o número de nascimentos pré-termo no 

ACeS Aveiro Norte foi estatisticamente superior ao da região Norte (ver o anexo 17).  
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IDENTIFICAÇÃO E PRIORIZAÇÃO DOS PRINCIPAIS PROBLEMAS DE 

SAÚDE DA POPULAÇÃO 

 

O risco de morrer, por todas as causas e antes dos 65 anos, no ano de 2009 no ACeS 

Aveiro Norte foi menor do que na região Norte e no Continente português. 

Relativamente à mortalidade infantil, mesmo considerando os óbitos ocorridos num 

triénio (2007-2009), estes totalizam doze óbitos no ACeS Aveiro Norte. Este valor é, 

portanto, muito pequeno, tornando-se o cálculo da taxa fortemente sensível a 

pequenas variações aleatórias. Desta forma, procurou-se fazer análises comparativas 

por quinquénios, as quais não revelaram diferenças significativas entre o número de 

óbitos em crianças com menos de um ano de idade entre o ACeS Aveiro Norte e a 

região Norte. 

As taxas de mortalidade brutas específicas por causa informam sobre o risco de 

morrer por cada causa numa população e sobre a magnitude do problema relativo a 

essa causa, ao contrário das taxas padronizadas que permitem apenas comparar 

populações diferentes. O quadro 5 mostra as taxas de mortalidade brutas por 

diferentes causas, em 2009 no ACeS Aveiro Norte. Esta informação não possibilita, 

contudo, a identificação de problemas de saúde uma vez que compara somente a 

grandeza da taxa das oito doenças para as quais esta mesma taxa está disponível. 

Por comparação com a região Norte, no ACeS Aveiro Norte, determinadas causas 

foram responsáveis por uma mortalidade de magnitude significativamente superior, 

constituindo, pois, problemas de saúde da população, nomeadamente os tumores 

malignos da próstata, do colo do útero e do reto, a diabetes mellitus e as causas 

externas – quadro 6. O facto de as proporções de internamento padronizadas para a 

idade por diabetes mellitus e por acidentes de transporte terem sido, igualmente, 

estatisticamente superiores no ACeS Aveiro Norte corrobora a sua identificação como 

problemas de saúde da população. O mesmo acontece com a prevalência de diabetes 

mellitus por 1.000 utentes inscritos em 2010 – ver quadro 11 e abaixo. 

A magnitude da mortalidade que teve como causa sintomas, sinais e achados 

anormais de exames clínicos e de laboratório, não classificados em outra parte 

(códigos da Décima Revisão da Classificação Internacional de Doenças, CID-10, R0 a 

R99), apesar de não constituir um problema de saúde, traduz uma necessidade em 



 

 

 
Plano Local de Saúde  

2011-2016 
32 

 
 
saúde: de modo a conhecer as verdadeiras causas de morte da população do ACeS 

Aveiro Norte, é necessário reduzir este número de óbitos aos quais não é atribuída 

uma causa de morte real. Tal conhecimento pode, por exemplo, revelar causas de 

morte importante que, sem essa informação, não estamos a considerar. Aguarda-se, 

pois, a desmaterialização dos Certificados de ÓbitoNota29, a qual poderá constituir um 

contributo valioso para este conhecimento. 

Relativamente à morbilidade, o quadro 9 mostra alguns indicadores disponibilizados 

pela Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS). À exceção da incidência de 

doença cardíaca antes dos 65 anos, os valores referentes ao ACeS Aveiro Norte 

foram inferiores aos da região Norte e do Continente. Há, no entanto, que levar 

determinados factos em consideração. Designadamente, a incidência de acidente 

vascular cerebral e a incidência das doenças cardíacas dependem da idade. Como tal, 

a incidência de acidente vascular cerebral e mesmo a incidência de acidente vascular 

cerebral antes dos 65 anos, bem como a incidência de doenças cardíaca antes dos 65 

anos não são comparáveis entre populações com estruturas etárias diversas. Os 

dados disponíveis não permitem, no entanto, a sua padronização. A incidência de 

amputações major em diabéticos é calculada dividindo o número de amputações major 

em diabéticos no serviço Nacional de Saúde pela população residente. Sendo assim, 

um valor superior pode traduzir somente um número mais elevado de diabéticos e não 

um número mais elevado de amputações major nos diabéticos da população 

considerada. 

Apesar das limitações associadas ao recurso a um sistema de vigilância passiva, 

baseado na notificação de doenças29,30,31,32, os casos notificados, de 1990 a 2008, de 

infeção pelo VIH por 100.000 habitantes e dos casos notificados de tuberculose por 

100.000 habitantes respeitantes ao ACeS Aveiro Norte foram inferiores aos da região 

Norte e de Portugal. No entanto, como se pode observar na figura 19, a idade mediana 

dos casos confirmados de tuberculose respiratória no período de 2005 a 2010 foi 

próxima dos 40 anos (43 anos) e metade dos casos variam entre, aproximadamente, 

os 25 e os 60 anos. Ou seja, o risco de transmissão a gerações mais jovens mantém-

se elevado33. Assim, a tuberculose respiratória constitui-se como problema de saúde 

da população do ACeS Aveiro Norte. 

O quadro 10, que mostra o número de casos confirmados de doenças de declaração 

obrigatória por concelho de residência de 2005 a 2010, apresenta casos de doenças 



 

 

 
Plano Local de Saúde  

2011-2016 
33 

 
 
preveníveis por vacina pertencente ao Programa Nacional de Vacinação (PNV)34. 

Poderiam, pois, estas doenças constituir, também, problemas de saúde da população 

do ACeS Aveiro Norte. Contudo, não foram assim consideradas porque, como se pode 

observar no quadro 12, o qual mostra a avaliação de 2010 do PNV no ACeS Aveiro 

Norte, as coberturas das vacinas respeitantes às doenças que foram notificadas são 

elevadas, ultrapassando os 95 % necessários para a obtenção de imunidade de 

grupo34 e os 98 % no caso da vacina contra o sarampo, a parotidite epidémica e a 

rubéola, tal como consta da circular normativa da Direção-Geral da Saúde sobre 

vacinação complementar contra o sarampo35. 

 

Quadro 12. Avaliação realizada em 2010 das coberturas das vacinas contra a hepatite B, a tosse 

convulsa, a doença invasiva por Haemophilus influenzae b, a doença invasiva por Neisseria meningitidis 

C, a tuberculose, a parotidite epidémica e a rubéola 

Coorte Vacina Total de fichas de vacinação  Total de pessoas vacinadas 

2009 

VHB 

925 

920 (99,5) 

DTPa  918 (99,2) 

Hib 919 (99,4) 

MenC 913 (98,7) 

2008 

BCG 

964 

959 (99,5) 

VHB 959 (99,5) 

DTPa  951 (98,7) 

Hib 953 (98,9) 

MenC  954 (99,0) 

2003 

BCG 

1.189 

1.183 (99,5) 

VHB 1.187 (99,8) 

DTPa  1.165 (98,0) 

VASPR  1.166 (98,1) 

MenC 1.183 (99,5) 

1996 

BCG 

1.316 

1.304 (99,1) 

VHB  1.291 (98,1) 

VASPR  1.311 (99,6) 

MenC 1.298 (98,6) 

Notas: VHB, vacina monovalente contra a hepatite B; DTPa, vacina trivalente contra a difteria, o tétano e 

a tosse convulsa/pertussis; Hib, vacina monovalente contra a doença invasiva por Haemophilus 

influenzae b; MenC, vacina contra a doença invasiva por Neisseria meningitidis C; BCG, vacina contra a 

tuberculose; VASPR, vacina trivalente contra o sarampo, a parotidite epidémica e a rubéola. 

A frequência relativa encontra-se, entre parêntesis, à frente da frequência absoluta respetiva. 

 

Ainda que, por limitações relacionadas com a disponibilidade de informação, digam 

respeito a períodos diferentes, na população do ACeS Aveiro Norte, o número de 



 

 

 
Plano Local de Saúde  

2011-2016 
34 

 
 
casos confirmados de outras salmoneloses notificados por 10.000 habitantes-ano, no 

quinquénio de 2006 a 2010 (apresentado no subcapítulo ―Morbilidade e suas 

consequências‖), é: 

- 3,52 vezes o de Portugal no quinquénio de 2004 a 2008, 

- 2,54 vezes o da região Norte e 

- 1,36 vezes o da NUTS III Entre Douro e Vouga. 

Assim sendo, esta doença foi, igualmente, considerada um problema de saúde da 

população do ACeS Aveiro Norte. 

Tal como mostra o quadro 11, dos grupos de doenças cuja prevalência por 1.000 

utentes inscritos é fornecida pelo SIARS, as mais frequentes em 2010 foram, por 

ordem decrescente, alterações do metabolismo dos lípidos, hipertensão, 

perturbações depressivas, diabetes e abuso do tabaco. Em relação a esta fonte de 

informação, há que ter em consideração algumas das suas características para melhor 

interpretar os resultados apresentados. Estes resultados baseiam-se nos registos 

efetuados pelo médico de família na lista de problemas ativos. Todas as análises 

efetuadas estão condicionadas, portanto, pela qualidade do registo clínico. Este pode 

ter sido deficiente ou inadequado ou, por outro lado, por excesso, quando problemas 

de saúde deixaram de existir e permanecem ativos na lista de problemas14. Notar que, 

no ACeS Aveiro Norte, durante 2010, a percentagem de consultas com pelo menos 

um código da ICPC preenchido foi a que se apresenta no quadro 13. 

 

Quadro 13. Percentagem de consultas com pelo menos um código da Classificação Internacional dos 

Cuidados Primários preenchido no ACeS Aveiro Norte, durante 2010 

Centro de Saúde Consultas com 1 ou mais códigos ICPC preenchidos (%) 

Oliveira de Azeméis 74,1 

S. João Madeira 90,8 

Vale de Cambra 68,1 

Total (ACeS Aveiro Norte) 76,0 

Fonte: Sistema de Informação das ARS. 

Nota: ICPC, Classificação Internacional dos Cuidados Primários. 

 

A contribuição para este indicador pode ser diferente consoante a patologia em causa. 

A prática parece demonstrar que situações clínicas mais graves ou mais comuns são 

mais suscetíveis de registo, em detrimento de situações inespecíficas ou raras14. As 

doenças supracitadas (como apresentando prevalências superiores) são percebidas 
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como graves e frequentes na população portuguesa, aumentando a confiança na sua 

identificação como problemas de saúde da população do ACeS Aveiro Norte. Este 

facto pode ser especialmente importante no caso do excesso de peso: à partida, 

pensaríamos que a sua prevalência seria superior à de obesidade, o que não se 

verificou (10,9 por 1.000 vs. 27,5 por 1.000); uma vez que a obesidade é entendida 

como sendo uma condição mais grave que o excesso de peso, pode este último ter 

uma frequência de registo por parte dos médicos de família inferior. 

A maior magnitude de nascimentos pré-termo no ACeS Aveiro Norte, em 

comparação com a região Norte, possibilitou a sua identificação como problema de 

saúde. 

O quadro 14 mostra os problemas de saúde da população do ACeS Aveiro Norte que 

foram identificados, já ordenados pela sua prioridade obtida. 

 

Quadro 14. Priorização dos problemas de saúde da população do ACeS Aveiro Norte 

Problema de saúde 

Critérios para priorização 

Prioridade  
Magnitude  

Transcendência 
Vulnerabilidade  

Social  Económica  

Tumor maligno do colo do útero 3 2 3 3 8,5 

Tumor maligno da próstata 3 1 3 1 6 

Tumor maligno do reto 3 1 3 1 6 

Diabetes mellitus  2 2 2 2 6 

Tuberculose respiratória 1 3 1 3 6 

Causas externas 2 3 2 1 5,5 

Alterações do metabolismo dos lípidos 2 2 1 2 5,5 

Hipertensão arterial 2 2 1 2 5,5 

Abuso do tabaco 1 2 1 2 4,5 

Perturbações depressivas 1 2 2 1 4 

Nascimentos pré-termo 1 2 2 1 4 

Outras salmoneloses 1 1 1 1 3 

Nota: A prioridade foi obtida através da soma do valor atribuído a cada um dos três critérios, sendo que o 

valor da transcendência corresponde à média das pontuações das transcendências social e económica. 

 

Como é possível constatar, os problemas de saúde tidos como prioritários na 

população do ACeS Aveiro Norte foram: 

- O tumor maligno do colo do útero; 
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- O tumor maligno da próstata; 

- O tumor maligno do reto; 

- A diabetes mellitus; 

- A tuberculose respiratória. 
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DETERMINANTES DA SAÚDE 

 

QUE ESCOLHAS FAZEMOS? 

 

Além das características da população já descritas, para intervir no sentido de prevenir 

ou controlar os problemas de saúde prioritários da população do ACeS Aveiro Norte, 

há que conhecer os seus determinantes, nomeadamente os modificáveis, i.e., 

passíveis de prevenir ou controlar (anexo 18). 

Os determinantes identificados como modificáveis podem ser agrupados em 

determinantes: 

- Biológicos ou endógenos; 

- Ambientais; 

- Ligados aos estilos de vida; 

- Sociais, económicos e demográficos; 

- Relativos ao sistema de cuidados de saúde. 

Assim, quanto aos determinantes biológicos ou endógenos, há a considerar: 

- O estado vacinal no que respeita à vacina contra as infeções por vírus do papiloma 

humano e à vacina contra a tuberculose (vacina com o bacilo de Calmette e Guérin ou 

BCG); 

- O estado nutricional (nomeadamente a má nutrição e o baixo peso enquanto fatores 

de risco para tuberculose respiratória). 

Desde 2008, está integrada no PNV36 a vacina tetravalente contra as infeções por 

vírus do papiloma humano de alto risco tipos 16 e 18 (responsáveis por 70 a 75 % de 

casos de tumor maligno do colo do útero) e de baixo risco tipos 6 e 11 (responsáveis 

por cerca de 90 % de casos de verrugas genitais/condilomas). A vacinação universal 

de rotina aplica-se às jovens que fazem 13 anos de idade no respetivo ano civil, tendo-

se iniciado em 2008 com a coorte de nascimento de 199536. Para além desta 

vacinação de rotina, há uma campanha de vacinação dirigida às jovens que 

completam 17 anos de idade (a decorrer nos anos de 2009, 2010 e 2011), ou seja, 

dirigida às coortes de jovens nascidas em 1992, 1993 e 199437. O objetivo é a 

obtenção de coberturas vacinais, no mínimo de 85 %, em cada uma das coortes 
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abrangidas37. O quadro 15 mostra a avaliação, respeitante ao primeiro semestre de 

2011, da vacinação contra as infeções por vírus do papiloma humano, no ACeS Aveiro 

Norte. 

 

Quadro 15. Avaliação realizada no primeiro semestre de 2011 da vacinação contra as infeções por vírus 

do papiloma humano no primeiro semestre de 2011 

Coorte Vacina Total de fichas de vacinação Total de pessoas vacinadas 

1998  

HPV 1 

661  

598 (90,5) 

HPV 2 548 (82,9)  

HPV 3 9Z (1,4)  

1997  

HPV 1 

618  

594 (96,1) 

HPV 2 588 (95,1) 

HPV 3 570 (92,2)  

1996  

HPV 1 

631  

609 (96,5) 

HPV 2 605 (95,9) 

HPV 3 598 (94,8)  

1995  

HPV 1 

693  

674 (97,3) 

HPV 2 671 (96,8) 

HPV 3 665 (96,0)  

1994 (Campanha*)  

HPV 1 

614  

567 (92,3) 

HPV 2 528 (86,0) 

HPV 3 25Z (4,1) 

1993 (Campanha*)  

HPV 1 

642  

619 (96,4) 

HPV 2 611 (95,2) 

HPV 3 599 (93,3) 

1992 (Campanha*) 

HPV 1 

684  

651 (95,2) 

HPV 2 645 (94,3) 

HPV 3 632(92,4)  

Notas: HPV 1, primeira dose da vacina contra as infeções por vírus do papiloma humano; HPV 2, 

segunda dose da vacina contra as infeções por vírus do papiloma humano; HPV 3, terceira dose da 

vacina contra as infeções por vírus do papiloma humano. 

A frequência relativa encontra-se, entre parêntesis, à frente da frequência absoluta respetiva. 

 

Como se pode verificar, todas as coortes consideradas apresentam coberturas 

vacinais para a terceira dose superiores ao objetivo mínimo de 85 %. As únicas 

exceções respeitam às coortes de 1994 e de 1998 uma vez que a vacinação das 

mesmas está a decorrer em 2011. Embora só a longo prazo esta vacinação contra as 

infeções por vírus do papiloma humano vá ter consequências na mortalidade por 
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tumor maligno do colo do útero, as coortes de nascimento de 1992 em diante terão 

seguramente uma menor incidência de infeções pelo vírus do papiloma humano 

(nomeadamente pelos tipos 6, 11, 16 e 18) e consequentemente uma menor 

incidência de tumor maligno do colo do útero (uma vez que, tal como já foi referido, os 

tipos 16 e 18 são responsáveis por 70 a 75 % destes casos). 

Outra vacina a considerar enquanto determinante biológico é a vacina contra a 

tuberculose, que integra o PNV desde a sua criação em 196538. Dada a epidemiologia 

da tuberculose em Portugal e a gravidade da doença na idade pediátrica, sobretudo 

abaixo dos cinco anos de idade, o PNV de 2006 (à semelhança do que acontecia com 

o PNV de 2000) prevê uma dose de BCG administrada tão precocemente quanto 

possível, de preferência à nascença34. Nas crianças pequenas, a eficácia vacinal da 

BCG na proteção contra as formas graves – meníngea e miliar - da doença é, de facto, 

elevada (i.e., superior a 80 %), diminuindo ao longo do tempo e sendo menor para as 

outras formas39. O quadro 16 mostra a avaliação das coortes de nascimento de 1996 a 

2010, realizada a 21 de julho de 2011, da BCG, no ACeS Aveiro Norte. 

 

Quadro 16. Avaliação realizada a 21 de julho de 2011 da vacina contra a tuberculose em grupos de 

coortes de nascimento de 1911 a 2010 

Grupo de coortes de nascimento Total de fichas de vacinação Total de pessoas vacinadas 

2010-2006 4.848 4.811 (99,2) 

2005-2001 5.746 5.697 (99,1) 

2000-1996 6.603 6.539 (99,0) 

 

Como se pode verificar, as coberturas vacinais são muito elevadas. 

Não temos conhecimento da existência de estudos, na população do ACeS Aveiro 

Norte, a quantificar a má nutrição e o baixo peso (enquanto fatores de risco para 

tuberculose respiratória). 

Em relação aos determinantes ambientais, importa considerar a ventilação dos 

espaços, nomeadamente das habitações. O regulamento geral das edificações 

urbanas40, por onde se rege a execução de novas edificações, as reconstruções, 

ampliação, alteração, reparação ou demolição das edificações e obras existentes, 

determina as condições a que aquelas edificações devem obedecer para que a 

ventilação fique assegurada. Neste sentido, as habitações em edifícios licenciados têm 
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tais condições satisfeitas; as que não as têm corresponderão provavelmente a 

construções que albergam pessoas de baixo nível sócio-económico (ver abaixo), 

sendo esse, então, o determinante de base da tuberculose respiratória nestas 

situações. 

Relativamente aos determinantes ligados aos estilos de vida, há que levar em 

consideração: 

- O comportamento sexual (não só no que diz respeito ao tumor maligno do colo do 

útero, mas também à infeção pelo VIH, enquanto fator de risco para tuberculose 

respiratória); 

- O consumo de tabaco, de álcool e de outras drogas; 

- A dieta e a prática de exercício físico (igualmente determinantes de outros fatores 

como o peso, as dislipidemias e a insulino-resistência). 

Não temos conhecimento da existência de estudos a quantificar o comportamento 

sexual de risco na população do ACeS Aveiro Norte. Contudo, apresentam-se, a 

seguir, indicadores que prestam alguns esclarecimentos no que se relaciona com este 

mesmo comportamento por parte da população do ACeS Aveiro Norte. A figura 22 

(construída a partir do anexo 19) mostra a evolução, no período de 2005 a 2009, da 

taxa de fecundidade na adolescência na NUTS III Entre Douro e Vouga, na região 

Norte e no país. 

 

Figura  22.  Taxa de fecundidade na adolescência (por 1.000) por local de residência, de 2005 a 2009. 

Fonte: construído a partir de informação disponibilizada no sítio eletrónico do INE
41
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Fica patente a menor dimensão da fecundidade na adolescência na NUTS III a que o 

ACeS Aveiro Norte pertence, em relação às realidades regional e nacional, o que faz 

supor que o mesmo se passará com a gravidez na adolescência. 

O quadro 10, que mostra o número de casos confirmados de doenças de declaração 

obrigatória por concelho de residência de cada caso índice de 2005 a 2010, inclui 

apenas um caso de uma infeção sexualmente transmissível (IST), a sífilis precoce. 

Também em relação aos casos notificados de infeção pelo VIH por 100.000 habitantes 

(anexo 14), os valores respeitantes ao ACeS Aveiro Norte foram inferiores aos da 

região Norte e de Portugal no período considerado. Ainda que um sistema de 

vigilância passiva, baseado na notificação de doenças, apresente limitações, das quais 

a mais relevante neste contexto será a subnotificação, as IST não parecem constituir 

uma preocupação major na população do ACeS Aveiro Norte, sobretudo quando em 

comparação com outras situações que aqui se discutem. 

O valor do indicador ―percentagem de adolescentes escolarizados (do terceiro ciclo) 

que consome tabaco‖ era, em 2006, na região Norte, 36 %8. Não está disponível a 

desagregação deste valor para os adolescentes escolarizados da população do ACeS 

Aveiro Norte. O quadro 11 mostra que a prevalência de abuso de tabaco, nos 127.514 

utentes inscritos, em 2010, no ACeS Aveiro Norte, foi 40,2 por 1.000 e que a 

prevalência de abuso crónico de álcool foi 5,9 por 1.000. Estes dados apresentam as 

limitações que já foram enunciadas, das quais se destaca a dependência da qualidade 

do registo clínico. Para além disso, não permitem a comparação com outras 

populações. No entanto, a atribuição do código da ICPC respeitante ao abuso do 

tabaco obedece ao critério de ―perturbação devida ao consumo de tabaco que leva a 

uma ou mais intoxicações agudas, uso com prejuízo clinicamente grave para a saúde, 

dependência ou estado de privação‖. Isto é, o consumo de tabaco poderá estar 

subestimado por este indicador. Do mesmo modo, a atribuição do código da ICPC 

respeitante ao abuso crónico de álcool inclui alcoolismo, síndromes alcoólicas do 

cérebro, psicose alcoólica e delirium tremens obedece ao critério de ―perturbação 

devida ao consumo de álcool e que resulta em um ou mais episódios clínicos de grave 

prejuízo para a saúde, dependência, estado de privação ou distúrbios psicóticos‖. Ou 

seja, o consumo de álcool estará porventura igualmente sub-representado por este 

indicador. Relativamente à utilização de outras drogas, não temos conhecimento da 

existência de estudos a quantificá-la na população do ACeS Aveiro Norte. No relatório 

de 2009 do Instituto da Droga e da Toxicodependência42, pode ler-se que, no ano de 
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2007, quer para a população total quer para a jovem adulta, foram as regiões do 

Algarve e de Lisboa, as que apresentaram as mais elevadas (acima da média 

nacional) prevalências de consumo de qualquer droga ao longo da vida e nos últimos 

30 dias. Assim, pelo aqui exposto e tendo presente a importância dos problemas 

associados ao consumo de tabaco e ao de álcool, fica patente a necessidade de 

diminuir estes consumos na população do ACeS Aveiro Norte. 

O valor do indicador ―percentagem de adolescentes escolarizados (dos segundo e 

terceiro ciclos) que consomem diariamente fruta‖ era, em 2006, na região Norte, 44,6 

%, superior ao de Portugal Continental (42,7 %) e inferior à meta para 2009-2010 (45,0 

%). Este valor desceu para 41,3 % em 20108. O valor do indicador ―percentagem de 

adolescentes escolarizados (dos segundo e terceiro ciclos) que consomem 

diariamente legumes‖ era, em 2006, na região Norte, 26,0 %, superior ao de Portugal 

Continental (25,1 %) e inferior à meta para 2009-2010 (35,0 %). Este valor subiu para 

29,2 % em 20108. Não está disponível a desagregação destes valores nem de outros 

indicadores relativos à alimentação da população do ACeS Aveiro Norte. 

Não temos, igualmente, conhecimento de estudos a quantificar a prática de exercício 

físico na população do ACeS Aveiro Norte. 

Apesar destas lacunas no conhecimento, a partir da informação relativa a problemas 

de saúde associados a erros alimentares e ao sedentarismo (a partir, por exemplo, da 

mortalidade por tumor maligno da próstata e do reto, por diabetes mellitus e, como 

vem descrito abaixo, da prevalência de obesidade, de excesso de peso e das 

alterações do metabolismo dos lípidos), é possível concluir que os mesmos serão 

frequentes na população. Importa, pois, reduzi-los. 

O quadro 11 mostra que a prevalência, por 1.000 utentes inscritos no ACeS Aveiro 

Norte, em 2010, de obesidade foi 27,5 e de excesso de peso foi 10,9. 

O WHO - European Childhood Obesity Surveillance Initiative, constitui o primeiro 

Sistema Europeu de Vigilância Nutricional Infantil. Portugal assumiu a coordenação 

Europeia desta iniciativa e a nível nacional este estudo denomina-se ―COSI – 

Portugal". O primeiro ano de avaliação (2008/2009) do estudo COSI revelou uma 

prevalência, nas crianças dos 6 aos 10 anos (média de idade de 7,5 anos), a nível 

nacional, de pré-obesidade de 18,1 % e de obesidade de 13,9 %, totalizando uma 

prevalência de 32 % de excesso de peso. É provável que a realidade da população do 
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ACeS Aveiro Norte seja próxima daquela descrita para o nível nacional, traduzindo 

uma necessidade de saúde. 

Não temos conhecimento da existência de estudos a quantificar insulino-resistência, 

diabetes mellitus gestacional, alteração da glicose em jejum ou intolerância à glicose 

num teste prévio na população do ACeS Aveiro Norte. Quanto à diabetes mellitus, a 

sua magnitude já foi apresentada, tendo sido identificada como problema de saúde 

prioritário na população do ACeS Aveiro Norte. 

Dos grupos de doenças cuja prevalência por 1.000 utentes inscritos é fornecida pelo 

SIARS (quadro 11), a mais frequente em 2010 foi a que se relaciona com as 

alterações do metabolismo dos lípidos. A segunda mais frequente foi a hipertensão 

arterial. A diminuição de ambas constitui-se, portanto, como necessidade de saúde. 

No que se refere aos determinantes sociais, económicos e demográficos, destaca-

se o nível sócio-económico. A figura 18 mostra que, em Oliveira de Azeméis e Vale de 

Cambra, o poder de compra per capita esteve abaixo da média regional e nacional e 

que em S. João da Madeira, esteve acima dos dois valores territoriais em análise. O 

rendimento médio mensal dos trabalhadores por conta de outrem em 2006 foi nos três 

municípios superior ao valor da região Norte mas inferior à média nacional. Mediante a 

conjuntura atual, esta realidade poder-se-á agravar.  

No que concerne aos determinantes relativos ao sistema de cuidados de saúde, 

importa considerar o rastreio do tumor maligno do colo do útero. Conforme foi descrito 

acima, a vacina contra as infeções por vírus do papiloma humano não confere 

proteção contra todos os tipos oncogénicos deste vírus e o seu efeito só se verificará a 

médio/longo prazo. O rastreio do tumor maligno do colo do útero é, pois, fundamental. 

Em 2010, das 7.518 utentes inscritas, com idade compreendida entre os 25 e os 64 

anos, elegíveis para rastreio do tumor maligno do colo do útero, foram rastreadas 

1.488, correspondendo a uma cobertura de 19,8 %. Para a correta interpretação deste 

valor, há que tomar em atenção que o rastreio não teve início em janeiro de 2010, 

antes se iniciou no segundo semestre e não de modo uniforme em todas as Unidades 

Funcionais do ACeS. De qualquer modo, este valor traduz uma baixa adesão ao 

rastreio, a qual importa modificar. 

Apesar de não estar acima identificado como um determinante, a percentagem de 

inscritos com idade compreendida entre os 50 e os 74 anos com pesquisa de sangue 
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oculto nas fezes/colonoscopia registada nos últimos dois anos é um indicador nacional 

para os ACeS. Em dezembro de 2011, este indicador situava-se em 29,25 %. 
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DEFINIÇÃO DAS NECESSIDADES DE SAÚDE DA POPULAÇÃO 

 

Com base na informação atrás apresentada, definiram-se como necessidades de 

saúde da população do ACeS Aveiro Norte as seguintes: 

- Diminuir a incidência de tumor maligno do colo do útero; 

- Diminuir a mortalidade por tumor maligno do colo do útero; 

- Diminuir a incidência de tumor maligno da próstata; 

- Diminuir a mortalidade por tumor maligno da próstata; 

- Diminuir a incidência de tumor maligno do reto; 

- Diminuir a mortalidade por tumor maligno do reto; 

- Diminuir a incidência de diabetes mellitus; 

- Diminuir a mortalidade por diabetes mellitus; 

- Diminuir a incidência de tuberculose respiratória; 

- Manter a cobertura vacinal para a terceira dose de da vacina contra as infeções por 

vírus do papiloma humano nas coortes pertinentes acima de 85 %; 

- Manter a cobertura da vacina contra a tuberculose ao nascimento acima dos 95 %; 

- Manter a baixa fecundidade na adolescência; 

- Manter a baixa incidência de IST; 

- Diminuir a prevalência de consumo de tabaco; 

- Diminuir a prevalência de abuso crónico de álcool; 

- Diminuir o consumo de gorduras saturadas; 

- Diminuir o consumo de gorduras trans; 

- Aumentar o consumo de legumes; 

- Aumentar o consumo de fruta; 
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- Aumentar o consumo de fibras; 

- Aumentar a prática de exercício físico; 

- Diminuir a prevalência de obesidade; 

- Diminuir a prevalência de excesso de peso; 

- Diminuir a prevalência de alterações do metabolismo dos lípidos; 

- Diminuir a prevalência de hipertensão arterial; 

- Aumentar o poder de compra per capita; 

- Aumentar a adesão ao rastreio do tumor maligno do colo do útero na população alvo 

do mesmo;  

- Aumentar a adesão ao rastreio do tumor maligno do cólon e reto na população alvo 

do mesmo. 

Os Coordenadores das Unidades Funcionais do ACeS elegeram, como prioritárias, as 

cinco necessidades de saúde que aparecem no quadro 17 (construído a partir do 

anexo 20). 

 

Quadro 17. Lista ordenada das cinco necessidades de saúde que resultou da pontuação atribuída pelos 

Coordenadores das Unidades Funcionais do ACeS Aveiro Norte a cada uma daquelas necessidades 

Necessidades de saúde 

Diminuir a incidência de diabetes mellitus 

Diminuir a mortalidade por diabetes mellitus 

Manter a cobertura vacinal para a terceira dose de da vacina contra as infeções por vírus do papiloma humano nas 

coortes pertinentes acima de 85 % 

Diminuir a prevalência de hipertensão arterial 

Aumentar a adesão ao rastreio do tumor maligno do cólon e reto na população alvo do mesmo 
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Atualização da informação sobre mortalidade em agosto de 2011 

Tal como já foi mencionado, apenas as taxas de mortalidade brutas (específicas por 

causa) informam sobre o risco e sobre a magnitude do problema relativo a cada 

causa. As figuras 23 e 24 (construídas a partir dos valores constantes no anexo 21) 

mostram a evolução, de 2001 a 2009, das taxas de mortalidade brutas, específicas 

pelas cinco causas mais frequentes, por triénio, para ambos os sexos. 

 

Figura  23.  Evolução, de 2001 a 2009, das taxas de mortalidade brutas por 100.000 habitantes-ano, 

específicas pelas cinco causas mais frequentes, por triénio, para todas as idades e ambos os sexos. 

Fonte: Análise da mortalidade por triénios, no período de 2001 a 2009, na Região Norte e respetivos 

ACeS/ULS
12

. 

 

Figura  24.  Evolução, de 2001 a 2009, das taxas de mortalidade prematura (antes dos 65 anos) brutas 

por 100.000 habitantes-ano, específicas pelas cinco causas mais frequentes, por triénio, para ambos os 

sexos. Fonte: Análise da mortalidade por triénios, no período de 2001 a 2009, na Região Norte e 

respetivos ACeS/ULS
12

. 
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De 2001 a 2009, as causas com valores mais elevados de taxas de mortalidade brutas 

por triénio, para todas as idades e ambos os sexos (tanto em conjunto como 

separadamente) foram, por ordem decrescente, as doenças do aparelho circulatório, 

os tumores malignos e as doenças do aparelho respiratório. Dos tumores malignos, 

aquele com valor mais elevado de taxa de mortalidade bruta por triénio foi o tumor 

maligno do aparelho digestivo e peritoneu e dentro deste código a taxa de mortalidade 

bruta por triénio maior pertenceu ao tumor maligno do cólon e reto12. No mesmo 

período, as causas com valores mais elevados de taxas de mortalidade prematura, ou 

seja antes dos 65 anos, brutas por triénio, para ambos os sexos e para o sexo 

masculino foram, por ordem decrescente, os tumores malignos, as doenças do 

aparelho circulatório e as causas externas. Para o sexo feminino, foram, por ordem 

decrescente, os tumores malignos, as doenças do aparelho circulatório a par com as 

doenças do aparelho digestivo (doença crónica do fígado e cirrose) e as causas 

externas12. Dos tumores malignos, aquele com valor mais elevado de taxa de 

mortalidade bruta por triénio foi novamente o tumor maligno do aparelho digestivo e 

peritoneu e dentro deste código a taxa de mortalidade bruta por triénio maior 

pertenceu, mais uma vez, ao tumor maligno do cólon e reto12. 

A mortalidade proporcional no triénio 2007-2009 para os grandes grupos de causas de 

morte e ambos os sexos (ver anexo 22) com um valor percentual mais elevado foi 

aquela respeitante a: 

- Tumores malignos nos grupos etários dos 5 aos 24 anos, dos 45 aos 64 anos e dos 

65 aos 74 anos; 

- Causas externas no grupo etário dos 25 aos 44 anos; 

- Doenças do aparelho circulatório no grupo etário dos 75 anos ou mais12. 

As causas de morte com taxas de mortalidade padronizadas para a idade no ACeS 

Aveiro Norte concernentes aos triénios 2004-2006, 2005-2007, 2006-2008 e 2007-

2009 que foram estatisticamente superiores às da região Norte apresentam-se no 

quadro 18 (construído a partir dos valores constantes no anexo 23). 
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Quadro 18. Causas de morte no ACeS Aveiro Norte com taxas de mortalidade padronizadas para a idade 

estatisticamente superiores às da região Norte nos triénios 2004-2006, 2005-2007, 2006-2008 e 2007-

2009 

Causa de morte 
Triénio 

2004-2006 2005-2007 2006-2008 2007-2009 

Sintomas, sinais e 

achados não 

classificados 

 

- TMP para todas 

as idades e para 

ambos os sexos 

- TMP para todas 

as idades, para 

ambos os sexos e 

para o sexo 

masculino 

- TMP para todas 

as idades e para 

ambos os sexos 

Tumor maligno dos 

ossos, pele e 

mama 

- TMP para todas 

as idades e TMP 

prematura, para o 

sexo masculino 

  

 

Doenças 

endócrinas, 

nutricionais e 

metabólicas 

- TMP para todas 

as idades, para 

ambos os sexos 

e para sexo 

feminino 

- TMP para todas 

as idades, para 

ambos os sexos, 

para sexo 

masculino e para 

sexo feminino 

- TMP para todas 

as idades, para 

ambos os sexos, 

para sexo 

masculino e para 

sexo feminino 

- TMP para todas 

as idades, para 

ambos os sexos 

e para sexo 

masculino 

Diabetes mellitus 

- TMP para todas 

as idades, para 

ambos os sexos e 

para sexo 

masculino 

- TMP para todas 

as idades, para 

ambos os sexos 

e para sexo 

masculino 

Doenças do 

aparelho 

circulatório 

- TMP para todas 

as idades para 

sexo feminino 

  

 

Bronquite Crónica, 

Bronquite não 

Especificada, 

Enfisema e Asma 

   

- TMP para todas 

as idades, para 

ambos os sexos 

e para o sexo 

feminino 

Causas externas 

de mortalidade 
 

- TMP para todas 

as idades, para 

ambos os sexos 

 

 

Fonte: Análise da mortalidade por triénios, no período de 2001 a 2009, na Região Norte e respetivos 

ACeS/ULS
12

. 

Notas: Codificação das causas de morte pela Décima Revisão da Classificação Internacional de Doenças, 

CID-10; TMP, taxas de mortalidade padronizadas para a idade; TMP prematura, taxas de mortalidade 

padronizadas para a idade na população com idade inferior a 65 anos. 

 

A atualização da informação sobre mortalidade em agosto de 2011 aqui apresentada 

permitiu a identificação de problemas de saúde da população do ACeS Aveiro Norte 

adicionais, designadamente: 

- As doenças do aparelho circulatório; 

- A bronquite crónica, a bronquite não especificada, o enfisema e a asma. 
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Apesar de estes novos dados reforçarem a identificação do tumor maligno do reto, da 

diabetes mellitus e das causas externas como problemas de saúde da população do 

ACeS Aveiro Norte, eles contrariam a identificação e a priorização atribuída aos 

tumores malignos do colo do útero e da próstata. 

O quadro 19 mostra os problemas de saúde da população do ACeS Aveiro Norte que 

foram identificados desta maneira, já ordenados pela sua prioridade obtida. 

 

Quadro 19. Priorização dos problemas de saúde da população do ACeS Aveiro Norte 

Problema de saúde 

Critérios para priorização 

Prioridade  
Magnitude  

Transcendência 
Vulnerabilidade  

Social  Económica  

Doenças do aparelho circulatório 3 2 2 2 7 

Tumor maligno do reto 3 1 3 1 6 

Diabetes mellitus  2 2 2 2 6 

Tuberculose respiratória 1 3 1 3 6 

Causas externas 2 3 2 1 5,5 

Alterações do metabolismo dos lípidos 2 2 1 2 5,5 

Hipertensão arterial 2 2 1 2 5,5 

Abuso do tabaco 1 2 1 2 4,5 

Perturbações depressivas 1 2 2 1 4 

Nascimentos pré-termo 1 2 2 1 4 

Bronquite crónica, bronquite não 

especificada, enfisema e asma 1 1 2 1 3,5 

Outras salmoneloses 1 1 1 1 3 

Nota: A prioridade foi obtida através da soma do valor atribuído a cada um dos três critérios, sendo que o 

valor da transcendência corresponde à média das pontuações das transcendências social e económica. 

 

Assim, a lista de problemas de saúde prioritários da população do ACeS Aveiro Norte 

altera-se para: 

- Doenças do aparelho circulatório; 

- Tumor maligno do reto; 

- Diabetes mellitus; 

- Tuberculose respiratória; 

- Causas externas.  
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Os fatores de risco mais importantes das doenças do aparelho circulatório são: 

- A obesidade; 

- O sedentarismo; 

- A hipertensão arterial; 

- A dislipidemia; 

- A diabetes mellitus e a resistência à insulina; 

- O consumo de tabaco; 

- A dieta rica em gorduras saturadas e em ácidos gordos trans; 

- A história familiar43
. 

Relativamente às causas externas, de acordo com a informação disponível, os 

acidentes de veículos a motor serão os responsáveis pela maior mortalidade que está 

associada àquelas causas12
. O quadro 8, que mostra as três causas de internamento 

responsáveis por maiores proporções de internamento no ACeS Aveiro Norte, por 

sexo em 2007, corrobora a importância dos acidentes de veículos a motor, neste caso 

pela morbilidade associada. 

Tal como se pode ler no Plano Mundial para a Década de Ação para a Segurança 

Rodoviária 2011–202044, os traumatismos causados pelo trânsito são preveníveis. As 

intervenções que esse documento propõe são, no entanto, maioritariamente nacionais 

(e mesmo internacionais): ―a experiência sugere que um organismo coordenador com 

financiamento suficiente e um plano ou uma estratégia nacionais com metas 

mensuráveis são componentes cruciais de uma resposta sustentável ao problema da 

segurança rodoviária‖44. O documento elenca algumas dessas intervenções, 

permitindo verificar a importância atribuída aos seguintes determinantes da morbi e 

mortalidade associadas aos acidentes de veículos a motor: 

- Características de segurança rodoviária na utilização terrestre;  

- Planeamento urbano e do transporte; 

- Estradas mais seguras; 
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- Características de segurança dos veículos; 

- Utilização dos transportes públicos; 

- Velocidade com que os veículos circulam; 

- Uso do cinto de segurança; 

- Uso de capacete; 

- Uso dos sistemas de retenção de crianças; 

- Consumo de álcool; 

- Cuidados prestados às vítimas de acidente44.  

No documento pode, igualmente, ler-se que as campanhas de consciencialização da 

população também cumprem uma função essencial no apoio à observância das leis, 

ao aumentar a consciencialização dos riscos e das penalizações associadas ao não 

cumprimento da legislação44 e essas ações são mais factíveis a nível local. 

Com base em toda a informação disponível, redefiniram-se como necessidades de 

saúde da população do ACeS Aveiro Norte como sendo: 

- Diminuir a incidência de doenças do aparelho circulatório; 

- Diminuir a mortalidade por doenças do aparelho circulatório; 

- Diminuir a incidência de tumor maligno do reto; 

- Diminuir a mortalidade por tumor maligno do reto; 

- Diminuir a incidência de diabetes mellitus; 

- Diminuir a mortalidade por diabetes mellitus; 

- Diminuir a incidência de tuberculose respiratória; 

- Diminuir a incidência de acidentes de veículos a motor; 

- Diminuir a mortalidade por acidentes de veículos a motor; 

- Diminuir a prevalência de obesidade e de excesso de peso; 
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- Aumentar a prática de exercício físico; 

- Diminuir a prevalência de hipertensão arterial; 

- Diminuir a prevalência de alterações do metabolismo dos lípidos; 

- Diminuir a prevalência de consumo de tabaco; 

- Diminuir o consumo de gorduras (exceto das que aumentam o colesterol HDL); 

- Aumentar o consumo de fibras; 

- Aumentar a adesão ao rastreio do tumor maligno do cólon e reto na população alvo 

do mesmo; 

- Manter a cobertura da vacina contra a tuberculose ao nascimento acima dos 95 %; 

- Diminuir a prevalência de abuso crónico de álcool; 

- Aumentar a utilização dos transportes públicos; 

- Reduzir a velocidade com que os veículos circulam; 

- Aumentar o uso do cinto de segurança; 

- Aumentar o uso de capacete; 

- Aumentar o uso dos sistemas de retenção de crianças; 

- Aumentar o poder de compra per capita. 

Os Membros do Conselho da Comunidade do ACeS elegeram, como prioritárias, as 

cinco necessidades de saúde que aparecem no quadro 20 (construído a partir do 

anexo 24). 

Quadro 20. Lista ordenada das cinco necessidades de saúde que resultou da pontuação atribuída pelos 

Membros do Conselho da Comunidade do ACeS Aveiro Norte a cada uma daquelas necessidades 

Necessidades de saúde 

Diminuir a prevalência de abuso crónico de álcool 

Aumentar a prática de exercício físico 

Diminuir a prevalência de obesidade e de excesso de peso 

Diminuir a incidência de diabetes mellitus 

Diminuir a mortalidade por doenças do aparelho circulatório 
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Em relação às necessidades de saúde elegidas como prioritárias pelos 

Coordenadores das Unidades Funcionais (quadro 17), há que relembrar o seguinte: a 

informação sobre mortalidade que foi, posteriormente, disponibilizada permitiu a 

definição de necessidades de saúde da população do ACeS Aveiro Norte diferentes 

daquelas que foram fornecidas aos Coordenadores para as priorizarem, o que fez com 

que duas das necessidades identificadas como prioritárias pelos Coordenadores das 

Unidades Funcionais do ACeS não constassem da lista disponibilizada aos Membros 

do Conselho da Comunidade para que, igualmente, procedessem à votação. 

Ainda assim, ao fazer a interseção das necessidades de saúde elegidas como 

prioritárias pelos Membros do Conselho da Comunidade (quadro 20) e pelos 

Coordenadores das Unidades Funcionais (quadro 17), constata-se que a diminuição 

da incidência de diabetes mellitus é comum aos dois grupos. Fazendo a média das 

médias das pontuações atribuídas, em cada reunião, a cada necessidade de saúde 

comum aos dois grupos, as cinco necessidades de saúde com maior média final de 

pontuações foram as que se apresentam no quadro 21.  

 

Quadro 21. Necessidades de saúde com maior média final de pontuações atribuídas pelos 

Coordenadores das Unidades Funcionais e pelos Membros do Conselho da Comunidade do ACeS Aveiro 

Norte 

Necessidades Média final das pontuações 

Diminuir a incidência de diabetes mellitus 22,8 

Diminuir a mortalidade por diabetes mellitus 22,0 

Manter a cobertura da vacina contra a tuberculose ao nascimento acima dos 95 % 21,1 

Diminuir a prevalência de hipertensão arterial 

Ex aequo com  

Diminuir a prevalência de obesidade e de excesso de peso 20,9 

 

A diminuição da mortalidade por doenças do aparelho circulatório (que obteve uma 

média final de 20,4) seria a oitava prioridade, a seguir à diminuição da incidência de 

tumor maligno do reto (que obteve uma média final de 20,6) e ao aumento da adesão 

ao rastreio do tumor maligno do cólon e reto na população alvo (que obteve uma 

média final de 20,5). Esta diminuição da mortalidade por doenças do aparelho 

circulatório não estava, tal como já foi explicado sobre a disponibilização de 

informação mais atual relativa à mortalidade, identificada para votação pelos 

Coordenadores das Unidades Funcionais. É provável que, se assim, fosse, esta 

necessidade tivesse uma das médias finais com valor superior. No entanto, os seus 

determinantes, sobre os quais haveria que atuar, estavam disponíveis para votação, 
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tendo-se inclusive destacado a diabetes mellitus, a hipertensão arterial, a obesidade e 

o excesso de peso. 

Assim, os alvos de intervenção no ACeS Aveiro Norte deverão ser Nota11: 

- A diabetes mellitus; 

- A mortalidade por diabetes mellitus; 

- A cobertura da vacina contra a tuberculose ao nascimento; 

- A hipertensão arterial; 

- A obesidade e o excesso de peso. 
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RECURSOS DA COMUNIDADE 

 

O QUE EXISTE PARA INTERVIR? 

 

Todas as comunidades têm problemas e necessidades sociais e de saúde. Porém, 

têm igualmente o potencial, a capacidade e os recursos para dar resposta a esses 

problemas e necessidades. Uma vez que, das necessidades de saúde prioritárias da 

população do ACeS Aveiro Norte, a diabetes mellitus, a mortalidade por diabetes 

mellitus, a hipertensão arterial e a obesidade têm determinantes comuns (dos quais 

são de salientar aqueles associados à dieta, à atividade física e aos hábitos 

tabágicos)43,45, muitos dos recursos têm o potencial para dar resposta a várias 

necessidades. Os quadros 22 e 23 mostram, respetivamente, o resultado da 

identificação e da priorização dos recursos da comunidade constituída pela população 

dos concelhos de Oliveira de Azeméis, São João da Madeira e Vale de Cambra e 

pelos respetivos setores, organizações e serviços (incluindo, naturalmente, o setor da 

saúde). 
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Quadro 22. Recursos identificados para satisfazer as necessidades de saúde da comunidade 

Necessidades de saúde Recursos da comunidade Quem os disponibiliza Observações 

Reduzir a mortalidade por 

diabetes mellitus 

Consulta organizada de diabetes 
mellitus 

ACeS 
Para tratamento e acompanhamento apropriados, para capacitação do 
doente e para assegurar as condições (por exemplo, sociais) que 
permitam a adequada ingestão de fluidos 

Nutricionista Câmara Municipal de Vale de Cambra* 

Outros diabéticos 
Associação Aprender a Viver com Diabetes de São 
João da Madeira 

    

Manter a cobertura da vacina 

contra a tuberculose ao 

nascimento 

Médico de Família 

ACeS 
Identificação de grávidas (para posterior verificação da vacinação do 
recém-nascido) 
Gestão adequada das vacinas (incluindo, por exemplo, quantidade e 
cadeia de frio) 
Correta inoculação da vacina 

Enfermeiro de Família 

Técnico do Serviço Social 

Enfermeiro do serviço de 
obstetrícia 

CHEDV 
Onde ocorrerão a maioria dos nascimentos dos residentes na área de 
intervenção do ACeS 

    

Reduzir a prevalência de 

hipertensão arterial 
Consulta organizada de 
hipertensão arterial 

ACeS Para tratamento e acompanhamento apropriados 

    

Reduzir a prevalência de 

obesidade e o excesso de 

peso 

Médico de Família 
ACeS 

Para prevenção e tratamento (incluindo o comportamental) 
Enfermeiro de Família 

Psicólogo ? 

Saúde Infantil 
ACeS 

Incentivo ao aleitamento materno 
Saúde Materna 

    

Reduzir a incidência de 

diabetes mellitus 

Reduzir a mortalidade por 

diabetes mellitus 

Reduzir a prevalência de 

hipertensão arterial 

Médico de Família 

ACeS Através da prevenção e tratamento das dislipidemias 

Enfermeiro de Família 

    

Reduzir a mortalidade por 

diabetes mellitus 
Programa Escolas Livres de 
Tabaco 

Unidade de Saúde Pública e Unidades de Cuidados à 
Comunidade do ACeS e Professores dos 
Agrupamentos de Escolas 

Para a prevenção da aquisição de hábitos tabágicos 
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Reduzir a prevalência de 

hipertensão arterial 

Intervenção breve pelo Médico de 
Família 

ACeS 

Para o tratamento da dependência tabágica 
Consulta de desabituação 
tabágica 

Centro Hospitalar de Entre Douro e Vouga 

Saúde Materna 
ACeS Para prevenção da exposição passiva ao fumo de tabaco 

Saúde Infantil 
    

Reduzir a incidência de 

diabetes mellitus 

Reduzir a mortalidade por 

diabetes mellitus 

Reduzir a prevalência de 

hipertensão arterial 

Reduzir a prevalência de 

obesidade e o excesso de 

peso 

90 minutos de atividade física e 
90 minutos de dança optativos 

Escolas do primeiro ciclo do ensino básico 

Promover a atividade física e prevenir e controlar o sedentarismo 

Saúde Materna 
ACeS 

Saúde Infantil 

Espaços para a prática de 
exercício física 

Campo Municipal n.º 2 de Vale de Cambra 
Estádio Municipal de Vale de Cambra 
Máquinas fixas em S. João da Madeira 
Parque da Cidade de Vale de Cambra 
Parque do Rio Ul 
Parque La Salette 
Pavilhão Municipal de Vale de Cambra 
Piscinas Municipais 

Modalidades para crianças (por 
exemplo, natação) 

Câmaras Municipais de Oliveira de Azeméis e Vale de 
Cambra 

Clubes e associações que captam 
pessoas para a prática de 
exercício físico 

A NOZ Associação Nogueirense de Cultura e 
Desporto 
ADECMS _ Associação de Desporto e Cultura de 
Macieira de Sarnes 
AR – BAR Centro Cultural Recreativo e Desportivo 
Associação Cultural e Desportiva de Azagães 
Associação Cultural e Desportiva de Vilar 
Associação Cultural e Recreativa ―É Bom Viver‖ 
Associação de Cicloturismo do Centro 
Associação de Patinagem de Aveiro - Oliveira de 
Azeméis 
Associação de Pesca, Desporto, Cultura e Recreio de 
S. João da Madeira 
Associação de Promoção e Desenvolvimento de Vila 
Cova de Perrinho 
Associação Desportiva Carregosense 
Associação Desportiva de Sandiães 
Associação Desportiva e Cultural de Felgueira 
Associação Desportiva e Cultural Rua da Mamoinha 
Associação Desportiva Sanjoanense 
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Associação Desportiva Valecambrense 
Associação Portuguesa de Shaolin Si 
Associação Portuguesa de Taekwon-Do 
Associação Sanjoanense de Artes Marciais – Arma 
Atlético Clube de Cucujães 
BTT - Cucujães 
Centro Ciclista Nogueirense 
Centro Cultural e Desportivo Real Sociedade da 
Praça 
Centro Cultural, Desportivo e Recreativo de Fundo de 
Vila 
Centro de Cultura e Desporto de S. João da Madeira 
Centro Desportivo e Cultural de S. Martinho da 
Gandara 
Centro Desportivo e Recreativo do Parque 
Centro Desportivo Recreativo e Cultural de Vila Cova 
de Perrinho 
Clube Desportivo de Cucujães 
Clube Desportivo de Loureiro 
Clube Desportivo e Académico de Burgães 
Clube Desportivo e Cultural de Macieira de Cambra 
Federação das Coletividades de Cultura e Desporto e 
Recreio do Município de Vale de Cambra 
Futebol Clube Cesarense 
Futebol Clube Macieirense 
Futebol Clube Pinheirense 
Grupo Cultural e Desportivo de Algeriz 
Grupo de Danças "Juntos" 
Grupo de Folclore ―Terras de Arões‖ Cultura e 
Recreio 
Grupo Desportivo Amigos do Remate 
Grupo Desportivo de Fajões 
Grupo Desportivo e Cultural ―Os Estrelas Vermelhas‖ 
Grupo Desportivo e Cultural de Codal 
Grupo Desportivo e Cultural de Lordelo 
Grupo Desportivo Recreativo e Cultural "Leões do 
Monte" 
Grupo Desportivo Riba Ul 
Grupo Desportivo São Roque 
Grupo Folclórico "As Ceifeiras de São Martinho de 
Fajões" 
Grupo Folclórico de Cidacos 
Grupo Folclórico e Etnográfico de S. Pedro de 
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Castelões 
Grupo Folclórico São Miguel de Azagães 
Grupo Recreativo Desportivo Rôge Futebol Clube 
Grupo Recreativo e Cultural de Cavião 
Hóquei Académico de Cambra 
INTERCAIMA – Pinheiro Manso Futebol Clube 
Núcleo de Atletismo de Cucujães 
Rancho Folclórico "As Padeirinhas de Ul" 
Rancho Folclórico "Cravos e Rosas" 
Rancho Folclórico ―A Primavera de S. João Batista‖ 
Rancho Folclórico ―A Primavera‖ 
Rancho Infantil e Juvenil Cucujães 
Rancho Regional Laborânea 
Real Clube Nogueirense 
Sport Clube de Cambra 
Sporting Clube de Bustelo 
União desportiva Oliveirense 
União Recreativa da Portela 
União Recreativa e Desportiva Teamonde 
Villa Cesari - Associação de Desporto e Cultura de 
Cesra 

    

Reduzir a mortalidade por 

diabetes mellitus 

Reduzir a prevalência de 

hipertensão arterial 

Reduzir a prevalência de 

obesidade e o excesso de 

peso 

Nutricionista 
Câmara Municipal de Vale de Cambra* 
CHEDV para diabéticos insulinodependentes e 
obesos 

Promoção de alimentação saudável 

Saúde Materna 

ACeS Saúde Infantil 

Cursos de parentalidade 

Workshop de cozinha económica 
e saudável para Pais 

Câmara Municipal de Vale de Cambra 

Escola de Hotelaria e Turismo do Porto 

Escola de Hotelaria e Turismo de Santa Maria da 
Feira 

Notas: ACeS, Agrupamento de Centros de Saúde de Entre Douro e Vouga II - Aveiro Norte; CHEDV, Centro Hospitalar de Entre Douro e Vouga; *, quem informou a Unidade de Saúde Pública 
sobre a existência de nutricionista na Câmara Municipal de Vale de Cambra foi um coordenador de uma unidade funcional do Agrupamento de Centros de Saúde de Entre Douro e Vouga II - Aveiro 
Norte. 
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Quadro 23. Recursos prioritários para satisfazer as necessidades de saúde da comunidade 

Necessidades de saúde Recursos da comunidade Quem os disponibiliza Observações 

Reduzir a incidência de diabetes 

mellitus 
Equipamentos disponíveis 
para atividade física 

 
(Os mesmos do quadro 3 mais:) 
 
Pavilhão Municipal de Oliveira de Azeméis* 
Parque Temático Molinológico* 
Clube de Ténis de Oliveira de Azeméis* 
Polidesportivos em várias freguesias de Oliveira de 
Azeméis* 
Pavilhões em várias freguesias de Oliveira de 
Azeméis* 
Campos de futebol em várias freguesias de Oliveira 
de Azeméis* 
 
Outros clubes e associações que captam pessoas 
para a prática de exercício físico: 
Associação Estamos Juntos† 
Associação Desportiva, Recreativa e Cultural de 
Palmaz* 
Associação Recreativa e Cultural de Pindelo* 
Associação de Escoteiros Portugal n.º 18* 
Grupo Nacional de Escutas – Agrupamento 24* 
Associação de Desportiva e Cultural de Macieira de 
Sarnes* 
Centro Cultural e Recreativo de Madaíl* 
Centro Ciclista Nogueirense* 
Grupo Cultural e Recreativo de Ossela* 
Clube de Ténis de Oliveira de Azeméis* 
Associação Cultural e Desportiva de Lações* 
 

Promover a atividade física e prevenir e controlar o sedentarismo 

    

Reduzir a mortalidade por 

diabetes mellitus 

Consulta organizada de 
diabetes mellitus 

 
ACeS 
 Para tratamento e acompanhamento apropriados, para capacitação do 

doente e para assegurar as condições (por exemplo, sociais) que permitam 
a adequada ingestão de fluidos 

Outros diabéticos 

 
Associação Aprender a Viver com Diabetes de São 
João da Madeira 
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Manter a cobertura da vacina 

contra a tuberculose ao 

nascimento 

Enfermeiro de Família 

ACeS 
Identificação de grávidas (para posterior verificação da vacinação do 
recém-nascido) 
Gestão adequada das vacinas (incluindo, por exemplo, quantidade e 
cadeia de frio) 
Correta inoculação da vacina 

Técnico do Serviço Social 

Enfermeiro do serviço de 
obstetrícia 

CHEDV 
Onde ocorrerão a maioria dos nascimentos dos residentes na área de 
intervenção do ACeS 

    

Reduzir a prevalência de 

hipertensão arterial 

Consulta organizada de 
hipertensão arterial 

ACeS Para tratamento e acompanhamento apropriados 

Equipamentos disponíveis 
para atividade física 

(Os mesmos do quadro 3 e a Associação Estamos 

Juntos.) 
Promover a atividade física e prevenir e controlar o sedentarismo 

Programa Escolas Livres de 
Tabaco 

Unidade de Saúde Pública e Unidades de Cuidados à 
Comunidade do ACeS e Professores dos 
Agrupamentos de Escolas 

Para a prevenção da aquisição de hábitos tabágicos 

    

Reduzir a prevalência de 

obesidade e o excesso de peso 

Cursos de parentalidade ACeS 

Promoção de alimentação saudável 

Workshop de cozinha 
económica e saudável para 
Pais 

Câmara Municipal de Vale de Cambra 

Escolas de Hotelaria e Turismo do Porto 

Escolas de Hotelaria e Turismo de Santa Maria da 
Feira 

Programa de Alimentação 
Saudável em Saúde Escolar 

Unidade de Saúde Pública e Unidades de Cuidados à 
Comunidade do ACeS e Professores dos 
Agrupamentos de Escolas 

Notas: ACeS, Agrupamento de Centros de Saúde de Entre Douro e Vouga II - Aveiro Norte; CHEDV, Centro Hospitalar de Entre Douro e Vouga; *, informação disponibilizada por um membro do 
Conselho da Comunidade do Agrupamento de Centros de Saúde de Entre Douro e Vouga II - Aveiro Norte; †, informação disponibilizada por um coordenador de uma unidade funcional do 
Agrupamento de Centros de Saúde de Entre Douro e Vouga II - Aveiro Norte. 
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AVALIAÇÃO PROGNÓSTICA 

 

QUE PERSPETIVAS FUTURAS?  

 

A partir do diagnóstico da mortalidade e da morbilidade (entre outros indicadores), 

podem projetar-se as tendências atuais de modo a avaliar como os valores dos 

indicadores que interessam, previsivelmente e se tudo se mantivesse, seriam no 

futuro. Estas projeções auxiliam a seleção das estratégias de saúde, a enunciação dos 

objetivos e a redação de recomendações para a intervenção. Assim, as figuras 25 e 26 

(construídas a partir do anexo 25) mostram os valores da taxa de mortalidade por 

diabetes mellitus e da taxa de mortalidade precoce por diabetes mellitus por 100.000 

habitantes por triénio, para o período de 2008-2010 a 2014-2016 estimados por 

regressão exponencial. 

 

Figura 25.  Valores da taxa de mortalidade por diabetes mellitus por 100.000 habitantes por triénio, para o 

período de 2008-2010 a 2014-2016 estimados por regressão exponencial a partir dos valores observados 

de 2001-2003 a 2007-2009. 

 

Figura  26.  Valores da taxa de mortalidade precoce (< 65 anos) por diabetes mellitus no sexo masculino 

por 100.000 habitantes por triénio, para o período de 2008-2010 a 2014-2016 estimados por regressão 

exponencial a partir dos valores observados de 2001-2003 a 2007-2009. 
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A taxa de mortalidade por diabetes mellitus aparenta pois estabilizar à custa de 

tendências opostas entre os sexos. Parece, também, que os esforços interventivos se 

deverão concentrar no sexo masculino, uma vez que é aquele em que o risco de 

morrer por diabetes mellitus tem tendência crescente, e no grupo etário acima dos 65 

anos dada a tendência decrescente no risco de morte por esta causa na população 

mais jovem. 

A figura 27 (construída a partir do anexo 26) mostra a cobertura percentual da vacina 

contra a tuberculose estimada por regressão exponencial para os grupos de coortes 

de nascimento. 

 

Figura  27.  Cobertura percentual da vacina contra a tuberculose estimada por regressão exponencial 

para os grupos de coortes de nascimento 2011-2015, 2016-2020, 2021-2025, 2026-2030, 2031-2035, 

2036-2040 e 2041-2045 a partir dos valores observados nos grupos 1975-1980, 1981-1985, 1986-1990, 

1991-1995, 1996-2000, 2001-2005 e 2006-2010. Notar que os valores da figura acima de 100 % devem 

ser entendidos apenas como superiores a 95 %. 

 

A cobertura percentual da vacina contra a tuberculose aparenta, assim, manter-se 

acima dos 95 %, mesmo na ausência de intervenção. 

As figuras 28 e 29 (construídas a partir do anexo 27) mostram a evolução das 

prevalências de hipertensão e de obesidade e excesso de peso nos utentes inscritos 

no ACeS Aveiro Norte de 2008 a 2010. 
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Figura  28.  Prevalência de hipertensão nos utentes inscritos no ACeS Aveiro Norte de 2008 a 2010 . 

Fonte: Sistema de Informação das ARS. A percentagem de consultas com pelo menos um código ICPC 

preenchido no ACeS Aveiro Norte, de acordo com o Sistema de Informação das ARS variou entre 64,5 % 

em 2008, 65,0 % em 2009 e 76,0 em 2010. 

 

Figura  29.  Prevalência de obesidade e excesso de peso nos utentes inscritos no ACeS Aveiro Norte de 

2008 a 2010. Fonte: Sistema de Informação das ARS. A percentagem de consultas com pelo menos um 

código ICPC preenchido no ACeS Aveiro Norte, de acordo com o Sistema de Informação das ARS variou 

entre 64,5 % em 2008, 65,0 % em 2009 e 76,0 em 2010. 

 

Da observação das figuras 28 e 29, apesar de parecer haver uma tendência crescente 

na prevalência da hipertensão arterial, poucas conclusões se poderão tirar uma vez 

que as variações se poderão apenas dever a diferentes graus de exaustividade nos 

registos. 

Ainda no que se refere à avaliação prognóstica, há que considerar os ganhos 

marginais de intervir para reduzir a incidência e a mortalidade por diabetes mellitus, a 
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hipertensão arterial e a obesidade e o excesso de peso. Por um lado, tal como foi 

atrás descrito, a incidência e a mortalidade por diabetes mellitus, a hipertensão arterial 

e a obesidade têm determinantes comuns (dos quais se destacam aqueles associados 

à dieta, à atividade física e aos hábitos tabágicos)43,45 e sendo assim as intervenções 

sobre esses determinantes acabam por responder às várias necessidades. Por outro 

lado, abordando a diabetes mellitus, a hipertensão arterial, a obesidade e o excesso 

de peso, a dieta, a atividade física e os hábitos tabágicos, obtêm-se múltiplos ganhos 

em saúde, alguns dos quais estão discriminados no quadro 24. 
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Quadro 24. Problemas de diferentes aparelhos e sistemas com potencial para beneficiar de intervenções na diabetes mellitus, na hipertensão arterial, na obesidade e no 

excesso de peso, na dieta, na atividade física e nos hábitos tabágicos 

Aparelhos e sistemas 

Cardiovascular Respiratório Endócrino Gastrointestinal 
Genitourinário e 

reprodutivo 
Neurológico 

Musculo-
esquelético 

Psicológico Sanguíneo Tegumentar 

Insuficiência 
cardíaca 
congestiva 

Dispneia 
Síndroma 
metabólico 

Refluxo gastroesofágico 
Incontinência urinária 
de esforço 

AVC 
Fraturas da 
anca 

Perturbações 
depressivas/ 
baixa autoestima 

Leucemia Striae distensae 

Cor pulmonale 
Apneia 
obstrutiva do 
sono 

Dislipidemia Esteatose não alcoólica 
Glomerulopatia 
relacionada com a 
obesidade 

Meralgia 
parestésica 

Perda 
mineral 
óssea 

Distúrbios da 
imagem corporal 

 

Pigmentação 
por estase dos 
membros 
inferiores 

Veias varicosas 
Síndroma da 
hipoventilação 

Síndroma do 
ovário 
policístico 

Colelitíase 
Hipogonadismo 
(sexo masculino) 

Retinopatia  
Estigmatização 
social 

 Linfedema 

Embolismo 
pulmonar 
 

Síndroma de 
Pickwick 

 Hérnias Uropatia 
Edema da 
mácula 

   Celulite 

Doença arterial 
coronária 
 

Asma  

Tumores malignos da 
cavidade oral, da laringe, 
do esófago, do estômago, 
do pâncreas e do cólon 

Tumores malignos da 
mama, do rim, da 
bexiga, do colo do 
útero 

Cataratas    
Intertrigo, 
úlceras 

Aterosclerose  Pneumonia   Gastroparesis Disfunção sexual Glaucoma    
Acanthosis 
nigricans 

Aneurisma da 
aorta abdominal 

Doença 
pulmonar 
crónica 
obstructiva 

 Diarreia Infertilidade 

Neuropatia 
sensorial e 
motora 
 

   Acrocórdon 

Amputações não 
traumáticas dos 
membros 
inferiores 

Tumor maligno 
do pulmão 

 Doença periodontal 
Complicações na 
gravidez 

Neuropatia 
autonómica 
 

   
Hidradenite 
supurativa 
 

 
Outros efeitos 
respiratórios 

 Doença ulcerosa péptica 
Abortos e mortes 
fetais 

Surdez     

    Baixo peso ao nascer      

Fonte: Adaptado de Harrison's Principles of Internal Medicine
43

 e The Health Consequences of Smoking: A Report of the Surgeon General
46

. 

Notas: AVC, acidente vascular cerebral. 
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Para além dos ganhos de saúde, poder-se-á considerar adicionalmente a custo-

efetividadeNota30 de certas intervenções. A título de exemplo, em doentes com anomalia 

da tolerância à glicose, obesos ou com excesso de peso, o tratamento com 

metformina ou alterações nos estilos de vida (nomeadamente, redução do peso 

corporal em 7 % e atividade física de intensidade moderada durante 150 minutos por 

semana) levaram a um decréscimo nos custos com cuidados médicos e no risco de 

diabetes tipo 247. As alterações nos estilos de vida também se associaram a uma 

melhoria na qualidade de vida47. 
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ESTRATÉGIAS DE SAÚDE 

 

QUE SOLUÇÕES DE INTERVENÇÃO EXISTEM? 

COMO INTERVIR PARA ALCANÇAR O NÍVEL DE SAÚDE DESEJADO? 

 

No processo do planeamento em saúde, a etapa relativa à definição do nível de saúde 

desejado (materializado na escolha das necessidades de saúde prioritárias) 

condiciona outra etapa que é praticamente simultânea: a definição do modo como se 

pode intervir para alcançar aquele nível de saúde. São dois passos interdependentes 

que se condicionam mutuamente: a possibilidade de intervenção é levada em 

consideração na priorização e as necessidades prioritárias são aquelas para as quais 

importa encontrar soluções. 

De modo a definir as estratégias de saúdeNota31 a implementar para satisfazer as 

necessidades de saúde prioritárias da população do ACeS Aveiro Norte, há que levar 

em consideração o impacto de intervir sobre os diferentes determinantes, os recursos 

priorizados e a evolução previsível dos problemas (avaliação prognóstica). 

As medidas de impacto possibilitam a tomada de decisões, baseadas na evidência, 

sobre quais as técnicas mais efetivas para satisfazer as necessidades de saúde 

prioritárias da população, uma vez que quantificam a quantidade de doença ou de 

morte (ou de outro desfecho) que se deve ao determinante em estudo e que, portanto, 

é possível evitar ao intervir sobre esse determinante (assumindo que ele é causa única 

do desfecho e que é factível atingir o nível de exposição considerado ideal48). 

O quadro 25 mostra uma medida de impacto, a fração atribuível populacionalNota32 de 

morte e de anos de vida ajustados para a incapacidadeNota33, referente a seis fatores 

de risco. 
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Quadro 25. Fração atribuível populacional percentual de morte e de anos de vida ajustados para a 

incapacidade referente a seis fatores de risco nos países de elevado rendimento, em 2004 

Fator de risco 
Fração atribuível populacional (%) 

Morte DALY 

Hipertensão arterial 16,8 6,1 

Obesidade e excesso de peso 8,4 6,5 

Sedentarismo 7,7 4,1 

Hiperglicemia 7,0 4,9 

Hipercolesterolemia 5,8 3,4 

Baixa ingestão de frutas e vegetais 2,5 1,3 

Total 25,2 12,6 

Fonte: Global health risks, mortality and burden of disease attributable to selected major risks
48

. 

Notas: Fatores de risco apresentados por ordem decrescente da fração atribuível populacional percentual 

de morte. 

DALY, anos de vida ajustados para a incapacidade (disability-adjusted life years). 

 

As necessidades prioritárias de saúde que foram definidas a partir de determinantes 

têm inteira correspondência com os fatores de risco de maior impacto (tanto no que 

respeita a morte como a anos de vida ajustados para a incapacidade): hipertensão 

arterial, obesidade e excesso de peso. Para além disso, as intervenções sobre o 

sedentarismo, a hiperglicemia (diretamente associada à diabetes mellitus), a 

hipercolesterolemia (dislipidemia) e a ingestão de frutas e vegetais (dieta) traduzem-se 

em ganhos para a saúde da população (quanto mais não fosse por serem 

determinantes de hipertensão arterial, obesidade e excesso de peso). É de realçar que 

intervenções sobre os seis fatores de risco considerados têm o potencial de evitar 

cerca de um quarto das mortes da população e um oitavo dos anos de vida ajustados 

para a incapacidade. 

Relativamente à vacina contra a tuberculose, ainda que não se possa ignorar a sua 

importância na proteção contra as formas graves da doença em idades precoces, a 

eficácia da BCG contra a tuberculose respiratória, tal como já foi assinalado, é inferior 

a 80 % e diminui ao longo do tempo39, o que quer dizer que a vacinação com BCG 

previne menos de 80 % dos casos de tuberculose respiratória nos indivíduos que são 

vacinados (prevenirá uma proporção ainda menor da totalidade dos casos de 

tuberculose respiratória). Antes, é importante ter presente os determinantes da 

tuberculose respiratória ligados aos serviços de saúde: o diagnóstico e o tratamento 

precoces, que implicam a notificação célere dos casos, o rastreio de contactos e de 
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grupos de alto risco e a vigilância epidemiológica, bem como a terapêutica diretamente 

observada. 

Assim, levando este conhecimento em conta, identificaram-se as estratégias 

seguintes: 

 Promoção de estilos de vida saudáveis como forma de prevenção 

primária da diabetes mellitus, da hipertensão arterial, de obesidade e 

excesso de peso e das dislipidemias 

 

- Educação para a saúde sobre exercício físico, alimentação saudável e 

outras práticas com benefício para a saúde 

- Educação para a saúde com vista à prevenção da aquisição de hábitos 

tabágicos 

Uma das estratégias básicas para a promoção da saúde49 é a capacitação dos 

indivíduos e dos grupos de forma a atingirem o seu potencial máximo de saúde. A 

educação para a saúde é uma estratégia que, por sua vez, concorre para a estratégia 

da capacitação de indivíduos e grupos. Esta educação para a saúde pode ter lugar 

nas escolas, dinamizada pelas equipas de saúde escolar das próprias escolas e dos 

ACeS ou nos serviços de saúde, em contexto da saúde materna, da saúde infantil, da 

saúde de adultos, de planeamento familiar e dos cursos de parentalidade ou, ainda, 

noutros settings de acordo com os recursos disponíveis (ver, a título de exemplo, o 

quadro 22 a propósito do workshop de cozinha económica e saudável para Pais). Esta 

educação pode incluir a divulgação de ambientes favoráveis à prática de exercício 

físico. 

Já na Avaliação do Plano Regional de Saúde do Norte 2009-20108, as recomendações 

constantes para o ciclo de planeamento em saúde 2011-2016 abordaram a 

necessidade de reforçar áreas de intervenção como a prevenção e o tratamento do 

tabagismo. O Programa Escolas Livres de Tabaco surge na sequência dessa 

necessidade, visando contribuir para evitar ou atrasar a idade de início do consumo 

nos jovens escolarizados do 7º ao 9º ano de escolaridade. 

 

- Educação para a saúde dos dependentes do consumo de tabaco com 

vista à prevenção da exposição passiva na comunidade 
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De modo a evitar o aparecimento de novos casos de doenças associadas à exposição 

passiva ao fumo de tabaco, a educação dos dependentes do consumo de tabaco, em 

contexto da saúde de adultos, de planeamento familiar e dos cursos de parentalidade 

ou, ainda, noutros settings de acordo com os recursos disponíveis, torna-se 

fundamental, facilitando a adoção de comportamentos de cidadania e a criação de 

ambientes favoráveis à saúde de toda a comunidade. O acompanhamento que é feito 

a cada grávida bem como a saúde infantil assumem-se, analogamente e de forma 

importante, como oportunidades para esta educação aos Pais/ responsáveis pela 

criança. 

 

 Prevenção secundária da hiperglicemia, da hipertensão arterial, de 

obesidade e excesso de peso e das dislipidemias 

 

- Rastreio oportunista destes problemas com tratamento precoce 

O diagnóstico precoce das situações de hiperglicemia, hipertensão arterial, obesidade 

e excesso de peso e dislipidemias pode permitir a sua correção através da evicção de 

fatores de risco ou de outras ações com consequente redução nas suas prevalências 

(no caso da hipertensão arterial será uma redução na prevalência de valores 

tensionais elevados, uma vez que, estando o hipertenso controlado, pode haver 

normalização destes valores, não deixando, no entanto, a pessoa de ser considerada 

hipertensa). Assim, a aplicação de provas de rastreio a pessoas que recorrem aos 

serviços de saúde por outros motivos possibilita a deteção atempada e o tratamento 

precoce destes problemas. Estas provas de rastreio podem ser tão simples como 

incluir perguntas na história clínica para, por exemplo, identificar os fumadores e 

determinar o consumo de tabaco, medir a tensão arterial ou calcular o índice de massa 

corporal; noutros casos poderão versar a requisição de estudos analíticos (por 

exemplo, da glicemia). Todos os contactos médicos e de enfermagem (e ainda de 

nutricionistas e psicólogos nos casos aplicáveis) se tornam, pois, oportunidades 

privilegiadas para a prevenção secundária destes problemas de saúde. 

 

- Educação para a saúde dos doentes 

O empowerment dos doentes possibilita uma melhor gestão da sua condição. Para 

isso, há que capacitar estes doentes através do acesso a informação de saúde e do 
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desenvolvimento de competências. As consultas organizadas de diabetes mellitus, de 

hipertensão arterial, de saúde materna e de saúde de adultos em geral constituem 

oportunidades para desenvolver ações de educação para a saúde dirigidas à 

consciencialização dos problemas de saúde bem como das suas consequências e à 

modificação (ou não aquisição, na situação ideal) dos fatores de risco, de modo a 

poder controlar aqueles problemas, reduzindo o número de casos de cada um deles 

existentes na comunidade. De modo idêntico, as consultas de saúde infantil 

contribuem para o mesmo propósito mas envolvendo os adultos responsáveis pelas 

crianças (ainda que, sempre que possível e levando em consideração o 

desenvolvimento de cada uma, estas crianças devam ser igualmente abrangidas pela 

educação para a saúde). 

Relativamente à capacitação de doentes diabéticos, o contacto com outros doentes 

através de associações de diabéticos pode, de forma importante, ser pedagógico. 

 

- Tratamento da dependência tabágica 

O abandono do consumo de tabaco implica a perceção, por parte do fumador, da 

importância de deixar de fumar e dos riscos que o tabaco representa para a saúde. O 

ponto de partida para este processo pode ser a educação para a saúde. Para além 

disso, uma intervenção breve, oportunista ou não, feita por um médico num tempo 

mínimo e sem nenhum custo adicional aumenta significativamente as taxas de 

abstinência50. Quando há maior dificuldade em abandonar o hábito, pode ser 

necessário recorrer a intervenções mais intensas e sistematizadas: as consultas de 

desabituação tabágica. 

 

 Prevenção terciária da diabetes mellitus, da hipertensão arterial, de 

obesidade e excesso de peso e das dislipidemias 

 

- Tratamento e acompanhamento destes problemas 

Os profissionais de saúde que lidam com estes doentes, nomeadamente o Médico e o 

Enfermeiro de Família, o Assistente Social e nos casos pertinentes outros profissionais 

como o Nutricionista e o Psicólogo devem ser agentes facilitadores da manutenção 
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destas doenças sob controlo, adiando ou prevenindo a sua evolução e as suas 

complicações, sempre que possível. 

 

 Prevenção primária da tuberculose respiratória 

 

- Vacinação BCG aos recém-nascidos 

O conhecimento das gestações a decorrer na população (através da identificação das 

grávidas) para posterior verificação da vacinação do recém-nascido e correção da 

situação se necessário, bem como a adequada gestão das vacinas possibilitam a 

necessária manutenção da cobertura vacinal. 

 

- Educação dos doentes 

- Toma da medicação observada diretamente 

Esta estratégia, que igualmente aparece abaixo a concorrer para a prevenção terciária 

da tuberculose respiratória, juntamente com a educação dos doentes (por exemplo, 

quanto a medidas de etiqueta respiratóriaNota34) são fundamentais para cortar a cadeia 

de transmissão. A intervenção mais efetiva para reduzir a infeciosidadeNota35 dos casos 

é mesmo o seu tratamento. Constituem-se, pois, como estratégias de prevenção 

primária da tuberculose respiratória nos contactos destes doentes. 

 

 Prevenção secundária da tuberculose respiratória 

 

- Vigilância epidemiológica dos casos e rastreio efetivo de contactos 

o Notificação atempada dos casos 

o Quimioprofilaxia quando se justifique 

 

- Rastreio de grupos de alto risco 

- Diagnóstico e tratamento precoces dos casos 
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Todas estas estratégias são fundamentais para o controlo atempado da tuberculose 

doença e da tuberculose infeção, reduzindo, assim, a prevalência de ambas.  

 

 Prevenção terciária da tuberculose respiratória 

 

- Toma da medicação observada diretamente 

- Internamento quando se justifique 

- Tratamentos de longa duração quando se justifique 

Estas três estratégias contribuem para a prevenção das complicações mais graves da 

tuberculose respiratória.  

 

 Formação de profissionais 

A formação de profissionais tem em vista a uniformização de procedimentos e a 

melhoria do nível de efetividade das intervenções. Esta estratégia faz ainda sentido 

pelo contexto atual de emissão de normas pela Direção-Geral da Saúde, igualmente 

destinadas a melhorar a qualidade de toda a prestação de cuidados. 
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OBJETIVOS DE SAÚDE DO ACES AVEIRO NORTE 2011-2016 

 

PARA ONDE QUEREMOS IR? 

QUE MUDANÇAS DESEJAMOS QUE OCORRAM? 

 

Com vista a fixar objetivos de saúdeNota36, foram considerados os problemas de saúde 

prioritários da população, o que os está a determinar e a tendência destes problemas, 

bem como as necessidades de saúde prioritárias e as estratégias selecionadas para 

conseguir melhor saúde para a população do ACeS Aveiro Norte. 

Os objetivos de saúde podem ser de resultado, mais diretamente relacionados com os 

determinantes de saúde, ou de impacto, isto é, de efeito no estado de saúde da 

população. 

Relativamente aos objetivos de impacto, importa ter presente que é pouco provável 

conseguir alterações num quinquénio, sobretudo no que diz respeito à mortalidade. 

Nestes casos, o objetivo pertinente foi enunciado para um horizonte temporal mais 

longo. 

Ainda que tenham sido identificadas como necessidades de saúde prioritárias 

menores incidências de diabetes mellitus e de tuberculose respiratória, estes 

indicadores são de difícil avaliação uma vez que são afetados pelo ruído de uma 

eventual sub-deteção, mais importante até para a tuberculose respiratória. Como tal, 

para a diabetes mellitus não foi definido como objetivo uma redução na incidência, o 

mesmo acontecendo com a tuberculose respiratória, onde se optou por outro indicador 

de risco de infeção: a mediana de idades dos casos. De modo semelhante e na 

sequência do que já foi apresentado sobre o registo de excesso de peso pelo médico 

de família na lista de problemas ativos (no subcapítulo ―Identificação e priorização dos 

principais problemas de saúde da população‖), não foi definida a redução da 

prevalência deste problema como um objetivo. 

Assim, fixaram-se os seguintes objetivos de saúde para a população do ACeS 

Aveiro Norte: 

1. Até 2016, inclusive, reduzir o número anual de internamentos por 

diabetes mellitus da população do ACeS Aveiro Norte em 8,5 %. Em 2007, 
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este número foi de 1255. Assim, o objetivo será atingir aproximadamente 114 

internamentos (ou menos). A variação proporcional de 8,5 % estimou-se a 

partir da variação proporcional calculada entre os valores da proporção de 

internamentos padronizada para a idade em ambos os sexos no ano de 20075 

no ACeS Aveiro Norte (de 90,3 por 100.000) – valor mais recente disponível – 

e na região Norte (82,6 por 100.0005). 

 

2. Até 2021, inclusive, reduzir a taxa de mortalidade específica por diabetes 

mellitus da população do ACeS Aveiro Norte 18,1 % em relação ao valor 

tendencialmente esperado. Por regressão exponencial e a partir dos valores 

observados de 2001-2003 a 2007-2009 foi possível estimar a taxa de 

mortalidade específica por diabetes mellitus para o triénio 2014-2016 como 

sendo 43,5 por 100.000 habitantes - figura 25. Assim, o objetivo será atingir 

uma taxa menor ou igual a 35,6 por 100.000 habitantes. A variação 

proporcional de 18,1 % estimou-se a partir da variação proporcional calculada 

entre os valores da taxa de mortalidade padronizada para a idade em ambos 

os sexos respeitante ao triénio de 2007-200912 no ACeS Aveiro Norte (de 27,6 

por 100.000) – valor mais recente disponível – e na região Norte (22,6 por 

100.00012). 

 
 

3. Até 2016, inclusive, aumentar a mediana de idades dos casos 

confirmados de tuberculose respiratória da população do ACeS Aveiro 

Norte em 16,3 % (de 43 - valor relativo a 2010 - para 50 anos; ainda que o 

valor ideal fosse uma mediana de idades superior33, tal parece demasiado 

ambicioso para um período de cinco anos). 

 

4. Até 2016, inclusive, reduzir a prevalência de obesidade por 1.000 utentes 

inscritos no ACeS Aveiro Norte em 48,4 % (de 27,5 - valor relativo a 2010 - 

para 14,2 % - dados publicados mais recentemente sobre prevalência de 

obesidade em Portugal51). 

 

5. Até 2016, inclusive, reduzir a prevalência de hipertensão arterial por 1.000 

utentes inscritos no ACeS Aveiro Norte em 45% (estimada uma variação 

próxima da supracitada para a obesidade). 
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Relativamente a estes quarto e quinto objetivos, é importante esclarecer que as 

variações proporcionais desejadas foram calculadas partindo do pressuposto 

que a percentagem de consultas no ACeS Aveiro Norte com pelo menos um 

código ICPC preenchido se mantém acima dos 75 %. 
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RECOMENDAÇÕES PARA A INTERVENÇÃO 

 

QUE ATIVIDADES DEVERIAM SER DESENVOLVIDAS? 

QUE RECURSOS DEVERIAM SER IMPLICADOS? 

 

Ao contrário do que acontece com outros instrumentos do planeamento em saúde (os 

planos de atividades, por exemplo), por estar ao nível de um planeamento estratégico, 

no PLS não tem lugar a programação das operações que há que desenvolver para 

atingir os objetivos do ACeS Aveiro Norte. No entanto, num PLS podem ser feitas 

recomendações relativas à execução das atividades. Assim, tendo presentes os 

recursos prioritários, as estratégias selecionadas e os objetivos fixados, recomenda-se 

que: 

- As consultas organizadas de diabetes mellitus e de hipertensão arterial se 

mantenham para proporcionar a todo o doente o tratamento e o acompanhamento da 

doença, adiando ou prevenindo as suas evolução e complicações; 

- Aos doentes diabéticos seja divulgada a existência de uma associação de pares; 

- A educação para a saúde com vista à capacitação do doente diabético e do 

doente hipertenso quanto à gestão da sua doença seja implementada de forma plena 

nas consultas organizadas respetivas; 

- A educação para a saúde com vista à capacitação do utente no que respeita a 

alimentação saudável e prática de exercício físico (incluindo a divulgação dos 

equipamentos disponíveis para esta prática) seja implementada de forma plena na 

saúde de adultos, na saúde materna, na saúde infantil, no planeamento familiar e nas 

consultas organizadas de diabetes e de hipertensão arterial; 

- Continue a educação para a saúde em meio escolar, sobretudo no que a 

alimentação saudável, prevenção do tabagismo e prática de exercício físico diz 

respeito; 

- Seja disponibilizada, perante um utente consumidor de tabaco, uma intervenção 

breve para cessação tabágica na saúde de adultos, na saúde materna, na saúde 
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infantil, no planeamento familiar e nas consultas organizadas de diabetes e de 

hipertensão arterial; 

- Todo o utente consumidor de tabaco que preencha os critérios necessários seja 

referenciado para consulta de desabituação tabágica (funcione esta consulta nos 

cuidados de saúde secundários ou mesmo primários); 

- Seja feito o rastreio (vide  ―Estratégias de saúde‖), com vista ao seu controlo, de 

condições como a hipertensão arterial e a obesidade e o excesso de peso e bem 

assim o consumo de tabaco, a hiperglicemia e as dislipidemias em todos os contactos 

pertinentes no ACeS; 

- Se mantenham todas as atividades do Programa Nacional de Luta Contra a 

Tuberculose52; 

- Os diversos parceiros da comunidade persigam a saúde em todas as políticas53 

(por exemplo, que os responsáveis pelas cantinas escolares e fabris privilegiem a 

opção por alimentos e confeções saudáveis, que os comerciantes adotem a proibição 

de fumar nos seus estabelecimentos, que as Câmaras Municipais publicitem 

largamente os equipamentos disponíveis para a prática de exercício físico bem como 

as suas iniciativas de promoção da saúde). 

O tipo de recomendações que um PLS avança pode incluir as de natureza 

metodológica, tendo em vista a elaboração do próximo PLS. Para tal, há que fazer 

uma reflexão sobre o processo de elaboração do presente Plano, pelo que essas 

recomendações se apresentam no próximo capítulo deste documento: ―Plano de 

Monitorização e Avaliação do Plano Local de Saúde do ACeS Aveiro Norte‖. 
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PLANO DE MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DO PLANO 

LOCAL DE SAÚDE 

 

COMO SABEREMOS OS PRODUTOS DE SAÚDE OBTIDOS, 

SE FOI CUMPRIDO O PREVISTO E 

SE NÃO CHEGARMOS AO PRETENDIDO A RAZÃO PARA TAL? 

 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO PLANO LOCAL DE 

SAÚDE, RECOMENDAÇÕES METODOLÓGICAS 

 

Para além do grau de cumprimento (numa perspetiva epidemiológica) dos objetivos de 

saúde que foram definidos, a avaliaçãoNota37 do PLS deve também incidir sobre o 

próprio método de construção do PLS e sobre o grau de participação das diversas 

partes interessadas. Ainda que certas limitações associadas aos métodos empregues 

poderão ser apenas evidentes ao longo do horizonte temporal do Plano, outras 

puderam, desde já, ser identificadas, tal como seguidamente se explica. 

A qualidade das fontes de dados utilizadas condiciona a qualidade das conclusões 

posteriores. Convém, pois, ter presente que o acesso à informação sobre mortalidade 

de forma atempada e completa para a divisão administrativa ―ACeS‖ representa 

atualmente um desafio. A este acresce outro desafio colocado pela baixa validade da 

informação decorrente da magnitude da mortalidade que teve como causa sintomas, 

sinais e achados anormais de exames clínicos e de laboratório, não classificados em 

outra parte. Tal como já foi referido (vide ―Identificação e priorização dos principais 

problemas de saúde da população‖), de modo a conhecer as verdadeiras causas de 

morte da população do ACeS Aveiro Norte, é necessário reduzir este número de 

óbitos aos quais não é atribuída uma causa de morte real. 

Recomendação de natureza metodológica: que seja plenamente implementada a 

desmaterialização dos Certificados de Óbito, o que poderá contribuir de forma 

importante para controlar estas limitações. 
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Para além de informar sobre a morbilidade ocorrida no ACeS e registada por parte dos 

médicos de família, como problema ativo, no SAM quanto a dezoito grupos de 

doenças consideradas mais relevantes, o SIARS fornece, igualmente, informação 

sobre o número de embalagens de medicamentos dispensadas por grupo terapêutico. 

O quadro 26 mostra os grupos terapêuticos por ordem decrescente do número de 

embalagens de medicamentos dispensadas em 2010.  

 

Quadro 26. Grupos terapêuticos por ordem decrescente do número de embalagens de medicamentos 

dispensadas no ACeS Aveiro Norte, em 2010 

Grupo terapêutico Embalagens 

Aparelho cardiovascular 335.664 (32,6) 

Sistema nervoso central 227.595 (22,1) 

Hormonas e medicamentos usados no tratamento das doenças endócrinas 107.643 (10,4) 

Aparelho locomotor 92.318Z (9,0) 

Sangue 59.536Z (5,8) 

Aparelho digestivo 54.111Z (5,2) 

Medicamentos anti-infeciosos 36.551Z (3,5) 

Aparelho geniturinário 28.912Z (2,8) 

Aparelho respiratório 24.291Z (2,4) 

Medicamentos usados em afeções oculares 22.541Z (2,2) 

Vacinas e imunoglobulinas 14.988 Z(1,5) 

Medicamentos usados em afeções cutâneas 9.507 Z(0,9) 

Medicação antialérgica 9.124 Z(0,9) 

Nutrição 5.151 Z(0,5) 

Medicamentos usados em afeções otorrinolaringológicas 2.811 Z(0,3) 

Medicamentos antineoplásicos e imunomoduladores 369 Z(0,0) 

Corretivos da volémia e das alterações eletrolíticas 77 Z(0,0) 

Desconhecido 26 Z(0,0) 

Medicamentos usados no tratamento de intoxicações 1 Z(0,0) 

Total 1.031.216Z(100) 

Fonte: Sistema de Informação das ARS. 

Notas: A frequência relativa encontra-se, entre parêntesis, à frente da frequência absoluta respetiva. 

 

Dos medicamentos incluídos dentro de cada um dos grupos terapêuticos do quadro 

26, os dez mais frequentemente dispensados em 2010 no ACeS Aveiro Norte 

apresentam-se no quadro 27.  
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Quadro 27. Medicamentos por ordem decrescente do número de embalagens de medicamentos 

dispensadas no ACeS Aveiro Norte, em 2010 

Grupo terapêutico de segunda ordem Embalagens 

Anti-hipertensores 259.615 

Psicofármacos 214.295 

Insulinas, antidiabéticos orais e glucagom 104.509 

Antidislipidémicos 100.955 

Anti-inflamatórios não esteroides 67.517 

Anticoagulantes e antitrombóticos 64.127 

Antiácidos e anti-ulcerosos 49.930 

Medicamentos que atuam no osso e no metabolismo do cálcio 40.205 

Vasodilatadores 38.365 

Fonte: Sistema de Informação das ARS. 

 

Os valores relativos aos medicamentos do aparelho cardiovascular, nomeadamente 

aos anti-hipertensores, aos antidislipidémicos e aos vasodilatadores, bem como ao 

conjunto das insulinas, dos antidiabéticos orais e do glucagom, e aos anticoagulantes 

e antitrombóticos corroboram outras fontes de informação utilizadas. No entanto, esta 

informação sobre dispensa de medicamentos realça, ainda, a importância dos 

psicofármacos – ver o quadro 28 com a sua distribuição -, dos anti-inflamatórios não 

esteroides (AINES) e dos antiácidos e anti-ulcerosos.  

 

Quadro 28. Psicofármacos por ordem decrescente do número de embalagens de medicamentos 

dispensadas no ACeS Aveiro Norte, em 2010 

Psicofármacos Embalagens 

Ansiolíticos, sedativos e hipnóticos 117.474 (59,0) 

Antidepressores 64.263 (32,3) 

Antipsicóticos 17.235 (8,7) 

Lítio 100 (0,1) 

Total 199.072 (100) 

Fonte: Sistema de Informação das ARS. 

 

As perturbações depressivas já tinham sido identificadas como o grupo de doenças 

(definidos pela ICPC) com a terceira maior prevalência (75,7 %0) nos utentes inscritos 

no ACeS Aveiro Norte (vide ―Morbilidade e suas consequências‖), apenas atrás das 

alterações do metabolismo dos lípidos e da hipertensão arterial, tendo portanto sido 

reconhecidas como problema de saúde da população, ainda que posteriormente não 
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tenha este problema sido considerado prioritário - vide ―Identificação e priorização dos 

principais problemas de saúde da população‖. Contudo, dos psicofármacos, aqueles 

com maior percentagem de embalagens de medicamentos dispensadas no ACeS 

Aveiro Norte em 2010 foram os ansiolíticos, sedativos e hipnóticos, medicamentos que 

têm como principal indicação o tratamento das síndromas de ansiedade, primárias ou 

secundárias, ou a indução ou a manutenção do sono54. Naturalmente que tais 

fármacos são receitados concomitantemente aos antidepressores no tratamento de 

alguns tipos de perturbações depressivas55,56, mas indicam sobretudo que os 

problemas de saúde mental (designadamente perturbações da ansiedade e do sono) 

são mais frequentes na população do que os indicadores de morbi-mortalidade 

manifestam, acarretando também estes problemas, à semelhança de outros supra 

documentados, menor saúde na população do ACeS Aveiro Norte. Podem, 

inclusivamente, ter o potencial de aumentar o risco de outros problemas de saúde da 

população, como é o caso da potencial associação entre as perturbações da 

ansiedade e a hipertensão arterial57,58. 

Também os medicamentos com ação no aparelho locomotor, dos quais se destacam 

os AINES, revelam a importância das doenças osteoarticulares na população, as quais 

muito dificilmente se tornariam aparentes em indicadores de internamentos ou de 

mortalidade. Mesmo os medicamentos que atuam no osso e no metabolismo do cálcio 

traduzem problemas que, de outro modo, não seriam percetíveis. 

Por outro lado, o número de embalagens dispensadas de antiácidos e anti-ulcerosos 

levantam a suspeita de que a dispepsia pode estar, igualmente, a afetar uma 

proporção relevante da população. 

Assim, outra limitação deste Plano, enquadrada ainda dentro das limitações relativas 

às fontes de informação, relaciona-se com a não utilização do SIARS na obtenção de 

outra informação sobre a saúde da população do ACeS Aveiro Norte (que não a da 

frequência de determinados grupos de doenças definidos pela ICPC nos utentes 

inscritos). 

Recomendação de natureza metodológica: que seja criada uma pasta específica 

no SIARS contendo informação útil para a USP, de modo a que seja possível 

aproveitar todas as potencialidades deste sistema informático para o diagnóstico da 

saúde da população. 
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Recomendação de natureza metodológica: que se investigue acerca de outros 

sistemas informáticos do ACeS que possam ser aproveitados como fontes de 

informação sobre o diagnóstico da saúde da população, como, por exemplo, 

poderá ser o caso do Alert P1 sobre as referenciações hospitalares. 

Recomendação de natureza metodológica: ainda a propósito do SIARS, que, no 

ACeS Aveiro Norte, se mantenha o cuidado no preenchimento de pelo menos um 

código da ICPC preenchido por consulta. À data de redação destas linhas, em 22 

de novembro de 2011, no ACeS Aveiro Norte, durante 2011, a percentagem de 

consultas com pelo menos um código da ICPC preenchido foi a que se apresenta no 

quadro 29, representando um acréscimo de 2,6 % no registo comparativamente ao 

ano anterior. 

 

Quadro 29. Comparação da percentagem de consultas com pelo menos um código da Classificação 

Internacional dos Cuidados Primários preenchido no ACeS Aveiro Norte nos períodos de 2010 e de 1 de 

janeiro até 21 de novembro de 2011 

Centro de Saúde 
Consultas com 1 ou mais códigos ICPC preenchidos (%) 

Variação 
2010 2011 

Oliveira de Azeméis 74,1 77,8  5,0 % 

S. João Madeira 90,8 91,9  1,2 % 

Vale de Cambra 68,1 66,9  1,8 % 

Total (ACeS Aveiro Norte) 76,0 78,0  2,6 % 

Fonte: Sistema de Informação das ARS. 

Nota: ICPC, Classificação Internacional dos Cuidados Primários. 

 

Um dos passos fundamentais para a definição de necessidades de saúde da 

população é a identificação dos principais determinantes dos problemas de saúde 

priorizados. Nesta etapa da elaboração do PLS, não foram reconhecidos os 

determinantes da tuberculose respiratória ligados aos serviços de saúde (o diagnóstico 

e o tratamento precoces, que implicam a notificação célere dos casos, o rastreio de 

contactos e de grupos de alto risco e a vigilância epidemiológica, bem como a 

terapêutica diretamente observada), os quais terão com certeza muito maior 

importância do que o determinante que foi registado: a vacinação dos recém-nascidos 

contra a doença (vide ―Estratégias de saúde‖). 

Recomendação de natureza metodológica: se, eventualmente, a tuberculose 

respiratória voltar a ser nomeada problema prioritário de saúde da população, que 

sejam analisados os determinantes da doença ligados aos serviços de saúde. 
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Por outro lado, ainda que tenha existido essa lacuna, o número de necessidades de 

saúde enunciadas para os Coordenadores das Unidades Funcionais e os Membros do 

Conselho da Comunidade priorizarem foram em número excessivo. 

Recomendação de natureza metodológica: que as necessidades de saúde 

enunciadas para os Coordenadores das Unidades Funcionais e os Membros do 

Conselho da Comunidade priorizarem, aquando da elaboração de futuros PLS, 

sejam em muito menor número (por exemplo, cerca de vinte ou trinta). 

A resposta dos Coordenadores das Unidades Funcionais e dos Membros do Conselho 

da Comunidade do ACeS ao pedido de priorização de recursos da comunidade foi 

escassa. Como o desejável seria um maior envolvimento dos parceiros internos e da 

comunidade (representados por aquele Conselho) na construção do PLS, podemos 

estar perante mais uma limitação do Plano. Na verdade, este é o primeiro PLS do 

ACeS Aveiro Norte, pelo que, estando este Plano terminado e estando os diversos 

intervenientes mais familiarizados com este processo, com a sua utilidade, bem como 

uns com os outros, é provável que doravante a participação das diversas partes seja 

mais ativa. Ainda assim, importa tecer uma advertência:  

Recomendação de natureza metodológica: que, durante o processo de 

elaboração do próximo PLS, as diferentes partes interessadas sejam informadas 

sobre os aspetos principais de cada etapa, intensificando esta comunicação nas 

etapas que implicam a participação direta daquelas partes, procurando assim 

que tal participação tenha uma maior aceitação. 

Outra limitação dos métodos empregues neste PLS relaciona-se com a projeção de 

indicadores aplicando a metodologia proposta nos documentos divulgados no 

microsite do Plano Nacional de Saúde 2011-2016. A este propósito, há que atentar em 

algumas considerações de caráter metodológico:  

 A projeção é uma estimativa de valores futuros baseada em dados observados; 

tendo em conta que alguns indicadores são, já por si, estimações com algum 

erro, a projeção acarreta um grau de incerteza ainda maior. 

 Idealmente deveriam ser aplicadas diferentes técnicas de projeção e não 

apenas a regressão exponencial, de acordo com as diferentes séries de dados 

dos indicadores (com regressão logística, por exemplo, não seriam obtidos 
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valores de cobertura vacinal superiores à unidade – figura 27); contudo, no 

contexto atual, tal seria difícil implementar a nível local e a curto prazo; 

 A fragilidade destas projeções (para a qual também contribui o facto de a 

projeção ser aplicada a séries históricas curtas) acarreta dificuldades na sua 

utilização para avaliação do Plano; 

 As projeções devem ser monitorizadas e revistas sempre que necessário; uma 

vez que a responsabilidade pela elaboração do PNS foi transferida do ex-Alto 

Comissariado da Saúde para a Direção-Geral da Saúde, esta metodologia 

poderá, eventualmente, vir a sofrer alterações no futuro. 

 

Do planeamento a nível nacional, passando pelo regional, até ao local, deve haver um 

contínuo. As recomendações para a execução emitidas pelo nível nacional devem ser 

desenvolvidas a nível local, tendo em conta o conhecimento dos recursos existentes. 

Ainda que exista uma certa liberdade sobre o que é mais adequado para cada 

população, de acordo com as suas especificidades, as estratégias locais devem ser, 

pois, concordantes com as regionais e estas também deverão surgir na sequência das 

nacionais. Sendo assim, pode constituir-se como uma limitação adicional deste PLS o 

facto de surgir enquanto ainda se aguardam os Planos Nacional e Regional de Saúde 

2011-2016.  
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AVALIAÇÃO DO GRAU DE CUMPRIMENTO DOS OBJETIVOS DE SAÚDE 

 

Outro objeto da avaliação, para além do próprio método de construção do PLS, 

consistirá, como já foi referido, no grau de cumprimento dos objetivos de saúde 

definidos. Os métodos a utilizar para tal avaliação, bem como para a 

monitorizaçãoNota38 do Plano, descrevem-se de seguida.  

 

Periodicidade 

O PLS terá dois momentos de avaliação: a avaliação intercalar em 2013 e a avaliação 

final em 2016. Anualmente, será feita a monitorização do Plano. 

Uma ressalva importante, para a qual se chama desde já a atenção, é que a 

disponibilidade de informação poderá impedir a periodicidade desejada para todos os 

indicadores. 

 

Indicadores a medir 

A avaliação será efetuada através de indicadores de saúde que medirão os objetivos 

de saúde definidos para a população do ACeS Aveiro Norte: 

- Número anual de internamentos por diabetes mellitus; 

- Taxa de mortalidade específica por diabetes mellitus; 

- Mediana de idades dos casos confirmados de tuberculose respiratória; 

- Prevalência de obesidade; 

- Prevalência de hipertensão arterial. 

Anualmente, além destes indicadores, para monitorização do PLS, serão calculados 

os seguintes: 

- Prevalência de excesso de peso. Ainda que um índice de massa corporal igual ou 

superior a 30 possa representar um risco acrescido (relativamente a um que seja igual 
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ou superior a 25) de diabetes e de outras consequências negativas para a saúde, o 

excesso de peso é mais frequente na população51, pelo que acaba por ter um impacto 

populacional maior. Para além disso, uma vez que os fatores de risco para o 

desenvolvimento destas duas categorias de peso são semelhantes, a análise da 

variação de ambas pode ser informativa. Por outro lado, as pessoas com excesso de 

peso têm obviamente uma probabilidade maior que as pessoas com menores índices 

de massa corporal de desenvolver obesidade. Assim sendo, o conhecimento da 

prevalência de excesso de peso enriquecerá a atualização da informação sobre a 

saúde população do ACeS Aveiro Norte. 

- Prevalência de abuso do tabaco. O consumo de tabaco é fator de risco de morte 

por diabetes mellitus, bem como de hipertensão arterial. Uma variação no consumo de 

tabaco é, deste modo, igualmente informativa sobre a saúde população do ACeS 

Aveiro Norte. 

- Número de embalagens de anti-hipertensores dispensadas no ACeS Aveiro 

Norte. Este indicador complementará a informação fornecida pela prevalência de 

hipertensão arterial. 

Igualmente com uma periodicidade anual (com a ressalva acima identificada), 

procurar-se-á atualizar o diagnóstico da saúde da população do ACeS Aveiro Norte, 

para a qual contribuem, sem dúvida, os indicadores relatados, mas procurar-se-á 

também obter informação (idêntica à descrita neste documento) sobre a 

caracterização social, demográfica e económica da população, outros determinantes 

da saúde e as suas mortalidade e morbilidade. 

 

Fontes de informação 

As fontes de informação para o cálculo dos indicadores supramencionados serão as 

constantes no quadro 30, o qual mostra igualmente as populações em estudo para 

cada um dos indicadores - a população alvo será sempre a residente nos concelhos 

de Oliveira de Azeméis, São João da Madeira e Vale de Cambra.  
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Quadro 30. Fontes de informação para o cálculo dos indicadores de monitorização e avaliação do Plano 

Local de Saúde 

Indicadores Fontes de informação População em estudo 

Número anual de internamentos 

por diabetes mellitus 
ARSN 

Residentes nos concelhos de 

Oliveira de Azeméis, São João da 

Madeira e Vale de Cambra 

Taxa de mortalidade específica por 

diabetes mellitus 
ARSN 

Mediana de idades dos casos 

confirmados de tuberculose 

respiratória 

Notificações de casos de 

doenças de declaração 

obrigatória* 

Prevalência de obesidade 

SIARS 
Utentes inscritos no ACeS Aveiro 

Norte 

Prevalência de hipertensão 

arterial† 

Prevalência de excesso de peso 

Prevalência de abuso do tabaco 

Número de embalagens de anti-

hipertensores dispensadas no 

ACeS Aveiro Norte 

Nota: ACeS Aveiro Norte, Agrupamento de Centros de Saúde de Entre Douro e Vouga II - Aveiro Norte; 

ARSN, Administração Regional de Saúde do Norte, I.P.; SIARS, Sistema de Informação das 

Administrações Regionais de Saúde; *, aprovadas pela Portaria n.º 1071/98 de 31 de dezembro
16

; †, o 

SIARS apenas fornece a prevalência de hipertensão arterial com complicações e a prevalência de 

hipertensão arterial sem complicações, pelo que para obter a prevalência total de hipertensão há que 

somar o número de vezes que os códigos ―hipertensão sem complicações‖ e ―hipertensão com 

complicações‖ são atribuídos e dividir pelo número de utentes inscritos. 

 

A responsável pela recolha da informação será a USP do ACeS Aveiro Norte. 

 

Análise dos indicadores calculados 

A análise anual (com a ressalva acima identificada sobre esta periodicidade) incidirá, 

primeiramente, sobre as variações pretendidas (enunciadas nos objetivos de saúde 

deste PLS). Dito de outra maneira, calcular-se-ão as variações percentuais entre os 

valores do período em estudo e: 

- O número anual de internamentos por diabetes mellitus em 2007 (1255); 

- A taxa de mortalidade específica por diabetes mellitus tendencialmente esperada 

para o triénio 2014-2016 (43,5 por 100.000 habitantes - figura 25); a comparação para 
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este indicador será estabelecida igualmente por triénio: 2009-2011, 2010-2012, 2011-

2013, 2012-2014 e 2013-2015; 

- A mediana de idades dos casos confirmados de tuberculose respiratória em 2010 (43 

anos); 

- A prevalência de obesidade em 2010 (27,5 por 1.000 utentes inscritos no ACeS 

Aveiro Norte); 

- A prevalência de hipertensão arterial em 2010 (157,6 por 1.000 utentes inscritos no 

ACeS Aveiro Norte). 

Esta análise feita ao longo do horizonte temporal do Plano permitirá, não apenas 

determinar o grau de cumprimento dos objetivos fixados, mas também fazer uma 

avaliação dinâmica de cada um destes indicadores-chave ao estudar a sua tendência 

evolutiva. 

Adicionalmente, os restantes indicadores que se preveem ser calculados serão 

comparados com os valores correspondentes em 2010, de modo a dar uma ideia da 

sua evolução: 

- Prevalência de excesso de peso (10,9 por 1.000 utentes inscritos no ACeS Aveiro 

Norte); 

- Prevalência de abuso do tabaco (40,2 por 1.000 utentes inscritos no ACeS Aveiro 

Norte); 

- Número de embalagens de anti-hipertensores dispensadas (259.615). 

Deste PLS, consta a recomendação de fazer o rastreio, com vista ao seu controlo, de 

condições como a hipertensão arterial e a obesidade e o excesso de peso e bem 

assim o consumo de tabaco, a hiperglicemia e as dislipidemias em todos os contactos 

pertinentes no ACeS. Este rastreio oportunista procurar fazer o diagnóstico e o 

tratamento precoces destas situações, almejando uma redução das suas prevalências 

(vide as explicações no capítulo ―Estratégias de Saúde‖). Logo, é de esperar que, tal 

como no início de qualquer outro rastreio, um eventual aumento destes rastreio origine 

um aumento da prevalência daquelas condições, apenas porque se tornam, deste 

modo, aparentes. Só a médio prazo, deverá este aumento inverter-se. As análises dos 

indicadores respetivos deverão, pois, ter em conta este facto. 
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As análises de todos os indicadores supra identificados deverão, igualmente, ter 

presente que um dos limites da avaliação é que as diferenças possivelmente 

detetadas se podem dever, pelo menos em parte, não só às intervenções 

desenvolvidas, mas também a fatores externos (ambientais, culturais, políticos e 

sócio-económicos, entre outros). 

Procurar-se-á, ainda, incluir na avaliação a variação proporcional (entre os valores 

atuais e aqueles a cada momento de monitorização ou avaliação) dos indicadores de 

saúde de uma comunidade vizinha à do ACeS Aveiro Norte: a do ACeS Entre Douro e 

Vouga I - Feira/ Arouca. Dispõe-se, desde já, dos valores de dois dos indicadores para 

esta população: 

- Número anual de internamentos por diabetes mellitus em 2007 (13559)Nota39; 

- Taxa de mortalidade específica por diabetes mellitus no triénio 2007-2009, (23,4 por 

100.000 habitantes12). 

As informações adicionalmente recolhidas com o intuito de atualizar o diagnóstico da 

saúde da população do ACeS Aveiro Norte serão comparadas com os valores 

correspondentes notados neste documento (de modo similar ao já relatado para os 

indicadores para além dos que correspondem aos objetivos definidos e que se 

preveem ser calculados). 
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COMUNICAÇÃO 

 

Um dos componentes essenciais de um Plano de Saúde é a divulgação de informação 

que lhe deve estar associada durante o seu desenvolvimento, a sua implementação e 

após os momentos de monitorização e avaliação, numa lógica de accountability e de 

empowerment da população. 

Assim, durante o desenvolvimento do PLS, houve lugar à divulgação interna deste 

mesmo Plano, com a sua apresentação durante as reuniões com os Coordenadores 

das Unidades Funcionais e com os Membros do Conselho da Comunidade do ACeS. 

Também foi feita divulgação externa, através de uma peça de três minutos numa rádio 

local, procurando dar conhecimento à comunidade do processo de construção do 

Plano de Saúde que estava a decorrer. 

Estando o Plano pronto, há que fazer a divulgação dos seus resultados. O quadro 31 

mostra os objetivos e as estratégias inerentes aos diferentes grupos alvo desta 

comunicação (cujos formato e profundidade serão, naturalmente, adaptados a cada 

caso).  

 

Quadro 31. Objetivos, mensagens chave, estratégias e instrumentos inerentes aos diferentes grupos alvo 

da comunicação relativa ao Plano Local de Saúde 

Grupos alvo Objetivos Estratégias 

Diretora Executiva e 

Conselho Clínico do ACeS 

 Aumentar o 

conhecimento sobre o PLS 

 

 Aumentar a noção da 

utilidade do PLS  

 

 

 Aumentar a noção da 

importância da sua 

participação no processo 

de elaboração de um PLS 

 Utilizar o meio de comunicação interno já em 

uso (correio eletrónico) 

Comunidade 

 Conselho da Comunidade 

 Câmaras Municipais não 

representadas no Conselho 

da Comunidade  

 Juntas de Freguesia 

 Agrupamentos de escolas* 

 Publicar um artigo no jornal 

 Apresentar uma peça na rádio local 

 Utilizar o meio de comunicação interno já em 

uso com o Conselho da Comunidade (correio 

eletrónico através da Diretora Executiva)  

 Utilizar o meio de comunicação já em uso 

com as Câmaras Municipais e com o 

Coordenador do Programa de Educação para a 

Saúde de cada Agrupamento de Escolas 

Restantes Unidades Funcionais do 

ACeS 

 Utilizar o meio de comunicação interno já em 

uso com os Coordenadores das Unidades 

Funcionais (correio eletrónico através da 

Diretora Executiva), solicitando divulgação a 

todos os profissionais da Unidade respetiva 

Centro Hospitalar de Entre Douro e 

Vouga 

 Aumentar o 

conhecimento sobre o PLS 

 Estabelecer uma via de comunicação com a 

Direção Clínica 

Nota: ACeS Aveiro Norte, Agrupamento de Centros de Saúde de Entre Douro e Vouga II - Aveiro Norte; 

PLS, Plano Local de Saúde; *, apesar de já estarem representados no Conselho da comunidade, os 
Agrupamentos de Escolas são particularizados pelas parceiras com o ACeS e pelo importante papel que 
podem desempenhar para a concretização dos objetivos do Plano. 
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A divulgação dos resultados da monitorização e da avaliação terá como alvos os 

responsáveis locais pela tomada de decisão, os diferentes gestores dos programas de 

saúde, profissionais, unidades locais e outros serviços de saúde ao nível do ACeS e 

os parceiros chave, particularmente os que contribuíram para a elaboração do Plano. 

A cada momento de monitorização e avaliação, será elaborado um relatório com os 

seus resultados, o qual procurará também, de acordo com o adequado a cada 

momento, atualizar a informação de morbi e mortalidade da população, rever as 

necessidades de saúde prioritárias, examinar os progressos feitos respeitantes aos 

objetivos de saúde, reconhecer eventuais modificações importantes na população com 

influência na saúde (como, por exemplo, económicas ou políticas) e identificar 

maneiras como a população pode ser envolvida nos esforços postos em prática para  

melhorar a sua saúde60. 

 

 

 

  



 

 

 
Plano Local de Saúde  

2011-2016 
95 

 
 

 

COMENTÁRIOS FINAIS 

 

“EM JEITO” DE REFLEXÃO… 

O QUE O PLS NÃO É… 

 

O Plano de Saúde 2011-2016 do ACeS Aveiro Norte propõe uma evolução no 

processo de persecução de melhor saúde para a população, enquanto direito 

fundamental de cada indivíduo e interesse da comunidade. 

Este documento, com base na informação e na evidência disponíveis, estabelece um 

conjunto de objetivos e recomendações a alcançar que, de forma realista e em função 

dos recursos de que a comunidade dispõe, pretende contribuir para melhorar a 

qualidade das intervenções em saúde, bem como dos seus resultados. 

O que faz a mudança não é o planeamento mas os seus produtos. O planeamento em 

saúde é, realmente, apenas um meio e não um fim em si mesmo: a intenção deste 

percurso não é fazer um plano – o PLS é, antes, um instrumento na procura da 

promoção, manutenção e recuperação da saúde de toda a população, nas vertentes 

biológicas, psicológicas e sociais. Para este PLS ter, de facto, sucesso é então forçoso 

que todos os parceiros e não só a saúde se empenhem nas alterações que o Plano 

identificou como necessárias, sendo que o envolvimento da população é, neste 

contexto, considerado indispensável. 

Tal como o diagnóstico da saúde da população, atualizado pelos processos de 

monitorização e avaliação, também o trabalho levado a cabo para melhorar e 

contribuir para mais saúde na comunidade é algo que continua permanentemente, 

ainda que, por outro lado, seja algo mutável, que se adequa e se aperfeiçoa perante 

novas circunstâncias (novas doenças, novos padrões comportamentais, alterações 

culturais, entre outras). De forma idêntica, este PLS irá progressivamente alterar-se de 

acordo com as ações desenvolvidas, as circunstâncias mutáveis da sociedade e as 

lições aprendidas no entretanto. O Plano seguinte representará, assim, precisamente 

esses ajustes e melhorias. 
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O ACeS Aveiro Norte contribui, deste modo, não só para a melhoria sustentada da 

saúde da sua população alvo, mas igualmente para impulsionar (ainda que, pela 

dimensão local, de forma modesta) o sistema nacional de saúde. 

 

―As estratégias locais de saúde devem ser a pedra de toque do 

desenvolvimento do sistema de saúde, uma vez que são o principal 

instrumento para a implementação da estratégia de saúde do país‖
61 
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NOTAS EXPLICATIVAS 

 

Nota1
 Efetividade é a eficácia na prática, ou seja, é o grau de sucesso de um processo, atividade, 

intervenção específica, regime ou serviço, quando utilizado no ―terreno‖ quanto ao objetivo visado, numa 

população definida. 

Nota2
 Eficiência é a relação entre os efeitos ou resultados finais em relação com o esforço dispendido, em 

termos de dinheiro, recursos humanos, materiais e de tempo. 

Nota3
 Número de óbitos em determinado período. 

Nota4
 Qualquer desvio, subjetivo ou objetivo, de um bem estar físico ou psicológico. 

Nota5
 Grandeza do problema, traduzida em medidas de frequência (de morte, doença, incapacidade e dos 

seus determinantes, entre outros). 

Nota6
 Ponderação por grupos etários, de maneira a valorizar o problema nesses diferentes grupos. 

Nota7
 Valorização dos custos associados ao problema. 

Nota8
 Potencial ou possibilidade de intervir. 

Nota9
 Fator que altera a probabilidade de ocorrência do problema. 

Nota10
 Diferença entre o estado de saúde da população e o estado de saúde desejado. 

Nota11
 A definição de prioridades para o nível local não deverá exceder quatro ou cinco campos de 

intervenção devidamente hierarquizados, de modo a não dispersar esforços ou a tornarem-nos pouco 

explícitos. 

Nota12
 Uma ou mais qualidades, pessoas, bens ou qualquer outro artigo que constitua uma vantagem ou 

um item de valor para a comunidade, aqui entendida como a população dos concelhos de Oliveira de 

Azeméis, São João da Madeira e Vale de Cambra e respetivos setores, organizações e serviços 

(incluindo, por exemplo, o setor da saúde). 

Nota13
 Conjunto de pessoas que, independentemente de estarem presentes ou ausentes num determinado 

alojamento no momento de observação, viveram no seu local de residência habitual por um período 

contínuo de, pelo menos, 12 meses anteriores ao momento de observação, ou que chegaram ao seu local 

de residência habitual durante o período correspondente aos 12 meses anteriores ao momento de 

observação, com a intenção de aí permanecer por um período mínimo de um ano. 

Nota14
 Intensidade do povoamento expressa pela relação entre o número de habitantes de uma área 

territorial determinada e a superfície desse território (habitualmente expressa em número de habitantes 

por quilómetro quadrado). 
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Nota15
 Relação entre a população jovem e a população em idade ativa, definida habitualmente como o 

quociente entre o número de pessoas com idades compreendidas entre os 0 e os 14 anos e o número de 

pessoas com idades compreendidas entre os 15 e os 64 anos (expressa habitualmente por 100 pessoas 

com 15-64 anos). 

Nota16
 Relação entre a população idosa e a população em idade ativa, definida habitualmente como o 

quociente entre o número de pessoas com 65 ou mais anos e o número de pessoas com idades 

compreendidas entre os 15 e os 64 anos (expressa habitualmente por 100 pessoas com 15-64 anos). 

Nota17
 Relação entre a população jovem e idosa e a população em idade ativa, definida habitualmente 

como o quociente entre o número de pessoas com idades compreendidas entre os 0 e os 14 anos 

conjuntamente com as pessoas com 65 ou mais anos e o número de pessoas com idades compreendidas 

entre os 15 e os 64 anos (expressa habitualmente por 100 pessoas com 15-64 anos). 

Nota18
 Relação entre a população idosa e a população jovem, definida habitualmente como o quociente 

entre o número de pessoas com 65 ou mais anos e o número de pessoas com idades compreendidas 

entre os 0 e os 14 anos (expressa habitualmente por 100 pessoas dos 0 aos 14 anos). 

Nota19
 Número de nados vivos ocorridos durante um determinado período de tempo, normalmente um ano 

civil, referido à população média desse período (habitualmente expressa em número de nados vivos por 

1.000 (10
3
) habitantes). 

Nota20
 Número de nados vivos observado durante um determinado período de tempo, normalmente um ano 

civil, referido ao efetivo médio de mulheres em idade fértil (entre os 15 e os 49 anos) desse período 

(habitualmente expressa em número de nados vivos por 1.000 (10
3
) mulheres em idade fértil). 

Nota21
 Número médio de crianças vivas nascidas por mulher em idade fértil (dos 15 aos 49 anos de idade), 

admitindo que as mulheres estariam submetidas às taxas de fecundidade observadas no momento. Valor 

resultante da soma das taxas de fecundidade por idades, ano a ano ou grupos quinquenais, entre os 15 e 

os 49 anos, observadas num determinado período (habitualmente um ano civil). 

Nota22
 Número médio de anos que uma pessoa à nascença pode esperar viver, mantendo-se as taxas de 

mortalidade por idades observadas no momento. 

Nota23
 Variação do número médio de desempregados inscritos nos Centros de Emprego face ao mês 

homólogo do ano anterior. 

Nota24
 Número de óbitos observado durante um determinado período de tempo, normalmente um ano civil, 

referido à população média desse período (habitualmente expressa em número de óbitos por 1.000 (10
3
) 

habitantes). 

Nota25
 A probabilidade de morrer aumenta fortemente com a idade, pelo que se usa a taxa de mortalidade 

padronizada pela idade (TMP) para retirar (ou atenuar) esse efeito e obter um valor único que permita a 

comparação de diferentes populações com estruturas etárias distintas. 
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Nota26
 A mortalidade evitável corresponde à mortalidade que teoricamente se consegue impedir através de 

intervenções de caráter preventivo (mortes evitáveis sensíveis à promoção da saúde) ou curativo (mortes 

evitáveis sensíveis aos cuidados médicos). 

Nota27
 Número de acontecimentos numa população definida, no decurso de um período de tempo 

especificado. 

Nota28
 Número de estados que existem numa população definida, num período de tempo especificado. 

Nota29
 A desmaterialização dos Certificados de Óbito era uma medida prevista no Programa de 

Simplificação Administrativa e Legislativa 2008 e que não foi concretizada; visava a criação de uma 

aplicação informática segura a preencher e enviar pelo médico para as bases de dados centrais do 

Ministério da Saúde (Registo Nacional de Utentes do Serviço Nacional de Saúde e Direção-Geral da 

Saúde) e do Ministério da Justiça (Instituto dos Registos e Notariado). 

Nota30 Indicador empregue para comparar os custos das intervenções com os ganhos esperados. 

Nota31 
Conjunto coerente de técnicas específicas organizadas com o fim de alcançar determinados 

objetivos, reduzindo, assim, um ou mais problemas de saúde. 

Nota32
 Redução proporcional na doença ou na mortalidade populacionais que ocorreria se a exposição ao 

fator de risco fosse reduzida a um cenário alternativo de exposição ideal. 

Nota33 
Carga de doença que mede a diferença entre o estado de saúde atual e a situação ideal em que 

todas as pessoas vivem até idades mais avançadas livres de doença ou incapacidade. Quanto maior é 

esta medida, maior é a diferença entre a situação presente e a situação ideal. 

Nota34
 As regras básicas de etiqueta respiratória são: cobrir o nariz e a boca durante a tosse e o espirro 

com um lenço de papel de uso único ou, em alternativa, com o braço; deitar ao lixo os lenços 

imediatamente depois de utilizados e, de seguida, lavar bem as mãos com água e sabonete líquido (em 

alternativa, usar um desinfetante à base de álcool). 

Nota35
 Facilidade com que uma infeção se transmite de um hospedeiro (pessoa ou outro animal onde um 

agente infecioso, como por exemplo um vírus, se sustenta ou aloja) para outros hospedeiros. 

Nota36
 Enunciado de um resultado desejável e tecnicamente exequível de evolução de um problema de 

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

Nota37 
Processo que procura determinar, de forma tão sistemática e objetiva quanto possível, a relevância, 

a eficácia e o impacte de uma intervenção, ou de outras atividades, à luz dos seus objetivos. Avaliar é 

sempre comparar algo com um padrão ou modelo e implica uma finalidade operativa que é corrigir ou 

melhorar.  

Nota38
 Seguimento por rotina dos elementos-chave do desenvolvimento de um Plano de Saúde, mediante a 

manutenção de registos, informações periódicas e sistemas de vigilância, assim como através de 

observações nos serviços de saúde ou de inquéritos. 
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Nota39 Este valor é para ser comparado com valores futuros obtidos na população do Agrupamento de 

Centros de Saúde de Entre Douro e Vouga I – Feira/Arouca. Não pode ser comparado com os valores da 

população do Agrupamento de Centros de Saúde de Entre Douro e Vouga II – Aveiro Norte porque é um 

número absoluto.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Densidade populacional do ACeS Aveiro Norte de 2006 a 2010 

 

Quadro A1. Densidade populacional (habitantes/Km2) por concelho da área geográfica de intervenção do ACeS Aveiro Norte, na região 

Norte e em Portugal, de 2006 a 2010 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Oliveira de Azeméis 436,5 442,6 442,0 441,2 434,9 

São João da Madeira 2.732,7 2.741,6 2.739,8 2.774,2 2.685,6 

Vale de Cambra 167,8 167,1 166,3 165,6 165,0 

Total (ACeS Aveiro Norte) 370,8 370,4 369,8 369,2 368,1 

Região Norte 175,9 176,0 176,0 176,0 175,8 

Portugal 115,1 115,3 115,4 115,4 115,5 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística, statistics Portugal. [Internet]. Lisbon (PT): Instituto Nacional de Estatística; [cited 2011 May 30]. 
Densidade populacional (N.º/ km²) por Local de residência; Anual; [udated 2010 Nov 29]; [about 2 screens]. Available from: 
http://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0000009&contexto=bd&selTab=tab2. Portuguese. 
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Anexo 2. Distribuição por sexo e idade da população residente na área 

geográfica de intervenção do ACeS Aveiro Norte a 31 de dezembro de 

1981 e 2010  

 

Quadro A2. Distribuição por sexo e grupo etário da população residente na área geográfica de intervenção do ACeS Aveiro Norte a 31 

de dezembro de 1981 e de 2010 

Grupo etário (anos) 

1981 2010 

Sexo 

masculino 

Sexo 

feminino 
Total 

Sexo 

masculino 

Sexo 

feminino 
Total 

0-4 4.713 4.404 9.117 2.342 2.234 4.576 

5-9 5.045 4.894 9.939 2.730 2.687 5.417 

10-14 5.080 4.882 9.962 3.021 2.992 6.013 

15-19 5.209 4.967 10.176 3.309 3.192 6.501 

20-24 4.604 4.510 9.114 3.634 3.491 7.125 

25-29 3.757 3.964 7.721 4.147 3.995 8.142 

30-34 3.470 3.466 6.936 4.447 4.403 8.850 

35-39 2.792 2.994 5.786 4.608 4.667 9.275 

40-44 2.697 3.087 5.784 4.442 4.592 9.034 

45-49 2.714 3.182 5.897 4.646 4.715 9.361 

50-54 2.894 3.036 5.930 4.221 4.421 8.642 

55-59 2.204 2.440 4.644 3.615 3.897 7.512 

60-64 1.762 1.922 3.684 3.272 3.433 6.705 

65-69 1.545 1.989 3.534 2.687 3.021 5.708 

70-74 1.192 1.672 2.864 2.186 2.833 5.019 

75-79 642 1.184 1.826 1.868 2.412 4.280 

80-84 324 636 960 1.098 1.659 2.757 

≥ 85 168 347 515 689 1.187 1.876 

TOTAL 50.812 53.577 104.389 56.962 59.831 116.793 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística, statistics Portugal. [Internet]. Lisbon (PT): Instituto Nacional de Estatística; [cited 2011 Jun 8]. 
População residente (N.º) por Local de residência, Sexo e Grupo etário; Anual; [udated 2011 Jun 7]; [about 2 screens]. Available from: 
http://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0003182&contexto=bd&selTab=tab2. Portuguese. 
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Anexo 3. Índices de dependência e de envelhecimento no ACeS Aveiro 

Norte 

 

Quadro A3. Índice de dependência dos jovens por concelho da área geográfica de intervenção do ACeS Aveiro Norte, na região Norte e 

em Portugal, de 2006 a 2010 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Oliveira de Azeméis 21,7 21,1 20,6 20,1 22,0 

São João da Madeira 23,1 22,5 22,2 22,2 21,8 

Vale de Cambra 20,1 19,5 19,1 18,6 18,1 

Total (ACeS Aveiro Norte) 21,6 21,0 20,6 20,2 19,7 

Região Norte 23,4 23,0 22,6 _ 22,0 

Portugal 23,0 22,8 22,8 __ 22,7 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística, statistics Portugal. [Internet]. Lisbon (PT): Instituto Nacional de Estatística; [cited 2011 Jun 8]. 
Índice de dependência de jovens (N.º) por Local de residência; Anual; [udated 2011 Jun 7]; [about 2 screens]. Available from: 
http://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0003211&contexto=bd&selTab=tab2. Portuguese. 
Notas: _, não disponível. 
 

Quadro A4. Índice de dependência dos idosos por concelho da área geográfica de intervenção do ACeS Aveiro Norte, na região Norte e 

em Portugal, de 2006 a 2010 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Oliveira de Azeméis 21,2 21,7 22,3 22,9 20,9 

São João da Madeira 20,1 20,5 21,1 21,9 22,6 

Vale de Cambra 25,3 25,7 26,2 26,7 27,4 

Total (ACeS Aveiro Norte) 21,8 22,3 22,9 23,5 24,2 

Região Norte 21,9 22,1 22,5 22,9 23,4 

Portugal 25,6 25,9 26,3 26,7 27,2 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística, statistics Portugal. [Internet]. Lisbon (PT): Instituto Nacional de Estatística; [cited 2011 Jun 8]. 
Índice de dependência de idosos (N.º) por Local de residência; Anual; [udated 2011 Jun 7]; [about 2 screens]. Available from: 
http://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0000604&contexto=bd&selTab=tab2. Portuguese. 
 

Quadro A5. Índice de dependência por concelho da área geográfica de intervenção do ACeS Aveiro Norte, na região Norte e em 

Portugal, de 2006 a 2010 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Oliveira de Azeméis 42,9 42,8 42,9 43,0 43,2 

São João da Madeira 43,2 42,9 43,3 44,0 44,4 

Vale de Cambra 45,5 45,1 45,4 45,3 45,5 

Total (ACeS Aveiro Norte) 43,4 43,3 43,5 43,7 43,9 

Região Norte 45,3 45,1 45,1 45,2 45,4 

Portugal 48,6 48,7 49,0 49,4 49,9 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística, statistics Portugal. [Internet]. Lisbon (PT): Instituto Nacional de Estatística; [cited 2011 Jun 8]. 
Índice de dependência total (N.º) por Local de residência; Anual; [udated 2011 Jun 7]; [about 2 screens]. Available from: 
http://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0001856&contexto=bd&selTab=tab2. Portuguese. 
 

Quadro A6. Índice de envelhecimento por concelho da área geográfica de intervenção do ACeS Aveiro Norte, na região Norte e em 

Portugal, de 2006 a 2010 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Oliveira de Azeméis 97,6 102,6 108,0 113,5 95,3 

São João da Madeira 86,8 91,1 94,8 98,6 103,7 

Vale de Cambra 125,7 131,6 137,3 143,5 151,5 

Total (ACeS Aveiro Norte) 100,8 105,8 111,0 116,1 122,7 

Região Norte 93,3 96,4 99,3 102,6 106,6 

Portugal 111,7 113,6 115,5 117,6 120,1 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística, statistics Portugal. [Internet]. Lisbon (PT): Instituto Nacional de Estatística; [cited 2011 Jun 8]. 
Índice de envelhecimento (N.º) por Local de residência; Anual; [udated 2011 Jun 7]; [about 2 screens]. Available from: 
http://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0000603&contexto=bd&selTab=tab2. Portuguese. 
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Anexo 4. Nados-vivos, taxa de natalidade e taxa de fecundidade geral no 

ACeS Aveiro Norte 

 

Quadro A7. Número de nados vivos por concelho da área geográfica de intervenção do ACeS Aveiro Norte, de 2006 a 2010 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Oliveira de Azeméis 603 559 557 526 527 

São João da Madeira 216 190 190 210 194 

Vale de Cambra 167 176 197 163 179 

Total (ACeS Aveiro Norte) 986 925 944 899 900 

Região Norte 35.904 34.094 34.631 32.760 33.103 

Portugal 105.449 102.492 104.594 99.491 101.320 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística, statistics Portugal. [Internet]. Lisbon (PT): Instituto Nacional de Estatística; [cited 2011 Jun 8]. 
Nados-vivos (N.º) por Local de residência da mãe, Idade da mãe, Sexo e Filiação; Anual; [udated 2011 Jun 7]; [about 2 screens]. 
Available from: http://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0000003&contexto=bd&selTab=tab2. 
Portuguese.  
 

Quadro A8. Taxa de natalidade por concelho da área geográfica de intervenção do ACeS Aveiro Norte, na região Norte e em Portugal, 

de 2007 a 2010 

 2007 2008 2009 2010 

Oliveira de Azeméis 7,8 7,8 7,4 7,4 

São João da Madeira 8,7 8,7 9,6 8,9 

Vale de Cambra 7,2 8,1 6,7 7,4 

Total (ACeS Aveiro Norte) 7,9 8,0 7,7 7,7 

Região Norte 9,1 9,2 8,7 8,8 

Portugal 9,7 9,8 9,4 9,5 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística, statistics Portugal. [Internet]. Lisbon (PT): Instituto Nacional de Estatística; [cited 2011 May 30]. 
Taxa bruta de natalidade (‰) por Local de residência; Anual; [udated 2010 May 31]; [about 2 screens]. Available from: 
http://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0000596&contexto=bd&selTab=tab2. Portuguese. 
 

Quadro A9. Taxa de fecundidade geral por concelho da área geográfica de intervenção do ACeS Aveiro Norte, na região Norte e em 

Portugal, de 2007 a 2009 

 2007 2008 2009 

Oliveira de Azeméis 30,4 30,6 29,2 

São João da Madeira 32,4 32,7 36,6 

Vale de Cambra 29,4 33,3 27,8 

Total (ACeS Aveiro Norte) 36,3 37,6 37,8 

Região Norte 35,3 36,1 34,4 

Portugal 39,4 40,4 38,7 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística, statistics Portugal. [Internet]. Lisbon (PT): Instituto Nacional de Estatística; [cited 2011 May 30]. 
Taxa de fecundidade geral (‰) por Local de residência; Anual; [udated 2010 May 31]; [about 2 screens]. Available from: 
http://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0000600&contexto=bd&selTab=tab2. Portuguese. 
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Anexo 5. Índice sintético de fecundidade, no período de 2005 a 2009, na 

NUTS III Entre Douro e Vouga, na região Norte e em Portugal 

 

Quadro A10. Índice sintético de fecundidade por local de residência, de 2005 a 2009 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Entre Douro e Vouga 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 

Região Norte 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 

Portugal 1,4 1,4 1,3 1,4 1,3 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística, statistics Portugal. [Internet]. Lisbon (PT): Instituto Nacional de Estatística; [cited 2011 May 30]. 
Índice sintético de fecundidade (N.º) por Local de residência (NUTS - 2002); Anual; [udated 2010 May 31]; [about 2 screens]. Available 
from: http://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0000095&contexto=bd&selTab=tab2. Portuguese. 
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Anexo 6. Esperança de vida da população do ACeS Aveiro Norte, da 

região Norte e de Portugal, no triénio de 2005 a 2007 

 

Quadro A11. Esperança de vida à nascença da população do ACeS Aveiro Norte, da região Norte e de Portugal continental, no triénio 

de 2005 a 2007 

 Ambos os sexos Sexo masculino Sexo feminino 

ACeS Aveiro Norte 79,8 77,2 82,4 

Região Norte 79,0 75,8 82,1 

Portugal continental 78,9 75,6 82,0 

Fonte: ARS NORTE Administração Regional da Saúde do Norte, I.P. [Internet]. [place unknown]: Administração Regional da Saúde do 
Norte, I.P. [cited 2011 Jul 7]. Perfil Local de Saúde 2009 do ACeS Aveiro Norte; [cited 2011 Jul 7]. [29 p.]. Available from: 
http://portal.arsnorte.min-
saude.pt/portal/page/portal/ARSNorte/Sa%C3%BAde%20P%C3%BAblica/Planeamento%20em%20Sa%C3%BAde/Perfis%20de%20Sa
%C3%BAde/PLS/PDF_PLS09_21_AveiroNorte.pdf Portuguese.  

 

Quadro A12. Esperança de vida aos 65 anos da população do ACeS Aveiro Norte, da região Norte e de Portugal continental, no triénio 

de 2005 a 2007 

 Ambos os sexos Sexo masculino Sexo feminino 

ACeS Aveiro Norte 18,5 17,2 19,7 

Região Norte 18,5 16,6 20,0 

Portugal continental 18,4 16,6 20,0 

Fonte: ARS NORTE Administração Regional da Saúde do Norte, I.P. [Internet]. [place unknown]: Administração Regional da Saúde do 
Norte, I.P. [cited 2011 Jul 7]. Perfil Local de Saúde 2009 do ACeS Aveiro Norte; [cited 2011 Jul 7]. [29 p.]. Available from: 
http://portal.arsnorte.min-
saude.pt/portal/page/portal/ARSNorte/Sa%C3%BAde%20P%C3%BAblica/Planeamento%20em%20Sa%C3%BAde/Perfis%20de%20Sa
%C3%BAde/PLS/PDF_PLS09_21_AveiroNorte.pdf Portuguese.   
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Anexo 7. Poder de compra per capita por concelho da área geográfica de 

intervenção do ACeS Aveiro Norte, na região Norte e em Portugal 

 

Quadro A13. Poder de compra per capita por concelho da área geográfica de intervenção do ACeS Aveiro Norte, na região Norte e em 

Portugal, em 2004, 2005 e 2007 

 2004 2005 2007 

Oliveira de Azeméis 71,7 75,0 75,0 

São João da Madeira 120,1 115,7 131,7 

Vale de Cambra 68,0 74,4 72,6 

Total (ACeS Aveiro Norte) 90,7 88,4 93,1 

Região Norte 83,9 85,5 86,2 

Portugal 100,0 100,0 100,0 

Fonte: ARS NORTE Administração Regional da Saúde do Norte, I.P. [Internet]. [place unknown]: Administração Regional da Saúde do 
Norte, I.P. [cited 2011 Jul 7]. Perfil Local de Saúde 2009 do ACeS Aveiro Norte; [cited 2011 Jul 7]. [29 p.]. Available from: 
http://portal.arsnorte.min-
saude.pt/portal/page/portal/ARSNorte/Sa%C3%BAde%20P%C3%BAblica/Planeamento%20em%20Sa%C3%BAde/Perfis%20de%20Sa
%C3%BAde/PLS/PDF_PLS09_21_AveiroNorte.pdf Portuguese. 
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Anexo 8. Indicadores de economia, educação e infraestruturas/ambiente 

 

Quadro A14. Indicadores de economia, educação e infraestruturas/ambiente por concelho da área geográfica de intervenção do ACeS 

Aveiro Norte, na região Norte e em Portugal 

 

Rendimento médio 

mensal de 

trabalhadores por 

conta de outrem, 2006 

(€) 

Abandono 

escolar (%) Retenção e 

desistência (%) 

no 3º ciclo, 

2005/06 

População servida, em 2006, por 

1991 2001 

Sistemas públicos 

de abastecimento 

de água 

Sistemas de 

drenagem de 

águas 

residuais 

Estações de 

tratamento de 

águas residuais 

(ETAR) 

Oliveira de 

Azeméis 828,4 22,2 2,1 17,3 64,7 40,4 24,4 

São João 

da Madeira 817,5 13,9 1,3 14,5 97,7 97,7 97,7 

Vale de 

Cambra 873,5 20,1 1,9 12,6 70,6 69,0 69,0 

Total 

(ACeS 

Aveiro 

Norte) _ _ _ _ 72,0 57,0 47,3 

Região 

Norte 805,7 18,2 3,5 18,6 82,5 66,4 64,0 

Portugal 936,0 12,5 2,7 18,4 90,3 77,0 70,7 

Fonte: ARS NORTE Administração Regional da Saúde do Norte, I.P. [Internet]. [place unknown]: Administração Regional da Saúde do 
Norte, I.P. [cited 2011 Jul 7]. Perfil Local de Saúde 2009 do ACeS Aveiro Norte; [cited 2011 Jul 7]. [29 p.]. Available from: 
http://portal.arsnorte.min-
saude.pt/portal/page/portal/ARSNorte/Sa%C3%BAde%20P%C3%BAblica/Planeamento%20em%20Sa%C3%BAde/Perfis%20de%20Sa
%C3%BAde/PLS/PDF_PLS09_21_AveiroNorte.pdf Portuguese.  
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Anexo 9. Características dos concelhos do ACeS Aveiro Norte 

 

O ACeS EDV II - Aveiro Norte tem a sua área de atuação nos Municípios de Oliveira de Azeméis (OAZ), S. João da Madeira (SJM) e 

Vale de Cambra (VC). 

Situa-se na região mais meridional da Administração Regional de Saúde do Norte (ARS). Estes três municípios oriundos da ARS Centro 

integram, desde janeiro de 2009, a ARS Norte. 

 

Figura A1: Mapa dos Agrupamentos de Centros de Saúde da ARS Norte 

 

Fonte Material: Relatório de Atividades ARSN 2007. Fonte Institucional: Administração Regional de Saúde do Norte 

 

O seu território encontra-se situado na zona sul da sub-região de Entre Douro e Vouga, fazendo parte da Grande Área Metropolitana do 

Porto. Está integrado no Distrito de Aveiro e na Diocese do Porto.  

 

Figura A2: Mapa da Situação geográfica do ACeS Aveiro Norte 

 

Fonte Material: sistematização própria. Fonte Institucional: Google Maps 
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Faz fronteira a Norte com os concelhos de Santa Maria da Feira e Arouca, a Este com São Pedro do Sul e Oliveira de Frades, a Sul com 

Sever do Vouga e Albergaria-a-Velha, e a Oeste com Estarreja e Ovar. 

Dista cerca de 40km da cidade do Porto, entre 35 a 42km da sede do Distrito, Aveiro, e aproximadamente 20km da costa marítima. 

 

Quadro A15: Enquadramento geográfico do ACeS Aveiro Norte 

Estrutura ACeS EDVII-AN OAZ SJM VC 

Área  315,5 Km2 161,1 Km2 7,9 km2 146,5 km2 

Altitude 
25-1000 

(Zonas baixas com declives suaves) 

 

25-644m 

 

150-276m 75-1043m 

Freguesias  29 19 1 9 

Fonte Material: Anuário Estatístico 2007. Fonte Institucional: Instituto Nacional de Estatística 

 

Relativamente às acessibilidades aos três Municípios, pode dizer-se que têm uma boa acessibilidade de rede viária, mas que esta vai 

escasseando à medida que avançamos para o interior.  

Destacamos o acesso próximo à A1 que liga Porto – Lisboa e à A29. É atravessado pela IC2 nos concelhos de S. João da Madeira e 

Oliveira de Azeméis. A EN227 possibilita o acesso de São João da Madeira a Vale de Cambra, e a N224 liga Oliveira de Azeméis a Vale 

de Cambra. 

Oliveira de Azeméis encontra-se à distância de 20km da A25 que liga Aveiro à fronteira espanhola (Aveiro/Vilar Formoso). 

A região está pois acessível através dos principais eixos rodoviários nacionais e a curta distância do aeroporto Francisco Sá Carneiro e 

dos portos de Leixões e Aveiro. 

É servido ainda pela linha-férrea do Vale do Vouga que permite o acesso de Oliveira de Azeméis e S. João da Madeira a Espinho num 

troço de 30km. 

Nos três municípios existe ainda uma rede de transportes públicos urbanos que circulam apenas dentro das respetivas cidades. 

Existem, no entanto, algumas lacunas principalmente no que diz respeito às ligações de algumas freguesias dos Municípios de Oliveira 

de Azeméis e Vale de Cambra, tanto ao nível do estado de conservação, como ao nível de certas características técnicas que dificultam 

as deslocações, como sejam os traçados e perfis desadequados, estando estas já consideradas como um problema reconhecido e 

inscrito no Plano Diretor Municipal. 
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Figura A3: Mapa da área geográfica dos municípios, freguesias e respetivas vias de comunicação do ACeS Aveiro Norte 

Fonte Material: Via Michelin (consultado em www.viamichelin.com a 30 de Março de 2010). Fonte Institucional: Via Michelin  

 

INFRAESTRUTURAS BÁSICAS EXISTENTES NOS MUNICÍPIOS DO ACES AVEIRO NORTE 

 

Quadro A16: Caracterização meio ambiente – infraestruturas básicas existentes no ACeS e respetivos municípios no ano 2007 

Infraestruturas ACeS ED VII-AN OAZ SJM VC 

Rede elétrica 100% 100% 100% 100% 

Rede de telecomunicações 100% 100% 100% 100% 

Saneamento básico 69% 42% 100% 80% 

Rede de abastecimento de água 80% 67% 100% 83% 

Recolha de lixo 100% 100% 100% 100% 

Fonte Material: Diagnóstico da situação de Saúde da População do Centro de Saúde de Oliveira de Azeméis, S. João da Madeira, Vale 

de Cambra. Fonte Institucional: Centro de Saúde de Oliveira de Azeméis, S. João da Madeira, Vale Cambra 

 

Verificamos que no conjunto dos três municípios a rede de infraestruturas existentes pode considerar se boa, salientando a insuficiente 

rede de saneamento básico em Oliveira de Azeméis, que vai sendo colmatada anualmente pela autarquia. 

 

 

http://www.viamichelin.com/
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Ensino 

 

Nos três municípios do ACeS existem 8 Agrupamentos de Escolas com 2.º e 3.º Ciclo, 2 Agrupamentos com 2.ºciclo 3.º ciclo e 

secundário e 4 Escolas secundárias. 

Escolas por graus de Ensino 

Comunidade Educativa 

  

Total 
OAZ SJM VC 

Agrupamentos de escolas com 2.º e 3. º Ciclo 6 1 1 8 

Agrupamentos de escolas com 2.º e 3. º Ciclo e Secundário 1 1 1 3 

Escolas Secundárias 2 2 0 4 

 

No ano letivo 2009/2010 a distribuição dos alunos e restante comunidade educativa dos Municípios que integram o ACeS estava feita da 

seguinte forma. 

 

Quadro A17: Estabelecimentos de educação/ensino dos Municípios do ACeS segundo o nível de ensino ministrado e a 

natureza institucional no ano letivo 2009/2010 

Tipologia de Escolas Grau de ensino Tipo ACeS EDVII-AN OAZ SJM VC 

Educação Pré-escolar 

 
Público 70 35 9 26 

Privado 22 16 5 1 

Ensino Básico 

1º Ciclo 
Público 66 48 9 24 

Privado 5 3 2 0 

2º Ciclo 
Público 10 7 1 2 

Privado 1 0 1 0 

3º Ciclo 
Público 16 9 4 3 

Privado 2 0 2 0 

Ensino secundário 

 
Público 6 2 3 1 

Privado 2 0 2 0 

Ensino Universitário 

 
Público 1 1 0 0 

Privado 1 1 0 0 

Ensino tecnológico   1 0 0 1 

Centros de Formação profissional   2 1 1 0 

Fonte Material: INE, 2007, (www.ine.pt, consultado em 22 de Junho de 2009). Fonte Institucional: Instituto Nacional de Estatística 

 

Relativamente ao parque escolar dos tês municípios, este tem vindo a sofrer algumas alterações, fruto do encerramento de algumas 

Pré-escolas e Escolas do 1.º ciclo, principalmente nos municípios de Oliveira de Azeméis e Vale de Cambra 

Ao nível do ensino Universitário e Politécnico, existem duas instituições de ensino superior em Oliveira de Azeméis: a Escola Superior 

de Enfermagem da Cruz Vermelha Portuguesa (ESECVPOA) e a Escola Superior Aveiro-Norte (ESAN). 

A primeira apresentada ministra todo o tipo de formação básica e pós-básico no âmbito da enfermagem 

A segunda é uma Escola Superior Politécnica vocacionada para atividades económicas dominantes na região (moldes, componentes 

para automóvel, metalomecânica, calçado, cortiça, etc.). Privilegia áreas do saber tais como o design industrial, a gestão, as tecnologias 

da produção, com uma influência marcante das tecnologias, dos sistemas e dos serviços de informação e comunicação.  

Na região existe ainda uma escola tecnológica, a Escola Tecnológica de Vale de Cambra, que disponibiliza Cursos de Especialização 

Tecnológica, sendo também de referir a existência de centros de formação profissional de gestão participada cuja distribuição é a 

http://www.ine.pt/
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seguinte: Centro de Formação Profissional da Indústria do Calçado (CFPIC), em São João da Madeira e o Centro de Formação 

Profissional da Indústria Metalúrgica e Metalomecânica (CENFIM), com núcleo em Oliveira de Azeméis. 

 

Nível de Instrução da População 

 

A rede escolar permite que exista uma evolução crescente e significativa do nível de instrução da população, mas em 2001, estes 

dados, sobretudo quando comparados com os nacionais, eram ainda bastante inferiores ao desejado.  

Verifica-se que a descida do número de analfabetos tem sido um processo moroso (a taxa desceu de 8,7% em 1991 para 7,3% em 

2001 na região EDV). A taxa de analfabetismo nesta região, em 2001 era inferior à registada em Portugal e na região Norte.  

 

Quadro A18: Taxa de Analfabetismo (%) da população residente em 2001 

Anos Portugal Região Norte EDV OAZ SJM VC 

2001 9 8,3 7,3 6,8 4,8 9,7 

1991 11 9,9 8,7 7,1 5,1 11,4 

Fonte Material: INE Censos 2001. Fonte Institucional: Instituto Nacional de Estatística 

 

Analisando a figura que a seguir se apresenta, verificamos que comparativamente com a RN e o Continente, temos um nível de iliteracia 

inferior aos valores regionais e Nacionais, no entanto comparando a percentagem de população com o grau de ensino básico, 

secundário e superior, esta percentagem é menor.  

 

Figura A4: Distribuição (%) da População residente por nível de instrução 

 

 Fonte: Perfil Local de Saúde 2009.  Fonte Institucional: Administração Regional de Saúde do Norte 
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CARACTERIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS 

 

Figura A5: Setores de atividade económica 

 

Fonte: Perfil Local de Saúde 2009. Fonte Institucional: Administração Regional de Saúde do Norte 

 

Os Municípios que integram o ACeS Aveiro Norte são fortemente industrializados (setor secundário), concentrando a atividade 

principalmente nos setores do calçado, metalurgia e metalomecânica (em especial moldes), plásticos (principalmente componentes para 

a indústria automóvel), agroalimentar (laticínios e descasque de arroz), colchões, confeções, cobres e loiças metálicas. O setor terciário, 

aparece como o segundo setor mais empregador, sendo os serviços da área comercial, restauração e hotelaria os mais significativos. 

Verificamos que segundo os CENSO 2001, a população residente nos três municípios desenvolvia a sua atividade económica no setor 

secundário, logo seguido do setor terciário. 
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Anexo 10. Comparação entre os óbitos de crianças com menos de um ano 

de idade no ACeS Aveiro Norte e na região Norte, nos quinquénios 1996-

2000, 2001-2005 e 2005-2009 

 

Quadro A19. Comparação entre os óbitos de crianças com menos de um ano de idade por local de residência, nos quinquénios 1996-

2000, 2001-2005 e 2005-2009 

Local de 

residência 

Quinquénio 1996-2000 Quinquénio 2001-2005 Quinquénio 2005-2009 

O E R 
I.C. (95%) 

O E R 
I.C. (95%) 

O E R 
I.C. (95%) 

min max min max min max 

NUT II 

Norte 1.471     934     572     

ACeS 

Aveiro 

Norte 35 43 81,3 56,6 113,1 22 27 83,0 52,0 125,7 15 16 95,7 53,6 157,9 

Fonte: Machado V. Natalidade, Mortalidade Infantil e Componentes, 1996-2009. Porto, Administração Regional da Saúde do Norte, I.P. 
2011. Portuguese. 
Notas: ACeS Aveiro Norte, área geográfica de intervenção do ACeS Aveiro Norte; O, número de acontecimentos observados; E, número 
de acontecimentos esperados; R, razão entre o número de acontecimentos observados e o número de acontecimentos esperados 
multiplicada por 100; I.C. (95%), intervalo de confiança a 95 %; min, limite inferior do intervalo de confiança a 95 %; max, limite superior 
do intervalo de confiança a 95 %. A cor verde denota um número de óbitos inferior ao da região Norte (razão menor que 100) mas não 
de forma significativa (limite superior do intervalo de confiança a 95 % superior a 100).  
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Anexo 11. Comparação entre as taxas de mortalidade padronizadas para a 

idade no ACeS Aveiro Norte e na região Norte, concernentes aos triénios 

2001-2003, 2002-2004 e 2003-2005 

 

Quadro A20. Comparação da taxa de mortalidade padronizada para a idade (por 100.000 habitantes.ano) na população com idade 

inferior a 65 anos, por grandes grupos de causas de morte, para ambos os sexos, do ACeS Aveiro com a da região Norte 

Grandes grupos de causas de morte 2001-2003 2002-2004 2003-2005 

Todas as causas 195,6 184,9 176,0 

Doenças infeciosas e parasitárias 4,4 5,5 5,2 

Tumores malignos 57,4 56,1 51,8 

Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas 6,9 5,8 3,5 

Doenças do aparelho circulatório 39,1 34,0 30,0 

Doenças do aparelho respiratório 7,6 6,2 7,0 

Doenças do aparelho digestivo 15,1 17,0 16,1 

Sintomas, sinais e achados não classificados 27,3 18,1 20,6 

Causas externas de mortalidade 23,0 26,4 28,0 

Fonte: ARS NORTE Administração Regional da Saúde do Norte, I.P. [Internet]. [place unknown]: Administração Regional da Saúde do 
Norte, I.P. [cited 2011 Jul 7]. Perfil Local de Saúde 2009 do ACeS Aveiro Norte; [cited 2011 Jul 7]. [29 p.]. Available from: 
http://portal.arsnorte.min-
saude.pt/portal/page/portal/ARSNorte/Sa%C3%BAde%20P%C3%BAblica/Planeamento%20em%20Sa%C3%BAde/Perfis%20de%20Sa
%C3%BAde/PLS/PDF_PLS09_21_AveiroNorte.pdf Portuguese. 
Notas: A cor verde denota uma taxa de mortalidade padronizada estatisticamente inferior à da região Norte e a cor rosa denota uma 
taxa de mortalidade padronizada estatisticamente superior à da região Norte. 
 

Quadro A21. Comparação da taxa de mortalidade padronizada para a idade (por 100.000 habitantes.ano) na população com idade 

inferior a 65 anos, por grandes grupos de causas de morte, para o sexo masculino, do ACeS Aveiro com a da região Norte 

Grandes grupos de causas de morte 2001-2003 2002-2004 2003-2005 

Todas as causas 264,2 256,3 250,9 

Doenças infeciosas e parasitárias 6,2 7,3 8,1 

Tumores malignos 64,6 68,8 68,0 

Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas 9,0 7,0 3,4 

Doenças do aparelho circulatório 62,2 55,1 48,1 

Doenças do aparelho respiratório 11,4 9,4 9,2 

Doenças do aparelho digestivo 21,7 23,5 19,8 

Sintomas, sinais e achados não classificados 40,6 27,2 30,9 

Causas externas de mortalidade 36,8 43,0 47,0 

Fonte: Ver o quadro A20. 
Notas: Ver notas do quadro A20. 
 

Quadro A22. Comparação da taxa de mortalidade padronizada para a idade (por 100.000 habitantes.ano) na população com idade 

inferior a 65 anos, por grandes grupos de causas de morte, para o sexo feminino, do ACeS Aveiro com a da região Norte 

Grandes grupos de causas de morte 2001-2003 2002-2004 2003-2005 

Todas as causas 130,7 117,2 104,3 

Doenças infeciosas e parasitárias 2,7 3,8 2,4 

Tumores malignos 50,9 44,4 36,8 

Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas 4,9 4,8 3,7 

Doenças do aparelho circulatório 17,3 14,3 12,9 

Doenças do aparelho respiratório 4,0 3,2 5,0 

Doenças do aparelho digestivo 8,9 10,8 12,6 

Sintomas, sinais e achados não classificados 14,6 9,6 10,8 

Causas externas de mortalidade 9,6 10,0 9,4 

Fonte: Ver o quadro A20. 
Notas: Ver notas do quadro A20. 
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Quadro A23. Comparação da taxa de mortalidade padronizada para a idade (por 100.000 habitantes.ano) na população com idade 

inferior a 65 anos, por causas de morte específicas, para ambos os sexos, do ACeS Aveiro com a da região Norte 

Grandes grupos de causas de morte 2001-2003 2002-2004 2003-2005 

VIH 2,3 3,1 3,3 

Tumor maligno da traqueia, brônquios e pulmão 9,1 7,7 5,2 

Tumor maligno do estômago 7,7 8,3 6,2 

Tumor maligno do cólon 3,3 2,9 2,2 

Tumor maligno do lábio, cavidade oral e faringe 1,4 1,0 1,3 

Tumor maligno do reto 2,9 3,3 2,6 

Tumores malignos do tecido linfático e órgãos hematopoiéticos 3,5 3,1 4,6 

Diabetes mellitus 6,2 5,5 3,2 

Doença cardíaca isquémica 13,5 10,3 9,4 

Doenças cerebrovasculares 13,7 12,0 10,0 

Pneumonia 1,4, 1,2 0,9 

Doença pulmonar obstrutiva crónica 2,0 1,6 1,9 

Doença crónica do fígado e cirrose 11,7 12,0 10,8 

Acidentes de transporte 10,3 11,6 11,7 

Suicídios e lesões autoprovocadas intencionalmente 3,7 5,5 4,5 

Fonte: Ver o quadro A20. 
Notas: Ver notas do quadro A20. 

 

Quadro A24. Comparação da taxa de mortalidade padronizada para a idade (por 100.000 habitantes.ano) na população com idade 

inferior a 65 anos, por causas de morte específicas, para o sexo masculino, do ACeS Aveiro com a da região Norte 

Grandes grupos de causas de morte 2001-2003 2002-2004 2003-2005 

VIH 3,3 4,3 4,8 

Tumor maligno da traqueia, brônquios e pulmão 16,3 13,4 8,9 

Tumor maligno do estômago 7,7 11,7 10,0 

Tumor maligno do cólon 3,9 3,1 2,6 

Tumor maligno da próstata 4,2 4,9 3,4 

Tumor maligno do lábio, cavidade oral e faringe 2,1 2,0 2,7 

Tumor maligno do reto 4,0 2,7 2,6 

Tumores malignos do tecido linfático e órgãos hematopoiéticos 2,0 2,5 5,8 

Diabetes mellitus 9,0 7,0 3,4 

Doença cardíaca isquémica 25,1 19,9 18,0 

Doenças cerebrovasculares 20,3 18,7 15,7 

Pneumonia 2,8 2,6 1,9 

Doença pulmonar obstrutiva crónica 2,0 2,0 2,6 

Doença crónica do fígado e cirrose 17,9 16,4 13,4 

Acidentes de transporte 16,2 19,3 20,3 

Suicídios e lesões autoprovocadas intencionalmente 5,5 8,6 7,3 

Fonte: Ver o quadro A20. 
Notas: Ver notas do quadro A20. 

 

Quadro A25. Comparação da taxa de mortalidade padronizada para a idade (por 100.000 habitantes.ano) na população com idade 

inferior a 65 anos, por causas de morte específicas, para o sexo feminino, do ACeS Aveiro com a da região Norte 

Grandes grupos de causas de morte 2001-2003 2002-2004 2003-2005 

VIH 1,4 1,9 1,9 

Tumor maligno da traqueia, brônquios e pulmão 2,5 2,4 1,7 

Tumor maligno do estômago 7,7 5,2 2,6 

Tumor maligno do cólon 2,6 2,6 1,9 

Tumor maligno da mama (feminina) 8,9 8,9 8,0 

Tumor maligno do colo do útero 6,3 4,4 3,1 

Tumor maligno do lábio, cavidade oral e faringe 0,6 0,0 0,0 

Tumor maligno do reto 1,9 3,9 2,5 

Tumores malignos do tecido linfático e órgãos hematopoiéticos 5,0 3,7 3,5 

Diabetes mellitus 3,6 4,2 3,0 

Doença cardíaca isquémica 2,6 1,3 1,2 

Doenças cerebrovasculares 7,6 5,7 4,5 

Pneumonia 0,0 0,0 0,0 

Doença pulmonar obstrutiva crónica 2,0 1,3 1,3 

Doença crónica do fígado e cirrose 5,8 7,7 8,3 

Acidentes de transporte 4,5 3,9 3,1 

Suicídios e lesões autoprovocadas intencionalmente 1,9 2,3 1,7 

Fonte: Ver o quadro A20. 
Notas: Ver notas do quadro A20. 
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Quadro A26. Comparação da taxa de mortalidade padronizada para a idade (por 100.000 habitantes.ano) para todas as idades, por 

grandes grupos de causas de morte, para ambos os sexos, do ACeS Aveiro com a da região Norte 

Grandes grupos de causas de morte 2001-2003 2002-2004 2003-2005 

Todas as causas 648,0 641,8 642,5 

Doenças infeciosas e parasitárias 6,9 7,9 7,6 

Tumores malignos 126,2 130,1 129,6 

Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas 39,3 35,9 35,6 

Doenças do aparelho circulatório 239,8 231,5 218,4 

Doenças do aparelho respiratório 43,2 40,9 47,9 

Doenças do aparelho digestivo 26,8 29,2 29,9 

Sintomas, sinais e achados não classificados 92,7 83,8 88,0 

Causas externas de mortalidade 32,0 36,5 40,4 

Fonte: Ver o quadro A20. 
Notas: Ver notas do quadro A20. 

 

Quadro A27. Comparação da taxa de mortalidade padronizada para a idade (por 100.000 habitantes.ano) para todas as idades, por 

grandes grupos de causas de morte, para o sexo masculino, do ACeS Aveiro com a da região Norte 

Grandes grupos de causas de morte 2001-2003 2002-2004 2003-2005 

Todas as causas 794,0 796,0 773,1 

Doenças infeciosas e parasitárias 8,7 11,0 11,5 

Tumores malignos 165,6 178,6 172,6 

Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas 43,7 39,8 39,1 

Doenças do aparelho circulatório 269,0 255,3 232,2 

Doenças do aparelho respiratório 64,8 58,2 65,4 

Doenças do aparelho digestivo 36,1 38,8 37,7 

Sintomas, sinais e achados não classificados 116,6 103,5 101,5 

Causas externas de mortalidade 47,6 57,3 63,0 

Fonte: Ver o quadro A20. 
Notas: Ver notas do quadro A20. 

 

Quadro A28. Comparação da taxa de mortalidade padronizada para a idade (por 100.000 habitantes.ano) para todas as idades, por 

grandes grupos de causas de morte, para o sexo feminino, do ACeS Aveiro com a da região Norte 

Grandes grupos de causas de morte 2001-2003 2002-2004 2003-2005 

Todas as causas 524,4 509,3 525,2 

Doenças infeciosas e parasitárias 5,2 5,2 4,2 

Tumores malignos 97,3 92,4 94,6 

Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas 34,8 32,5 33,0 

Doenças do aparelho circulatório 210,1 205,2 201,0 

Doenças do aparelho respiratório 27,4 27,6 35,2 

Doenças do aparelho digestivo 18,2 20,5 23,0 

Sintomas, sinais e achados não classificados 72,7 68,2 75,3 

Causas externas de mortalidade 17,3 17,4 19,0 

Fonte: Ver o quadro A20. 
Notas: Ver notas do quadro A20. 

 

Quadro A29. Comparação da taxa de mortalidade padronizada para a idade (por 100.000 habitantes.ano) para todas as idades, por 

causas de morte específicas, para ambos os sexos, do ACeS Aveiro com a da região Norte 

Grandes grupos de causas de morte 2001-2003 2002-2004 2003-2005 

VIH 2,2 2,9 3,1 

Tumor maligno da traqueia, brônquios e pulmão 16,6 15,6 15,4 

Tumor maligno do estômago 15,4 17,1 15,6 

Tumor maligno do cólon 9,2 9,9 13,4 

Tumor maligno do lábio, cavidade oral e faringe 2,3 2,3 3,1 

Tumor maligno do reto 5,1 5,6 4,2 

Tumores malignos do tecido linfático e órgãos hematopoiéticos 8,8 9,5 9,0 

Diabetes mellitus 34,3 31,8 31,3 

Doença cardíaca isquémica 47,3 48,0 45,9 

Doenças cerebrovasculares 108,7 101,7 94,8 

Pneumonia 10,6 10,0 12,0 

Doença pulmonar obstrutiva crónica 12,0 11,8 14,9 

Doença crónica do fígado e cirrose 13,4 13,0 12,5 

Acidentes de transporte 11,1 12,4 12,5 

Suicídios e lesões autoprovocadas intencionalmente 4,3 6,2 5,4 

Fonte: Ver o quadro A20. 
Notas: Ver notas do quadro A20. 
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Quadro A30. Comparação da taxa de mortalidade padronizada para a idade (por 100.000 habitantes.ano) para todas as idades, por 

causas de morte específicas, para o sexo masculino, do ACeS Aveiro com a da região Norte 

Grandes grupos de causas de morte 2001-2003 2002-2004 2003-2005 

VIH 3,4 4,3 4,7 

Tumor maligno da traqueia, brônquios e pulmão 29,5 29,5 30,7 

Tumor maligno do estômago 20,4 26,3 26,0 

Tumor maligno da próstata 12,1 13,4 15,8 

Tumor maligno do cólon 22,2 20,9 16,0 

Tumor maligno do lábio, cavidade oral e faringe 4,3 4,1 5,3 

Tumor maligno do reto 7,3 6,4 4,5 

Tumores malignos do tecido linfático e órgãos hematopoiéticos 8,3 9,8 9,7 

Diabetes mellitus 36,7 33,3 31,2 

Doença cardíaca isquémica 66,7 66,9 60,8 

Doenças cerebrovasculares 112,9 106,2 97,3 

Pneumonia 17,5 14,9 16,9 

Doença pulmonar obstrutiva crónica 16,5 15,8 20,0 

Doença crónica do fígado e cirrose 21,0 18,1 17,1 

Acidentes de transporte 17,5 20,9 21,1 

Suicídios e lesões autoprovocadas intencionalmente 6,3 10,2 9,0 

Fonte: Ver o quadro A20. 
Notas: Ver notas do quadro A20. 

 

Quadro A31. Comparação da taxa de mortalidade padronizada para a idade (por 100.000 habitantes.ano) para todas as idades, por 

causas de morte específicas, para o sexo feminino, do ACeS Aveiro com a da região Norte 

Grandes grupos de causas de morte 2001-2003 2002-2004 2003-2005 

VIH 1,2 1,7 1,7 

Tumor maligno da traqueia, brônquios e pulmão 5,6 4,0 3,4 

Tumor maligno do estômago 11,6 9,4 6,8 

Tumor maligno do cólon 6,7 7,2 11,6 

Tumor maligno da mama (feminina) 14,9 12,9 13,2 

Tumor maligno do colo do útero 7,2 6,2 4,6 

Tumor maligno do lábio, cavidade oral e faringe 0,6 0,8 1,1 

Tumor maligno do reto 3,2 5,0 3,9 

Tumores malignos do tecido linfático e órgãos hematopoiéticos 9,6 9,5 8,4 

Diabetes mellitus 30,8 29,7 30,9 

Doença cardíaca isquémica 29,3 30,8 32,1 

Doenças cerebrovasculares 104,1 96,1 90,7 

Pneumonia 5,4 6,1 8,6 

Doença pulmonar obstrutiva crónica 8,9 8,8 11,2 

Doença crónica do fígado e cirrose 6,5 8,4 8,6 

Acidentes de transporte 5,0 4,5 4,1 

Suicídios e lesões autoprovocadas intencionalmente 2,5 2,5 2,2 

Fonte: Ver o quadro A20. 
Notas: Ver notas do quadro A20. 
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Anexo 12. Comparação entre a mortalidade evitável no ACeS Aveiro Norte 

e a região Norte, no quinquénio 2001-2005 

 

Quadro A32. Mortalidade evitável por local de residência, no quinquénio 2001-2005 

Mortalidade evitável 

Local de residência 

Região 

Norte 
ACeS Aveiro Norte 

Observada Observada Esperada RPM 
I.C. (95%) 

min min 

Para ambos os sexos 13.315 356 429 83,1 74,7 92,2 

Sensível aos Cuidados Médicos 4.752 130 151 86,2 72,0 102,3 

Por infeções gastrointestinais até aos 14 anos 4   0,0 0,0 3.169,0 

Por tuberculose dos 5 aos 64 anos 234 4 8 52,7 14,4 135,0 

Por doença de Hodgkin dos 5 aos 64 anos 50 4 2 248,4 67,7 635,9 

Por leucemias até aos 14 anos 28   115,4 2,9 643,0 

Por cardiopatias reumatismais crónicas dos 5 aos 44 anos 10   0,0 0,0 1.148,1 

Por doenças hipertensivas e cerebrovasculares dos 35 aos 64 

anos 2.106 61 69 88,1 67,4 113,2 

Por doenças respiratórias do 1 aos 14 anos 35   95,4 2,4 531,6 

Por asma dos 5 aos 49 anos 20   0,0 0,0 573,7 

Por úlcera péptica dos 15 aos 64 anos 54   0,0 0,0 209,0 

Por apendicite dos 5 aos 64 anos 3   0,0 0,0 3.772,6 

Por hérnia abdominal dos 5 aos 64 anos 7   0,0 0,0 1.590,6 

Por colelitíase e colecistite dos 5 aos 64 anos 25   0,0 0,0 450,3 

Por anomalias congénitas do aparelho circulatório a partir de 

um ano, inclusive 89 3 3 108,8 22,4 317,9 

Infantil 934 22 27 82,8 51,9 125,3 

Sensível à Promoção da Saúde 8.563 226 278 81,4 71,1 92,7 

Por Tumor maligno da traqueia, brônquios e pulmões dos 5 

aos 64 anos 1.984 40 65 61,4 43,9 83,6 

Por tumor maligno da pele (não melanoma) dos 5 aos 64 anos 32   96 2,4 534,8 

Por doença cardíaca isquémica dos 5 aos 64 anos 1.812 49 59 82,4 61,0 109,0 

Por cirrose hepática dos 15 aos 64 anos 2.296 67 75 89,3 69,2 113,5 

Por acidentes de veículos a motor para todas as idades 2.439 69 77 89,5 69,6 113,3 

Para o sexo masculino 8.804 244 288 84,8 74,5 96,1 

Sensível aos Cuidados Médicos 2.275 66 73 90,7 70,2 115,4 

Por infeções gastrointestinais até aos 14 anos    0,0 0,0 6.508,1 

Por tuberculose dos 5 aos 64 anos 200   30,5 3,7 110,1 

Por tumor maligno do testículo dos 15 aos 64 anos 22   142,4 3,6 793,3 

Por doença de Hodgkin dos 5 aos 64 anos 27 3 1 340,0 70,1 993,8 

Por leucemias até aos 14 anos 17   0,0 0,0 712,5 

Por cardiopatias reumatismais crónicas dos 5 aos 44 anos 6   0,0 0,0 1.903,7 

Por doenças hipertensivas e cerebrovasculares dos 35 aos 64 

anos 1.356 43 45 94,7 68,6 127,6 

Por doenças respiratórias do 1 aos 14 anos 19   178,6 4,5 995,3 

Por asma dos 5 aos 49 anos 10   0,0 0,0 1.148,6 

Por úlcera péptica dos 15 aos 64 anos 36   0,0 0,0 310,0 

Por apendicite dos 5 aos 64 anos    0,0 0,0 11.758,8 

Por hérnia abdominal dos 5 aos 64 anos 3   0,0 0,0 3.628,8 

Por colelitíase e colecistite dos 5 aos 64 anos 13   0,0 0,0 856,2 

Por anomalias congénitas do aparelho circulatório a partir de 

um ano, inclusive 47   137,7 16,7 497,5 

Infantil 516 14 14 97,5 53,3 163,6 

Sensível à Promoção da Saúde 6.529 178 215 82,7 71,0 95,8 

Por Tumor maligno da traqueia, brônquios e pulmões dos 5 

aos 64 anos 1.657 34 55 61,4 42,5 85,8 

Por tumor maligno da pele (não melanoma) dos 5 aos 64 anos 20   0,0 0,0 558,2 

Por doença cardíaca isquémica dos 5 aos 64 anos 1.447 44 48 91,2 66,3 122,5 

Por cirrose hepática dos 15 aos 64 anos 1.557 44 52 85,4 62,1 114,7 

Por acidentes de veículos a motor para todas as idades 1.848 56 59 94,4 71,3 122,5 

Para o sexo feminino 4.511 112 143 78,1 64,3 93,9 

Sensível aos Cuidados Médicos 2.477 64 79 81,5 62,8 104,1 

Por infeções gastrointestinais até aos 14 anos    0,0 0,0 6.326,9 

Por tuberculose dos 5 aos 64 anos 34   184,5 22,3 666,4 

Por tumor maligno da mama feminina dos 15 aos 64 anos 905 23 29 78,7 49,9 118,1 
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Por tumor maligno do corpo e colo do útero dos 15 aos 64 

anos 208 9 7 134,0 61,3 254,5 

Por doença de Hodgkin dos 5 aos 64 anos 23   136,8 3,5 762,0 

Por leucemias até aos 14 anos 11   297,6 7,5 1.658,0 

Por cardiopatias reumatismais crónicas dos 5 aos 44 anos 4   0,0 0,0 2.883,0 

Por doenças hipertensivas e cerebrovasculares dos 35 aos 64 

anos 750 18 24 74,2 43,9 117,2 

Por doenças respiratórias do 1 aos 14 anos 16   0,0 0,0 758,5 

Por asma dos 5 aos 49 anos 10   0,0 0,0 1.147,8 

Por úlcera péptica dos 15 aos 64 anos 18   0,0 0,0 635,9 

Por apendicite dos 5 aos 64 anos    0,0 0,0 5.704,7 

Por hérnia abdominal dos 5 aos 64 anos 4   0,0 0,0 2.850,5 

Por colelitíase e colecistite dos 5 aos 64 anos 12   0,0 0,0 949,7 

Materna 18   190,6 4,8 1.061,8 

Por anomalias congénitas do aparelho circulatório a partir de 

um ano, inclusive 42   76,8 1,9 428,2 

Infantil 418 8 12 65,7 28,3 129,4 

Sensível à Promoção da Saúde 2.034 48 65 73,9 54,5 98,0 

Por Tumor maligno da traqueia, brônquios e pulmões dos 5 

aos 64 anos 327 6 11 56,8 20,9 123,7 

Por tumor maligno da pele (não melanoma) dos 5 aos 64 anos 12   260,1 6,6 1.449,0 

Por doença cardíaca isquémica dos 5 aos 64 anos 365 5 12 42,4 13,8 98,9 

Por cirrose hepática dos 15 aos 64 anos 739 23 24 96,5 61,2 144,8 

Por acidentes de veículos a motor para todas as idades 591 13 18 70,9 37,8 121,3 

Fonte: ARS NORTE Administração Regional da Saúde do Norte, I.P. [Internet]. [place unknown]: Administração Regional da Saúde do 
Norte, I.P. [cited 2011 Jul 7]. Mortalidade evitável – uma análise na Região Norte no período 2001-2005; [cited 2011 Jul 7]. [86 p.]. 
Available from: http://portal.arsnorte.min-saude.pt/portal/page/portal/ARSNorte/Conte%C3%BAdos/ 
Sa%C3%BAde%20P%C3%BAblica%20Conteudos/PDF_ME0105.pdf Portuguese. 
Notas: ACeS Aveiro Norte, área geográfica de intervenção do ACeS Aveiro Norte; O, número de acontecimentos observados; E, número 
de acontecimentos esperados; R, razão entre o número de acontecimentos observados e o número de acontecimentos esperados 

multiplicada por 100; I.C. (95%), intervalo de confiança a 95 %; min, limite inferior do intervalo de confiança a 95 %; max, limite superior 
do intervalo de confiança a 95 %. A cor verde denota um número de óbitos inferior ao da região Norte (razão menor que 100) de forma 
significativa (limite superior do intervalo de confiança a 95 % inferior a 100).  
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Anexo 13. Comparação entre as proporções de internamento 

padronizadas para a idade no ACeS Aveiro Norte e na região Norte, em 

2007, para algumas causas de internamento específicas 

 

Quadro A33. Proporções de internamentos (por 100.000) padronizadas para a idade para algumas causas de internamento específicas, 

por sexo e local de residência, em 2007 

Causas de internamento 

Ambos os sexos Sexo masculino Sexo feminino 

Região 

Norte 

ACeS Aveiro 

Norte 

Região 

Norte 

ACeS Aveiro 

Norte 

Região 

Norte 

ACeS Aveiro 

Norte 

Tuberculose 15,4 10,2 23,1 15,3 8,3 6,2 

VIH 26,2 9,1 40,6 11,6 12,5 6,4 

Tumor maligno da traqueia, brônquios e 

pulmão 31,2 17,3 56,3 29,3 10,5 7,2 

Tumor maligno do estômago 32,4 12,6 45,6 21,1 21,8 5,3 

Tumor maligno do cólon 27,8 26,1 36,5 37,3 21,0 16,1 

Tumor maligno da próstata   35,4 26,6   

Tumor maligno da mama feminina     55,3 25,3 

Tumor maligno do colo do útero     9,4 11,6 

Tumor maligno do lábio, cavidade oral e 

faringe 8,2 3,8 14,7 7,9 2,6 0,0 

Tumor maligno do reto e ânus 20,5 20,5 26,3 26,4 16,0 14,5 

Tumores malignos do tecido linfático e 

órgãos hematopoiéticos 27,4 17,4 29,8 20,5 25,3 14,8 

Diabetes mellitus 82,6 90,3 87,8 116,4 77,8 69,2 

Doença cardíaca isquémica 158,7 113,7 250,2 177,3 81,1 57,3 

Doenças cerebrovasculares 209,3 163,1 255,4 198,8 171,5 129,3 

Pneumonia 293,4 201,2 375,6 234,6 231,9 170,6 

Doença pulmonar obstrutiva crónica 107,3 51,8 144,6 56,2 79,2 46,9 

Doença crónica do fígado e cirrose 60,7 24,4 88,4 41,8 36,5 9,0 

Fratura do colo do fémur 55,2 43,3 37,2 29,6 65,0 51,7 

Acidentes de transporte 81,4 115,7 127,5 180,9 37,1 52,1 

Suicídios e lesões autoprovocadas 

intencionalmente 19,5 11,5 13,2 7,7 25,8 15,5 

Fonte: ARS NORTE Administração Regional da Saúde do Norte, I.P. [Internet]. [place unknown]: Administração Regional da Saúde do 
Norte, I.P. [cited 2011 Jul 7]. Perfil Local de Saúde 2009 do ACeS Aveiro Norte; [cited 2011 Jul 7]. [29 p.]. Available from: 
http://portal.arsnorte.min-
saude.pt/portal/page/portal/ARSNorte/Sa%C3%BAde%20P%C3%BAblica/Planeamento%20em%20Sa%C3%BAde/Perfis%20de%20Sa
%C3%BAde/PLS/PDF_PLS09_21_AveiroNorte.pdf Portuguese. 
Notas: ACeS Aveiro Norte, área geográfica de intervenção do ACeS Aveiro Norte. A cor verde denota uma proporção de internamento 
padronizada estatisticamente inferior à da região Norte e a cor rosa denota uma proporção de internamento padronizada 
estatisticamente superior à da região Norte. 
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Anexo 14. Comparação dos casos notificados de infeção pelo VIH por 

100.000 habitantes entre o ACeS Aveiro Norte, a região Norte e Portugal, 

de 1990 a 2008 

 

 

Figura A6.  Casos notificados de infeção pelo VIH por 100.000 habitantes no ACeS Aveiro Norte, na região Norte e em Portugal, de 
1990 a 2008. Fonte: ARS NORTE Administração Regional da Saúde do Norte, I.P. [Internet]. [place unknown]: Administração Regional 
da Saúde do Norte, I.P. [cited 2011 Jul 7]. Perfil Local de Saúde 2009 do ACeS Aveiro Norte; [cited 2011 Jul 7]. [29 p.]. Available from: 
http://portal.arsnorte.min-
saude.pt/portal/page/portal/ARSNorte/Sa%C3%BAde%20P%C3%BAblica/Planeamento%20em%20Sa%C3%BAde/Perfis%20de%20Sa
%C3%BAde/PLS/PDF_PLS09_21_AveiroNorte.pdf Portuguese. 

 

 

Figura A7.  Casos notificados de sida por 100.000 habitantes no ACeS Aveiro Norte, na região Norte e em Portugal, de 1990 a 2008. 
Fonte: ARS NORTE Administração Regional da Saúde do Norte, I.P. [Internet]. [place unknown]: Administração Regional da Saúde do 
Norte, I.P. [cited 2011 Jul 7]. Perfil Local de Saúde 2009 do ACeS Aveiro Norte; [cited 2011 Jul 7]. [29 p.]. Available from: 

http://portal.arsnorte.min-
saude.pt/portal/page/portal/ARSNorte/Sa%C3%BAde%20P%C3%BAblica/Planeamento%20em%20Sa%C3%BAde/Perfis%20de%20Sa
%C3%BAde/PLS/PDF_PLS09_21_AveiroNorte.pdf Portuguese.  
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Anexo 15. Comparação dos casos notificados de tuberculose por 100.000 

habitantes entre o ACeS Aveiro Norte, a região Norte e Portugal, de 1990 a 

2008 

 

 

Figura A8.  Casos notificados de tuberculose por 100.000 habitantes no ACeS Aveiro Norte, na região Norte e em Portugal, de 1990 a 
2008. Fonte: ARS NORTE Administração Regional da Saúde do Norte, I.P. [Internet]. [place unknown]: Administração Regional da 
Saúde do Norte, I.P. [cited 2011 Jul 7]. Perfil Local de Saúde 2009 do ACeS Aveiro Norte; [cited 2011 Jul 7]. [29 p.]. Available from: 
http://portal.arsnorte.min-
saude.pt/portal/page/portal/ARSNorte/Sa%C3%BAde%20P%C3%BAblica/Planeamento%20em%20Sa%C3%BAde/Perfis%20de%20Sa
%C3%BAde/PLS/PDF_PLS09_21_AveiroNorte.pdf Portuguese. 
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Anexo 16. Número de casos confirmados de outras salmoneloses 

notificados em Portugal, na região Norte e na NUTS III Entre Douro e 

Vouga por 10.000 habitantes-ano, de 2004 a 2008 

 

Quadro A34. Número de casos confirmados de outras salmoneloses notificados em Portugal, na região Norte e na NUTS III Entre Douro 

e Vouga por 10.000 habitantes-ano, de 2004 a 2008 

 Casos por 10.000 habitantes-ano 

Entre Douro e Vouga 5,6 

Região Norte 3,0 

Portugal 2,2 
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Anexo 17. Comparação entre o número observado de nascimentos pré-

termo no ACeS Aveiro Norte e o número esperado com base nos valores 

da região Norte, nos quinquénios 2001-2005 e 2005-2009 

 

Quadro A35. Comparação entre o número observado de nascimentos pré-termo no ACeS Aveiro Norte e o número esperado com base 

nos valores da região Norte, nos quinquénios 2001-2005 e 2005-2009 

 

Local de residência 

Região Norte ACeS Aveiro Norte 

Observada Observada Esperada RPM 
I.C. (95%) 

min min 

2001-2005 34.253 406  346  117,5  106,3  129,5  

2005-2009 40.726 455  395  115,2  104,8  126,3  

Fonte: Machado V. Natalidade, Mortalidade Infantil e Componentes, 1996-2009. Porto, Administração Regional da Saúde do Norte, I.P. 
2011. Portuguese. 
Notas: ACeS Aveiro Norte, área geográfica de intervenção do ACeS Aveiro Norte; O, número de acontecimentos observados; E, número 
de acontecimentos esperados; R, razão entre o número de acontecimentos observados e o número de acontecimentos esperados 
multiplicada por 100; I.C. (95%), intervalo de confiança a 95 %; min, limite inferior do intervalo de confiança a 95 %; max, limite superior 
do intervalo de confiança a 95 %. A cor rosa denota um número de nascimentos pré-termo observado no ACeS Aveiro Norte aumentado 
relativamente àquele que seria esperado com base no valor da região Norte (razão superior a 100) de forma significativa (limite inferior 
do intervalo de confiança a 95 % superior a 100).  
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Anexo 18. Fatores de risco e protetores dos problemas de saúde 

prioritários 

 

Quadro A36. Determinantes do tumor maligno do colo do útero
 

Fatores de Risco Fatores Protetores 

Modificáveis Não modificáveis Modificáveis Não modificáveis 

Comportamento sexual de risco:  

- Início precoce da atividade sexual;  

- Relações sexuais desprotegidas;  

- Múltiplos parceiros sexuais; 

- Parceiro sexual promíscuo 

Multiparidade* 
Vacinação contra as infeções 

por vírus do papiloma humano 
 

Contracetivos orais† Adesão a programas de rastreio  

 Gravidez na adolescência  
 

 

Consumo de tabaco  
 

 

Baixo nível sócio-económico    

Fontes: Currin LG, Jack RH, Linklater KM, Mak V, Møller H, Davies EA. Inequalities in the incidence of cervical cancer in South East 
England 2001-2005: an investigation of population risk factors. BMC Public Health. 2009 Feb 20;9:62. Louie KS, de Sanjose S, Diaz M, 
Castellsagué X, Herrero R, Meijer CJ, Shah K, Franceschi S, Muñoz N, Bosch FX; International Agency for Research on Cancer 
Multicenter Cervical Cancer Study Group. Early age at first sexual intercourse and early pregnancy are risk factors for cervical cancer in 
developing countries. Br J Cancer. 2009 Apr 7;100(7):1191-7. 
Nota: *, apesar de ser não ser verdadeiramente não modificável, aparece nesta coluna porque a decisão do número de filhos a ter é 
algo pessoal; †, apesar de ser não ser verdadeiramente não modificável, aparece nesta coluna porque a decisão relativa ao uso deste 
tipo de fármacos é feita, não para proteção contra o tumor maligno do colo do útero, mas como anticoncecional e caso a caso, tendo em 
conta o perfil individual e as preferências de cada potencial utilizadora (vide Ministério da Saúde, Direção-Geral da Saúde, Programa 
Nacional de Saúde Reprodutiva. Saúde Reprodutiva – Planeamento Familiar. Ed. revista e atualizada. Lisboa: Direção-Geral da Saúde, 
2008.). 

 

Quadro A37. Determinantes do tumor maligno da próstata 

Fatores de Risco Fatores Protetores 

Modificáveis Não modificáveis Modificáveis 
Não 

modificáveis 

Elevado consumo de gorduras (ácido 

linoleico, hidrocarbonetos aromáticos 

policíclicos) 

Risco duas vezes superior se um parente de 

primeiro grau for afetado 
Genisteína (isoflavonas) Estatinas* 

 

Risco quatro vezes superior se dois ou mais 

parentes de primeiro grau forem afetados 

Vegetais crucíferos que 

contêm sulforafano 
 

 
Raça/ etnia 

Retinoides como o 

licopeno (presente nos 

tomates) 

 

 

Polimorfismos do gene dos recetores de 

androgénios, do gene do citocromo P450 C17 e do 

gene do esteroide 5-reductase tipo II (SRD5A2) 

Possivelmente vitamina E 

e selénio 
 

Fonte: Fauci AS, Braunwald E, Kasper DL, Hauser SL, Longo DL, Jameson JL, Loscalzo J. Harrison's Principles of Internal Medicine. 
17th ed. [place unknown]: The McGraw-Hill Companies Inc; 2008. 
Nota: *, apesar de ser não ser verdadeiramente não modificável, aparece nesta coluna porque a decisão relativa a este tipo de 
terapêutica é feita, não para proteção contra o tumor maligno da próstata, mas para reduzir o risco cardiovascular (relacionado com as 
dislipidemias) e caso a caso, tendo em conta o perfil individual do doente. 
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Quadro A38. Determinantes do tumor maligno do reto
 

Fatores de Risco Fatores Protetores 

Modificáveis Não modificáveis Modificáveis Não modificáveis 

Consumo de álcool  Sexo masculino Prática de exercício físico Estatinas† 

Obesidade  Idade superior a 40 anos 

Dieta rica em fibras, amido, alho, ácido 

fólico, vitamina B6, cálcio, magnésio e 

peixe 

Anti-inflamatórios não 

esteroides† 

Diabetes mellitus* e 

insulino-resistência 
Raça/ etnia Antioxidantes 

Terapêutica hormonal 

substituição† 

 
Polipose intestinal hereditária  

 
 

 

História pessoal ou familiar de carcinoma 

colo-retal ou de pólipos adenomatosos   
 

 Doença inflamatória intestinal    

 Acromegalia    

Fonte: UpToDate 19.2, Helping Clinicians Provide the Best Patient Care. [Internet]. Waltham (MA): UpToDate; 2011. Colorectal cancer: 
Epidemiology, risk factors, and protective factors; [updated 2011 Jun 2; cited 2011 Feb 15]; [about 10 screens]. Available from: 
http://www.uptodate.com/contents/colorectal-cancer-epidemiology-risk-factors-and-protective-factors.  
Notas: *, ver determinantes da diabetes mellitus no quadro A39; †, apesar de ser não ser verdadeiramente não modificável, aparece 
nesta coluna porque a decisão relativa a este tipo de terapêutica não é feita para proteção contra o tumor maligno do reto e é decidida 
caso a caso, tendo em conta o perfil individual do doente. 
 

Quadro A39. Determinantes da diabetes mellitus
 

Fatores de Risco Fatores Protetores 

Modificáveis Não modificáveis Modificáveis 
Não 

modificáveis 

Excesso de peso ou obesidade 
História em familiares de primeiro grau de 

diabetes mellitus 

Perda de peso (7 % do 

peso corporal) 
 

Sedentarismo Raça/ etnia Atividade física regular  

Hipertensão arterial 
Mães de recém-nascidos com peso à nascença 

superior a 4 Kg 

Dieta alimentar 

hipocalórica, hipolipídica  
 

Colesterol HDL < 35 mg/dl ou 

triglicerídeos > 250 mg/dl 
Ovário Poliquístico Dieta rica em fibras  

Diabetes mellitus gestacional 

Outras condições clínicas associadas a 

resistência à insulina (como acantose 

nigricans) 
 

 

Alteração da glicose em jejum ou 

intolerância à glicose 
História de doença cardiovascular 

 
 

Fonte: American Diabetes Association. Standards of Medical Care in Diabetes – 2011. Diabetes Care. 2011;34(Supplement 1):S11-S61. 

 
Quadro A40. Determinantes de tuberculose respiratória 

Fatores de Risco Fatores Protetores 

Modificáveis Não modificáveis Modificáveis Não modificáveis 

Infeção pelo vírus da imunodeficiência humano Idade 

Vacinação com o 

bacilo de Calmette e 

Guérin 

 

Diabetes mellitus Imunodepressão 
 

 

Má nutrição e baixo peso 

Doenças 

hematológicas e 

reticulo-endoteliais  
 

 

Consumo de álcool  
 

 

Consumo de tabaco  
 

 

Utilização de drogas  
 

 

Baixo nível sócio-económico  
 

 

Má ventilação dos espaços  
 

 

Fontes: Fauci AS, Braunwald E, Kasper DL, Hauser SL, Longo DL, Jameson JL, Loscalzo J. Harrison's Principles of Internal Medicine. 
17th ed. [place unknown]: The McGraw-Hill Companies Inc; 2008. UpToDate 19.2, Helping Clinicians Provide the Best Patient Care. 
[Internet]. Waltham (MA): UpToDate; 2011. Epidemiology of Tuberculosis; [updated 2011 Jun 9; cited 2011 Jan 18]; [about 7 screens]. 
Available from: 
http://www.uptodate.com/contents/epidemiology-of-
tuberculosis?source=search_result&search=Epidemiology+of+Tuberculosis&selectedTitle=1~150. Lönnroth K, Raviglione M. Global 
Epidemiology of Tuberculosis: prospects for control. Semin Respir Crit Care Med. 2008 Oct;29(5):481-91. 
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Anexo 19. Taxa de fecundidade na adolescência, no período de 2005 a 

2009, na NUTS III Entre Douro e Vouga, na região Norte e em Portugal 

 

Quadro A41. Taxa de fecundidade na adolescência (por 1.000) por local de residência, de 2005 a 2009 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Entre Douro e Vouga 12,7 11,1 9,2 9,1 8,9 

Região Norte 16,5 14,7 14,1 12,9 12,9 

Portugal 19,0 17,0 16,9 16,2 15,5 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística, statistics Portugal. [Internet]. Lisbon (PT): Instituto Nacional de Estatística; [cited 2011 Sep 29]. 
Taxa de fecundidade na adolescência (‰) por Local de residência (NUTS - 2002); Anual; [updated 2010 May 31]; [about 1 screens]. 
Available from: http://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0000096&contexto=bd&selTab=tab2. 
Portuguese. 
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Anexo 20. Pontuação atribuída pelos Coordenadores das Unidades 

Funcionais do ACeS Aveiro Norte a cada necessidade de saúde 

 

Quadro A42. Pontuação atribuída pelos Coordenadores das Unidades Funcionais do ACeS Aveiro Norte a cada necessidade de saúde 

Necessidades Média das pontuações 

Diminuir a incidência de tumor maligno do colo do útero 20,7 

Diminuir a mortalidade por tumor maligno do colo do útero 21,3 

Diminuir a incidência de tumor maligno da próstata 19,6 

Diminuir a mortalidade por tumor maligno da próstata 20,1 

Diminuir a incidência de tumor maligno do reto 21,4 

Diminuir a mortalidade por tumor maligno do reto 21,9 

Diminuir a incidência de diabetes mellitus 24,9 

Diminuir a mortalidade por diabetes mellitus 23,9 

Diminuir a incidência de tuberculose respiratória 19,3 

Manter a cobertura vacinal para a terceira dose de da vacina contra as infeções por vírus do papiloma humano 

nas coortes pertinentes acima de 85 % 23,6 

Manter a cobertura da vacina contra a tuberculose ao nascimento acima dos 95 % 21,9 

Manter a baixa fecundidade na adolescência 20,8 

Manter a baixa incidência de IST 19,8 

Diminuir a prevalência de consumo de tabaco 19,3 

Diminuir a prevalência de abuso crónico de álcool 18,9 

Diminuir o consumo de gorduras saturadas 18,3 

Diminuir o consumo de gorduras trans 15,8 

Aumentar o consumo de legumes 18,7 

Aumentar o consumo de fruta 18,4 

Aumentar o consumo de fibras 17,4 

Aumentar a prática de exercício físico 19,3 

Diminuir a prevalência de obesidade 21,0 

Diminuir a prevalência de excesso de peso 20,7 

Diminuir a prevalência de alterações do metabolismo dos lípidos 21,7 

Diminuir a prevalência de hipertensão arterial 22,8 

Aumentar o poder de compra per capita 16,4 

 Aumentar a adesão ao rastreio do tumor maligno do colo do útero na população alvo 22,1 

Aumentar a adesão ao rastreio do tumor maligno do cólon e reto na população alvo 22,7 
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Anexo 21. Taxas de mortalidade brutas específicas por causa por triénio 

de 2001 a 2009 

 

Quadro A43. Taxas de mortalidade brutas específicas por causa por 100.000 habitantes-ano por triénio, de 2001 a 2009, para todas as 

idades e ambos os sexos 

 

2001-

03 

2002-

04 

2003-

05 

2004-

06 

2005-

07 

2006-

08 

2007-

09 

Sintomas, Sinais e Achados Anormais Não Classificados 117,2 108,0 113,9 127,8 139,1 136,9 118,9 

Algumas Doenças Infeciosas e Parasitárias 7,7 8,8 8,8 8,5 10,2 10,8 12,5 

Tumores Malignos
 

150,0 157,7 160,7 168,9 160,9 163,9 167,2 

 Tumor Maligno do Lábio, Cavidade Oral e Faringe 2,6 2,9 3,7 4,3 4,0 4,3 4,3 

 Tumor Maligno do Aparelho Digestivo e Peritoneu 58,6 64,4 67,3 72,3 70,3 68,9 67,0 

o Tumor Maligno do Esófago 2,0 2,0 2,0 3,4 3,4 3,4 2,8 

o Tumor Maligno do Estômago 18,0 20,5 19,0 22,7 19,5 18,4 15,9 

o Tumor Maligno do Cólon e Reto 17,4 19,4 22,4 22,4 25,5 25,5 27,5 

o Tumor Maligno do Pâncreas 8,3 10,8 10,2 10,2 8,8 9,9 9,1 

 Tumor Maligno do Aparelho Respiratório 22,3 22,2 22,7 23,2 24,6 25,8 26,4 

o Tumor Maligno da Traqueia, Brônquios e 

Pulmão 19,1 18,5 19,6 19,3 20,7 21,3 22,1 

 Tumor Maligno dos Ossos, Pele e Mama 12,6 12,3 13,9 15,6 13,9 13,9 15,6 

 Tumor Maligno dos Órgãos Genitourinários 29,4 30,2 26,1 25,2 22,1 26,1 27,2 

 Tumor Maligno de Outras Localizações e Localizações 

não Especificadas 13,1 13,1 14,2 14,5 11,9 11,3 11,4 

 Tumor Maligno do Tecido Linfático e Órgãos 

Hematopoiéticos 10,3 11,4 10,8 12,2 12,2 11,9 13,3 

Doenças Endócrinas, Nutricionais e Metabólicas 51,4 47,9 48,8 48,2 50,4 50,7 49,9 

 Diabetes mellitus 44,9 42,2 42,9 43,9 44,5 44,2 42,9 

Doenças do Aparelho Circulatório
 

315,2 305,6 291,9 270,6 249,0 240,1 237,2 

 Doença isquémica do Coração 59,4 62,4 61,3 52,4 50,1 49,9 53,6 

 Doenças cerebrovasculares 145,5 136,0 128,9 123,6 116,2 110,6 108,4 

Doenças do Aparelho Respiratório 56,0 53,6 64,5 72,0 84,4 84,8 88,5 

 Pneumonia 13,7 13,1 16,2 16,4 22,4 26,1 25,5 

 Bronquite Crónica, Bronquite não Especificada, 

Enfisema e Asma 5,1 5,7 7,4 4,5 6,5 5,7 9,6 

Doenças do Aparelho Digestivo 31,4 34,2 35,2 31,5 28,0 26,1 28,7 

 Doença Crónica do Fígado e Cirrose 14,3 13,7 13,3 12,2 10,8 9,1 9,4 

Causas Externas de Mortalidade 35,7 41,3 46,3 41,7 38,0 34,3 31,5 

Fonte: ARS NORTE Administração Regional da Saúde do Norte, I.P. [Internet]. [place unknown]: Administração Regional da Saúde do 
Norte, I.P. [cited 2011 Aug 22]. Análise da mortalidade por triénios, no período de 2001 a 2009, na Região Norte e respectivos 
ACeS/ULS; 2011 Aug 11 [cited 2011 Aug 22]. [15 p.]. Available from: 
http://portal.arsnorte.min-
saude.pt/portal/page/portal/ARSNorte/Conte%C3%BAdos/Sa%C3%BAde%20P%C3%BAblica%20Conteudos/mortalidades_1921_ACeS
_AveiroNorte_01a09.pdf Portuguese. 
Notas: Codificação das causas de morte pela Décima Revisão da Classificação Internacional de Doenças, CID-10. 
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Quadro A44. Taxas de mortalidade brutas específicas por causa por 100.000 habitantes-ano por triénio, de 2001 a 2009, para todas as 

idades e para o sexo masculino 

 

2001-

03 

2002-

04 

2003-

05 

2004-

06 

2005-

07 

2006-

08 

2007-

09 

Sintomas, Sinais e Achados Anormais Não Classificados 125,7 110,8 110,9 131,6 152,9 156,1 130,8 

Algumas Doenças Infeciosas e Parasitárias 8,8 11,7 12,8 11,0 11,0 11,0 13,4 

Tumores Malignos
 

180,0 197,7 193,4 206,9 197,5 210,0 205,8 

 Tumor Maligno do Lábio, Cavidade Oral e Faringe 4,7 4,7 5,8 7,0 6,9 7,5 7,6 

 Tumor Maligno do Aparelho Digestivo e Peritoneu 74,8 85,1 81,9 87,5 87,4 90,5 88,9 

o Tumor Maligno do Esófago 3,5 3,5 4,1 7,0 6,4 6,4 4,1 

o Tumor Maligno do Estômago 22,2 29,2 29,0 31,9 27,8 24,9 22,7 

o Tumor Maligno do Cólon e Reto 22,2 23,3 23,2 23,8 30,1 33,7 36,6 

o Tumor Maligno do Pâncreas 11,7 16,3 12,2 8,1 6,4 8,7 10,5 

 Tumor Maligno do Aparelho Respiratório 38,0 39,6 41,2 40,0 41,1 42,4 43,0 

o Tumor Maligno da Traqueia, Brônquios e 

Pulmão 31,6 32,7 35,4 33,6 35,3 35,4 35,5 

 Tumor Maligno dos Ossos, Pele e Mama 2,3 4,1 5,2 8,1 6,4 5,8 5,8 

 Tumor Maligno dos Órgãos Genitourinários 33,9 35,0 30,2 32,5 26,6 31,3 30,8 

 Tumor Maligno de Outras Localizações e Localizações 

não Especificadas 15,8 16,9 17,4 17,4 13,9 13,9 12,8 

 Tumor Maligno do Tecido Linfático e Órgãos 

Hematopoiéticos 9,4 11,1 10,5 13,3 13,3 16,2 15,1 

Doenças Endócrinas, Nutricionais e Metabólicas 49,1 45,5 45,3 40,6 48,1 49,9 50,0 

 Diabetes mellitus 41,5 38,5 36,6 35,4 42,3 47,0 45,9 

Doenças do Aparelho Circulatório
 

295,8 282,8 261,3 231,3 226,4 236,7 240,6 

 Doença isquémica do Coração 73,7 75,8 70,3 55,6 55,6 59,2 66,3 

 Doenças cerebrovasculares 123,3 116,6 110,3 110,1 108,9 111,4 109,3 

Doenças do Aparelho Respiratório 70,7 64,7 73,7 81,7 93,8 96,9 99,4 

 Pneumonia 18,7 16,3 18,0 19,7 23,7 30,2 27,9 

 Bronquite Crónica, Bronquite não Especificada, 

Enfisema e Asma 4,7 5,2 8,1 5,2 6,4 4,6 8,1 

Doenças do Aparelho Digestivo 38,6 42,0 41,2 39,4 34,7 31,9 33,1 

 Doença Crónica do Fígado e Cirrose 21,6 18,7 18,0 19,7 18,0 15,7 13,4 

Causas Externas de Mortalidade 49,7 60,6 67,9 64,3 54,4 48,7 42,4 

Fonte: ARS NORTE Administração Regional da Saúde do Norte, I.P. [Internet]. [place unknown]: Administração Regional da Saúde do 
Norte, I.P. [cited 2011 Aug 22]. Análise da mortalidade por triénios, no período de 2001 a 2009, na Região Norte e respectivos 
ACeS/ULS; 2011 Aug 11 [cited 2011 Aug 22]. [15 p.]. Available from: 
http://portal.arsnorte.min-
saude.pt/portal/page/portal/ARSNorte/Conte%C3%BAdos/Sa%C3%BAde%20P%C3%BAblica%20Conteudos/mortalidades_1921_ACeS
_AveiroNorte_01a09.pdf Portuguese. 
Notas: Ver nota do quadro A43. 
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Quadro A45. Taxas de mortalidade brutas específicas por causa por 100.000 habitantes-ano por triénio, de 2001 a 2009, para todas as 

idades e para o sexo feminino 

 

2001-

03 

2002-

04 

2003-

05 

2004-

06 

2005-

07 

2006-

08 

2007-

09 

Sintomas, Sinais e Achados Anormais Não Classificados 109,0 105,4 116,7 124,2 125,9 118,6 107,6 

Algumas Doenças Infeciosas e Parasitárias 6,7 6,1 5,0 6,1 9,4 10,5 11,6 

Tumores Malignos
 

121,3 119,4 129,5 132,5 125,9 119,7 130,3 

 Tumor Maligno do Lábio, Cavidade Oral e Faringe 0,6 1,1 1,7 1,7 1,1 1,1 1,1 

 Tumor Maligno do Aparelho Digestivo e Peritoneu 43,1 44,6 53,4 57,7 53,8 48,2 46,0 

o Tumor Maligno do Esófago 0,6 0,6 0,0 0,0 0,6 0,6 1,7 

o Tumor Maligno do Estômago 14,0 12,3 9,4 13,9 11,6 12,2 9,4 

o Tumor Maligno do Cólon e Reto 12,9 15,6 21,7 21,1 21,1 17,7 18,9 

o Tumor Maligno do Pâncreas 5,0 5,6 8,3 12,2 11,1 11,1 7,8 

 Tumor Maligno do Aparelho Respiratório 7,3 5,6 5,0 7,2 8,9 10,0 0,5 

o Tumor Maligno da Traqueia, Brônquios e 

Pulmão 7,3 5,0 4,4 5,5 6,7 7,8 9,4 

 Tumor Maligno dos Ossos, Pele e Mama 22,4 20,1 22,2 22,7 21,1 21,6 25,0 

o Tumor Maligno da Mama (Feminina) 17,9 15,1 16,7 18,9 18,9 20,5 23,8 

 Tumor Maligno dos Órgãos Genitourinários 25,2 25,7 22,2 18,3 17,7 21,1 23,8 

o Tumor Maligno do Colo do Útero 7,8 7,3 5,6 3,9 3,3 3,3 6,7 

o Tumor Maligno da Bexiga 2,8 2,2 1,7 1,7 1,1 2,2 1,7 

 Tumor Maligno de Outras Localizações e Localizações 

não Especificadas 10,6 9,5 11,1 11,6 10,0 8,9 10,0 

 Tumor Maligno do Tecido Linfático e Órgãos 

Hematopoiéticos 11,2 11,7 11,1 11,1 11,1 7,8 11,6 

Doenças Endócrinas, Nutricionais e Metabólicas 53,7 50,2 52,2 55,5 52,7 51,6 49,9 

 Diabetes mellitus 48,1 45,7 48,9 52,1 46,6 41,6 39,9 

Doenças do Aparelho Circulatório
 

333,8 327,5 321,3 308,3 270,7 243,4 234,0 

 Doença isquémica do Coração 45,9 49,6 52,8 49,4 44,9 41,0 41,6 

 Doenças cerebrovasculares 166,6 154,5 146,7 136,4 123,1 109,8 107,6 

Doenças do Aparelho Respiratório 41,9 43,0 55,6 62,7 75,4 73,2 78,2 

 Pneumonia 8,9 10,0 14,5 13,3 21,1 22,2 23,3 

 Bronquite Crónica, Bronquite não Especificada, 

Enfisema e Asma 5,6 6,1 6,7 3,9 6,7 6,7 11,1 

Doenças do Aparelho Digestivo 24,6 26,8 29,5 23,8 21,6 20,5 24,4 

 Doença Crónica do Fígado e Cirrose 7,3 8,9 8,9 5,0 3,9 2,8 5,5 

Causas Externas de Mortalidade 22,4 22,9 25,6 20,0 22,2 20,5 21,1 

Fonte: ARS NORTE Administração Regional da Saúde do Norte, I.P. [Internet]. [place unknown]: Administração Regional da Saúde do 
Norte, I.P. [cited 2011 Aug 22]. Análise da mortalidade por triénios, no período de 2001 a 2009, na Região Norte e respectivos 
ACeS/ULS; 2011 Aug 11 [cited 2011 Aug 22]. [15 p.]. Available from: 
http://portal.arsnorte.min-
saude.pt/portal/page/portal/ARSNorte/Conte%C3%BAdos/Sa%C3%BAde%20P%C3%BAblica%20Conteudos/mortalidades_1921_ACeS
_AveiroNorte_01a09.pdf Portuguese. 
Notas: Ver nota do quadro A43. 
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Quadro A46. Taxas de mortalidade prematura (antes dos 65 anos) brutas específicas por causa por 100.000 habitantes-ano por triénio, 

de 2001 a 2009, para ambos os sexos 

 

2001-

03 

2002-

04 

2003-

05 

2004-

06 

2005-

07 

2006-

08 

2007-

09 

Sintomas, Sinais e Achados Anormais Não Classificados 28,0 18,3 21,0 28,0 38,1 39,5 31,0 

Algumas Doenças Infeciosas e Parasitárias 4,3 5,7 5,7 4,3 4,7 3,4 4,7 

Tumores Malignos
 

57,0 56,3 53,3 57,3 56,4 61,0 64,3 

 Tumor Maligno do Lábio, Cavidade Oral e Faringe 1,3 1,0 1,3 2,7 2,7 2,7 2,7 

 Tumor Maligno do Aparelho Digestivo e Peritoneu 20,7 21,7 19,6 23,0 23,4 26,8 23,6 

o Tumor Maligno do Esófago 1,7 1,7 1,3 2,3 1,7 2,0 1,0 

o Tumor Maligno do Estômago 7,7 8,3 6,3 11,0 11,0 11,4 7,4 

o Tumor Maligno do Cólon e Reto 6,3 6,3 5,0 4,0 4,7 8,0 9,4 

o Tumor Maligno do Pâncreas 2,3 2,3 2,7 1,3 1,7 2,0 2,4 

 Tumor Maligno do Aparelho Respiratório 10,0 9,3 7,3 8,0 7,3 9,7 11,8 

o Tumor Maligno da Traqueia, Brônquios e 

Pulmão 9,0 7,7 5,3 5,0 5,3 7,4 9,8 

 Tumor Maligno dos Ossos, Pele e Mama 5,7 6,3 7,0 7,7 6,3 7,4 9,8 

 Tumor Maligno dos Órgãos Genitourinários 10,3 9,3 6,3 4,7 4,7 4,4 5,1 

 Tumor Maligno de Outras Localizações e Localizações 

não Especificadas 5,3 5,3 6,3 5,3 5,0 4,0 4,7 

 Tumor Maligno do Tecido Linfático e Órgãos 

Hematopoiéticos 3,3 3,0 4,7 5,7 6,7 5,0 5,1 

Doenças Endócrinas, Nutricionais e Metabólicas 7,0 6,0 3,7 4,7 4,0 4,7 3,7 

 Diabetes mellitus 6,3 5,7 3,3 4,3 3,7 4,0 3,0 

Doenças do Aparelho Circulatório
 

38,7 34,0 30,3 17,3 17,4 17,1 19,9 

 Doença isquémica do Coração 13,3 10,3 9,7 4,3 5,0 5,4 5,1 

 Doenças cerebrovasculares 13,7 12,0 10,0 8,0 8,3 9,0 11,1 

Doenças do Aparelho Respiratório 7,3 6,3 7,3 8,0 8,3 7,4 7,7 

 Pneumonia 1,3 1,3 1,0 2,0 2,7 3,0 3,4 

 Bronquite Crónica, Bronquite não Especificada, 

Enfisema e Asma 0,3 0,3 0,3 0,0 0,3 0,7 1,0 

Doenças do Aparelho Digestivo 15,7 17,7 17,0 13,7 10,0 10,1 10,8 

 Doença Crónica do Fígado e Cirrose 12,0 12,3 11,3 9,0 7,7 7,4 7,7 

Causas Externas de Mortalidade 24,0 28,0 30,0 26,0 22,4 19,8 18,9 

Fonte: ARS NORTE Administração Regional da Saúde do Norte, I.P. [Internet]. [place unknown]: Administração Regional da Saúde do 
Norte, I.P. [cited 2011 Aug 22]. Análise da mortalidade por triénios, no período de 2001 a 2009, na Região Norte e respectivos 
ACeS/ULS; 2011 Aug 11 [cited 2011 Aug 22]. [15 p.]. Available from: 
http://portal.arsnorte.min-
saude.pt/portal/page/portal/ARSNorte/Conte%C3%BAdos/Sa%C3%BAde%20P%C3%BAblica%20Conteudos/mortalidades_1921_ACeS
_AveiroNorte_01a09.pdf Portuguese. 
Notas: Ver nota do quadro A43. 
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Quadro A47. Taxas de mortalidade prematura (antes dos 65 anos) brutas específicas por causa por 100.000 habitantes-ano por triénio, 

de 2001 a 2009, para o sexo masculino 

 

2001-

03 

2002-

04 

2003-

05 

2004-

06 

2005-

07 

2006-

08 

2007-

09 

Sintomas, Sinais e Achados Anormais Não Classificados 40,9 26,8 30,7 44,1 59,6 61,9 50,7 

Algumas Doenças Infeciosas e Parasitárias 6,0 7,4 8,7 6,7 6,7 4,7 6,1 

Tumores Malignos
 

62,3 66,9 67,5 74,2 71,6 76,0 75,7 

 Tumor Maligno do Lábio, Cavidade Oral e Faringe 2,0 2,0 2,7 5,3 5,4 5,4 5,4 

 Tumor Maligno do Aparelho Digestivo e Peritoneu 26,8 28,8 27,4 30,8 32,8 36,3 35,1 

o Tumor Maligno do Esófago 3,4 3,3 2,7 4,7 3,3 4,0 2,0 

o Tumor Maligno do Estômago 7,4 11,4 10,0 15,4 14,7 14,8 10,8 

o Tumor Maligno do Cólon e Reto 8,0 6,0 5,3 4,0 6,7 11,4 14,2 

o Tumor Maligno do Pâncreas 4,0 4,0 4,0 1,3 2,0 1,3 2,7 

 Tumor Maligno do Aparelho Respiratório 17,4 16,1 12,7 14,0 12,7 17,5 20,3 

o Tumor Maligno da Traqueia, Brônquios e 

Pulmão 15,4 12,7 8,7 8,7 9,4 13,4 16,2 

 Tumor Maligno dos Ossos, Pele e Mama 0,7 2,0 3,3 5,3 4,0 2,0 1,4 

 Tumor Maligno dos Órgãos Genitourinários 5,4 7,4 6,0 5,3 4,0 4,0 4,1 

 Tumor Maligno de Outras Localizações e Localizações 

não Especificadas 7,4 7,4 8,7 6,7 6,0 4,0 4,1 

 Tumor Maligno do Tecido Linfático e Órgãos 

Hematopoiéticos 2,0 2,7 6,0 6,7 6,7 6,1 4,7 

Doenças Endócrinas, Nutricionais e Metabólicas 8,7 6,7 3,3 5,3 4,0 5,4 3,4 

 Diabetes mellitus 8,7 6,7 3,3 5,3 4,0 5,4 3,4 

Doenças do Aparelho Circulatório
 

59,6 53,5 47,4 24,7 25,4 26,9 31,1 

 Doença isquémica do Coração 24,1 19,4 18,0 7,4 7,4 7,4 7,4 

 Doenças cerebrovasculares 19,4 18,1 15,4 12,0 13,4 15,5 18,3 

Doenças do Aparelho Respiratório 10,7 9,4 9,3 10,7 11,4 11,4 12,2 

 Pneumonia 2,7 2,7 2,0 4,0 4,7 4,7 4,7 

 Bronquite Crónica, Bronquite não Especificada, 

Enfisema e Asma 0,7 0,7 0,7 0,0 0,0 0,7 1,4 

Doenças do Aparelho Digestivo 22,1 24,1 20,7 18,0 12,7 14,8 12,8 

 Doença Crónica do Fígado e Cirrose 18,1 16,7 14,0 13,4 11,4 12,1 10,1 

Causas Externas de Mortalidade 38,2 45,5 50,1 46,1 38,8 33,0 30,4 

Fonte: ARS NORTE Administração Regional da Saúde do Norte, I.P. [Internet]. [place unknown]: Administração Regional da Saúde do 
Norte, I.P. [cited 2011 Aug 22]. Análise da mortalidade por triénios, no período de 2001 a 2009, na Região Norte e respectivos 
ACeS/ULS; 2011 Aug 11 [cited 2011 Aug 22]. [15 p.]. Available from: 
http://portal.arsnorte.min-
saude.pt/portal/page/portal/ARSNorte/Conte%C3%BAdos/Sa%C3%BAde%20P%C3%BAblica%20Conteudos/mortalidades_1921_ACeS
_AveiroNorte_01a09.pdf Portuguese. 
Notas: Ver nota do quadro A43. 
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Quadro A48. Taxas de mortalidade prematura (antes dos 65 anos) brutas específicas por causa por 100.000 habitantes-ano por triénio, 

de 2001 a 2009, para o sexo feminino 

 

2001-

03 

2002-

04 

2003-

05 

2004-

06 

2005-

07 

2006-

08 

2007-

09 

Sintomas, Sinais e Achados Anormais Não Classificados 15,3 10,0 11,3 12,0 16,6 17,4 11,4 

Algumas Doenças Infeciosas e Parasitárias 2,7 4,0 2,7 2,0 2,7 2,0 3,4 

Tumores Malignos
 

51,8 45,8 39,2 40,5 41,3 46,1 53,0 

 Tumor Maligno do Lábio, Cavidade Oral e Faringe 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Tumor Maligno do Aparelho Digestivo e Peritoneu 14,6 14,6 11,9 15,3 14,0 17,4 12,1 

o Tumor Maligno do Esófago 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

o Tumor Maligno do Estômago 8,0 5,3 2,7 6,6 7,3 8,0 4,0 

o Tumor Maligno do Cólon e Reto 4,6 6,6 4,6 4,0 2,7 4,7 4,7 

o Tumor Maligno do Pâncreas 0,7 0,7 1,3 1,3 1,3 2,7 2,0 

 Tumor Maligno do Aparelho Respiratório 2,7 2,7 2,0 2,0 2,0 2,0 3,4 

o Tumor Maligno da Traqueia, Brônquios e 

Pulmão 2,7 2,7 2,0 1,3 1,3 1,3 3,4 

 Tumor Maligno dos Ossos, Pele e Mama 10,6 10,6 10,6 10,0 8,7 12,7 18,1 

o Tumor Maligno da Mama (Feminina) 9,3 9,3 8,6 8,6 8,0 12,0 17,5 

 Tumor Maligno dos Órgãos Genitourinários 15,3 11,3 6,6 4,0 5,3 4,7 6,0 

o Tumor Maligno do Colo do Útero 6,6 4,6 3,3 2,0 2,0 1,3 2,7 

o Tumor Maligno da Bexiga 0,7 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Tumor Maligno de Outras Localizações e Localizações 

não Especificadas 3,3 3,3 4,0 4,0 4,0 4,0 5,4 

 Tumor Maligno do Tecido Linfático e Órgãos 

Hematopoiéticos 4,6 3,3 3,3 4,6 6,7 4,0 5,4 

Doenças Endócrinas, Nutricionais e Metabólicas 5,3 5,3 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

 Diabetes mellitus 4,0 4,6 3,3 3,3 3,3 2,7 2,7 

Doenças do Aparelho Circulatório
 

17,9 14,6 13,3 10,0 9,3 7,3 8,7 

 Doença isquémica do Coração 2,7 1,3 1,3 1,3 2,7 3,3 2,7 

 Doenças cerebrovasculares 8,0 6,0 4,6 4,0 3,3 2,7 4,0 

Doenças do Aparelho Respiratório 4,0 3,3 5,3 5,3 5,3 3,3 3,4 

 Pneumonia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 1,3 2,0 

 Bronquite Crónica, Bronquite não Especificada, 

Enfisema e Asma 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,7 0,7 

Doenças do Aparelho Digestivo 9,3 11,3 13,3 9,3 7,3 5,3 8,7 

 Doença Crónica do Fígado e Cirrose 6,0 8,0 8,6 4,6 4,0 2,7 5,4 

Causas Externas de Mortalidade 10,0 10,6 10,0 6,0 6,0 6,7 7,4 

Fonte: ARS NORTE Administração Regional da Saúde do Norte, I.P. [Internet]. [place unknown]: Administração Regional da Saúde do 
Norte, I.P. [cited 2011 Aug 22]. Análise da mortalidade por triénios, no período de 2001 a 2009, na Região Norte e respectivos 
ACeS/ULS; 2011 Aug 11 [cited 2011 Aug 22]. [15 p.]. Available from: 
http://portal.arsnorte.min-
saude.pt/portal/page/portal/ARSNorte/Conte%C3%BAdos/Sa%C3%BAde%20P%C3%BAblica%20Conteudos/mortalidades_1921_ACeS
_AveiroNorte_01a09.pdf Portuguese. 
Notas: Ver nota do quadro A43. 
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Anexo 22. Mortalidade proporcional por fase do ciclo de vida 

 

Quadro A49. Mortalidade proporcional (%) no triénio 2007-2009 por ciclo de vida para os grandes grupos de causas de morte e ambos 

os sexos 

Grandes grupos de causas de morte 5-24 anos 25-44 anos 45-64 anos 65-74 anos ≥ 75 anos 

Algumas Doenças Infeciosas e Parasitárias 0,0 7,7 1,3 1,1 1,4 

Tumores Malignos 35,3 21,2 42,9 33,0 13,5 

Doenças Endócrinas, Nutricionais e Metabólicas 5,9 0,0 2,6 9,6 6,6 

Doenças do Aparelho Circulatório 0,0 7,7 13,4 22,3 36,8 

Doenças do Aparelho Respiratório 0,0 3,8 5,0 4,6 14,6 

Doenças do Aparelho Digestivo 0,0 8,7 6,1 4,8 2,6 

Sintomas, Sinais e Achados Anormais Não Classificados 11,8 21,2 17,9 14,9 14,1 

Causas Externas de Mortalidade 23,5 24,0 6,8 4,4 1,9 

Outras Causas de Morte 23,5 5,8 3,9 5,3 8,6 

Fonte: ARS NORTE Administração Regional da Saúde do Norte, I.P. [Internet]. [place unknown]: Administração Regional da Saúde do 
Norte, I.P. [cited 2011 Aug 22]. Análise da mortalidade por triénios, no período de 2001 a 2009, na Região Norte e respectivos 
ACeS/ULS; 2011 Aug 11 [cited 2011 Aug 22]. [15 p.]. Available from: 
http://portal.arsnorte.min-
saude.pt/portal/page/portal/ARSNorte/Conte%C3%BAdos/Sa%C3%BAde%20P%C3%BAblica%20Conteudos/mortalidades_1921_ACeS
_AveiroNorte_01a09.pdf Portuguese. 
Notas: Ver nota do quadro A43. 
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Anexo 23. Comparação entre as taxas de mortalidade padronizadas para a 

idade no ACeS Aveiro Norte e na região Norte, concernentes aos triénios 

2004-2006, 2005-2007, 2006-2008, 2007-2009 

 

Quadro A50. Comparação da taxa de mortalidade padronizada para a idade (por 100.000 habitantes.ano) na população com idade 

inferior a 65 anos, por grandes grupos de causas de morte, para ambos os sexos, do ACeS Aveiro com a da Região Norte 

Grandes grupos de causas de morte 2004-2006 2005-2007 2006-2008 2007-2009 

Todas as causas 162,3 162,4 161,3 158,8 

Doenças infeciosas e parasitárias 3,9 4,5 3,3 4,4 

Tumores malignos 54,9 52,9 55,9 57,9 

Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas 4,5 3,8 4.4 3,5 

Doenças do aparelho circulatório 16,8 16,1 15,4 17,6 

Doenças do aparelho respiratório 7,5 7,8 6,7 6,8 

Doenças do aparelho digestivo 12,8 9,1 8,9 9,4 

Sintomas, sinais e achados não classificados 26,6 35,6 36,3 27,9 

Causas externas de mortalidade 24,5 21,2 18,6 17,1 

Fonte: ARS NORTE Administração Regional da Saúde do Norte, I.P. [Internet]. [place unknown]: Administração Regional da Saúde do 
Norte, I.P. [cited 2011 Aug 22]. Análise da mortalidade por triénios, no período de 2001 a 2009, na Região Norte e respectivos 
ACeS/ULS; 2011 Aug 11 [cited 2011 Aug 22]. [15 p.]. Available from: http://portal.arsnorte.min-
saude.pt/portal/page/portal/ARSNorte/Conte%C3%BAdos/Sa%C3%BAde%20P%C3%BAblica%20Conteudos/mortalidades_1921_ACeS
_AveiroNorte_01a09.pdf Portuguese. 
Notas: Ver notas do quadro A20. 

 

Quadro A51. Comparação da taxa de mortalidade padronizada para a idade (por 100.000 habitantes.ano) na população com idade 

inferior a 65 anos, por grandes grupos de causas de morte, para o sexo masculino, do ACeS Aveiro com a da Região Norte 

Grandes grupos de causas de morte 2004-2006 2005-2007 2006-2008 2007-2009 

Todas as causas 236,7 233,8 228,3 215,0 

Doenças infeciosas e parasitárias 6,2 6,6 4,8 5,9 

Tumores malignos 73,0 68,6 71,1 70,1 

Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas 5,2 3,8 5,1 3,1 

Doenças do aparelho circulatório 24,4 24,2 24,9 28,2 

Doenças do aparelho respiratório 10,2 10,7 10,5 10,8 

Doenças do aparelho digestivo 17,1 11,6 13,4 11,3 

Sintomas, sinais e achados não classificados 42,9 56,8 57,8 46,2 

Causas externas de mortalidade 43,8 37,2 30,9 27,5 

Fonte: Ver o quadro A20. 
Notas: Ver notas do quadro A20. 

 

Quadro A52. Comparação da taxa de mortalidade padronizada para a idade (por 100.000 habitantes.ano) na população com idade 

inferior a 65 anos, por grandes grupos de causas de morte, para o sexo feminino, do ACeS Aveiro com a da Região Norte 

Grandes grupos de causas de morte 2004-2006 2005-2007 2006-2008 2007-2009 

Todas as causas 90,9 94,0 97,2 105,0 

Doenças infeciosas e parasitárias 1,7 2,5 1,8 2,9 

Tumores malignos 38,1 38,3 41,4 46,2 

Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas 3,7 3,7 3,8 3,8 

Doenças do aparelho circulatório 9,5 8,4 6,5 7,6 

Doenças do aparelho respiratório 4,9 4,8 3,0 2,9 

Doenças do aparelho digestivo 8,7 6,7 4,7 7,5 

Sintomas, sinais e achados não classificados 10,9 15,3 15,8 10,4 

Causas externas de mortalidade 5,4 5,5 6,5 7,0 

Fonte: Ver o quadro A20. 
Notas: Ver notas do quadro A20. 
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Quadro 53. Comparação da taxa de mortalidade padronizada para a idade (por 100.000 habitantes.ano) na população com idade inferior 

a 65 anos, por causas de morte específicas, para ambos os sexos, do ACeS Aveiro com a da Região Norte 

Causas de morte específicas 2004-2006 2005-2007 2006-2008 2007-2009 

Tuberculose 0,3 0,3 0,3 0,3 

VIH 2,7 2,7 1,8 2,1 

Tumor maligno da traqueia, brônquios e pulmão 4,8 5,0 6,8 8,8 

Tumor maligno do lábio, cavidade oral e faringe 2,5 2,4 2,4 2,3 

Tumor maligno do esófago 2,3 1,6 1,9 0,9 

Tumor maligno do estômago 10,5 10,3 10,3 6,6 

Tumor maligno do cólon e reto 3,9 4,4 7,4 8,4 

Tumor maligno do pâncreas 1,3 1,6 1,9 2,1 

Tumor maligno dos ossos, pele e mama 7,2 5,9 6,7 8,7 

Tumor maligno da bexiga 0,6 0,3 0,9 0,6 

Tumor maligno de outras localizações e de localizações não especificadas 5,2 4,8 3,8 4,5 

Tumores malignos do tecido linfático e órgãos hematopoiéticos 5,6 6,4 4,9 4,8 

Diabetes mellitus 4,1 3,4 3,7 2,7 

Doença cardíaca isquémica 4,1 4,6 4,9 4,5 

Doenças cerebrovasculares 7,8 7,8 8,1 9,9 

Pneumonia 1,9 2,5 2,8 3,0 

Doença pulmonar obstrutiva crónica 0,0 0,3 0,6 0,9 

Doença crónica do fígado e cirrose 8,4 7,0 6,5 6,7 

Acidentes de transporte 8,9 7,7 6,5 7,4 

Suicídios e lesões autoprovocadas intencionalmente 3,0 2,1 3,0 4,1 

Fonte: Ver o quadro A20. 
Notas: Ver notas do quadro A20. 

 

Quadro 54. Comparação da taxa de mortalidade padronizada para a idade (por 100.000 habitantes.ano) na população com idade inferior 

a 65 anos, por causas de morte específicas, para o sexo masculino, do ACeS Aveiro com a da Região Norte 

Causas de morte específicas 2004-2006 2005-2007 2006-2008 2007-2009 

Tuberculose 0,7 0,6 0,6 0,6 

VIH 4,2 3,6 2,4 2,9 

Tumor maligno da traqueia, brônquios e pulmão 8,8 9,1 12,7 14,9 

Tumor maligno do lábio, cavidade oral e faringe 5,2 5,0 4,9 4,8 

Tumor maligno do esófago 4,6 3,2 3,9 1,9 

Tumor maligno do estômago 15,1 14,1 13,7 9,9 

Tumor maligno do cólon e reto 4,1 6,6 10,9 13,0 

Tumor maligno do pâncreas 1,3 1,9 1,2 2,5 

Tumor maligno dos ossos, pele e mama 5,2 3,7 1,8 1,3 

Tumor maligno da próstata 2,7 2,6 1,3 1,3 

Tumor maligno da bexiga 1,3 0,6 2,0 1,3 

Tumor maligno de outras localizações e de localizações não especificadas 6,6 5,8 3,7 4,1 

Tumores malignos do tecido linfático e órgãos hematopoiéticos 6,4 6,3 6,0 4,7 

Diabetes mellitus 5,2 3,8 5,1 3,1 

Doença cardíaca isquémica 7,2 6,9 6,9 6,8 

Doenças cerebrovasculares 12,0 12,8 14,2 16,5 

Pneumonia 3,9 4,5 4,4 4,3 

Doença pulmonar obstrutiva crónica 0,0 0,0 0,6 1,2 

Doença crónica do fígado e cirrose 12,6 10,4 11,0 9,0 

Acidentes de transporte 17,1 13,5 11,8 13,2 

Suicídios e lesões autoprovocadas intencionalmente 5,0 3,7 4,3 6,6 

Fonte: Ver o quadro A20. 
Notas: Ver notas do quadro A20. 
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Quadro 55. Comparação da taxa de mortalidade padronizada para a idade (por 100.000 habitantes.ano) na população com idade inferior 

a 65 anos, por causas de morte específicas, para o sexo feminino, do ACeS Aveiro com a da Região Norte 

Causas de morte específicas 2004-2006 2005-2007 2006-2008 2007-2009 

Tuberculose 0,0 0,0 0,0 0,0 

VIH 1,2 1,8 1,2 1,2 

Tumor maligno da traqueia, brônquios e pulmão 1,2 1,2 1,2 2,9 

Tumor maligno do lábio, cavidade oral e faringe 0,0 0,0 0,0 0,0 

Tumor maligno do esófago 0,0 0,0 0,0 0,0 

Tumor maligno do estômago 6,1 6,6 7,0 3,5 

Tumor maligno do cólon e reto 3,7 2,5 4,2 4,1 

Tumor maligno do pâncreas 1,3 1,2 2,4 1,8 

Tumor maligno da mama feminina 8,1 7,3 10,7 15,2 

Tumor maligno do colo do útero 1,9 1,8 1,1 2,3 

Tumor maligno da bexiga 0,0 0,0 0,0 0,0 

Tumor maligno de outras localizações e de localizações não especificadas 3,9 3,9 3,8 4,6 

Tumores malignos do tecido linfático e órgãos hematopoiéticos 4,8 6,7 3,8 4,7 

Diabetes mellitus 3,1 3,0 2,4 2,4 

Doença cardíaca isquémica 1,2 2,4 3,0 2,3 

Doenças cerebrovasculares 3,8 3,0 2,4 3,6 

Pneumonia 0,0 0,6 1,2 1,7 

Doença pulmonar obstrutiva crónica 0,0 0,6 0,6 0,6 

Doença crónica do fígado e cirrose 4,5 3,7 2,3 4,6 

Acidentes de transporte 0,6 1,8 1,2 1,7 

Suicídios e lesões autoprovocadas intencionalmente 1,1 0,6 1,7 1,7 

Fonte: Ver o quadro A20. 
Notas: Ver notas do quadro A20. 

 

Quadro 56. Comparação da taxa de mortalidade padronizada para a idade (por 100.000 habitantes.ano) para todas as idades, por 

grandes grupos de causas de morte, para ambos os sexos, do ACeS Aveiro com a da Região Norte 

Grandes grupos de causas de morte 2004-2006 2005-2007 2006-2008 2007-2009 

Todas as causas 623,4 603,9 581,6 557,2 

Doenças infeciosas e parasitárias 7,0 8,3 8,2 9,2 

Tumores malignos 133,8 126,3 126,6 126,3 

Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas 34,4 34,9 34,0 32,4 

Doenças do aparelho circulatório 195,6 174,1 161,8 154,5 

Doenças do aparelho respiratório 52,5 59,5 57,1 57,4 

Doenças do aparelho digestivo 26,0 22,4 20,1 21,4 

Sintomas, sinais e achados não classificados 97,4 105,7 102,2 86,0 

Causas externas de mortalidade 36,1 32,5 28,6 25,4 

Fonte: Ver o quadro A20. 
Notas: Ver notas do quadro A20. 

 

Quadro 57. Comparação da taxa de mortalidade padronizada para a idade (por 100.000 habitantes.ano) para todas as idades, por 

grandes grupos de causas de morte, para o sexo masculino, do ACeS Aveiro com a da Região Norte 

Grandes grupos de causas de morte 2004-2006 2005-2007 2006-2008 2007-2009 

Todas as causas 751,5 740,0 741,0 702,7 

Doenças infeciosas e parasitárias 9,5 10,0 10,2 11,8 

Tumores malignos 179,9 169,7 177,1 170,4 

Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas 33,6 38,2 38,2 37,2 

Doenças do aparelho circulatório 195,1 184,6 187,7 187,7 

Doenças do aparelho respiratório 70,6 77,4 75,5 76,2 

Doenças do aparelho digestivo 35,5 30,7 27,8 27,5 

Sintomas, sinais e achados não classificados 117,6 133,2 134,0 109,2 

Causas externas de mortalidade     

Fonte: Ver o quadro A20. 
Notas: Ver notas do quadro A20. 
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Quadro 58. Comparação da taxa de mortalidade padronizada para a idade (por 100.000 habitantes.ano) para todas as idades, por 

grandes grupos de causas de morte, para o sexo feminino, do ACeS Aveiro com a da Região Norte 

Grandes grupos de causas de morte 2004-2006 2005-2007 2006-2008 2007-2009 

Todas as causas 507,2 484,0 447,2 437,0 

Doenças infeciosas e parasitárias 4,5 6,4 6,3 6,9 

Tumores malignos 96,2 91,2 86,2 90,7 

Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas 34,8 32.5 30.8 29.0 

Doenças do aparelho circulatório 190.6 162,7 139,7 127,1 

Doenças do aparelho respiratório 38,5 45,5 42,4 43,2 

Doenças do aparelho digestivo 17,7 15,2 13,4 16,5 

Sintomas, sinais e achados não classificados 78,1 79,9 73,8 64,7 

Causas externas de mortalidade 14,1 15,3 14,5 14,5 

Fonte: Ver o quadro A20. 
Notas: Ver notas do quadro A20. 

 

Quadro 59. Comparação da taxa de mortalidade padronizada para a idade (por 100.000 habitantes.ano) para todas as idades, por 

causas de morte específicas, para ambos os sexos, do ACeS Aveiro com a da Região Norte 

Causas de morte específicas 2004-2006 2005-2007 2006-2008 2007-2009 

Tuberculose 1,1 0,4 0,2 0,2 

VIH 2,4 2,4 1,6 1,8 

Tumor maligno da traqueia, brônquios e pulmão 14,9 15,9 16,6 17,2 

Tumor maligno do lábio, cavidade oral e faringe 3,7 3,4 3,6 3,5 

Tumor maligno do esófago 2,9 2,6 2,6 2,1 

Tumor maligno do estômago 18,9 16,5 15,1 12,2 

Tumor maligno do cólon e reto 16,8 19,4 19,7 20,9 

Tumor maligno do pâncreas 7,7 6,6 7,1 6,4 

Tumor maligno dos ossos, pele e mama 13,0 11,4 11,5 12,6 

Tumor maligno da bexiga 2,7 2,1 3,6 3,0 

Tumor maligno de outras localizações e de localizações não especificadas 11,8 9,6 8,9 8,8 

Tumores malignos do tecido linfático e órgãos hematopoiéticos 10,2 10,4 9,9 10,4 

Diabetes mellitus 31,4 30,7 29,3 27,6 

Doença cardíaca isquémica 37,8 35,1 34,0 34,9 

Doenças cerebrovasculares 88,4 80,6 74,6 70,8 

Pneumonia 12,0 16,0 17,7 16,7 

Doença pulmonar obstrutiva crónica 3,2 4,5 3,9 6,4 

Doença crónica do fígado e cirrose 11,1 9,5 8,1 7,9 

Acidentes de transporte 10,4 8,8 8,4 8,9 

Suicídios e lesões autoprovocadas intencionalmente 3,7 2,4 3,1 4,1 

Fonte: Ver o quadro A20. Notas: Ver notas do quadro A20. 

 

Quadro 60. Comparação da taxa de mortalidade padronizada para a idade (por 100.000 habitantes.ano) para todas as idades, por 

causas de morte específicas, para o sexo masculino, do ACeS Aveiro com a da Região Norte 

Causas de morte específicas 2004-2006 2005-2007 2006-2008 2007-2009 

Tuberculose 2,4 0,9 0,5 0,5 

VIH 3,7 3,2 2,1 2,6 

Tumor maligno da traqueia, brônquios e pulmão 28,5 29,9 30,1 29,8 

Tumor maligno do lábio, cavidade oral e faringe 6,4 6,4 6,9 6,7 

Tumor maligno do esófago 6,3 5,4 5,6 3,5 

Tumor maligno do estômago 28,8 25,0 22,0 18,9 

Tumor maligno do cólon e reto 19,8 25,7 28,9 30,8 

Tumor maligno do pâncreas 7,0 5,3 6,9 8,2 

Tumor maligno dos ossos, pele e mama 7,5 5,7 4,8 4,8 

Tumor maligno da próstata 18,0 15,0 15,0 15,3 

Tumor maligno da bexiga 4,5 3,9 6,7 5,9 

Tumor maligno de outras localizações e de localizações não especificadas 15,7 12,1 11,6 10,7 

Tumores malignos do tecido linfático e órgãos hematopoiéticos 12,1 12,0 14,2 12,7 

Diabetes mellitus 29,1 33,4 36,0 34,4 

Doença cardíaca isquémica 46,1 45,1 46,5 50,9 

Doenças cerebrovasculares 92,2 88,7 89,2 86,6 

Pneumonia 17,7 20,2 23,5 21,0 

Doença pulmonar obstrutiva crónica 4,4 5,3 3,9 6,5 

Doença crónica do fígado e cirrose 18,3 16,2 14,3 11,5 

Acidentes de transporte 18,7 14,2 13,5 14,7 

Suicídios e lesões autoprovocadas intencionalmente 6,4 4,2 4,7 6,3 

Fonte: Ver o quadro A20. Notas: Ver notas do quadro A20. 
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Quadro 61. Comparação da taxa de mortalidade padronizada para a idade (por 100.000 habitantes.ano) para todas as idades, por 

causas de morte específicas, para o sexo feminino, do ACeS Aveiro com a da Região Norte 

Causas de morte específicas 2004-2006 2005-2007 2006-2008 2007-2009 

Tuberculose 0,0 0,0 0,0 0,0 

VIH 1,1 1,6 1,1 1,1 

Tumor maligno da traqueia, brônquios e pulmão 4,0 4,6 5,3 6,7 

Tumor maligno do lábio, cavidade oral e faringe 1,1 0,6 0,6 0,5 

Tumor maligno do esófago 0,0 0,2 0,2 0,9 

Tumor maligno do estômago 10,5 9,3 9,4 6,5 

Tumor maligno do cólon e reto 14,5 14,1 12,1 12,3 

Tumor maligno do pâncreas 8,0 7,3 7,3 4,9 

Tumor maligno da mama feminina 15,1 14,8 16,6 19,1 

Tumor maligno do colo do útero 3,2 2,7 2,4 4,6 

Tumor maligno da bexiga 1,2 0,8 1,3 0,9 

Tumor maligno de outras localizações e de localizações não especificadas 8,5 7,6 6,8 7,3 

Tumores malignos do tecido linfático e órgãos hematopoiéticos 8,8 9,3 6,4 8,5 

Diabetes mellitus 32,6 28,5 24,2 22,6 

Doença cardíaca isquémica 30,3 26,9 24,3 22,6 

Doenças cerebrovasculares 83,5 73,1 62,3 57,4 

Pneumonia 7,7 12,6 13,1 13,5 

Doença pulmonar obstrutiva crónica 2,4 4,0 3,9 6,1 

Doença crónica do fígado e cirrose 4,7 3,6 2,4 4,6 

Acidentes de transporte 2,3 3,4 3,3 3,1 

Suicídios e lesões autoprovocadas intencionalmente 1,3 0,8 1,5 2,0 

Fonte: Ver o quadro A20. 
Notas: Ver notas do quadro A20. 
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Anexo 24. Pontuação atribuída pelos Membros do Conselho da 

Comunidade do ACeS Aveiro Norte a cada necessidade de saúde 

 

Quadro A62. Pontuação atribuída Membros do Conselho da Comunidade do ACeS Aveiro Norte a cada necessidade de saúde 

Necessidades Média das pontuações 

Diminuir a prevalência de abuso crónico de álcool 21,7 

Aumentar a prática de exercício físico 21,1 

Diminuir a prevalência de obesidade e de excesso de peso 20,9 

Diminuir a incidência de diabetes mellitus 20,6 

Diminuir a mortalidade por doenças do aparelho circulatório 20,4 

Manter a cobertura da vacina contra a tuberculose ao nascimento acima dos 95 % 20,3 

Diminuir a mortalidade por diabetes mellitus 20,0 

Diminuir a incidência de tumor maligno do reto 19,7 

Diminuir a incidência de doenças do aparelho circulatório 19,6 

Diminuir o consumo de gorduras (exceto das que aumentam o colesterol HDL) 19,3 

Diminuir a prevalência de hipertensão arterial 19,0 

Diminuir a incidência de acidentes de veículos a motor 18,9 

Diminuir a mortalidade por tumor maligno do reto 18,6 

Diminuir a mortalidade por acidentes de veículos a motor 18,3 

Aumentar a adesão ao rastreio do tumor maligno do cólon e reto na população alvo 18,3 

Aumentar o consumo de fibras 18,0 

Aumentar o poder de compra per capita 18,0 

Diminuir a prevalência de consumo de tabaco 17,6 

Diminuir a incidência de tuberculose respiratória 17,4 

Aumentar o uso do cinto de segurança 17,3 

Diminuir a prevalência de alterações do metabolismo dos lípidos 16,0 

Reduzir a velocidade com que os veículos circulam 16,0 

Aumentar o uso de capacete 15,9 

Aumentar o uso dos sistemas de retenção de crianças 15,4 

Aumentar a utilização dos transportes públicos 14,6 
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Anexo 25. Valores da taxa de mortalidade e da taxa de mortalidade 

precoce (< 65 anos) por diabetes mellitus por 100.000 habitantes por 

triénio, para o período de 2008-2010 a 2014-2016 estimados por regressão 

exponencial a partir dos valores observados de 2001-2003 a 2007-2009 

 

Quadro A63. Valores da taxa de mortalidade por diabetes mellitus por 100.000 habitantes por triénio, para o período de 2008-2010 a 

2014-2016 estimados por regressão exponencial a partir dos valores observados de 2001-2003 a 2007-2009 

 

2001

-3 

2002

-4 

2003

-5 

2004

-6 

2005

-7 

2006

-8 

2007

-9 

2008

-0 

2009

-1 

2010

-2 

2011

-3 

2012

-4 

2013

-5 

2014

-6 

Ambos os 

sexos 44,9 42,2 42,9 43,9 44,5 44,2 42,9 43,6 43,6 43,6 43,6 43,5 43,5 43,5 

Sexo 

masculino 41,5 38,5 36,6 35,4 42,3 47,0 45,9 46,1 47,5 48,9 50,4 52,0 53,6 55,2 

Sexo 

feminino 48,1 45,7 48,9 52,1 46,6 41,6 39,9 41,0 39,9 38,7 37,7 36,6 35,6 34,6 

 

 

Quadro A64. Valores da taxa de mortalidade precoce (< 65 anos) por diabetes mellitus por 100.000 habitantes por triénio, para o período 

de 2008-2010 a 2014-2016 estimados por regressão exponencial a partir dos valores observados de 2001-2003 a 2007-2009 

 

2001

-3 

2002

-4 

2003

-5 

2004

-6 

2005

-7 

2006

-8 

2007

-9 

2008

-0 

2009

-1 

2010

-2 

2011

-3 

2012

-4 

2013

-5 

2014

-6 

Ambos os 

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

Sexo 

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

Sexo 

feminino 4,0 4,6 3,3 3,3 3,3 2,7 2,7 2,4 2,2 2,1 1,9 1,8 1,6 1,5 
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Anexo 26. Cobertura da vacina contra a tuberculose estimada por 

regressão exponencial para os grupos de coortes de nascimento 2011-

2015, 2016-2020, 2021-2025, 2026-2030, 2031-2035, 2036-2040 e 2041-2045 

a partir dos valores observados nos grupos 1975-1980, 1981-1985, 1986-

1990, 1991-1995, 1996-2000, 2001-2005 e 2006-2010 

 

Quadro A65. Cobertura percentual da vacina contra a tuberculose estimada por regressão exponencial para os grupos de coortes de 

nascimento 2011-2015, 2016-2020, 2021-2025, 2026-2030, 2031-2035, 2036-2040 e 2041-2045 a partir dos valores observados nos 

grupos 1975-1980, 1981-1985, 1986-1990, 1991-1995, 1996-2000, 2001-2005 e 2006-2010 
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Anexo 27. Valores disponíveis relativos à prevalência de hipertensão e de 

obesidade e excesso de peso nos utentes inscritos no ACeS Aveiro Norte 

 

Quadro A66. Valores disponíveis relativos à prevalência de hipertensão nos utentes inscritos no ACeS Aveiro Norte 

Hipertensão 
2008 

(N = 129.183) 

2009 

(N = 198.898) 

2010 

(N = 127.512) 

Nº de utentes 
Com complicações 3.001 3.117 3.118 

Sem complicações 12.830 14.898 16.979 

Prevalência por 1.000 utentes inscritos 122,5 139,8 157,6 

Fonte: Sistema de Informação das ARS. 
Notas: ACeS Aveiro Norte, Agrupamento de Centros de Saúde de Entre Douro e Vouga II - Aveiro Norte. A percentagem de consultas 
com pelo menos um código ICPC preenchido no ACeS Aveiro Norte, de acordo com o Sistema de Informação das ARS variou entre 
64,5 % em 2008, 65,0 % em 2009 e 76,0 em 2010. 
 

 

Quadro A67. Valores disponíveis relativos à prevalência de obesidade e excesso de peso nos utentes inscritos no ACeS Aveiro Norte 

Obesidade e excesso de peso 
2008 

(N = 129.183) 

2009 

(N = 198.898) 

2010 

(N = 127.512) 

Nº de utentes 
Obesidade 

2.102 2.773 3.507 

Excesso de peso 
712 1.001 1.394 

Prevalência por 1.000 utentes inscritos 122,5 21,8 29,3 

Fonte: Sistema de Informação das ARS. 
Notas: Ver notas do quadro A66. 

 

 

 

 

 


