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Chave de siglas e abreviaturas 
 
 

 
 ACeS  Agrupamento de Centros de Saúde 

ACS  Alto Comissariado da Saúde 

AVC  Acidente vascular cerebral 

AVPP  Anos de Vida Potencialmente Perdidos 

ARSN  Administração Regional de Saúde do Norte, I.P. 

CID-10  Classificação Internacional de Doenças, 10ª edição 

CSP Cuidados de Saúde primários 

DALY  Disability Adjusted Life Year 

DDO  Doenças de Declaração Obrigatória 

DEP  Departamento de Estudos e Planeamento 

GBD  Global Burden of Disease 

GDH  Grupos de Diagnóstico Homogéneos 

HPH Hospital Pedro Hispano 

NUTS  Nomenclatura das Unidades Territoriais 

OMS  Organização Mundial da Saúde 

PASSE Programa de Alimentação Saudável em Saúde Escolar 

PLS-ULSM  2011-2016  Plano Local de Saúde da ULSM 2004-2010 

PNS  2004-2010  Plano Nacional de Saúde 2004-2010 

PNS  2011-2016  Plano Nacional de Saúde 2011-2016 

PRSN  Plano Regional de Saúde do Norte 2009-2010 

RN  Região Norte 

SIDA  Síndrome de Imunodeficiência Adquirida 

SVIG-TB  Sistema de Vigilância da Tuberculose 

TMMF  Tumor Maligno da Mama Feminina 

TMP  Taxas de mortalidade geral ou específica padronizadas para a idade 

ULS Unidade Local de Saúde  

ULSM Unidade Local de Saúde de Matosinhos, EPE 

USP Unidade de Saúde Pública 
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Nota prévia 
 

 

 

O Planeamento, sendo uma função administrativa, é na sua essência um modelo teórico para a acção 

futura. 

O Presente Plano constitui um documento estratégico suportado nos problemas de saúde 

prioritários, no Plano Nacional de Saúde e no Plano de Saúde da Região Norte. 

Este Plano Local de Saúde é um documento que traduz o empenhamento das várias áreas da nossa 

organização na prossecução de um objectivo comum, evidenciando um saudável superego colectivo 

que a todos co-responsabiliza. 

Este Plano permite, ainda, definir uma estratégia de intervenção adequada às necessidades em 

saúde da nossa população, concorrer para melhorar a eficiência dos nossos processos e garantir um 

outcome próximo dos objectivos enunciados. 

Este Plano refere a colaboração externa, de organizações formais e não formais da nossa 

comunidade, como contributo decisivo na intervenção face aos determinantes da saúde e co-

responsabilizando, pelos ganhos em saúde, outros actores sociais e em primeira análise o próprio 

indivíduo. 

O trabalho não deve ser encarado, numa perspectiva redutora, como uma tarefa, mas numa 

perspectiva alargada concorrendo para uma direcção e um resultado. Pensamos ter, com este Plano, 

dado um contributo para clarificar a estratégia a desenvolver, o caminho a percorrer e os resultados a 

atingir, sendo certo que, ano após ano, o retorno, traduzido por uma população mais responsável 

pelos seus comportamentos e atitudes e com um nível de saúde melhor, nos fará sentir mais 

gratificados. 
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Introdução 

O QUE É O PLS? 

QUAL O SEU ENQUADRAMENTO? 

 
 

 

 

 

O Planeamento em Saúde consiste na “...racionalização na utilização de recursos escassos com 

vista a atingir os objectivos fixados, em ordem à redução dos problemas de saúde considerados como 

prioritários, e implicando a coordenação de esforços provenientes dos vários sectores sócio 

económicos...”1. 

 

Planear em Saúde é a via de acesso para uma previsão a longo, médio e a curto prazo, das vantagens 

e desvantagens das políticas de saúde a serem instituídas. Implica um conhecimento abrangente e 

fundamentado das políticas de saúde, recursos existentes, população alvo e não simplesmente um 

conhecimento vago ou parcial de algumas áreas de saúde. 

 

O trabalho dos técnicos de planeamento segue no sentido de intervenção para a mudança, 

identificando as dinâmicas do sistema e os sentidos de acção, prevendo a actuação em direcção aos 

objectivos colectivamente assumidos e contratualizados, promovendo a Saúde da população, 

construída diariamente através das decisões quotidianas, ocorridas em diversos espaços de acção, 

resolvendo problemas diversos. As decisões que se tomam podem ter um maior ou menor alcance, 

sob condições de maior ou menor segurança e de acordo com o grau de informação e confiança, 

segundo um continuum entre o previsível e o imprevisível.  

 

Não é, pois, possível planear em Saúde sem se ter em conta factores externos, como o ambiente, os 

hábitos de vida ou o tipo de cuidados prestados. Deve-se ter em consideração as inter-relações 

estabelecidas com o meio externo. Num contexto local esta dinâmica é ainda mais estreita e 

elementar, uma vez que a aproximação com a população e o meio é maior.  

Neste sentido surge-nos, de forma redobrada, a importância da elaboração e da aplicação prática 

deste instrumento de trabalho, o Plano Local de Saúde da ULS de Matosinhos (PLS-ULSM). 

                                                 
1
 Imperatori e Giraldes. Metodologia do Planeamento em Saúde. Lisboa, 1982. 
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O Plano Local de Saúde: 

 É um documento ESTRATÉGICO do ACES/ULS cujas orientações contribuem para a 

obtenção de ganhos em saúde, promovendo mais saúde para toda a população; 

 É um instrumento de GESTÃO que visa apoiar a tomada de decisão do Director Executivo, do 

Conselho Clínico, dos Coordenadores das Unidades Funcionais, dos Gestores de programas e 

projectos e do Conselho da Comunidade do ACeS/ULS; 

 Integra e facilita a coordenação e colaboração das múltiplas entidades locais de saúde, 

encarando-as em sentido lato, na sua riqueza interdisciplinar e na responsabilização da 

comunidade; 

 É um instrumento de MUDANÇA: Não só define e quantifica a mudança desejada, como 

(re)centra o processo de planeamento nas necessidades de saúde e nos ganhos em saúde; 

 É um instrumento de COMUNICAÇÃO interna (dentro do ACeS) e externa (faz a advocacia 

da saúde); 

 É um COMPROMISSO SOCIAL: Na medida em que abre o processo de planeamento em 

saúde, em todas as suas etapas, a outras disciplinas e sectores - a todas as partes 

interessadas - convidando-os a ser seus co-produtores. 

 

E porquê planear? 

 

O planeamento está na base de todas as intervenções que são realizadas para se obter uma 

assistência de melhor qualidade, apurando a eficiência e eficácia durante todo o processo, uma vez 

que: 

 Os recursos são cada vez mais escassos e é necessário utilizá-los da maneira mais eficaz e 

mais eficiente;  

 É necessário intervir nas causas dos problemas;  

 É necessário basear cada vez mais as decisões de intervenção e as diversas intervenções 

projectadas, na evidência que, a cada momento, for possível recolher;  

 É necessário ter instrumentos que permitam definir, de um modo dinâmico, quais as principais 

prioridades de intervenção;  

 É necessário evitar intervenções isoladas e implementar abordagens integradas que utilizem e 

potenciem as sinergias existentes. 

 É necessário utilizar e adequar os Serviços e os seus recursos de modo a poderem responder, 

atempada e adequadamente, aos principais problemas e necessidades de saúde que forem 

identificados. 
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O presente Plano Local de Saúde da ULSM assenta: 

 Nos principais problemas de saúde da população do concelho de Matosinhos identificadas 

a partir do Diagnóstico da Situação de Saúde do concelho (Julho de 2011) 2 e do Perfil Local 

de Saúde da ULS Matosinhos (Setembro de 2009) 3; 

 Noutros estudos de identificação de problemas e necessidades de saúde, de âmbito regional e 

nacional, como é o caso do estudo da “Carga Global da Doença na Região Norte”4; 

 Na identificação das necessidades de saúde da população do concelho de Matosinhos; 

 Nas principais prioridades e orientações estratégicas definidas a nível nacional através 

do Plano Nacional de Saúde; 

 No reconhecimento de que os principais determinantes da saúde se situam nos domínios 

social, económico e ambiental; 

 No pressuposto da co-responsabilização e co-participação dos cidadãos (no plano individual), 

bem como dos diferentes sectores da sociedade (no plano político-institucional), na 

intervenção em saúde, na região. 

 

 

 
  

                                                 
2 ULSM, Diagnóstico da Situação de Saúde do concelho de Matosinhos, 2011,  
3 ARSN, I.P..; Perfil de Saúde da ULSMatosinhos.. Porto, 2008. 
4 ARSN, I.P..; Carga Global da Doença na Região Norte”, Porto, 2011. 
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Metodologia 

COMO FOI 

ELABORADO? 

 

 
A metodologia utilizada na elaboração deste Plano Local de Saúde orienta-se pela metodologia 

proposta pelo Departamento de Saúde Pública da ARS Norte, expressa no documento “PLANOS 

LOCAIS DE SAÚDE: Termos de Referência para a sua construção” (2011). Os aspectos 

metodológicos mais específicos, como sejam, os relativos à priorização das necessidades em saúde e 

definição das metas para 2016, serão apresentados nos respectivos capítulos. 

Numa primeira fase, elaborou-se o documento Diagnóstico da Situação de Saúde da população 

residente no concelho de Matosinhos. Para tal, procedeu-se à recolha e análise de toda a informação 

necessária à identificação dos problemas e necessidades de saúde considerados mais prioritários e os 

respectivos determinantes. O diagnóstico inclui: a caracterização da população alvo (componente 

demográfica e socio-económica), a descrição quantitativa dos problemas de saúde (mortalidade, 

morbilidade e suas consequências) e a identificação dos recursos da comunidade. 

O PLS-ULSM 2011-2016 começa por apresentar os principais problemas de saúde da 

população do concelho de Matosinhos, seguindo-se as principais necessidades de saúde, bem 

como os seus indicadores-mestre (objectivos de impacto). Apresenta, também, as principais 

metas concelhias para o ano 2016 para cada um dos indicadores-mestre, tomando como referência 

a situação actual do concelho e a sua posição face à Região Norte e ao Continente. 

No sentido de assegurar, promover e facilitar o envolvimento da sociedade (instituições, organizações 

e cidadãos) na sua construção, o PLS-ULSM esteve disponível para consulta pública para a recepção 

de comentários ou outros contributos, e uma vez considerados os contributos recebidos, foi elaborada 

e divulgada a versão final do documento.  

Numa sociedade cada vez mais tecnológica, a realização plena da cidadania tem de passar por um 

debate público e plural dos pressupostos técnicos e científicos das opções tomadas em cada situação 

considerada de risco. Para tal, é urgente a melhoria da transparência e da responsabilidade 

(accountability) no uso do saber científico (scientific expertise) no processo de decisão em saúde. 

Assim, o plano de comunicação está centrado no site da ULSMatosinhos, onde serão divulgadas as 

duas versões deste PLS_ULSM: 

- a versão completa, com especial utilidade para os decisores e administradores de instituições e 

organizações prestadoras de serviços de saúde, profissionais de saúde, organizações não-

governamentais;  

- a versão sumária com 4 páginas que permite um contacto breve com o propósito de dar 

conhecimento das principais necessidades, estratégias e objectivos de saúde, da população do 

concelho de Matosinhos. 
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Principais problemas de saúde 
 

O QUE É UM PROBLEMA DE SAÚDE? 

 

 
 

Um problema de saúde 5  é “um estado de saúde considerado deficiente pelo indivíduo, o 

profissional de saúde ou a comunidade” (Pineault, 1989) 

Para a identificação dos problemas de saúde da população do concelho de Matosinhos 

analisaram-se os indicadores de mortalidade e morbilidade, que constam do documento Diagnóstico 

de Saúde da população residente no concelho de Matosinhos.  

Em particular, foram analisadas: 

• as taxas brutas de mortalidade e morbilidade por causas específicas até aos 65 anos, e sua 

tendência evolutiva; 

• as taxas de mortalidade padronizadas (TMP)  anuais e plurianuais e a respectivas 

comparações com a Região Norte para identificação das causas em que o risco de morrer no 

concelho de Matosinhos é significativamente superior ao da Região Norte; 

• a mortalidade proporcional  por grupos etários, bem como para a mortalidade evitável 

sensível aos cuidados médicos e sensível à promoção da saúde; 

• os resultados do estudo da Carga Global da Doença na Região Norte, nomeadamente as 15 

principais causas com maior carga global de doença na Região Norte de Portugal.  

 

A identificação dos problemas de saúde da população do concelho de Matosinhos, resulta da 

análise dos indicadores referidos anteriormente e traduz a magnitude (dimensão) que estes 

problemas de saúde apresentam na população do concelho e também na Região Norte. 

 

Procurou-se ainda identificar áreas prioritárias susceptíveis de acção pelo serviço de saúde 

conducentes a ganhos potenciais em saúde. O Plano Nacional de Saúde 2011-2016 (em discussão) 

propõe, como base da identificação de ganhos potenciais em saúde, a consideração das áreas nas 

quais existem maiores desigualdades entre níveis. Assim: 

• Áreas prioritárias nacionais são identificadas como aquelas em que Portugal se encontra com 

maior intervalo (GAP) relativamente a outros países com melhores valores; 

• Áreas prioritárias regionais, para uma determinada Região, são aquelas em que uma Região 

se encontra com um maior intervalo relativamente a outra com melhores valores; 

• O mesmo processo se aplica na definição de áreas prioritárias locais, institucionais, utilizando-

se como referência a unidade do mesmo nível, equiparável, com melhor valor.  

 

 

                                                 
5 Pineault e Daveluy. La planification de la Santé. Concepts, méthodes et stratégics. Montréal,1989. 
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Problemas de saúde do concelho de Matosinhos: 

 

 Acidentes de Viação 

 Alzheimer e outras demências 

 Diabetes mellitus 

 Doença isquémica do coração 

 Doenças atribuíveis ao álcool6 

 Doenças cerebrovasculares 

 Doenças musculoesqueléticas 

 Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica 

 Episódios depressivos (unipolar) 

 Erros de refracção 

 Perda de audição 

 Tuberculose  

 Tumor maligno da traqueia, brônquios e pulmão 

 Tumor maligno do estômago 

 Tumor Maligno do tecido linfático 

 Tumor Maligno do colo Útero 

 Tumor Maligno da mama feminina 

 Tumor maligno do cólon e recto 

 VIH/SIDA 

 
A definição de prioridades em saúde exige a utilização de uma metodologia específica que permite 

identificar quais os problemas prioritários, ou seja aqueles onde deverão desenvolver-se 

intervenções oportunas (de acção) e para os quais se deverá continuar a investigar (de 

investigação). 

As etapas a seguir na definição de prioridades são: pré-selecção dos problemas; definição dos critérios 

de decisão; estudo dos problemas à luz dos critérios seleccionados e sua classificação ordenada e, 

finalmente, a análise conjuntada importância do problema e da capacidade de intervenção. 

 

                                                 
6 Inclui: Neoplasia [tumores] malignas do lábio, cavidade oral e faringe; Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de álcool; 

Cardiomiopatia alcoólica; Doença alcoólica do fígado; Pancreatite aguda e outras doenças do pâncreas; Envenenamento (intoxicação) acidental 
por  exposição ao álcool (CID 10: C00-C15, F10, I42.6, K70, K85-86.0, X45) 
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Na priorização dos problemas de saúde do concelho de Matosinhos foram tomados em 

consideração os seguintes critérios major ou clássicos7: 

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

mortalidade)  

• Critérios de transcendência social (trata-se de uma simples ponderação por grupos, neste 

caso, grupos etários, de maneira a valorizar as mortes por determinada causa nesses diferentes 

grupos) e transcendência económica; 

• Critérios baseados numa perspectiva de avaliação do potencial de ou possibilidade de 

prevenção e intervenção, também designado por vulnerabilidade
8
; 

 

Os critérios major foram valorados de acordo com a seguinte escala7: 

 

Quadro: Critérios de priorização de problemas de saúde e respectiva valoração. 

 

Neste processo de priorização dos problemas de saúde foram consultados os coordenadores das 

unidades funcionais dos Cuidados de Saúde Primários e todos os responsáveis pelos serviços da ULSM 

e a Câmara Municipal de Matosinhos, que se pronunciaram relativamente a cada problema de saúde 

identificado, de acordo com os critérios major ou clássicos. 

 

                                                 
7 Imperatori e Giraldes, 1982; Health Strategies in Europe. Methods for priority setting. Lisbon, 2007 
 
8 Actualmente, as principais doenças preveníveis na Europa são a doença coronária, a doença cerebrovascular, a diabetes, o cancro, doenças 
infecciosas (VIH/ sida, Infecções Sexualmente Transmissíveis) e as dependências (álcool e drogas) 
 

Valor 

da 

escala 

Critério 

Magnitude 
Transcendência 

social 

Transcendência 

económica 
Vulnerabilidade 

1 

Problema não 

preocupante pelos 

indicadores de 

morbilidade e 

mortalidade 

O problema não 

afecta 

significativamente a 

população 

Problema sem 

repercussão 

económica 

Grandes 

dificuldades práticas 

ou técnicas na 

redução do 

problema 

2 

Importância média Afecta parcialmente 

à população ou 

grupos importantes 

Problema de efeito 

médio 

Problema redutível 

mas as medidas ou 

tecnologia a utilizar 

são de difícil 

aplicação 

3 

Dimensão 

importante nos 

indicadores 

Afecta toda a 

população ou 

grupos importantes 

Grande repercussão 

económica por 

incapacidade ou 

perdas de produção 

Problema que 

responde às 

medidas e 

tecnologias que se 

apliquem 
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Foi considerada uma ponderação para cada critério: um terço para a magnitude, um terço para a 

vulnerabilidade e um terço para o conjunto transcendência económica e social, encontrando-se a 

seguinte ordenação dos problemas identificados. 

 

Quadro: Critérios de priorização de problemas de saúde e respectiva valoração. 

Ordem Problema de saúde Magni-

tude 

Transc. 

social 

Transc. 

económica 

Vulnera-

bilidade 

Total 

1 Doenças cerebrovasculares 6,5 3,0 3,0 5,2 17,7 

2 Doença isquémica do coração 6,4 2,9 3,1 4,9 17,3 

3 Diabetes mellitus 5,7 2,9 2,9 5,5 17,0 

4 Tuberculose 6,7 2,4 2,7 5,0 16,9 

5 
Tumor maligno da traqueia, 

brônquios e pulmão 6,3 2,6 2,9 4,3 16,1 

6 Tumor maligno de cólon e recto 5,6 2,8 2,8 4,8 16,0 

7 Tumor Maligno mama feminina 5,6 2,5 2,7 5,1 15,9 

8 Episódios depressivos (unipolar) 5,9 2,8 3,0 4,1 15,8 

9 Tumor Maligno do colo útero 4,8 2,4 2,7 5,6 15,4 

10 
Doença Pulmonar Obstrutiva 

Crónica 6,3 2,4 2,8 3,8 15,3 

10 Tumor maligno do estômago 5,0 2,5 2,9 4,8 15,2 

12 VIH/SIDA 5,2 2,4 2,7 4,9 15,2 

13 Doenças musculoesqueléticas 5,2 2,8 2,9 4,3 15,1 

14 Doenças atribuíveis ao álcool 6,0 2,6 2,9 3,6 15,1 

15 Acidentes Viação 4,4 2,5 2,8 4,4 14,1 

16 Tumor Maligno do tecido linfático 4,4 1,8 2,6 3,9 12,7 

17 Perda de audição 3,9 1,7 1,9 4,6 12,1 

18 Alzheimer e outras demências 5,1 2,1 2,3 2,6 12,0 

19 Erros de refracção 3,3 1,4 1,6 3,8 10,1 

 

Foi aplicada uma técnica de consenso entre os técnicos, tendo em conta outros Critérios de 

priorização: 

• Critérios baseados numa perspectiva de benchmarking9 (as prioridades e as metas definidas 

no Plano Nacional de Saúde; as prioridades estratégicas europeias10);  

• Critérios baseados numa perspectiva demográfica (diferenças de idade e de género), 

geográfica (assimetrias sub-regionais, nomeadamente com a Região Norte e continente) e 

de avaliação dos chamados riscos futuros (infecções emergentes: VIH/sida e pandemia 

de gripe, entre outros). 

                                                 
9 Benchmarking: "Processo contínuo e sistemático que permite a comparação das performances das organizações e respectivas funções ou 

processos face ao que é considerado "o melhor nível", visando não apenas a equiparação dos níveis de performance, mas também a sua 
ultrapassagem" .    DG III – Indústria da Comissão Europeia, 1996 
 
10 As principais prioridades definidas pela OMS-Europa são: a obesidade/ doenças não transmissíveis, a saúde da criança e do adolescente, o 
consumo excessivo de tabaco e álcool /abuso de substâncias psicoactivas, a saúde mental, as lesões e acidentes, a infecção HIV/sida, a 

tuberculose, o sarampo e rubéola e as novas ameaças emergentes (a gripe aviária, SARS, etc.). Os principais factores de risco identificados são: 
hipertensão arterial, tabaco, álcool, hipercolesterolemia, excesso de peso, baixo consumo de fruta e vegetais e inactividade física. 
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• Outros critérios: evolução; irreversibilidade do dano; conformidade legal; atitude da população; 

factores económicos; conhecimento da relação entre factor de risco e problema; gravidade do 

problema). 

 

Todo este processo resultou na priorização e selecção dos principais problemas de saúde do 

concelho de Matosinhos e identificação dos principais determinantes: 

 

Existe um conjunto de factores de risco comportamentais, comuns à maioria das doenças não-

transmissíveis, que são as principais causas de morte e incapacidade em quase todos os países, e que 

se baseiam em comportamentos que podem ser modificados. Os principais factores de risco para a 

mortalidade global são: a elevada pressão arterial (responsável por 13% das mortes no mundo), 

seguida pelo tabagismo (9%), aumento de glicose no sangue (6%), o sedentarismo e a inactividade 

física (6%), o excesso de peso/obesidade (5%) e ainda o elevado colesterol.11 O elevado consumo de 

álcool e a incorrecta nutrição são também importantes factores de risco comportamentais. 

  

                                                 
11

 OMS; Noncommunicable Diseases Country Profiles, 2001:  

Problema de 

saúde 

Determinantes 

Demográficos Biológicos Ambientais Estilos de Vida Sistema de cuidados 
de saúde 

Mortalidade/mo
rbilidade por 
doenças do 
aparelho 
circulatório, 
antes dos 65 
anos 

População 
jovem, índice de 
envelhecimento, 
urbana, terciária 

Factores 
genéticos, idade 
e sexo,  co-
morbilidade 
(hipertensão e 
hipercolesterole
mia) 

Espaços para 
actividade física 

Alimentação; 
alcoolismo; 
stress; 
sedentarismo 

Consulta de hipertensão, 
controlo dislipidemia; Via 
verde AVC;  Via verde 
coronárias; consultas de 
cessação tabágica; 
detecção precoce 

Mortalidade por 
tumor maligno 
da traqueia, 
brônquios e 
pulmão antes 
dos 65 anos 

Industrialização,  
Factores 
genéticos Idade 
e Sexo 

Qualidade do ar 
interior; 
indicadores 
ambientais no 
trabalho 

Tabagismo 
Consultas de cessação 
tabágica 

Mortalidade por 
tumor maligno 
do cólon e recto 
antes dos 65 
anos 

Ofertas 
alimentares 

Factores 
genéticos  Idade 
e Sexo 

Espaços para 
actividade física 

Alimentação, 
consumo de 
álcool e tabaco, 
sedentarismo 

Pesquisa de sangue 
oculto; colonoscopia aos 
50 anos e em doentes 
com DIC 

Mortalidade por 
tumor maligno 
da mama 
feminina 

Índice de 
envelhecimento, 
Raça 

Factores 
genéticos, sexo, 
obesidade, 
história pessoal 
e familiar de 
cancro da mama 

Terapêutica 
hormonal 

Amamentação 

Rastreio do cancro de 
mama  
Esclarecimento nos casos 
suspeitos 

Taxa de 
incidência de 
tuberculose 

Género; 
Factores sócio-
económicos 
pobreza, 
Profissão  

Sexo, idade, 
comorbilidade, 
Imunodeprimi-
dos 

Condições 
habitacionais; 
Qualidade do ar, 
sobrelotação dos 
locais 

Tabagismo; 
alimentação; 
toxicodependênc
ia, alcoolismo 

Efectividade do rastreio; 
demora média da 1ª 
consulta e tratamento; nº 
tratamentos anteriores; 
tratamentos irregulares; 
TOD 

Morbilidade/ 
mortalidade por 
Diabetes 
Mellitus 

População 
jovem, índice de 
envelhecimento, 
urbana, terciária 

Factores 
genéticos,  
obesidade, co-
morbolidade 
(hipertensão e 
hipercolesterole-
mia) 

Espaços verdes 
Alimentação; 
alcoolismo; 
sedentarismo 

Consulta  Diabetes 
Gestacional 
Consulta Diabetes 
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Necessidades prioritárias de saúde  
O QUE É NECESSÁRIO MUDAR? 

 

O processo de planeamento, a todos os níveis, inclui a responsabilidade de identificar 

necessidades de saúde, ganhos potenciais e intervenções prioritárias, com os recursos disponíveis. 

Este processo iterativo e complexo, envolve, entre outros aspectos: 12 

 a definição de necessidades em saúde, como potencial de saúde sobre o qual pode ser obtida 

melhoria; 

 a identificação de ganhos potenciais ou de áreas prioritárias susceptíveis de acção13; 

 a identificação de determinantes para cada área de ganhos potenciais de saúde 

 a definição de prioridades, justificada como a combinação de intervenções capazes de obter 

os maiores ganhos em saúde com os recursos disponíveis. 

 

A noção de necessidade, no contexto do planeamento, pode-se expressar como “a diferença entre 

aquilo que existe e aquilo que deveria existir”14 . A definição das necessidades de saúde 

consiste assim, numa tradução mais operacional dos problemas de saúde e implica a definição do real 

e do que seria desejável, ou seja, a definição de “aquilo que deveria existir”. 

 

As necessidades em saúde podem ser: 

• técnicas ou normativas (definidas pelos profissionais de saúde, de acordo com métodos e 

técnicas específicos)  

• sentidas (definidas pela população) : 

• expressas (análise dos dados de procura/utilização dos serviços de saúde) 

• não expressas (recurso, por exemplo, a técnicas de consenso) 

 

Os desafios que enfrentamos relacionam--se com o cumprimento, até 2015, dos compromissos 

aprovados na “Cimeira do Milénio” propostos pela ONU nomeadamente pela necessidade de pôr em 

prática os “Objectivos de desenvolvimento do Milénio”, visando a redução da mortalidade infantil, 

igualdade de género e empoderamento das mulheres, melhorar a saúde materna, reduzir a pobreza, 

expandir a educação e assegurar a sustentabilidade ambiental. Urge intensificar esforços para garantir 

a acessibilidade à saúde, responder às necessidades dos grupos mais vulneráveis e socialmente 

excluídos, nomeadamente as pessoas com deficiência, migrantes e minorias étnicas. 

                                                 
12 Plano Nacional de saúde 2001-2016 (em discussão) 
13 O PNS 2011-2016 propõe, como base da identificação de ganhos potenciais de saúde, a consideração das áreas nas quais existem maiores 

desigualdades entre níveis. Assim na identificação de áreas prioritárias locais (ACES) deve-se utilizar como referência a unidade com melhor 
desempenho (melhor valor). 
14 Pineault e Daveluy. La planification de la Santé. Concepts, méthodes et stratégics. Montréal,1989. 
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NECESSIDADES TÉCNICAS DE SAÚDE DA POPULAÇÃO DO CONCELHO DE MATOSINHOS 

Necessidade de saúde Justificação 

Menor mortalidade por 

doenças do aparelho 

circulatório, antes dos 

65 anos: 

- Menor mortalidade 

por doenças 

cerebrovasculares 

- Menor mortalidade 

por doença isquémica 

cardíaca 

 

• No quinquénio 2005-2009 e no concelho de Matosinhos as doenças do aparelho 

circulatório foram responsáveis por 25,2% de todas as mortes e por 10,4% das 

mortes prematuras (antes dos 65 anos de idade) ocorridas nesse período de 

tempo. 

• No mesmo quinquénio, as doenças cerebrovasculares foram responsáveis por 

46,6% da mortalidade atribuível às doenças do aparelho circulatório. As doenças 

do aparelho circulatório são, na Europa, as principais doenças crónicas. Estas, no 

seu conjunto, são responsáveis por 60% das mortes ocorridas em todo o mundo 

(Organização Mundial da Saúde, 2008), bem como por 50,7% das mortes 

ocorridas na região Norte de Portugal e 51,9% das ocorridas no Continente, no 

período 2001-2005.  

• As doenças cerebrovasculares são das principais doenças crónicas preveníveis e 

estão actualmente classificadas como uma das causas de morte evitável sensível 

aos cuidados médicos. São a primeira causa com a maior carga Global da Doença 

na Região Norte, sendo responsáveis por 7,7% do total de anos de vida saudáveis 

perdidos (DALYS). A doença isquémica cardíaca é a terceira causa com maior 

Global da Doença na Região Norte, responsável por 3,7% do total de anos de vida 

saudáveis perdidos. Está actualmente classificada como uma das causas de morte 

evitável, sensível à promoção da saúde.  

Menor mortalidade por 

Tumores Malignos antes 

dos 65 anos: 

- Menor mortalidade 

por Tumor Maligno da 

Traqueia , Brônquios e 

Pulmão 

- Menor mortalidade 

por Tumor Maligno do 

cólon e recto 

- Menor mortalidade 

por Tumor Maligno do 

estômago. 

- Menor mortalidade 

por Tumor Maligno da 

mama Feminina 

 

No quinquénio 2005-2009 no concelho de Matosinhos, os tumores malignos foram, 

no seu conjunto, responsáveis por 27,9% de todas as mortes e por 41,3% das 

mortes prematuras. No mesmo quinquénio, os tumores malignos da traqueia, 

brônquios e pulmão foram responsáveis por 9,7% de todas as mortes prematuras 

e por 23,6% dos óbitos prematuros atribuíveis aos tumores malignos. Além disso, 

o risco de morrer por Tumor Maligno da Traqueia, Brônquios e Pulmão no concelho 

de Matosinhos é superior ao da Região Norte, com significância estatística. Estes 

resultados verificam-se, quer quando consideramos todas as idades, quer quando 

consideramos idades até aos 65 anos. Os tumores malignos da traqueia, brônquios 

e pulmão estão actualmente classificados como uma das causas de morte evitável 

sensível à promoção da saúde.  

Os tumores malignos do Aparelho Digestivo e Peritoneu são responsáveis 33,5% 

dos óbitos por tumores malignos na população com idade inferior a 65 anos, no 

quinquénio 2005-2009. Neste grupo incluem-se os tumores malignos do estômago 

e os tumores malignos do cólon e recto. 

O tumor maligno da mama feminina (TMMF) é a primeira causa específica de 

mortalidade em mulheres com idade inferior aos 65 anos, representando 7,0% de 

todas as mortes prematuras, no quinquénio 2005-2009. O TMMF é, actualmente, 

considerado como uma das causas de morte evitáveis sensíveis aos cuidados 

médicos e a principal causa de morte evitável nas mulheres. 
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Necessidade de saúde Justificação 

Menor mortalidade por  

VIH/sida 

A taxa de mortalidade padronizada por HIV/SIDA na população de Matosinhos com 

idade inferior a 65 anos tem vindo a diminuir desde 2001, à semelhança do que 

acontece no país e na Região Norte (o mesmo se verifica para a incidência de 

HIV/SIDA). Ainda assim no quinquénio 2005-2009 a mortalidade por HIV/SIDA 

representou 5,6% do total de óbitos prematuros 8ocorridos antes do 65 anos). 

Menor incidência 

(novos casos) de 

tuberculose. 

O problema da tuberculose assume, no concelho de Matosinhos, uma maior 

magnitude do que na Região Norte e no global do país, sendo que o ritmo de 

decréscimo da sua taxa de incidência (novos casos) superior ao observado em 

Portugal. 

Em 2009 a taxa de incidência de tuberculose na região foi 25% superior à 

observada no país. Entre 2000 e 2009 a taxa de incidência (novos casos) de 

tuberculose no concelho de Matosinhos desceu cerca de 60%, o que representa 

um decréscimo percentual anual de 12,3%, inferior ao observado na Região Norte 

(3,8 %). 

Menor prevalência de 

diabéticos e menor 

mortalidade por 

diabetes Mellitus antes 

dos 65 anos 

Estima-se que 12,3% da população portuguesa com idades compreendidas entre 

os 20 e os 79 anos seja diabética (PREVADIAB
15) sendo que a Região Norte 

apresenta valores superiores de prevalência (4º Inquérito Nacional Saúde, INS). 

Ao nível do concelho de Matosinhos não é conhecida a prevalência de diabéticos. 

Sabe-se que é a 4ª doença mais notificada ao nível dos cuidados de saúde 

primários, tendo sido reportados, em 2011, 58,8 problemas por cada mil inscritos 

(fonte: SIARS). 

A mortalidade por diabetes mellitus antes dos 65 anos no concelho tem vindo a 

diminuir, mantendo-se ligeiramente superior à da Região Norte, ainda que não 

apresente diferenças significativas. Importa manter esta evolução positiva. 

Menor mortalidade 

infantil e neonatal. 

Apesar da evolução positiva que a mortalidade infantil e suas componentes tem 

tido no concelho de Matosinhos, em termos de ganhos em saúde, importa mantê-

la como uma necessidade em saúde prioritária, para que os referidos ganhos 

possam ser consolidados. Esta opção torna-se particularmente adequada e 

relevante, dado o actual contexto socioeconómico desfavorável e o próprio 

processo de mudança organizacional (Reforma da Saúde) que se encontra em 

curso, e suas potenciais implicações na evolução destes indicadores. 

 

Todas estas necessidades técnicas de saúde foram analisadas tendo em conta vários factores: 

 a ordenação obtida na priorização dos principais problemas de saúde da população do 

concelho de Matosinhos; 

 a identificação das causas passíveis de intervenção, sensíveis aos cuidados de saúde e à 

prevenção primária; 

 a combinação de intervenções capazes de obter os maiores ganhos em saúde com os recursos 

disponíveis. 

                                                 
15  First Diabetes prevalence study in Portugal:PREVADIAB study; Diabet Med. 2010 Aug;27 (8):879-81 
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Esta análise resultou numa selecção de 6 necessidades de saúde, consideradas prioritárias do 

concelho de Matosinhos. 

 

  

 

Principais necessidades de saúde da população do concelho de Matosinhos: 

 

 Menor mortalidade por doenças do aparelho circulatório (doenças cerebrovasculares e 

doença isquémica do coração) na população de ambos os sexos, com menos de 65 anos; 

 Menor mortalidade por tumor maligno da traqueia, brônquios e pulmão na população se 

ambos os sexos, com menos de 65 anos; 

 Menor mortalidade por tumor maligno do cólon e recto na população de ambos os sexos,  

com menos de 65 anos; 

 Menor mortalidade por tumor maligno da mama feminina, na população feminina com 

idade inferior a 65 anos; 

 Menor incidência (novos casos) de tuberculose, na população de ambos os sexos, 

 Menor prevalência de diabéticos, na população de ambos os sexos. 
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Recursos e estratégias de saúde  

 

 

 

Depois de seleccionadas as 6 necessidades de saúde consideradas prioritárias, é necessário 

identificar os recursos existentes, as estratégias e os objectivos. 

 

Para cada necessidade de saúde identificada identificou-se os recursos da comunidade conhecidos 

e que se encontram disponíveis com o objectivo de promover uma cultura de cidadania em saúde, 

activa e responsável, parceria e aliança entre o cidadão e o profissional de saúde. 

A identificação de recursos da comunidade implica tomar em consideração diferentes tipos de 

recursos, tais como: indivíduos, instituições, organizações de cidadãos, agências governamentais, 

recursos físicos e naturais, bem como culturais e de lazer. Para além dos contributos dos serviços de 

saúde existentes e dos seus profissionais, pretende-se os contributos da sociedade (cidadãos, 

associações e organizações). O PNS 2011-2016 (em discussão), refere a necessidade de reforçar a 

articulação e o envolvimento dos serviços de saúde com a comunidade, as estruturas e os recursos e, 

também, na necessidade de envolver o cidadão e organizações representativas dos interesses do 

cidadão nos processos de decisão em saúde. 

 

O processo de selecção das estratégias de saúde a serem adoptadas face às necessidades de 

saúde priorizadas pretende dar resposta à seguinte questão: “Quais os processos/técnicas mais 

adequados para reduzir os problemas de saúde/satisfazer as necessidades de saúde prioritárias da 

população?”. A execução da estratégia não pertence apenas ao sector da saúde, mas a proposta da 

estratégia compete sempre aos serviços da saúde, que devem ter como função dinamizar a sua 

implementação. 

 

Finalmente formulam-se para cada necessidade, os respectivos objectivos de Saúde. Estes são o 

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, traduzido em 

termos de indicadores de resultado ou impacte. Os objectivos permitem saber exactamente onde se 

pretende chegar em termos de saúde, o que é preciso fazer para lá chegar, como e em quanto 

tempo.  
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Quadro: Identificação dos recursos e estratégias de saúde para as principais necessidades de saúde da população do concelho de Matosinhos 
 

Necessidade de 

saúde 

Recursos 
Estratégias 

O que existe? 
Quem 
disponibiliza? 

Menor mortalidade 

por doenças do 
aparelho circulatório 

(doenças 

cerebrovasculares) 
na população com 

menos de 65 anos 

 

-Escolas com escolhas alimentares saudáveis 
- Projectos de saúde escolar (PASSE, Fada Dentinho, 

Projecto Alinha, Projecto Sorrisos) 
- Nutricionista 

- Circuitos de manutenção e equipamentos desportivos  
- Comissões Sociais de Freguesia da área de influência do 

Agrupamento dos Centros de Saúde de Matosinhos 

(ACESM) 
 Equipas de Cuidados Continuados Integrados 

- Projectos: Cuidados a Doentes com Necessidades de 
Reabilitação; Viva Mais Viva Melhor; Equipa de Cuidados 

Continuados Integrados; Clube dos Andantes; Programa de 

Saúde Mental – Idoso e Cuidador Informal  
 

 

- Ministério da 
Educação 

- ULS 
Matosinhos 

- Associações  
- Autarquia 

- Rede Social do 

Concelho de 
Matosinhos 

 
 

 

- Intensificar campanhas de informação dirigidas à 
população geral 

- Melhorar o diagnóstico e tratamento da Hipertensão 
Arterial e Dislipidémia 

- Prevenir e controlar o Tabagismo 
- Reduzir o número de pessoas com Excesso de Peso / 

Obesidade 

- Aumentar a prática regular de Actividade Física 
- Identificar portadores de factores de risco 

cardiovascular, através da realização do Exame Periódico 
de Saúde – EPS 

- Melhorar o acesso ao diagnóstico e terapêutica da 

Doença Coronária e ao Acidente Vascular 

Menor mortalidade 
por tumor maligno 

da traqueia , 

brônquios e pulmão 
na população com 

menos de 65 anos 

 
- PELT; Prevenção do Consumo de Substâncias Lícitas e 

ilícitas (Reflectir para não consumir) 

- Consulta desabituação tabágica 
- Cuidados Paliativos no Domicílio 

 
- ULS 

Matosinhos 

- Clínicas 
Privadas 

- IDT 

 
- Prevenção primária, através do combate a factor de 

risco conhecido: Evitar o consumo de tabaco 

- Prevenção secundária, através do diagnóstico precoce e 
tratamento adequado, de acordo com o princípio da 

equidade. 
- Prevenção terciária, através da reabilitação e reinserção 

social dos doentes. 

 

 
(continua) 
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Quadro: Identificação dos recursos e estratégias de saúde para as principais necessidades de saúde da população do concelho de Matosinhos (continuação) 
 

Necessidade de 

saúde 

Recursos 
Estratégias 

 

Menor mortalidade 

por tumor maligno 
do cólon e recto na 

população com 
menos de 65 anos 

 

- Rastreio 

- Escolas com escolhas alimentares saudáveis 
- Projectos de saúde escolar (PASSE, Fada Dentinho, 

Projecto Sorrisos) 
- Nutricionista 

- Circuitos de manutenção e equipamentos desportivos  

 

- ULS 

Matosinhos 
- Ministério da 

Educação 
- Associações  

- Autarquia 

 

 

- Promoção de uma alimentação saudável 

- Rasteio do Carcinoma do Cólon e Recto nas idades e 
periodicidade recomendada com base na evidência 

científica conhecida; 
 

 

Menor mortalidade 
por tumor maligno 

da mama feminina 

 

- Rastreio 
- Cantinho da amamentação e ‘Hospital amigo dos bebés’ 

 

 

- ULS 
Matosinhos 

 

 

- Diagnóstico e tratamento precoce de casos 
 

 
Menor incidência 

(novos casos) de 

tuberculose. 

 
-Diagnóstico, TOD, Rastreios, vacinação  

- Comissões Sociais de Freguesia da área de influência do 

Agrupamento dos Centros de Saúde de Matosinhos 
(ACESM) 

 

 
- ULS 

Matosinhos 

 (CDP, USP) 
 

 
- Cumprir estratégia DOTS 

- Coordenar as actividades de luta contra a tuberculose 

com o Programa Nacional de Prevenção e Controlo da 
Infecção pelo VIH/sida. 

 

Menor prevalência 

de diabéticos 

 

- Programas de promoção para a saúde 

- Programa “Promover a Saúde Pé Diabético” 
 

 

- ULS 

Matosinhos 
 

 

- Prevenção primária, através do combate aos factores de 

risco conhecidos 
- Prevenção secundária, através do diagnóstico precoce e 

tratamento adequado, de acordo com o princípio da 
equidade. 

- Promoção da qualidade dos cuidados de saúde a prestar 

à pessoa com diabetes. 
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Objectivos e Metas  

 

Uma das etapas da elaboração de um Plano de Saúde consiste na definição das metas a atingir, no 

respectivo horizonte temporal, para os indicadores-mestre de saúde identificados. Para a definição 

dessas metas podem ser utilizados diversos métodos, nomeadamente: 

• Benchmarking – recurso a quadros de referência, que podem ser nacionais (como é o caso 

das metas estabelecidas no PNS) ou internacionais (metas definidas pela OMS - Saúde para 

Todos, entre outras); 

• Técnicas prospectivas – são efectuadas projecções, utilizando diferentes métodos, de acordo 

com as características dos diversos tipos de indicadores de saúde, a partir das respectivas 

séries temporais disponíveis, que se pretende que sejam as mais longas possíveis; 

• Técnicas de consenso – como por exemplo, grupo de peritos, grupo nominal e painel Delphi, 

entre outros; 

• Abordagem multimetodológica – recurso a mais do que um método. 

 

No PNS 2011-2016 (ainda em discussão), refere-se que as Metas são definidas como expectativas de 

percurso e de valores a alcançar, para a redução das desigualdades e que o processo de 

estabelecimento de metas deve obedecer a regras transversais aos vários níveis (nacional, regional, 

local e institucional), de modo a manter a coerência e a cadeia de criação de valor entre níveis e 

segue as seguintes etapas: 

• Projecção da tendência dos indicadores, permitindo criar uma expectativa da evolução, 

assumindo que as condições se mantêm. Deste modo, torna-se possível procurar intervenções 

que melhorem o desempenho a curto, médio e longo prazo e monitorizar o impacto. Permite 

também identificar desvios do percurso projectado, estudá-los e intervir.  

• Identificação, num determinado nível, a unidade com melhor desempenho (melhor valor 

projectado para 2016) como referência orientadora, e cálculo das diferenças entre unidades. 

Para unidades com responsabilidade e estrutura semelhante, esta comparação é legítima e 

reforça os processos de identificação de boas práticas e de redução das desigualdades.  

• Proposta de Meta reduzindo para 50% a diferença entre o valor projectado para 2015 em 

cada ARS e na ARS de referência (ponto anterior).  

 

A unidade de comparação utilizada não foi o ACES, por inexistência de informação disponível a este 

nível, utilizando-se em alternativa a comparação com a Região Norte ou com o continente. Sempre 

que as taxas de mortalidade padronizadas são superiores às da região, foi utilizada esta metodologia 

proposta no Plano Nacional de Saúde 2011-2016, adaptada às características dos dados (série 

temporal disponível, periodicidade de recolha e desagregações). Aplicou-se, aos dados disponíveis, 

uma regressão exponencial. Dada a complexidade inerente à obtenção de resultados em saúde, a 
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projecção de indicadores é uma simples estimativa da continuidade da tendência da evolução desse 

indicador.  

 

Indicador 

Local 

Valores Projecções 
para 2013-

2016 

Melhor 
valor 

Região 
2016 (PNS) 

Proposta 
de Meta 

por 
redução 

de 50% 

MORTALIDADE 
(100000/hab) 

2001-
2003 

2007-2009 

Mortalidade padronizada 
por doença do aparelho 
circulatório antes dos 65 
anos (CID 10: I60-I69) 

Matosinhos 38,5 22,1 9,1 

--- 

- 

Região Norte 37,5 22,1 9,8  - 

Mortalidade padronizada 
por doença 
cerebrovascular  antes 
dos 65 anos (CID 10: I60-
I69) 

Matosinhos 15,8 8,6 4,1 
4,9 

(Região 
Centro) 

- 

Região Norte 14,8 9,4 5   

Mortalidade padronizada 
por doença isquémica 
cardíaca antes dos 65 
anos (I20-I25) 

Matosinhos 15,5 6,8 1,6 
 2,1 

(Região 
norte) 

- 

Região Norte 12,6 6,2 2,1   

Mortalidade padronizada 
por tumor maligno da 
traqueia, brônquios e 
pulmão  antes dos 65 
anos (C33-C34) 

Matosinhos 15,8 20,5 25,1 

 -- 

18,9 

Região Norte 13,2 13,4 12,8   

Mortalidade padronizada 
por tumor maligno do 
cólon e recto antes dos 
65 anos (C18-C20)  

Matosinhos 6,3 6,3 6,8 
 6,7 

(Região 
Norte) 

6,6 

Região Norte 6,6 6,7 6,4  - 

Mortalidade padronizada 
por tumor maligno da 
mama feminina antes dos 
65 anos (C50)  

Matosinhos 14,0 8,1 4,4 
 8,0 

(Região 
centro) 

- 

Região Norte 11,4 10,8 8,6 8,3 

Mortalidade padronizada 
por diabetes mellitus 
antes dos 65 anos (E10-
E14)  

Matosinhos 7,4 3,8 1,7 

  

1,7 

Região Norte 4,9 3,1 1,7 - 

       

Indicador 

Local 

Valores Projecções 
para 2013-

2016 

Melhor 
valor 

Região 
2016 

Proposta 
de Meta  MORBILIDADE 

(100000/hab) 
2001 2009 

Taxa de incidência de 
tuberculose 

Matosinhos  72,0  30,1  15,6 

--  

20 

Continente 38,8  24,1   14,9 - 

Prevalência de Diabetes 
mellitus 

Matosinhos ND ND ND 

 -- 

 - 

Região Norte    12% ND  - 
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A fixação das metas para 2016 foi realizada de modo consensual, através de um painel de Delphi, 

considerando os cálculos anteriores e as intervenções programadas.  

 

 

 
Objectivos de saúde:  

 
 Diminuir a taxa de mortalidade por doenças do aparelho circulatório de 22,1/100000 para 

10/100000 na população de ambos os sexos, até aos 65 e residente no concelho de 

Matosinhos, entre 2011 e 2016 

 Diminuir a taxa de mortalidade padronizada por acidente vascular cerebral de 8,6/100000 

para 4,5/100000 na população de ambos os sexos, até aos 65 anos e residente no concelho 

de Matosinhos, entre 2011 e 2016 

 Diminuir a taxa de mortalidade padronizada por doença isquémica cardíaca de 8,6/100000 

para 2,5/100000 na população de ambos os sexos, até aos 65 anos e residente no concelho 

de Matosinhos, entre 2011 e 2016 

 Diminuir a taxa de mortalidade padronizada pelo tumor maligno da traqueia, brônquios e 

pulmão de 20,5/100000 para 18/100000 na população de ambos os sexos, até aos 65 

anos e residente no concelho de Matosinhos, entre 2011 e 2016 

 Diminuir a taxa de mortalidade padronizada por tumor maligno do cólon e recto para 

menos de 6,3/100000 na população de ambos os sexos, até aos 65 anos e residente no 

concelho de Matosinhos, entre 2011 e 2016 

 Diminuir a taxa de mortalidade padronizada pelo tumor maligno da mama feminina de 

8,1/100000 para menos de 8,0/100000 na população do sexo feminino até aos 65 anos, e 

residente no concelho de Matosinhos, entre 2011 e 2016 

 Diminuir taxa de mortalidade por diabetes mellitus de 3,8/100000 para menos de 

1,7/100000, em ambos os sexos, na Região Norte, entre 2011 e 2016 

 Diminuir taxa de incidência da tuberculose de 30,1/100000 para menos de 20/100000 na 

população de ambos os sexos e residente no concelho de Matosinhos, entre 2011 e 2016  

 

As metas fixadas podem ser revistas regularmente, mantendo-se os mesmos objectivos. 
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Recomendações para a intervenção 

 

 

Implementação e Avaliação 

A prossecução deste Plano impõe que sejam assegurados aspectos decisivos na intervenção que 

concorram para atingir os objectivos definidos. 

Assim, para além das actividades já preconizadas, devem ser incluídos programas e projectos da 

responsabilidade de outros parceiros comunitários, nomeadamente do Plano Municipal de Saúde. 

Recomenda-se, ainda: 

• Uma articulação mais eficaz entre as diversas unidades funcionais; 

• Uma discussão interna, alargada e regular, sobre o desenvolvimento deste Plano; 

• Que os problemas de saúde, identificados como prioritários, sejam considerados na 

contratualização com as diversas unidades funcionais; 

• A constituição de um grupo interdisciplinar que assegure a monitorização das actividades e 

do seu impacto. 

 

 

 

Oferta de serviços  

Uma resposta adequada no contexto do contacto do utente com os serviços de saúde está 

condicionada pela existência de recursos adequados, em número e diferenciação, bem como por um 

modelo organizativo que assegure uma articulação complementar, eficaz e eficiente, entre os diversos 

níveis de prestação de cuidados. Considerando estes aspectos e, ainda, o perfil demográfico da nossa 

população e a sua tendência, recomenda-se: 

 O reforço das Unidades de Saúde Familiar, assegurando a cobertura integral dos nossos 

utentes por equipas de Medicina Geral e Familiar; 

 O reforço de estruturas de Cuidados Continuados, de modo a responder à sua necessidade 

crescente; 

 Procedimentos de Referenciação CSP – HPH, negociados intersectorialmente, de modo a 

garantir uma articulação eficiente, com um horizonte temporal de resposta adequado à 

situação. 
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Recursos da Comunidade 

Atendendo à necessidade de reforçar a articulação e o envolvimento dos serviços de saúde com a 

comunidade, envolvendo o cidadão e organizações representativas dos interesses do cidadão nos 

processos de decisão em saúde, recomenda-se: 

 A identificação mais completa de recursos da comunidade tais como: instituições, 

organizações de cidadãos, agências governamentais, recursos físicos e naturais, bem como 

culturais e de lazer, que possam complementar a intervenção da ULSM face a determinantes 

da saúde e possam reforçar a oferta na área dos cuidado continuados e apoio a populações 

vulneráveis; 

 Criar oportunidades para a participação activa destes recursos na discussão pública de 

necessidades em saúde, na organização da oferta de cuidados, no planeamento de 

actividades e na avaliação dos ganhos em saúde. 

 A criação da Comissão municipal de saúde comunitária; 

 Celebrar protocolos com a autarquia tendo como objecto o acompanhamento de programas 

intersectoriais para prevenção e promoção da saúde, nomeadamente no que respeita a 

doenças crónicas, doenças transmissíveis e determinantes sociais e ambientais, que 

constituam risco para a saúde pública das populações, bem como o incremento de estilos de 

vida saudáveis. 

 
 

 

 

 

 



Pla no  Loca l  d e Sa ú d e da  U LSM,  2011-2016  

| 25 

 

Plano de monitorização e avaliação (M&A) 
COMO SABEMOS QUE A MUDANÇA ESTÁ A SER EFECTUADA? 

CONSEGUIMOS EFECTUAR A MUDANÇA? 

 

 

O Plano Local de saúde fica completo com a elaboração de um plano de M&A, enfocando-se no nível 

dos resultados esperados, de forma a provar se os mesmos são atingidos, quando são atingidos e de 

que forma é que são atingidos. 

 

A monitorização é o seguimento de rotina dos elementos-chave do desenvolvimento do Plano Local 

de Saúde (habitualmente através dos inputs, processos e outputs), mediante a manutenção de 

registos, informações periódicas e sistemas de vigilância, assim como através de observações nos 

serviços de saúde e/ou inquéritos. A monitorização é utilizada para avaliar em que medida as metas 

planeadas estão a ser atempadamente atingidas. A avaliação é a quantificação periódica da 

mudança nos resultados alcançados em cada programa ou projecto. A avaliação permite aos gestores 

determinar a eficácia ou a validade de um programa ou projecto específico. A avaliação deve também 

relacionar os outputs do programa ou projecto com as tendências nacionais sobre as mudanças de 

comportamento no problema de saúde em intervenção, assim como no impacto das doenças com ele 

relacionadas.  

 

A monitorização do estado de saúde da população do ULS Matosinhos é da competência da Unidade 

de Saúde Pública (USP), que exerce a função Observatório Local de Saúde. Para tal a USP irá elaborar 

de relatórios anuais que permitam monitorizar o grau de cumprimento da execução das metas do 

Plano Local de saúde e identificar desvios, utilizando os indicadores disponíveis. 
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Indicadores de impacto 

Indicador Numerador Denominador Fonte 

Taxa de mortalidade padronizada por 

cancro da traqueia, brônquios e pulmão 

antes dos 65 anos (/100 000 

habitantes) 

Óbitos de indivíduos com menos de 

65 anos por tumor maligno da 

traqueia, brônquios e pulmão (CID 

10: C33-C34) 

Nº de indivíduos com 

idade inferior a 65 

anos 

INE 

Taxa de mortalidade padronizada por 

doenças do aparelho circulatório antes 

dos 65 anos (/100 000 habitantes) 

Óbitos por Doenças do aparelho 

circulatório (CID10: I00-I99) de 

indivíduos com idade inferior a 65 

anos 

Nº de indivíduos com 

idade inferior a 65 

anos 

INE 

Taxa de mortalidade padronizada por 

doença isquémica cardíaca antes dos 65 

anos  (/100 000 habitantes) 

Óbitos por DIC (CID10:I20-I25) de 

indivíduos com idade inferior a 65 

anos 

Nº de indivíduos com 

idade inferior a 65 

anos 

INE 

Taxa de mortalidade padronizada por 

AVC antes dos 65 anos 

(/100 000 habitantes) 

Óbitos por AVC (CID10:I60-I69) de 

indivíduos com idade inferior a 65 

anos 

Nº de indivíduos com 

idade inferior a 65 

anos 

INE 

Taxa de mortalidade padronizada por 

cancro do cólon e recto antes dos 65 

anos (/100 000 habitantes) 

Óbitos por cancro do cólon e recto 

(CID10:C18-C20) de indivíduos com 

idade < 65 anos 

Nº de indivíduos com 

idade inferior a 65 

anos 

INE 

Taxa de mortalidade padronizada por 

cancro do cólon e recto antes dos 65 

anos (/100 000 habitantes) 

Óbitos por tumor maligno da mama 

feminina (CID 10: C50) em 

mulheres antes dos 65 anos 

Nº de indivíduos do 

sexo feminino com 

idade inferior a 65 

anos 

INE 

Taxa de mortalidade padronizada por 

diabetes mellitus antes dos 65 anos 

(/100 000 habitantes) 

Óbitos por diabetes mellitus (CID 

10: E10-E14) na população antes 

dos 65 anos 

Nº de indivíduos com 

idade inferior a 65 

anos 

INE 

Taxa de incidência de tuberculose (/100 

000 habitantes) 

Casos novos de tuberculose (CID 

10: A15-A19) 

População residente 

estimada 

SVIG-TB; 

INE 

Prevalência de diabéticos (/100 000 

habitantes) 

Nº de indivíduos com uma das 

patologias seleccionadas 

População residente 

estimada 

INS, INE, 

inquérito 

Percentagem de alunos do ensino Pré-

Escolar e Ensino básicos que foram alvo 

de intervenção de projectos de saúde 

oral 

N.º de alunos do ensino do Pré-

escolar e ensino Básico que foram 

alvo do Projecto Sorrisos; 

Nº de crianças e 

jovens matriculados no 

período em análise 

DGS 

Percentagem de alunos abrangidos por 

projectos de promoção da alimentação 

saudável 

Nº de crianças e jovens por 

projectos de promoção da 

alimentação saudável pela equipa 

de Saúde Escolar. 

Nº de crianças e 

jovens matriculados no 

período em análise. 

DGS 

Percentagem de alunos abrangidos por 

projectos de Educação para o consumo 

Nº de crianças e jovens abrangidas 

por projectos de educação para o 

consumo pela equipa de Saúde 

Escolar 

Nº de crianças e 

jovens matriculados no 

período em análise 

DGS 
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Ganhos em saúde   

Indicador Numerador Denominador Fonte 

Taxa padronizada de AVPP por por 

doença isquémica cardíaca (/100 

000 habitantes) 

Óbitos por DIC (CID10:I20-I25) de 

indivíduos com idade < 70 anos 

Nº de indivíduos com 

idade inferior a 70 anos 
INE 

Taxa padronizada de AVPP por 

AVC (/100 000 habitantes) 

Óbitos por AVC (CID10:I60-I69) de 

indivíduos com idade < 70 anos 

Nº de indivíduos com 

idade inferior a 70 anos 
INE 

Taxa padronizada de AVPP por 

tumor maligno da traqueia, 

brônquios e pulmão (/100 000 

habitantes) 

Óbitos de indivíduos com menos de 

70 anos por tumor maligno da 

traqueia, brônquios e pulmão (CID 

10: C33-C34) 

Nº de indivíduos com 

idade inferior a 70 anos 
INE 

Taxa padronizada de AVPP por 

tumor maligno do cólon recto e 

ânus (/100 000 habitantes) 

Óbitos de indivíduos com menos de 

70 anos por tumor maligno do cólon, 

recto e ânus (CID 10:C18-C21) 

Nº de indivíduos com 

idade inferior a 70 anos 
INE 

Taxa padronizada de APVP por 

tumor maligno da mama feminina 

(/100 000 habitantes) 

Óbitos por tumor maligno da mama 

feminina (CID 10: C50) em mulheres 

antes dos 70 anos 

Nº de indivíduos do sexo 

feminino com idade 

inferior a 70 anos 

INE 

Taxa padronizada de APVP por 

diabetes mellitus antes dos 65 

anos (/100 000 habitantes) 

Óbitos por diabetes mellitus (CID 10: 

E10-E14) na população antes dos 70 

anos 

Nº de indivíduos com 

idade inferior a 70 anos 
INE 
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ANEXOS 
 

ANEXO 1: Evolução das taxas brutas de mortalidade prematura (até aos 65 anos), na ULS de Matosinhos, 

por triénios 2001- 2009  

 
Ambos os sexos 

2001-2003 2002-2004 2003-2005 2004-2006 2005-2007 2006-2008 2007-2009

Todas as Causas 234,5 224,8 225,3 232,3 232,8 226,9 234,5

Sintomas, Sinais e Achados Anormais Não Classificados 18,4 7,3 21,5 27,9 39,0 33,6 34,7

Algumas Doenças Infecciosas e Parasitárias 26,6 22,9 20,4 22,7 21,3 17,9 17,3

Tuberculose 2,1 1,8 0,9 1,6 1,6 1,4 0,7

VIH / sida 20,7 18,8 16,3 16,5 13,5 11,7 12,2

Tumores Malignos 77,3 82,5 89,0 93,7 91,8 93,4 97,0

Tumor Maligno do Lábio, Cavidade Oral e Faringe 3,7 3,9 4,3 4,6 5,5 6,0 5,8

Tumor Maligno do Aparelho Digestivo e Peritoneu 17,7 28,0 30,7 33,4 31,2 32,2 31,2

Tumor Maligno do Esôfago 3,0 3,7 4,3 3,7 4,4 3,5 4,2

Tumor Maligno do Estômago 9,6 10,1 11,2 12,6 11,7 11,5 9,2

Tumor Maligno do Cólon e Recto 6,7 7,8 8,9 9,4 7,8 8,7 7,6

Tumor Maligno do Pâncreas 1,6 2,7 2,7 3,4 2,5 3,2 4,9

Tumor Maligno do Aparelho Respiratório 12,6 19,9 22,7 23,6 23,9 24,4 27,5

Tumor Maligno da Traqueia, Brônquios e Pulmão 16,5 17,4 19,0 20,2 19,7 22,1 25,0

Tumor Maligno dos Ossos, Pele e Mama 6,2 8,5 7,8 6,6 6,0 4,6 6,9

Tumor Maligno dos Órgãos Geniturinários 4,6 8,5 9,2 9,2 7,6 8,5 10,4

Tumor Maligno da Bexiga 0,7 1,1 0,7 1,6 1,1 1,4 1,8

Tumor Maligno de Outras Localizações e de Localizações não Esp. 3,9 6,0 7,1 8,2 9,4 9,0 8,5

Tumor Maligno do Tecido Linfático e Orgão Hematopoéticos 5,5 7,1 5,5 5,7 6,0 7,1 5,8

Doenças Endócrinas, Nutricionais e Metabólicas 9,0 7,6 5,7 6,0 6,4 6,7 6,2

Diabetes Mellitus 7,8 6,4 5,3 5,3 5,3 4,8 4,6

Doenças do Aparelho Circulatório 40,6 39,2 30,4 25,4 23,9 26,2 27,0

Doença Isquémica do Coração 16,5 16,0 13,5 9,9 6,9 7,6 8,3

Doenças Cerebrovasculares 16,5 15,1 9,4 8,2 10,8 11,3 10,4

Doenças do Aparelho Respiratório 10,1 9,4 8,5 8,5 8,9 7,8 9,7

Pneumonia 4,1 3,4 2,1 2,3 2,1 2,5 3,0

Bronquite Crónica, Bronquite não Específicada , Enfisema e Asma 0,9 0,7 0,9 0,7 0,7 0,2 0,5

Doenças do Aparelho Digestivo 16,5 18,1 18,3 18,6 16,1 14,5 15,9

Doença Crónica do Fígado e Cirrose 10,8 10,8 9,8 9,9 8,0 7,8 9,7

Causas Externas de Mortalidade 20,7 22,0 15,6 15,8 11,7 13,6 11,8

Acidentes de Transporte 6,9 7,3 5,3 4,1 3,0 2,8 3,2

Acidentes de Veículos a Motor 6,7 6,6 4,8 3,7 3,0 2,8 3,2

Lesões Autoprovocadas Intencionalmente (Suicídios) 4,1 6,0 3,2 3,4 1,1 2,5 2,3  

Homens 

 

2001-2003 2002-2004 2003-2005 2004-2006 2005-2007 2006-2008 2007-2009

Todas as Causas 318,7 306,7 313,0 327,4 329,1 321,0 335,8

Sintomas, Sinais e Achados Anormais Não Classificados 25,9 11,1 33,3 43,1 62,7 53,6 57,1

Algumas Doenças Infecciosas e Parasitárias 49,6 41,6 35,1 35,7 31,1 24,2 25,3

Tuberculose 4,2 3,7 1,4 2,3 2,3 2,3 1,4

VIH / sida 38,0 33,8 27,7 27,8 20,9 17,2 18,3

Tumores Malignos 93,1 100,8 115,6 126,4 125,8 132,3 137,2

Tumor Maligno do Lábio, Cavidade Oral e Faringe 6,9 7,4 8,3 8,3 10,2 10,7 11,2

Tumor Maligno do Aparelho Digestivo e Peritoneu 21,8 36,5 42,5 47,2 43,6 44,7 45,0

Tumor Maligno do Esôfago 5,6 6,9 8,3 6,9 7,9 6,5 8,0

Tumor Maligno do Estômago 12,0 13,9 15,3 16,7 15,8 15,4 14,0

Tumor Maligno do Cólon e Recto 8,3 9,3 11,1 11,6 8,8 9,8 7,5

Tumor Maligno do Pâncreas 1,4 3,7 3,7 5,1 2,8 4,7 7,0

Tumor Maligno do Aparelho Respiratório 21,3 32,8 37,0 38,0 40,8 43,3 48,7

Tumor Maligno da Traqueia, Brônquios e Pulmão 28,3 27,8 29,6 31,0 32,5 38,7 43,5

Tumor Maligno dos Ossos, Pele e Mama 0,5 0,9 2,3 2,8 2,8 1,9 2,3

Tumor Maligno dos Órgãos Geniturinários 3,2 6,5 6,0 7,4 5,6 8,4 10,3

Tumor Maligno da Próstata 0,9 2,3 2,3 2,3 0,9 2,3 4,2

Tumor Maligno da Bexiga 1,4 2,3 1,4 3,2 2,3 2,8 3,3

Tumor Maligno de Outras Localizações e de Localizações não Esp. 4,2 6,9 9,2 10,7 13,0 11,6 11,2

Tumor Maligno do Tecido Linfático e Orgão Hematopoéticos 6,5 9,7 8,3 9,3 7,0 9,8 7,5

Doenças Endócrinas, Nutricionais e Metabólicas 8,3 6,5 5,1 6,9 8,8 6,5 6,1

Diabetes Mellitus 7,9 6,0 5,1 6,5 7,9 5,6 5,6

Doenças do Aparelho Circulatório 55,1 52,7 40,7 35,2 32,0 36,3 38,9

Doença Isquémica do Coração 24,6 22,2 19,4 14,4 10,2 11,6 14,5

Doenças Cerebrovasculares 19,9 17,1 10,2 9,3 14,4 14,4 13,6

Doenças do Aparelho Respiratório 16,2 14,8 14,8 13,0 13,5 10,7 13,6

Pneumonia 7,4 5,1 2,8 2,3 2,8 3,7 4,7

Bronquite Crónica, Bronquite não Específicada , Enfisema e Asma 0,9 0,5 1,4 0,9 1,4 0,5 0,9

Doenças do Aparelho Digestivo 25,9 29,6 28,2 25,9 20,9 19,6 23,4

Doença Crónica do Fígado e Cirrose 16,7 17,6 15,7 14,4 10,2 10,2 13,6

Causas Externas de Mortalidade 29,7 31,9 23,1 24,5 19,0 21,9 18,3

Acidentes de Transporte 10,2 10,6 7,4 6,5 5,1 5,1 5,6

Acidentes de Veículos a Motor 10,2 10,2 6,9 6,0 5,1 5,1 5,6

Lesões Autoprovocadas Intencionalmente (Suicídios) 4,6 7,9 4,2 4,6 1,4 2,8 2,3
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Mulheres 

 

 

2001-2003 2002-2004 2003-2005 2004-2006 2005-2007 2006-2008 2007-2009

Todas as Causas 151,9 144,3 139,2 139,2 138,8 135,0 135,9

Sintomas, Sinais e Achados Anormais Não Classificados 10,9 3,6 10,0 13,1 15,9 14,1 12,8

Algumas Doenças Infecciosas e Parasitárias 4,1 4,5 5,9 10,0 11,8 11,8 9,6

Tuberculose 0,0 0,0 0,5 0,9 0,9 0,5 0,0

VIH / sida 3,6 4,1 5,0 5,4 6,3 6,4 6,4

Tumores Malignos 61,8 64,5 63,0 61,7 58,5 55,5 57,9

Tumor Maligno do Lábio, Cavidade Oral e Faringe 0,5 0,5 0,5 0,9 0,9 1,4 0,5

Tumor Maligno do Aparelho Digestivo e Peritoneu 13,6 19,5 19,0 19,9 19,0 20,0 17,8

Tumor Maligno do Esôfago 0,5 0,5 0,5 0,5 0,9 0,5 0,5

Tumor Maligno do Estômago 7,3 6,4 7,3 8,6 7,7 7,7 4,6

Tumor Maligno do Cólon e Recto 5,0 6,4 6,8 7,3 6,8 7,7 7,8

Tumor Maligno do Pâncreas 1,8 1,8 1,8 1,8 2,3 1,8 2,7

Tumor Maligno do Aparelho Respiratório 4,1 7,3 8,6 9,5 7,3 5,9 6,8

Tumor Maligno da Traqueia, Brônquios e Pulmão 5,0 7,3 8,6 9,5 7,3 5,9 6,8

Tumor Maligno dos Ossos, Pele e Mama 11,8 15,9 13,1 10,4 9,1 7,3 11,4

Tumor Maligno da Mama (Feminina) 15,5 14,5 12,2 10,0 9,1 6,8 10,0

Tumor Maligno dos Órgãos Geniturinários 5,9 10,4 12,2 10,9 9,5 8,6 10,5

Tumor Maligno do Colo do Útero 1,4 1,8 3,2 3,2 2,3 2,3 2,7

Tumor Maligno da Bexiga 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5

Tumor Maligno de Outras Localizações e de Localizações não Esp. 3,6 5,0 5,0 5,9 5,9 6,4 5,9

Tumor Maligno do Tecido Linfático e Orgão Hematopoéticos 4,5 4,5 2,7 2,3 5,0 4,5 4,1

Doenças Endócrinas, Nutricionais e Metabólicas 9,5 8,6 6,3 5,0 4,1 6,8 6,4

Diabetes Mellitus 7,7 6,8 5,4 4,1 2,7 4,1 3,6

Doenças do Aparelho Circulatório 26,4 25,9 20,4 15,9 15,9 16,4 15,5

Doença Isquémica do Coração 8,6 10,0 7,7 5,4 3,6 3,6 2,3

Doenças Cerebrovasculares 13,2 13,2 8,6 7,3 7,3 8,2 7,3

Doenças do Aparelho Respiratório 4,1 4,1 2,3 4,1 4,5 5,0 5,9

Pneumonia 0,9 1,8 1,4 2,3 1,4 1,4 1,4

Bronquite Crónica, Bronquite não Específicada , Enfisema e Asma 0,9 0,9 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0

Doenças do Aparelho Digestivo 7,3 6,8 8,6 11,3 11,3 9,5 8,7

Doença Crónica do Fígado e Cirrose 5,0 4,1 4,1 5,4 5,9 5,5 5,9

Causas Externas de Mortalidade 11,8 12,3 8,2 7,3 4,5 5,5 5,5

Acidentes de Transporte 3,6 4,1 3,2 1,8 0,9 0,5 0,9

Acidentes de Veículos a Motor 3,2 3,2 2,7 1,4 0,9 0,5 0,9

Lesões Autoprovocadas Intencionalmente (Suicídios) 3,6 4,1 2,3 2,3 0,9 2,3 2,3
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ANEXO 2: Mortalidade proporcional na ULS de Matosinhos  

 

 
Mortalidade proporcional por fases do ciclo de vida, no triénio 2007-2009. 

 
 
 

Mortalidade proporcional por grandes grupos de causas de morte, na ULS de Matosinhos, quinquénio 2005-

2009 
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ANEXO 3: Evolução das taxas de mortalidade padronizadas (TMP) antes dos 65 anos, na ULS de 

Matosinhos, por triénios, 2001- 2009  

 
Ambos os sexos 

 
 
Sexo masculino 

 
 

2001-2003 2002-2004 2003-2005 2004-2006 2005-2007 2006-2008 2007-2009

Todas as Causas 222,6 211,8 207,7 209,6 206,3 197,0 199,5

Sintomas, Sinais e Achados Anormais Não Classificados 17,9 7,0 19,7 24,9 34,4 29,1 30,0

Algumas Doenças Infecciosas e Parasitárias 23,7 20,3 18,1 20,2 19,0 15,8 15,2

Tuberculose 1,9 1,6 0,8 1,4 1,4 1,2 0,6

VIH / sida 18,2 16,6 14,2 14,4 11,8 10,3 10,7

Tumores Malignos 72,8 77,1 80,9 82,8 79,3 79,0 80,4

Tumor Maligno do Lábio, Cavidade Oral e Faringe 3,4 3,6 3,9 4,0 4,8 5,1 4,8

Tumor Maligno do Aparelho Digestivo e Peritoneu 29,5 26,8 27,1 25,6

Tumor Maligno do Esôfago 3,1 3,3 3,9 3,2 3,7 2,9 3,4

Tumor Maligno do Estômago 9,1 9,4 10,2 11,1 10,0 9,6 7,6

Tumor Maligno do Cólon e Recto 6,3 7,3 8,1 8,3 6,7 7,4 6,3

Tumor Maligno do Pâncreas 2,2 2,7 2,5 3,1 2,1 2,7 4,0

Tumor Maligno do Aparelho Respiratório 20,8 20,5 20,4 22,5

Tumor Maligno da Traqueia, Brônquios e Pulmão 15,8 16,4 17,3 17,8 17,0 18,5 20,5

Tumor Maligno dos Ossos, Pele e Mama 5,9 5,1 3,8 5,9

Tumor Maligno dos Órgãos Geniturinários 8,1 6,5 7,1 8,5

Tumor Maligno da Bexiga 0,6 1,0 0,6 1,4 1,0 1,2 1,5

Tumor Maligno de Outras Localizações e de Localizações não Esp. 7,4 8,3 7,7 7,2

Tumor Maligno do Tecido Linfático e Orgão Hematopoéticos 7,2 6,8 5,0 5,1 5,4 6,3 5,0

Doenças Endócrinas, Nutricionais e Metabólicas 8,5 7,0 5,2 5,4 5,7 5,7 5,1

Diabetes Mellitus 7,4 6,0 4,8 4,7 4,5 4,0 3,8

Doenças do Aparelho Circulatório 38,5 36,6 27,7 22,6 20,6 22,0 22,1

Doença Isquémica do Coração 15,5 14,8 12,2 8,7 5,9 6,3 6,8

Doenças Cerebrovasculares 15,8 14,3 8,6 7,4 9,4 9,5 8,6

Doenças do Aparelho Respiratório 9,4 8,8 7,8 7,7 7,9 7,0 8,3

Pneumonia 3,8 3,1 1,8 2,1 1,9 2,4 2,6

Bronquite Crónica, Bronquite não Específicada , Enfisema e Asma 0,6 0,6 0,2 0,4

Doenças do Aparelho Digestivo 15,2 16,5 16,4 16,3 13,8 12,2 13,3

Doença Crónica do Fígado e Cirrose 9,8 9,6 8,7 8,6 6,9 6,6 8,1

Causas Externas de Mortalidade 19,0 20,4 14,8 15,3 11,4 12,6 10,8

Acidentes de Transporte 6,3 6,8 5,0 3,9 2,9 2,6 3,1

Acidentes de Veículos a Motor 3,5 2,9 2,6 3,1

Lesões Autoprovocadas Intencionalmente (Suicídios) 3,7 5,4 2,9 3,2 1,0 2,2 2,0

2001-2003 2002-2004 2003-2005 2004-2006 2005-2007 2006-2008 2007-2009

Todas as Causas 305,9 292,0 292,2 299,7 296,1 282,6 290,9

Sintomas, Sinais e Achados Anormais Não Classificados 26,1 11,0 30,8 39,1 56,3 47,2 50,3

Algumas Doenças Infecciosas e Parasitárias 44,6 37,3 31,4 31,7 27,6 21,4 22,5

Tuberculose 3,8 3,4 1,3 2,0 2,0 2,0 1,2

VIH / sida 33,8 30,1 24,6 24,6 18,5 15,3 16,2

Tumores Malignos 90,3 96,8 108,0 114,8 111,2 114,5 116,4

Tumor Maligno do Lábio, Cavidade Oral e Faringe 6,6 7,0 7,6 7,5 9,0 9,4 9,7

Tumor Maligno do Aparelho Digestivo e Peritoneu 42,7 38,4 38,6 38,0

Tumor Maligno do Esôfago 5,6 6,4 7,6 6,1 6,9 5,6 6,7

Tumor Maligno do Estômago 11,8 13,2 14,2 15,0 13,7 13,1 11,8

Tumor Maligno do Cólon e Recto 8,1 8,8 10,4 10,6 7,8 8,4 6,3

Tumor Maligno do Pâncreas 1,8 3,7 3,5 4,6 2,4 4,0 5,9

Tumor Maligno do Aparelho Respiratório 34,5 35,9 37,2 41,0

Tumor Maligno da Traqueia, Brônquios e Pulmão 27,7 26,8 27,7 28,2 28,7 33,3 36,7

Tumor Maligno dos Ossos, Pele e Mama 2,6 2,4 1,6 2,2

Tumor Maligno dos Órgãos Geniturinários 6,8 5,0 7,3 8,7

Tumor Maligno da Próstata 0,9 2,3 2,3 2,2 0,8 2,0 3,5

Tumor Maligno da Bexiga 1,3 2,2 1,2 2,9 2,0 2,4 2,8

Tumor Maligno de Outras Localizações e de Localizações não Esp. 9,8 11,8 10,3 9,8

Tumor Maligno do Tecido Linfático e Orgão Hematopoéticos 8,5 9,3 7,9 8,4 6,3 8,5 6,4

Doenças Endócrinas, Nutricionais e Metabólicas 8,1 6,1 4,8 6,5 8,0 5,8 5,1

Diabetes Mellitus 7,7 5,7 4,8 5,9 6,9 4,7 4,7

Doenças do Aparelho Circulatório 53,3 50,3 37,7 31,9 28,4 31,2 32,6

Doença Isquémica do Coração 23,4 20,9 17,9 13,0 9,0 9,9 12,1

Doenças Cerebrovasculares 19,5 16,6 9,6 8,5 12,8 12,5 11,5

Doenças do Aparelho Respiratório 15,4 14,3 14,0 11,9 11,9 9,6 11,8

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

Bronquite Crónica, Bronquite não Específicada , Enfisema e Asma 0,8 1,2 0,4 0,8

Doenças do Aparelho Digestivo 24,6 27,5 25,8 23,3 18,4 17,0 20,1

Doença Crónica do Fígado e Cirrose 15,6 16,1 14,2 12,9 9,0 8,9 11,7

Causas Externas de Mortalidade 27,4 29,5 21,6 23,5 18,6 20,4 16,7

Acidentes de Transporte 9,4 10,0 7,0 6,2 4,9 4,8 5,5

Acidentes de Veículos a Motor 5,8 4,9 4,8 5,5

Lesões Autoprovocadas Intencionalmente (Suicídios) 4,2 7,2 3,8 4,2 1,3 2,5 2,1
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Sexo feminino 

 
 
Interpretação: 

 

  A TMP é inferior com significância estatística 

  A TMP é inferior mas não estatisticamente significativa 

  A TMP é superior mas não estatisticamente significativa 

  A TMP é superior com significância estatística 

2001-2003 2002-2004 2003-2005 2004-2006 2005-2007 2006-2008 2007-2009

Todas as Causas 143,9 136,3 128,0 124,9 122,1 117,3 114,7

Sintomas, Sinais e Achados Anormais Não Classificados 10,1 3,2 8,9 11,3 13,5 12,1 11,0

Algumas Doenças Infecciosas e Parasitárias 3,6 4,0 5,4 9,3 11,0 10,6 8,3

Tuberculose 0,0 0,0 0,4 0,8 0,8 0,4 0,0

VIH / sida 3,2 3,6 4,3 4,7 5,5 5,6 5,6

Tumores Malignos 56,4 58,9 55,6 53,0 49,6 46,1 47,2

Tumor Maligno do Lábio, Cavidade Oral e Faringe 0,4 0,4 0,4 0,8 0,8 1,1 0,4

Tumor Maligno do Aparelho Digestivo e Peritoneu 17,2 16,0 16,5 14,3

Tumor Maligno do Esôfago 0,8 0,4 0,4 0,4 0,8 0,4 0,4

Tumor Maligno do Estômago 6,6 5,8 6,4 7,4 6,5 6,4 3,7

Tumor Maligno do Cólon e Recto 4,6 5,8 6,0 6,2 5,7 6,3 6,2

Tumor Maligno do Pâncreas 2,5 1,7 1,6 1,6 1,9 1,5 2,2

Tumor Maligno do Aparelho Respiratório 8,1 6,1 4,9 5,6

Tumor Maligno da Traqueia, Brônquios e Pulmão 4,8 6,7 7,6 8,1 6,1 4,9 5,6

Tumor Maligno dos Ossos, Pele e Mama 9,0 7,5 5,9 9,2

Tumor Maligno da Mama (Feminina) 14,0 13,1 10,7 8,5 7,5 5,5 8,1

Tumor Maligno dos Órgãos Geniturinários 9,4 7,9 7,0 8,4

Tumor Maligno do Colo do Útero 1,2 1,6 2,7 2,7 1,9 1,8 2,2

Tumor Maligno da Bexiga 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4

Tumor Maligno de Outras Localizações e de Localizações não Esp. 5,1 5,0 5,3 4,8

Tumor Maligno do Tecido Linfático e Orgão Hematopoéticos 6,0 4,4 2,4 2,0 4,7 4,4 3,9

Doenças Endócrinas, Nutricionais e Metabólicas 8,8 7,9 5,7 4,4 3,5 5,6 5,2

Diabetes Mellitus 7,2 6,3 4,9 3,6 2,3 3,4 2,9

Doenças do Aparelho Circulatório 24,7 23,8 18,2 13,8 13,5 13,6 12,5

Doença Isquémica do Coração 8,0 9,1 6,9 4,7 3,0 3,0 1,9

Doenças Cerebrovasculares 12,4 12,2 7,7 6,4 6,2 6,8 5,8

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

Pneumonia 0,8 1,6 1,2 2,2 1,5 1,4 1,1

Bronquite Crónica, Bronquite não Específicada , Enfisema e Asma 0,4 0,0 0,0 0,0

Doenças do Aparelho Digestivo 6,5 6,1 7,7 9,7 9,4 7,8 7,1

Doença Crónica do Fígado e Cirrose 4,4 3,6 3,6 4,6 4,9 4,5 4,8

Causas Externas de Mortalidade 10,7 11,6 8,3 7,3 4,4 5,0 5,1

Acidentes de Transporte 3,3 3,7 3,2 1,8 1,0 0,4 0,8

Acidentes de Veículos a Motor 1,4 1,0 0,4 0,8

Lesões Autoprovocadas Intencionalmente (Suicídios) 3,3 3,8 2,1 2,2 0,8 1,8 1,9
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ANEXO 4: Taxas de mortalidade padronizada antes dos 65 anos, por grandes grupos de causas de morte, na ULS de Matosinhos e Projecção (Valores para 2010-2016 

estimados por regressão exponencial) 
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