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1. INTRODUÇÃO 

 

O Plano Nacional de Saúde (PNS) 2012-2016 constituiu um elemento basilar das políticas 

de saúde em Portugal tendo traçado o rumo estratégico para a intervenção no quadro do 

Sistema de Saúde. Dando cumprimento ao disposto nas Grandes Opções do Plano para 2015, 

bem como às recomendações do relatório da Organização do Mundial de Saúde-Euro sobre 

a implementação do PNS, considerou-se adequado desenvolver uma revisão da execução do 

Plano, estendendo-o a 2020. Os seus grandes desígnios para 2020 são a “redução para 

menos de 20% da taxa de mortalidade prematura (abaixo dos 70 anos), aumento em 

30% da esperança de vida saudável aos 65 anos de idade, e ainda a redução dos fatores 

de risco relacionados com as Doenças não Transmissíveis, nomeadamente o consumo e 

exposição ao fumo do tabaco e a obesidade infantil”, tendo presentes os quatro eixos 

estratégicos do PNS: Cidadania em Saúde, Equidade e Acesso Adequado aos Cuidados 

de Saúde, Qualidade na Saúde e Políticas Saudáveis. 

A elaboração do Plano Local de Saúde do Agrupamento de Centros de Saúde Tâmega 

III Vale do Sousa Norte (PLS) seguiu as mesmas linhas orientadoras do Plano Nacional e 

de Saúde ou seja, resultou da revisão e extensão do PLS do ACeS 2011-2016 até 2020 e 

alicerçou-se nas prioridades e orientações estratégicas nele definidas.  

O PLS aplica-se aos “Cinco Problemas de Saúde do ACeS considerados Prioritários”, 

no sentido de os minimizar. É um documento estratégico, orientador do planeamento em 

saúde e um instrumento de gestão que visa apoiar a tomada de decisão do Diretor Executivo, 

Conselho Clínico, Coordenadores das Unidades Funcionais e de gestores de programas e 

projetos. É simultaneamente um instrumento de mudança (ao definir o que será desejável 

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

de comunicação interna e externa sobre o estado de saúde da população e um compromisso 

social. 
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De acordo com a OMS as Doenças Crónicas não Transmissíveis como a Diabetes, as 

Doenças Cérebro-cardiovasculares, o Cancro e as Doenças Respiratórias Crónicas entre 

outras, registam aumentos persistentes de incidência e prevalência.  

A intervenção eficiente nos Problemas de Saúde faz apelo à atuação sobre os seus 

determinantes, enquanto fatores que influenciam a saúde positivamente (fatores de proteção) 

ou negativamente (fatores de risco) e que individualmente ou em associação, alteraram a 

probabilidade de ocorrência de doença ou morte (evitável ou prematura).  

Os determinantes da saúde podem ser agrupados nas seguintes categorias: fixos ou 

biológicos (idade, sexo, fatores genéticos), sociais e económicos (pobreza, emprego, posição 

socioeconómica, exclusão social), ambientais (habitat, qualidade do ar, qualidade da água, 

ambiente social), estilos de vida (alimentação, atividade física, tabagismo, álcool, 

comportamento sexual), acesso aos serviços (educação, saúde, serviços sociais, transportes, 

lazer). Os mesmos determinantes normalmente influenciam um conjunto de problemas de 

saúde, enquanto os problemas de saúde individuais são, tipicamente, o produto de vários 

determinantes. 

Estima-se que 70% dos determinantes da saúde estejam fora do sector da saúde. Os 

fatores socioeconómicos são os principais determinantes da saúde (gradiente social em 

saúde), sendo o baixo rendimento e a taxa de desemprego, os de maior peso negativo. De 

entre os determinantes da saúde positivos, os estilos de vida saudáveis ocupam um lugar de 

relevo pela aparente facilidade que apresentam na obtenção de mais ganhos em saúde.  

Em Portugal, em 2010, a “Declaração para uma Vida Melhor” enumerou seis 

prioridades inadiáveis na perspetiva da prevenção e controlo das Doenças Crónicas 

nomeadamente o acesso aos serviços, a literacia, a alimentação saudável, o exercício 

físico, bem como a redução do tabagismo e do consumo de álcool. 

 A implementação eficiente do Plano Local de Saúde (PLS) implica o envolvimento e 

responsabilidade conjunta e partilhada do sistema de saúde e dos recursos comunitários para 

conseguir em áreas e prazos previamente definidos os melhores níveis de saúde, utilizando 

do modo mais racional e eficiente os recursos disponíveis.  

Lembrando o texto da OMS, “Saúde para Todos no Ano 2000”, dar mais anos à vida e 

mais vida aos anos exige um esforço global, partilhado por diferentes setores e vários atores 
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da sociedade (começando pelo “cidadão comum”), abrangendo diferentes áreas políticas de 

intervenção.  

De referir ainda que o PLS se encontra alinhado com os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável definidos pela UNESCO, que Portugal pretende alcançar no âmbito da 

implementação da Agenda 2030. 

O Decreto-Lei nº81/2009 de 02 de Abril, alterado pelo DL nº137/2013, de 7 de outubro, 

estabelece as regras e princípios de organização e funções dos serviços de natureza operativa 

de Saúde Pública do Agrupamento de Centros de Saúde (ACeS). A alínea f) do artigo 3º 

deste último diploma legal atribui às Unidade de Saúde Pública (USP) responsabilidade na 

planificação das ações e atividades necessárias para a manutenção da saúde das populações, 

onde se enquadra a coordenação técnica deste PLS. 

2. METODOLOGIA 

A extensão do PLS 2011-2016 a 2020, ao basear-se nos Termos de Referência para os 

Planos Locais de Saúda da População, consensualizados em 2011 entre o Departamento 

de Saúde Pública (DSP) e as Unidades de Saúde Pública (USP) e Unidades Locais de Saúde 

da Administração Regional de Saúde (ARS) Norte e aplicados na construção e avaliação dos 

PLS, utiliza a metodologia do Planeamento em Saúde.  

A extensão do PLS a 2020 tem por base o Diagnóstico de Saúde do ACeS que contem a 

caracterização da população alvo (demográfica, social, económica, mortalidade, 

morbilidade…), a descrição quantitativa dos problemas de saúde e a identificação dos 

recursos da comunidade. À identificação dos principais Problemas de Saúde segue-se a 

seleção dos problemas prioritários a serem serão alvo do PLS, a definição das necessidades 

de saúde e a identificação dos seus determinantes (fatores de proteção e de risco identificados 

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

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

através do recurso a quadros de referência (ou benchmarks). Por fim selecionam-se as 

estratégias, fixam-se os objetivos (quantitativos), que permitirão no futuro verificar se foi 

conseguida a mudança desejada, definem-se os indicadores de monitorização e avaliação e 

propõem-se recomendações para a operacionalização. 
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No sentido de melhorar a participação e o compromisso dos principais atores envolvidos 

neste processo procedeu-se à apresentação do Diagnóstico de Saúde ao Diretor Executivo, 

ao Conselho Clínico e de Saúde, aos Coordenadores das Unidades Funcionais do ACeS, aos 

Vereadores da Saúde das Autarquias abrangidas pelo ACeS e aos Conselhos Locais de Acão 

Social (CLAS). Embora se perspetivasse dar continuidade até 2020 ao PLS 2011-2016 foi-

lhes solicitada a identificação dos Principais Problemas de Saúde com base em critérios de 

Magnitude, Transcendência e Vulnerabilidade. Deste modo, além das Doenças 

Cerebrovasculares, do Tumor Maligno da Laringe, Traqueia, Brônquios e Pulmões e 

do Tumor Maligno da Mama, foram incluídas no presente PLS as Perturbações 

Depressivas e a Diabetes Mellitus e excluíram-se as Doenças Crónicas do Fígado e Cirrose.  

2.1. Reformulação do Plano Local de Saúde 2011-2016 

De acordo com as orientações da Direção Geral da Saúde aplicadas no Plano Nacional de 

Saúde: Revisão e Extensão a 2020, o ACeS dará continuidade até essa data ao PLS 2011-

2016 quanto aos seguintes Problemas de Saúde: Doenças Cerebrovasculares, Tumores 

Malignos da Laringe, Traqueia, Brônquios e Pulmões e Tumor Maligno da Mama Feminina.  

Quanto ao Problema de Saúde, Doenças Crónicas do Fígado e Cirrose, foi decidida a sua 

substituição pela Diabetes Mellitus. Esta tomada de decisão fundamentou-se na maior 

magnitude da Diabetes Mellitus medida pela taxa de mortalidade e proporção de 

diagnósticos ativos efetuados no ACeS bem como, por ser ela própria um fator de risco para 

as Doenças Cerebrovasculares. Por outro lado, é sabido que a Diabetes Mellitus apresenta 

fatores de risco que são comuns às Doenças Cerebrovasculares e ao Tumor Maligno da 

Mama. Salienta-se que esta doença foi um dos problemas de saúde selecionados pelos 

Coordenadores das Unidades Funcionais do ACeS e que a mudança efetuada foi articulada 

com o Conselho Clínico e Diretor Executivo.  

Tendo em conta a magnitude das Perturbações Depressivas na população do ACeS, a elevada 

transcendência social e económica e a vulnerabilidade desta patologia à prevenção primária 

e secundária consideramos importante a sua inclusão na Extensão a 2020 do PLS do ACeS. 

Considerou-se ainda a necessidade de quantificar os objetivos de impacto dirigidos aos 

principais problemas de saúde, com base nos valores da mortalidade em idade inferior 
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a 75 anos, em vez da idade inferior a 65 anos utilizada no PLS 2011-2016. Esta opção deveu-

se aos seguintes fatores:  

 O aumento da esperança de vida levou a aumentar o valor da idade abaixo do qual se 

considera existir morte prematura; 

 Menor probabilidade de erro atribuído à utilização de pequenos números ao 

considerar-se uma amplitude etária maior; 

 Disponibilidade na utilização da ferramenta “Carga de Mortalidade” elaborada pelo 

Departamento de Saúde Pública da ARS Norte I.P. que dá acesso a dados de 

mortalidade (para todas as idades e menores de 75 anos) referentes aos diferentes 

ACeS da ARS Norte, à ARS Norte como um todo e ao Continente; 

 Os problemas de saúde que são alvo deste plano são transversais às faixas etárias 

citadas. 

Além das prioridades e orientações estratégicas definidas no “Plano Nacional de Saúde: 

Revisão e Extensão a 2020” este PLS segue as linhas orientadoras definidas no Plano 

Regional de Saúde do Norte 2014-2016.  

Consideraram-se ainda como fontes de informação de referência as produzidas pelo 

Departamento de Saúde Pública da ARS Norte (Carga de Mortalidade, Perfil de Saúde, 

Morbilidade Hospitalar e Morbilidade nos CSP), pelo Instituto Nacional de Estatística 

(INE), as disponibilizadas pelo Sistema de Informação da ARS (SIARS) e os estudos 

sobre Mortalidade Evitável, já que a sua análise permite a identificação de áreas problema 

que traduzem a necessidade de maior investimento nos cuidados médicos ou na promoção 

da saúde, com vista à obtenção de ganhos em saúde.  

Atendeu-se também ao estudo da Carga Global de Doença publicado pela ARS Norte em 

abril de 2011 que visava quantificar a carga de mortalidade prematura e de incapacidade 

para as principais doenças ou grupos de doenças, usando como medida resumo da saúde da 

população o DALY (combina as estimativas dos anos de vida perdidos por morte prematura 

e dos anos de vida perdidos por doença e/ou incapacidade), revelando novas necessidades e 

problemas de saúde. 

Na elaboração deste documento estarão ainda presentes as orientações estratégicas contidas 

no Programa Nacional de Prevenção e Controlo das Doenças Cardiovasculares (2006), 
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Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável (2017), Processo Assistencial 

Integrado da Diabetes Mellitus tipo 2 (2013), Processo Assistencial Integrado do Risco 

Vascular no Adulto (2014), Processo Assistencial Integrado da Pré-obesidade no Adulto 

(2015). 

Foi também considerada de valor para a elaboração deste PLS a Resenha dos Planos de 

Saúde Regionais e Locais publicada pela Direção Geral da Saúde (DGS) em 2016. 
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3. DIAGNÓSTICO DE SAÚDE DA POPULAÇÃO DO ACES  

 

3.1. Caracterização do ACeS: Área de Abrangência e Estrutura 

Organizacional 

O Agrupamento de Centros de Saúde Tâmega III – Vale do Sousa Norte, doravante 

designado ACeS Vale do Sousa Norte ou ACeS, faz parte da Região de Saúde do Norte e 

localiza-se na Região Norte, no distrito do Porto (1). A sua área geodemográfica de atuação 

estende-se por 282,2 Km2 e abrange os municípios de Felgueiras, Lousada e Paços de 

Ferreira. Estes municípios são constituídos por 51 freguesias e integram a NUT II Norte. O 

ACeS integra os Centros de Saúde de Felgueiras, Lousada e Paços de Ferreira. 

São órgãos do ACeS o Diretor Executivo, o Conselho Executivo, o Conselho Clínico e de 

Saúde e o Conselho da Comunidade. Compõem o ACeS diferentes unidades funcionais 

multidisciplinares: 11 Unidades de Saúde Familiares (USF), 5 Unidades de Cuidados de 

Saúde Personalizados (UCSP) e 3 Unidades de Cuidados na Comunidade (UCC), a Unidade 

de Saúde Pública (USP) e a Unidade de Recursos Assistenciais Partilhados (URAP). O 

ACeS dispõe ainda de outras unidades e serviços complementares à sua atividade: 1 Centro 

de Diagnóstico Pneumológico (CDP), 1 Serviço de Atendimento a Situações de Urgência 

(SASU), 1 Equipa Coordenadora Local da Rede Nacional de Cuidados Continuados 

Integrados (ECL), 3 Equipas Domiciliárias de Cuidados Continuados (ECCI), 1 Equipa 

Local de Intervenção (ELI) do Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância, a 

Unidade de Apoio à Gestão (UAG) e o Gabinete do Cidadão.  

 

(1) A Região Norte inclui, além dos municípios integrados na ARS Norte (Região de Saúde do Norte), o município 

de Vila Nova de Foz Côa com 6 673 habitantes em 2016 (estimativa INE). A pequena diferença em termos 

populacionais entre a Região Norte e Região de Saúde do Norte leva muitas vezes a considerar estas duas áreas 

como sobreponíveis em termos estatísticos.  
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Em março de 2018 o número de utentes inscritos no ACeS era 159861 (193368 UP) dos 

quais 4631não possuíam médico de família e 8 não possuíam médico de família por opção 

do utente (dados recolhidos do SIARS). 

3.2. Caracterização da População - Quem Somos e Como Vivemos  

De acordo com o Censo de 2011, a população residente na área geodemográfica do ACeS 

era de 162 442 habitantes. As estimativas para o ano de 2016 (160 688 habitantes: 78 053 

homens e 82 635 mulheres), mostram uma diminuição da população residente (1,1%) 

acompanhando a tendência verificada no Continente e Região Norte. Tendo em conta a 

mesma estimativa, a população de Felgueiras representa 35,44% dos residentes no ACeS, 

seguida pela de Paços de Ferreira (35,37%) e Lousada (29,18%). 

Comparando as pirâmides etárias da população residente nos municípios que integram o 

ACeS referente ao Censo de 1991, com a da estimativa da população para 2015 conclui-se 

que houve um claro “envelhecimento do topo e da base da pirâmide” acompanhando a 

tendência verificada na Região Norte, ainda que a população do ACeS seja menos 

envelhecida (Gráfico 1). 

Gráfico 1: Pirâmide Etária do ACeS 

Fonte: Observatórios Regionais de Saúde (dados: INE, IP) 
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A Esperança de Vida à Nascença na área do ACeS (81,0 anos no triénio 2014-2016) tem 

aumentado em ambos os sexos mas ainda é inferior à da Região Norte (81,7 anos) e 

Continente (81,4 anos). 

À semelhança do que aconteceu na Região Norte e Continente verificou-se no ACeS, uma 

diminuição do número de nascimentos tendo-se esbatido a diferença entre os valores da 

Taxa de Natalidade nos três níveis. Nos anos de 2014, 2015 e 2016 verificou-se no ACeS 

um aumento desta taxa, para valores superiores aos da ARS Norte. Em 2016 a Taxa de 

Natalidade no ACeS foi das mais elevadas da ARS Norte (8,4/1000 habitantes) (Gráfico 2). 

Gráfico2: Taxa de Natalidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Observatórios Regionais de Saúde (dados: INE, IP) 
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aumento verificou-se em todos os municípios que constituem o ACeS no período de tempo 

referido, tendo registado valores superiores no município de Felgueiras. Este fenómeno é 

explicado pelo envelhecimento da população residente e pela diminuição da natalidade 

(Gráfico 3). 

 

Gráfico 3: Índice de Envelhecimento 

 

 

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

Os resultados dos Censos 2001 e 2011 relativamente à distribuição (%) da população 

empregada por setor de atividade económica na área do ACeS mostravam que o sector 

secundário de atividade empregava a maior proporção da população ativa (68,1 em 2001 e 

57,3 em 2011). A diminuição da importância do setor secundário entre os dois censos foi 

acompanhada do aumento na proporção de trabalhadores no sector terciário. Acresce que a 

atividade no sector primário é residual. 

O número de desempregados residentes na área do ACeS e inscritos no Instituto de 

Emprego e Formação Profissional (I.E.F.P.) diminuiu entre dezembro de 2013 e dezembro 

de 2016 nos homens e nas mulheres, confirmando uma tendência decrescente depois dos 

picos observados em 2013. Em dezembro de 2016 o número de desempregados/1 000 

habitantes inscritos no I.E.F.P. foi inferior ao da ARS Norte e Continente. 

As atividades de maior significado são as relacionadas com as indústrias do calçado 

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

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

vitivinicultura (Felgueiras e Lousada). 
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De acordo com os dados do INE para o ano de 2014 existiam na área geográfica do ACeS 

14 610 empresas, valor superior ao registado no ano de 2011 (variação positiva de 3,3%). 

Destas 92,1% correspondiam a empresas de pequena dimensão (com menos de 10 

trabalhadores) e 8 empresas com 250 ou mais trabalhadores. 

 Se bem que o ganho médio mensal dos trabalhadores por conta de outrem entre 2005 e 

2015 tenha aumentado, o seu valor foi sempre inferior ao verificado na Região Norte e 

Continente (Quadro 1). 

 

Quadro 1: Ganho médio mensal de trabalhadores por conta de outrem (euros) 

 
Local de 

Residência 
2005 2008 2011 2014 2015 

Continente 909,2 1.010,4 1.084,6 1.093,2 1.096,7 

Região Norte 785,2 877,3 949,1 967,2 975,0 

Felgueiras 587,2 650,9 701,9 736,0 763,5 

Lousada 570,1 645,9 688,8 708,4 714,8 

Paços de 

Ferreira 
553,1 640,7 705,9 745,2 753,7 

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

 

O nível de escolaridade é um dos elementos da tríade de fatores socioeconómicos 

relacionados com a perceção do estado de saúde dos indivíduos e, o mais importante 

na sua explicação (Bower 2009).  

Entre 2001 e 2011 o nível de escolaridade acompanhou a tendência de melhoria verificada 

na ARS Norte e Continente. Contudo, salienta-se o seguinte: 

 Em 2001, a Taxa de Abandono Escolar foi superior à da ARS Norte e do Continente 

nos três municípios. Em 2011 a taxa de abandono escolar no ACeS foi ligeiramente 

superior à da ARS Norte e do Continente, sendo o município de Paços de Ferreira o 

que registou maior taxa; 

 A Taxa de Analfabetismo foi inferior à da ARS Norte e do Continente em 2001 e 

2011, principalmente à custa do município de Paços de Ferreira. 

 A população sem “nenhum nível de escolaridade completo” foi superior à da ARS 
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Norte e Continente em 2001 e 2011; 

 A Taxa de Retenção e Desistência no 3º ciclo aumentou em todos os municípios do 

ACeS de 2010/2011 para 2013/2014, apresentando valores superiores aos verificados 

na ARS Norte e Continente. 

A proporção de pensionistas da Segurança Social (253,1 por 1000 habitantes com 15 ou 

mais anos em 2016) foi inferior à da ARS Norte (330,6) e à do Continente (344,6).  

A proporção de beneficiários do Rendimento Social de Inserção (RSI) (28,3 por 1000 

habitantes em 2016) foi inferior à da ARS Norte (36,2) e à do Continente (30,4).  

No ACeS 94% da população é servida por sistemas públicos de abastecimento de água, 

81% por sistemas de drenagem de águas residuais e 33% por estações de tratamento de 

águas residuais (Perfil Local de Saúde 2017). 

 

3.3. Análise da Mortalidade 

3.3.1. Mortalidade Proporcional 

O Plano Nacional de Saúde - Revisão e Extensão a 2020 tem como primeira meta a 

redução da mortalidade prematura antes dos 70 anos para menos de 20%. A proporção de 

óbitos (mortalidade proporcional) antes dos 70 anos no ACeS, no ano de 2015 foi de 27,6% 

para ambos os sexos (38,1% no sexo masculino e 15,4 % no sexo feminino), valor superior 

ao registado no Continente (20,9%) e na Região Norte (22,7%) e longe dos 20% propostos 

no Plano Nacional de Saúde. 

No triénio 2012-2014 no ACeS, ARS Norte e Continente (Quadros 2 e 3) a maior proporção 

de óbitos para todas as idades e ambos os sexos foi por Doenças do Aparelho Circulatório 

seguindo-se-lhes por ordem decrescente os Tumores Malignos e as Doenças do Aparelho 

Respiratório. Para idade inferior a 75 anos e ambos os sexos, os Tumores Malignos 

ocuparam o primeiro lugar na proporção de óbitos, seguindo-se-lhes as Doenças do Aparelho 

Circulatório. No mesmo triénio, para ambos os sexos, destacaram-se ainda os seguintes 

Grandes Grupos de causas de morte por grupo etário:  

 Causas Externas de mortalidade nos grupos etários 20-24 anos e 30-34 anos; 
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 Tumores Malignos nos grupos etários 35-39 anos e 65-69 anos; 

 Doenças do Aparelho Circulatório a partir do grupo etário 70-74 anos. 

 A partir do grupo etário 80-84 anos (inclusive), o valor da mortalidade 

proporcional por Doenças do Aparelho Respiratório foi superior à verificada nos 

Tumores Malignos. 

Quadro 2: Mortalidade Proporcional (%) por Grandes Grupos de Causas de Morte 

para todas as idades, idade inferior a 75 anos e idade inferior a 70 anos, ambos os sexos: 

triénio 2012-2014 

 

Proporção de óbitos 

todas as idades 

Proporção de óbitos 

<75 anos 

Proporção de óbitos 

<70 anos 

Contin

ente 

ARS 

Norte 
ACES 

Contin

ente 

ARS 

Norte 
ACES 

Contin

ente 

ARS 

Norte 
ACES 

Todas as 

causas de 

morte 

   30,5 32,5 37,5 10,5 23,9 28,9 

Algumas 

Doenças 

infeciosas e 

parasitárias                                                  

2,2 2,0 1,3 3,1 2,6 1,8 3,6 3,0 1,9 

Tumores 

Malignos 
24,4 25,0 22,0 39,9 40,7 35,0 41,3 42,0 37,2 

Doenças do 

Sangue 
0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,6 0,3 0,3 0,8 

Doenças 

endócrinas 
5,4 5,1 5,1 4,1 3,9 4,4 3,4 3,2 4,1 

D. Sistema 

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

Doenças do 

aparelho 

circulatório 

30,2 29,4 32,8 19,2 17,6 18,9 16,8 15,2 15,5 

Doenças do 

aparelho 

respiratório 

11,9 11,9 12,8 5,5 5,9 6,9 4,5 4,8 5,6 

Doenças do 

aparelho 

digestivo 

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

D. Sistema 

osteomuscula

r 

0,4 0,3 0,3 0,5 0,4 0,6 4,6 0,4 0,7 

Doença 

aparelho 

geniturinário 

2,7 2,5 1,9 1,2 1,0 0,9 0,9 0,8 0,7 

Afeções no 

período 

perinatal 

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

Causas 

externas 
4,0 3,9 4,6 7,5 7,0 8,6 9,0 8,2 10,2 

Fonte: Carga de mortalidade (ARS Norte - DSP) 
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Quadro 3: Mortalidade Proporcional no ACeS pelas principais Causas Especifica, 

todas as idades, idade inferior a 75 anos e idade inferior a 70 anos, ambos os sexos e 

sexos masculino e feminino: triénio 2012-2014 

Proporção de Óbitos por Causas 

Especificas (%) 

Todas as idades <75 anos <70 anos 

HM H M HM H M HM H M 

Doenças Cerebrovasculares 17,9 14,7 20,2 9,2 8,2 9,9 7,1 6,2 9,1 

Tumor Maligno laringe, traqueia, brônquios e 

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

Doenças Isquémicas do Coração 5,9 5,7 5,8 4,9 5,6 3,6 4,4 5,2 3,0 

Tumor Maligno do estômago 2,9 3,4 2,2 4,8 5,2 4,1 5,7 5,8 5,4 

Diabetes Mellitus 4,2 3,6 4,6 3,7 3,4 4,1 3,2 2,8 4,0 

Doenças crónicas do fígado (inclui cirrose) 1,6 2,3 0,7 3,3 3,8 2,2 3,8 4,5 2,3 

Suicídios e lesões autoprovocadas 

voluntariamente 
1,3 2,0 0,4 2,9 3,7 1,5 3,7 4,7 1,7 

Doenças crónicas das vias aéreas inferiores 4,0 4,6 3,1 2,4 3,4 0,5 1,8 2,3 0,7 

Outras Doenças cardíacas 6,2 4,2 7,9 2,3 2,1 2,7 1,7 1,5 2,0 

Tumor Maligno do tecido linfático e 

hematopoético 
1,7 1,5 1,7 2,2 1,9 2,9 2,2 1,8 3,0 

Tumor Maligno do Cólon 1,7 1,4 1,9 2,1 1,2 3,9 1,9 1,0 3,7 

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

Acidentes de transporte 0,9 1,4 0,4 1,9 2,2 1,2 2,1 2,7 1,0 

Lesões (ignora-se se foram acidentais ou 

intenc. infligidas) 
1,1 0,9 1,1 1,5 1,3 1,7 0,5 1,5 2,0 

TM da junção rectossigmoideia, recto, ânus e 

canal anal 
1,0 1,2 0,7 1,4 1,6 1,0 1,7 1,8 1,3 

Tumor Maligno do pâncreas 0,9 0,8 0,9 1,2 0,9 1,7 1,1 1,2 1,0 

Tumor Maligno do fígado e vias biliares 

intra-hepáticas 
0,7 0,9 0,4 0,9 1,2 0,2 0,6 0,8 0 

Doenças do rim e ureter 1,2 1,1 1,2 0,5 0,4 0,7 0,4 0,3 0,7 

Tumor Maligno da Mama feminina   2,8   8,5   11,4 

Fonte: Carga de mortalidade (ARS Norte - DSP) 

 

3.3.2. Mortalidade Infantil  

No triénio 2014-2016 a Taxa de Mortalidade Infantil foi de 3,4 óbitos infantis por 1000 

nados vivos e resultou sobretudo da componente neonatal. Este valor foi superior ao 

verificado na ARS Norte (2,9/1000) e Continente (3,0/1000). No ACeS a Taxa de 
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Mortalidade Infantil tem apresentado tendência oscilatória, devendo a apreciação do seu 

valor ter em conta o facto de se estar perante pequenos números (Gráfico 4).  

Gráfico 4: Taxa de Mortalidade Infantil 

 

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

 

3.3.3. Taxas de Mortalidade Brutas e Padronizadas para todas as idades, 

por Grandes Grupos e por Causas Específicas: triénios 2010-2012, 2011-

2013 e 2012-2014  

 

Da análise da Taxa Bruta de Mortalidade (TBM) por Grandes Grupos de causas de morte e 

para ambos os sexos ao longo destes triénios, constata-se que as Doenças do Aparelho 

Circulatório, seguidas pelos Tumores Malignos, pelas Doenças do Aparelho Respiratório e 

pelas Causas Externas foram os mais importantes. As Taxas de Mortalidade Padronizadas 

(TMP) por Doenças do Aparelho Circulatório e Doenças do Aparelho Respiratório nos três 

triénios e as Causas externas no triénio 2010-2012 foram superiores às da ARS Norte, com 

significância estatística. As TMP por Tumores Malignos foram inferiores às da ARS Norte 

com significância estatística (Quadro 4). 
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Quadro 4. Taxas de Mortalidade Brutas e Padronizadas (/100 000 habitantes) no ACeS 

por Grandes Grupos para todas as idades e ambos os sexos: triénios 2010-2012, 2011-

2013 e 2012-2014 

TM por Grandes Grupos 

Todas as idades e ambos os sexos 

2010-2012 2011-2013 2012-2014 

TBM TMP TBM TMP TBM TMP 

Tumores Malignos 144,5 222,5 141,0 212,8 140,6 208,7 

Doenças do aparelho circulatório 192,2 389,9 202,2 399,2 210,1 406,8 

Doenças do aparelho respiratório 80,4 166,0 80,1 159,3 82,2 160,4 

Causas externas 32,9 42,6 28,9 38,2 29,4 38,5 

Fonte: Carga de mortalidade (ARS Norte - DSP) 

Legenda: 

 

 Valor superior ao da ARS Norte, com significância estatística 

 Valor inferior ao da ARS Norte, com significância estatística 

 Não existe evidência estatística para afirmar que o valor é diferente do valor da ARS Norte 

As causas específicas de mortalidade (para todas as idades) com maior TBM foram as 

seguintes: 

 Ambos os sexos: Doenças Cerebrovasculares, Outras Doenças Cardíacas, as 

Doenças Isquémicas do Coração e a Pneumonia, a Diabetes Mellitus, os Tumores 

Malignos da Laringe, Traqueia, Brônquios e Pulmões, Doenças Crónicas das Vias 

Aéreas Inferiores e o Tumor Maligno do Estômago; 

 Sexo masculino: Doenças Cerebrovasculares, Tumores Malignos da Laringe, 

Traqueia, Brônquios e Pulmões, Doenças Isquémicas do Coração, Pneumonia, 

Doenças Crónicas das Vias Aéreas Inferiores, Outras Doenças Cardíacas, Diabetes 

Mellitus e Tumor Maligno do Estômago; 

 Sexo feminino: Doenças Cerebrovasculares, Outras Doenças Cardíacas, a 

Pneumonia, as Doenças Isquémicas do Coração, a Diabetes Mellitus, as Doenças 

Crónicas das Vias Aéreas Inferiores, Tumor Maligno da Mama e Tumor Maligno do 

Estômago. 

 As TMP por Doenças Cerebrovasculares, Pneumonia e Doenças Crónicas das Vias Aéreas 

Inferiores foram superiores às da ARS Norte com significância estatística nos três triénios, 

para ambos os sexos e sexo feminino. Os valores das TMP por Suicídios foram superiores 
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aos da ARS Norte com significância estatística nos triénios 2010-2012 e 2011-2013 para 

ambos os sexos e sexo masculino. De referir ainda a TMP por Tumores Malignos da Laringe, 

Traqueia, Brônquios e Pulmões cujos valores foram inferiores aos da ARS Norte com 

significância estatística nos triénios 2011-2013 e 2012-2014 (Quadro 5). 

Quadro 5. Taxas de Mortalidade Brutas e Padronizadas (/100 000 habitantes) no ACeS 

por Causas Específicas, para todas as idades e ambos os sexos: Triénios 2010-2012, 

2011-2013 e 2012-2014  

TM por Causas Especificas 

 Todas as idades e ambos os sexos 

2010-2012 2011-2013 2012-2014 

TBM TMP TBM TMP TBM TMP 

Doenças Cerebrovasculares 107,1 221,0 114,4 227,7 111,4 215,9 

Outras Doenças cardíacas 33,3 71,2 36,1 75,1 38,4 79,6 

Doenças Isquémicas do Coração 31,0 55,3 30,0 54,2 36,8 66,8 

Pneumonia 31,5 66,8 32,8 68,1 32,7 66,4 

Doenças crónicas das vias aéreas 

inferiores 
22,0 45,0 20,5 40,3 24,7 47,0 

Diabetes Mellitus 26,3 50,2 26,9 49,1 26,1 46,1 

Tumor Maligno laringe, traqueia, 

brônquios e pulmões 
26,5 39,5 23,2 34,3 24,1 34,6 

Tumor Maligno do estômago 24,5 35,6 22,4 32,5 17,9 24,1 

Tumor Maligno do Cólon 12,3 22,9 11,5 19,9 10,5 17,1 

Tumor Maligno do tecido linfático e 

hematopoético 
11,5 18,4 10,3 16,0 10,3 16,4 

Doenças do rim e ureter 11,1 21,7 8,2 15,2 7,4 13,3 

Doenças crónicas do fígado (inclui 

cirrose) 
8,0 10,0 7,8 9,6 9,7 11,6 

Lesões (ignora-se se foram acidentais 

ou intenc. infligidas) 
9,7 14,8 7,6 11,3 6,6 10,2 

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

TM da junção rectossigmoideia, recto, 

ânus e canal anal 
6,0 9,8 6,8 10,8 6,0 9,0 

Suicídios e lesões autoprovocadas 

voluntariamente 
7,2 8,6 7,8 9,2 7,8 8,6 

Tumor Maligno do fígado e vias 

biliares intra-hepáticas 
4,3 7,0 3,9 6,5 4,3 7,3 

Acidentes de transporte 8,4 9,7 6,2 7,5 5,8 6,9 

Fonte: Carga de mortalidade (ARS Norte - DSP) 

Legenda: 

 Valor superior ao da ARS Norte, com significância estatística 

 Valor inferior ao da ARS Norte, com significância estatística 

 Não existe evidência estatística para afirmar que o valor é diferente do valor da ARS Norte 
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3.3.4. Taxas de Mortalidade Brutas e Padronizadas por Grandes Grupos 

e Causas Específicas para idade inferior a 75 anos, ambos os sexos, sexo 

masculino e sexo feminino 

3.3.4.1. Evolução ao longo dos triénios 1991-1993 a 2012-2014  

 

Entre os triénios 1991-1993 a 2012-2014 a TBM para idade inferior a 75 anos registou 

valores decrescentes. As TMP para ambos os sexos, sexo masculino e sexo feminino não 

mostraram evidência estatística que permita afirmar que os valores do ACeS são diferentes 

dos da ARS Norte exceto no triénio 2012-2014 para o sexo masculino (TMP inferior à ARS 

Norte com significância estatística) e triénio 1997-1999 para o sexo feminino (TMP superior 

à ARS Norte com significância estatística). 

Relativamente à TBM por Grandes Grupos de Causas de Morte verificou-se que para 

ambos os sexos, sexo masculino e sexo feminino, os principais Grandes Grupos de Causas 

de Morte foram os Tumores Malignos e as Doenças do Aparelho Circulatório. A 

mortalidade por estes dois Grandes Grupos destacou-se da que foi devida aos outros 

grandes grupos de causas de morte.  

Para ambos os sexos, a partir do triénio 1998-2000, as causas de morte por Tumores 

Malignos ultrapassaram as atribuídas às Doenças do Aparelho Circulatório passando a ser o 

Grande Grupo que mais contribuiu para as causas de morte (a partir do triénio 1999-2001 

para o sexo feminino e do triénio 2000-2002 para o sexo masculino). 

As Causas Externas de mortalidade foram, para ambos os sexos e sexo masculino o terceiro 

grande grupo de causas de morte ao longo dos triénios considerados. A partir do triénio 

2006-2008 passaram a ser o terceiro Grande Grupo de Causas de Morte no sexo feminino. 

TBM por Tumores Malignos apresentou valores crescentes ao longo dos triénios 

considerados. Dentro deste grande grupo, os Tumores Malignos da Laringe, Traqueia 

Brônquios e Pulmões parecem mostrar tendência crescente. 

 Os Tumores Malignos de maior Taxa de Mortalidade foram, para ambos os sexos, os 

da Laringe, Traqueia, Brônquios e Pulmões (o de maior Taxa de Mortalidade) e os do 

Estômago, seguindo-se-lhes os do Cólon e do Tecido Linfático e Hematopoiético. No 
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sexo masculino destacaram-se os Tumores da Laringe, Traqueia, Brônquios e Pulmões 

e os do Estômago e no sexo feminino os Tumores do Estômago e da Mama. 

A TMP por Tumores Malignos foi inferior à da ARS Norte para ambos os sexos, sexo 

masculino e sexo feminino, ao longo de praticamente todos os triénios (com 

significância estatística nos triénios 2011-2013 e 2012-2014 para ambos os sexos e sexo 

masculino). Os Tumores Malignos da Laringe, Traqueia, Brônquios e Pulmões 

apresentaram, para ambos os sexos e sexo masculino TMP inferiores às da ARS Norte com 

significância estatística no triénio 2012-2014. No triénio 2010-2012 a TMP por Tumores 

Malignos do Estômago foi superior à da ARS Norte com significância estatística para 

ambos os sexos e sexo masculino. No triénio 2012-2014 a TMP por Tumores Malignos do Cólon 

foi inferior à da ARS Norte, com significância estatística no sexo masculino.  

As TMP por Tumores Malignos da Próstata não mostraram evidência estatística para 

afirmar que os seus valores foram diferentes dos da ARS Norte. 

O Tumor Maligno da Mama Feminina apresentou em quase todos os triénios Taxas de 

Mortalidade Padronizadas inferiores às da ARS Norte, com significância estatística em 

alguns desses triénios (1999-2001, 2004-2006 e 2005-2007) e, sem evidência para afirmar 

que os valores do ACeS são diferentes dos da ARS Norte nos restantes triénios.  

Relativamente à mortalidade por Doenças do Aparelho Circulatório verificou-se uma 

diminuição do seu valor ao longo dos triénios em análise. Neste grande grupo, as Doenças 

Cerebrovasculares são as de maior Taxa de Mortalidade, seguidas pelas Doenças 

Isquémicas do Coração e Outras Doenças Cardíacas. Estas patologias apresentaram TBM 

com tendência decrescente, mais evidente nas Doenças Cerebrovasculares.  

As Doenças do Aparelho Circulatório apresentaram em vários triénios TMP superiores às 

da ARS Norte com significância estatística, tendo sucedido o mesmo com as Doenças 

Cerebrovasculares ainda que para estas Doenças tenham ocorrido mais triénios com valores 

superiores aos da ARS Norte com significância estatística (TMP superiores às da ARS Norte 

com significância estatística nos triénios 2011-2013 e 2012-2014 para ambos os sexos, 2011-

2013 no sexo masculino e 2012-2014 no sexo feminino).  

As TBM atribuídas a Causas Externas parecem apresentar tendência decrescente embora 

mostrem muitas oscilações. Dentro do grande grupo verificou-se que a TBM por Acidentes 
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de Transporte diminuiu de forma marcada, ao contrário do que sucedeu com a TBM 

por Suicídios. A TBM por suicídio, superior no sexo masculino em todos os triénios, passou 

a ser superior à TBM por acidentes a partir do triénio 2011-2013 inclusive.  

 A TMP atribuída a Causas Externas foi superior à da ARS Norte com significância 

estatística nos triénios 2009-2011 e 2010-2012, para ambos os sexos e sexo feminino e 

no triénio 2009-2011 no sexo masculino. A TMP por Suicídios e Lesões Auto Provocadas 

foi superior às da ARS Norte com significância estatística no triénio 2011-2013 para ambos 

os sexos e nos triénios 2010-2012 e 2011-2013 no sexo masculino.  

As TBM por Doenças do Aparelho Respiratório parecem mostrar uma tendência 

decrescente.  

A TBM por Pneumonia variou pouco ao longo dos triénios em estudo. A TBM por 

Doenças Crónicas das Vias Aéreas Inferiores registou uma tendência decrescente, mais 

evidente no sexo feminino.  

As Doenças do Aparelho Respiratório registaram, na maior parte dos triénios, TMP cujos 

valores não apresentam evidência estatística para afirmar que são diferentes dos da ARS 

Norte. No sexo masculino, a TMP por Doenças Crónicas das Vias Aéreas Inferiores foi, 

no triénio 2012-2014, superior à da ARS Norte com significância estatística. No sexo 

feminino, a Pneumonia apresentou no mesmo triénio TMP superior à da ARS Norte com 

significância estatística. 

As TBM por Doenças Endócrinas Nutricionais e Metabólicas apresentaram valores 

oscilantes ao longo dos triénios avaliados. A partir do triénio 2004-2006 a TBM no sexo 

feminino passou a registar valores inferiores aos do sexo masculino. A evolução da TBM 

para a Diabetes Mellitus foi sobreponível à das Doenças Endócrinas Nutricionais e 

Metabólicas. 

As TBM por Doenças do Aparelho Digestivo não evidenciaram qualquer linha de tendência 

ao longo do período considerado. 

Relativamente às TBM por Doenças Crónicas do Fígado e Cirrose parece verificar-se uma 

tendência decrescente, mais evidente no sexo feminino.  

As TBM por Doenças Infeciosas e Parasitárias registaram valores oscilantes ao longo dos 
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triénios analisados e TMP inferiores às da ARS Norte em todos os triénios. A TBM por 

Infeção VIH/SIDA também apresentou TMP inferiores às da ARS Norte, tendo-se 

verificado vários triénios com TBM nula no sexo feminino. A TMP por Tuberculose foi 

superior à da ARS Norte nos triénios 2007-2009 e 2008-2010 para ambos os sexos e sexo 

masculino.  

As Principais causas específicas de mortalidade (>TBM) para idade inferior a 75 anos, 

ambos os sexos, sexo masculino e sexo feminino, nos triénios 2007-2009 a 2012-2014 

foram: 

 Ambos os sexos: Doenças Cerebrovasculares, Tumores Malignos da Laringe, 

Traqueia, Brônquios e Pulmões, Tumor Maligno do Estômago, Doença Isquémica 

do Coração, Diabetes e Doenças Crónicas do Fígado e Cirrose. 

 Sexo masculino: Tumores Malignos da Laringe, Traqueia Brônquios e Pulmões e as 

Doenças Cerebrovasculares, Tumor Maligno do Estômago, Doença Isquémica do 

Coração, Doenças Crónicas do Fígado e Cirrose, Diabetes e os Suicídios.  

 Sexo feminino: Doenças Cerebrovasculares, Tumor Maligno da Mama Feminina, 

Tumor Maligno do Estômago, Tumores Malignos da Laringe, Traqueia Brônquios e 

Pulmões, Diabetes Mellitus, Tumor Maligno do Colon, Doença Isquémica do 

Coração e os Tumor Maligno do Tecido Linfático e Órgãos Hematopoiéticos. 
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Quadro 6. Taxas de Mortalidade Brutas e Padronizadas (/ 100 000 habitantes) no ACeS 

por Causas Específicas, para idade <75 anos, ambos os sexos, sexo masculino e sexo 

feminino: triénio 2012-2014  

TM por Causas Especificas 

 <75 anos  

Ambos os sexos  Sexo masculino 
Sexo 

feminino 

TBM TMP TBM TMP TBM TMP 

Tuberculose  0,6 0,8 1,3 1,6 0,2 0,0 

 VIH/sida  0,9 0,9 1,8 1,9 1,2 0,0 

Doenças Cerebrovasculares 23,2 33,4 27,2 42,3 19,2 26,0 

Tumor Maligno laringe, traqueia, 

brônquios e pulmões 
17,5 22,9 26,8 37,5 8,6 10,1 

Doenças Isquémicas do Coração 12,3 16,7 18,4 26,4 6,4 8,3 

Tumor Maligno do estômago 12,1 13,9 17,1 21,0 7,3 7,7 

Diabetes Mellitus 9,3 13,1 11,4 17,1 7,3 9,8 

Doenças crónicas do fígado (inclui 

cirrose) 
8,2 9,5 3,9 6,2 3,8 4,8 

Suicídios e lesões autoprovocadas 

voluntariamente 
7,4 7,6 12,3 12,4 2,6 2,9 

Doenças crónicas das vias aéreas 

inferiores 
6,1 8,9 11,4 18,5 0,9 0,9 

Outras Doenças cardíacas 5,8 8,5 7,0 11,1 4,7 6,3 

Tumor Maligno do tecido linfático e 

hematopoético 
5,6 7,5 6,1 9,0 5,1 6,2 

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

Pneumonia 5,0 7,6 3,9 6,8 6,0 8,3 

Acidentes de transporte 4,8 5,2 7,5 7,6 2,1 2,8 

TM da junção rectossigmoideia, recto, 

ânus e canal anal 
3,5 4,3 5,3 6,9 1,7 2,1 

Tumor Maligno do pâncreas 3,0 4,1 3,1 4,3 3,0 3,9 

Tumor Maligno do fígado e vias 

biliares intra-hepáticas 
2,2 3,2 3,9 6,1 0,4 0,7 

Doenças do rim e ureter 1,3 1,9 1,3 2,1 1,3 1,7 

Lesões (ignora-se se foram acidentais 

ou intenc. infligidas) 
3,7 4,1 4,4 5,1 3,0 3,1 

Tumor Maligno da Próstata   6,1 10,3   

Tumor Maligno da Mama Feminina     15,0 16,0 

Tumor Maligno do Colo do Útero     0,4 0,6 

Tumor Maligno de Outras partes do 

Útero 
    2,6 3,6 

Tumor Maligno do Ovário     4,3 4,9 

Fonte: Carga de mortalidade (ARS Norte - DSP) 

 

Legenda  

 

 Valor superior ao da ARS Norte, com significância estatística 

 Valor inferior ao da ARS Norte, com significância estatística 

 Não existe evidência estatística para afirmar que o valor é diferente do valor da ARS Norte 
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3.3.5. Anos Potenciais de Vida Perdidos 

As causas de morte que mais contribuíram para os anos de vida perdidos por morte prematura 

até aos 70 anos (AVPP) no triénio 2012-2014 foram as seguintes por ordem decrescente 

de valor:  

 Ambos os sexos: Suicídios e Lesões Autoprovocadas Voluntariamente, Tumor 

Maligno do Estômago, Tumores Malignos da Laringe, Traqueia, Brônquios e 

Pulmões e Doenças Cerebrovasculares. 

 Sexo masculino: Suicídios e Lesões Autoprovocadas Voluntariamente, seguidos 

pelo Tumor Maligno do Estômago. As Doenças Crónicas do Fígado (inclui Cirrose) 

e os Tumores Malignos da Laringe, Traqueia, Brônquios e Pulmões ocuparam o 

terceiro e quarto lugar respetivamente.  

 Sexo feminino: Tumor Maligno da Mama, Doenças Cerebrovasculares, Tumor 

Maligno do Estômago e Tumores Malignos da Laringe, Traqueia, Brônquios e 

Pulmões. 

 

3.4. Análise da Morbilidade  

Para a caracterização do estado de saúde duma população, aos dados de mortalidade acresce 

o contributo da morbilidade ao refletirem as patologias que pela sua cronicidade produzem 

mal-estar e incapacidade individual, com reflexos na família e comunidade. 

 

3.4.1. Taxa de Internamento Hospitalar 

No ano 2013 as Doenças do Aparelho Circulatório foram, para ambos os sexos e sexo 

masculino, o grande grupo com maior taxa de internamento hospitalar (idade <75 anos). 

No mesmo ano e para a mesma faixa etária, os internamentos hospitalares por Doenças 

Cerebrovasculares registaram, para ambos os sexos, sexo masculino e sexo feminino, 

valores superiores aos da ARS Norte com significância estatística. Os Tumores Malignos 

foram no sexo feminino, o grande grupo com maior taxa de internamento hospitalar (idade 

<75 anos).  
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3.4.2. Proporção de Inscritos no ACeS por Diagnóstico Ativo 

Os dados de prevalência de Doenças codificada pela Classificação Internacional dos 

Cuidados Primários (ICPC2) nos utentes inscritos no ACeS, baseiam-se nos registos 

efetuados pelo médico de família, na lista de problemas ativos. Desse modo, todas as análises 

efetuadas (no âmbito do SIARS) estão condicionadas pela qualidade do registo clínico. 

Entre 2013 e 2017 a proporção de inscritos no ACeS com diagnósticos ativos aumentou para 

a maior parte dos diagnósticos. Este aumento traduz uma maior aproximação relativamente 

aos valores reais de algumas dessas patologias mas, para outras patologias, pode ainda estar 

aquém da sua dimensão quer por falta de diagnóstico, quer por falta de registo, quer por 

existirem utentes inscritos que não aderem às orientações de vigilância nos Cuidados de 

Saúde Primários. Inversamente podem existir diagnósticos excessivos quando os 

problemas de saúde deixaram de existir mas permanecem ativos na lista de problemas. 

Além dos problemas referidos, a análise da morbilidade no ACeS está ainda dificultada pela 

existência de lacunas importantes, em relação a dados relativos a determinantes de saúde 

(fatores protetores e fatores de risco), imprescindíveis para um maior investimento nas 

intervenções dirigidas à promoção da saúde e prevenção da Doença.  

É de salientar o grande número de diagnósticos ativos com valores inferiores aos da ARS 

Norte com significância estatística. Mesmo que tal se verifique, a magnitude, a 

transcendência e a vulnerabilidade de alguns desses diagnósticos (e ainda o facto de alguns 

deles serem importantes determinantes da saúde) justificam que os serviços de saúde e a 

comunidade em geral desenvolvam esforços para os minimizar como é o caso dos Tumores 

Malignos, Alterações do Metabolismo dos Lipídios, Perturbações Depressivas, Obesidade e 

Consumos de Álcool e Tabaco. 

Dos dados disponíveis sobre morbilidade no ACeS destaca-se: 

1. Em 2017 os sete principais diagnósticos ativos na população inscrita no ACeS 

foram a Hipertensão Arterial (HTA), as Alterações do Metabolismo dos 

Lipídios, o Abuso de Tabaco, as Perturbações Depressivas, a Obesidade, o 

Excesso de Peso e a Diabetes Mellitus. 

2. Considerando o valor da proporção inscritos com diagnóstico ativo padronizada 
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pela idade (/1 000 inscritos) no ano de 2015, verificou-se o seguinte (Quadro 7):  

o A Diabetes Mellitus, a Osteoartrose da Anca, a Trombose/AVC e a 

Bronquite Crónica apresentaram valores superiores aos da ARS Norte com 

significância estatística (ambos os sexos, sexo masculino e sexo feminino).  

o A HTA apresentou valores superiores aos da ARS Norte com significância 

estatística, para ambos os sexos e sexo feminino.  

o A Doença Cardíaca Isquémica Sem Angina para ambos os sexos, sexo 

masculino e sexo feminino e a DPOC para ambos os sexos e sexo masculino 

apresentaram valores superiores aos da ARS Norte sem significância 

estatística. 

o Os Tumores Malignos com maior proporção padronizada de 

diagnósticos ativos (/1.000 inscritos) no ano de 2015 foram o da Mama na 

mulher e o da próstata no homem. Esta proporção foi, para ambos os 

Tumores, inferior à da ARS Norte com significância estatística. 

o As Alteração do Metabolismo dos Lípidos, Abuso do Tabaco, Excesso de 

Peso, Abuso Crónico de Álcool e Abuso de Drogas registaram valores 

inferiores aos da ARS Norte com significância estatística.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Plano Local de Saúde Extensão a 
2020 

 

26 
 

Quadro 7. Proporção de inscritos, padronizada pela idade, por diagnóstico ativo (/1000 

inscritos) no ACeS e ARS Norte: 2015 

Diagnostico ativo 
ARS Norte ACeS Vale do Sousa Norte 

HM H M HM H M 

Hipertensão Arterial 207,1 201,4 211,5 211,6 199,6 221,4 

Alterações do Metabolismo dos 

Lípidos 
209,6 213,8 204,4 174,9 184,2 165 

Perturbações Depressivas 97,1 41,6 146,0 91,9 36,4 142,2 

Abuso do Tabaco 118,5 162,9 78,8 91,7 149,7 38,4 

Diabetes Mellitus 76,0 83,5 69,5 83,3 88,7 78 

Obesidade 83,4 69,6 95,2 70,5 57,3 82,2 

Excesso de Peso 66,9 71,2 63,7 55,7 58,7 53,3 

Osteoartrose do Joelho 45,5 30,2 57,8 42,7 28,7 54,3 

Osteoartrose da Anca 21,1 17,1 24,3 26,7 21,8 30,7 

Asma 26,3 23,3 28,6 19,5 16,4 22 

Osteoporose 21,7 3,6 36,0 19,4 2,8 33 

Trombose/ Acidente Vascular 13,1 15,4 11,2 16,8 19,9 14,4 

Abuso Crónico do Álcool 16,8 31,5 3,9 14,8 28,5 2,3 

DPOC 14,0 20,3 9,0 14,4 21,2 8,8 

Bronquite Crónica 11,2 12,6 10,1 13,4 15,3 11,9 

Demência 7,3 5,9 8,1 7,1 5,6 8,1 

Doença Cardíaca Isquémica com 

Angina 
7,1 10,1 4,7 6,9 9,8 4,5 

Doença Cardíaca Isquémica Sem 

Angina 
6,0 9,4 3,2 6,3 9,9 3,3 

Enfarte Agudo do Miocárdio 6,5 11,2 2,7 5,9 9,9 2,5 

Neoplasia Maligna do Cólon/ Reto 4,6 6,0 3,6 4 5 3,3 

Abuso de Drogas 5,1 7,5 2,9 3,2 4,8 1,6 

Neoplasia Maligna do Estômago 1,8 23 1,4 1,6 2 1,2 

Neoplasia Maligna do Brônquio/ 

Pulmão 
0,8 1,2 0,5 0,6 1,1 0,3 

Neoplasia Maligna da Mama 

Feminina 
--- --- 12,1 -- -- 9,1 

Neoplasia Maligna do Colo do Útero --- --- 2,5 -- -- 1,7 

Neoplasia Maligna da Próstata --- 9,7 --- -- 6,9 -- 

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

 

 Valor superior ao da ARS Norte, com significância estatística 

 Valor inferior ao da ARS Norte, com significância estatística 

 Não existe evidência estatística para afirmar que o valor é diferente do valor da ARS Norte 
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3.4.3. Incidência de Tuberculose  

As Taxas de Incidência de Tuberculose nos anos de 2014 e 2015 foram das mais baixas da 

última década, destacando-se o facto de se situarem abaixo do valor considerado como baixa 

incidência de Tuberculose (inferior a 20 casos novos/100 000 habitantes). No entanto, os 

valores verificados são muito oscilantes e obrigam à vigilância e controlo rigorosos da 

situação. 

 

3.4.4. Incidência de Infeção por Vírus da Imunodeficiência Humana (VIH) 

A Taxa de Incidência da Infeção por VIH no ACeS tem vindo a diminuir embora com 

oscilações, mantendo valores inferiores aos da ARS Norte. 
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4. ESTUDOS EFETUADOS NO ÂMBITO DA SAÚDE 

ESCOLAR SOBRE DETERMINANTES DA SAÚDE 

I - Avaliação do consumo de tabaco em jovens escolarizados dos 7º, 9º e 12º anos 

A avaliação do consumo de tabaco em jovens escolarizados dos 7º, 9º e 12º anos nos anos 

letivos de 2013-2014 (amostra constituída por 3.313 alunos) e 2015 -2016 (amostra 

constituída 1.047 alunos), efetuada no âmbito da Saúde Escolar mostrou que no conjunto 

dos alunos avaliados, os que referiram fumar (diariamente ou às vezes) foi de 8,9% e 10,6% 

respetivamente. A maior parte dos alunos das duas amostras que fumam diariamente ou às 

vezes, experimentaram pela primeira vez cigarros de tabaco aos 11-13 anos. A maior parte 

dos alunos das duas amostras iniciaram o consumo de tabaco diariamente ou às vezes aos 

14-16 anos. 

 

II - Avaliação dos hábitos alimentares dos alunos do 3º ano do 1º Ciclo  

Integrado no Programa de Alimentação Saudável em Saúde Escolar (PASSE), as equipas de 

Saúde Escolar aplicaram, antes da intervenção PASSE, os questionários de Avaliação 

Alimentar do programa a alunos do 3º ano do 1º Ciclo do ensino básico. Estes 

questionários avaliaram os consumos alimentares em 5 dias consecutivos (Quadros 8 e 9).  

 

Quadro 8. Consumo diário de merendas saudáveis, sopa de legumes, saladas ou 

legumes cozidos e peças de fruta pelos alunos do 3º ano do 1º ciclo em PASSE: anos 

letivos 2013/2014 a 2016/2017 

 

Ano letivo 

Consumo diário em 5 dias  

Merendas 

saudáveis 

Sopa de 

legumes 

Saladas ou legumes 

cozidos 

Peças de 

fruta 

2013/2014 33,7% 45,5% 13,6% 55,1% 

2014/2015 73,8% 46,3% 21,1% 62,6% 

2015/2016 60,0% 37,5% 7,0% 43,0% 

2016/2017 51,5% 42,6% 8,8% 45,6% 
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Quadro 9. Consumo diário de salgados, doces e refrigerantes pelos alunos do 3º ano do 

1º ciclo em PASSE: anos letivos 2013/2014 a 2016/2017 

 

Ano letivo 

Consumo 2 ou mais dias em 5 dias 

Salgados Doces Refrigerantes 

2013/2014 69,9% 73,7% 35,3% 

2014/2015 50,0% 55,0% 30,0% 

2015/2016 65,8% 64,0% 31,5% 

2016/2017 51,5% 60,3% 29,4% 

III – Identificação do percentil de Índice de Massa Corporal (IMC) de crianças e jovens 

com 5 e 7 anos e com 11 e 14 anos 

Procedeu-se à identificação com recurso aos registos no SClínico, do Percentil do IMC 

(curvas de referência definidas pela OMS) de todas as crianças e jovens inscritas no 

ACeS, nascidas em 2008 e 2001, com avaliação do peso e altura aos [5;7 [anos e aos [11;14 

[anos. Dos utentes nascidos em 2008, 1245 (57,7%) tiveram pelo menos 1 registo de 

avaliação do IMC no intervalo [5, 7[anos. Dos nascidos em 2001, foram 1321 (49,9%) os 

que apresentavam registo de pelo menos uma avaliação do IMC no intervalo [11, 14 [ anos. 

A elevada proporção de crianças e jovens com excesso de peso e obesidade que se 

encontrou (19,1% e 14,8% aos [5, 7 [anos e 21,4% e 11,1% aos [11,14 [anos) é 

concordante com a literatura atual e justifica a intervenção concertada do ACeS, dos pais, 

da comunidade educativa e da comunidade em geral (Gráfico 5). 

Gráfico 5. Percentil do IMC das crianças e jovens nascidas em 2008 e 2001 com pelo 

menos uma avaliação do IMC aos [5, 7[ anos e aos [11, 14[ anos respetivamente: ano 

2015 
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5. PRINCIPAIS PROBLEMAS DE SAÚDE IDENTIFICADOS 

NO ACES 
 

 Alteração do Metabolismo dos Lipídios 

 Consumo de Tabaco 

 Bronquite Crónica 

 Perturbações Depressivas  

 Diabetes Mellitus 

 Doenças Cerebrovasculares  

 Doenças Crónicas das Vias Aéreas Inferiores 

 Doença Isquémica do Coração 

 Excesso de Peso e Obesidade 

 Hipertensão Arterial 

 Pneumonia 

 Suicídio 

 Tumor Maligno do Estomago 

 Tumores Malignos da Laringe, Traqueia Brônquios e Pulmões 

 Tumor Maligno da Mama Feminina 

 Tumor Maligno da Próstata 
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6. PROBLEMAS DE SAÚDE SELECIONADOS  

  

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

de Imperatori, 1993) a definição de prioridades para o nível local não deverá exceder quatro 

ou cinco campos de intervenção devidamente hierarquizados, de modo a não dispersar 

esforços ou a tornarem-se pouco explícitos. Os Problemas de Saúde que irão integrar o PLS 

são os seguintes:   

 

 Doenças Cerebrovasculares; 

 Tumores Malignos da Laringe, Traqueia, Brônquios e Pulmões; 

 Tumor Maligno da Mama Feminina; 

 Diabetes Mellitus; 

 Perturbações Depressivas. 

 

 

6.1. Considerações epidemiológicas acerca dos Problemas de Saúde 

selecionados  

 

6.1.1. Doenças Cerebrovasculares 

6.1.1.1. Considerações Gerais 

De acordo com o Processo Assistencial Integrado do Risco Cardiovascular no Adulto (DGS, 

Departamento da Qualidade na Saúde), as doenças cérebro-cardiovasculares (DCCV) 

constituem no mundo atual um problema endémico que já não é exclusivo dos países 

desenvolvidos. São a principal causa de morte em Portugal (um terço de todas as causas de 

morte) em ambos os sexos, sendo que 52% destes óbitos correspondem a Doenças 

Cerebrovasculares e 22% a Doença Isquémica do Coração. São também a principal causa de 

incapacidade e de consumo de recursos económicos. Os dados atuais sobre a morbilidade e 

mortalidade a nível mundial, revelam uma tendência decrescente destas doenças que se 

verifica também a nível nacional. Apesar desta realidade, principalmente nos países 
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ocidentais, as DCCV continuam a ser das primeiras causas de morte e doença em todo o 

mundo. 

Dez fatores de risco cardiovascular explicam mais de 90% do risco atribuído de acidente 

vascular cerebral (AVC). Entre esses fatores de risco, os mais importantes são a Hipertensão 

Arterial (HTA) (cerca de metade dos AVC e dos Enfartes Agudos do Miocárdio (EAM) a 

nível mundial ocorrem em pessoas com HTA), as causas cardíacas (fibrilação/flutter 

auricular, enfarte agudo do miocárdio, febre reumática e próteses), o tabagismo, a razão 

cintura/anca, a ApoB/A1, a ingestão de álcool, a dislipidemia, a Diabetes Mellitus (DM), a 

obesidade e o sedentarismo (estudo INTERSTROKE). É de todos conhecida a prevalência 

elevada de vários destes fatores de risco na população portuguesa como é o caso da HTA, 

dislipidemia, excesso de peso, obesidade e sedentarismo.  

 

6.1.1.2. O ACeS   

 

I – Análise da Mortalidade 

Da análise da Mortalidade (Taxa Bruta de Mortalidade (TBM) e Taxa de Mortalidade 

Padronizada (TMP)) por Doenças Cerebrovasculares nos triénios 1991-1993 a 2012-2014 

constata-se o seguinte: 

 Ao longo dos triénios considerados a TBM por Doenças Cerebrovasculares 

apresentou tendência decrescente quando consideradas todas as idades, idade 

inferior a 75 anos e inferior a 65 anos (Quadro 10 e Gráfico 6); 

 Quando consideradas todas as idades foram as causas específicas de mortalidade 

com maior TBM para ambos os sexos, sexo masculino e sexo feminino. A TMP foi 

superior à da ARS Norte em todos os triénios, para ambos os sexos, sexo masculino 

e sexo feminino (Quadro 10 e Gráfico 7); 

 Relativamente à mortalidade antes dos 75 anos foram as de maior TBM para ambos 

os sexos e sexo feminino. A TMP foi superior à da ARS Norte com significância 

estatística na maioria dos triénios para ambos os sexos (Quadro 10 e Gráfico 7). 

Foram as Doenças que registaram maior proporção de óbitos, em todos os triénios 

analisados (15,6% no triénio 1991-1993 e 9,2% no triénio 2012-2014). 

 Quanto à mortalidade para idade inferior a 65 anos as Doenças Cerebrovasculares 

foram as causas específicas de mortalidade com maior TBM para ambos os sexos até 
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ao triénio 2002-2004 tendo então sido ultrapassadas pelo Tumor Maligno da Laringe, 

Traqueia, Brônquios e Pulmões.  

 

No triénio 2012-2014 foram as causas específicas de mortalidade de maior proporção de 

óbitos (em relação ao total de óbitos), quando consideradas todas as idades (17,9%), idade 

inferior a 75 anos (9,2%) e idade inferior a 70 anos (7,1%) (Quadro 3). 

Quadro 10. Taxas de Mortalidade Brutas e Padronizadas (/ 100 000 habitantes) por 

Doenças Cerebrovasculares, para todas as idades e idade <75 anos, ambos os sexos no 

ACES e ARS Norte: triénios 1991-1993 a 2012-2014 

TRIÉNIOS 

Doenças Cerebrovasculares 

Todas as idades 

Doenças Cerebrovasculares 

<75 anos 

TBM 

ACeS 

TMP 

ACeS 

TMP 

ARS Norte 

TBM 

ACeS 

TMP 

ACeS 

TMP 

ARS  Norte 

1991 - 1993 204,2 657,2 450,4 54,7 123,7 104,7 

1992 - 1994 190,2 624,4 435,7 49,6 108,9 98,9 

1993 - 1995 175,1 570,6 424,4 46,1 98,4 94,3 

1994 - 1996 168,7 529,6 410,8 49,5 102,9 90,5 

1995 - 1997 164,7 486,5 395,6 49,7 101,4 86,6 

1996 - 1998 166,0 484,5 373,6 45,0 90,7 80,9 

1997 - 1999 168,8 485,7 346,3 45,4 91,1 74,9 

1998 - 2000 161,2 456,7 324,0 42,1 83,4 69,9 

1999 - 2001 160,0 431,0 299,8 43,0 83,7 64,5 

2000 - 2002 153,4 400,7 274,6 40,6 76,1 59,1 

2001 - 2003 159,5 420,2 260,7 40,5 74,4 54,4 

2002 - 2004 151,1 397,7 240,4 38,9 70,5 50,3 

2003 - 2005 137,7 362,1 223,2 35,1 63,1 45,3 

2004 - 2006 122,6 308,4 197,8 33,2 57,3 40,1 

2005 - 2007 114,8 278,2 186,3 30,9 51,9 36,5 

2006 - 2008 110,1 259,0 175,8 27,4 45,0 34,4 

2007 - 2009 110,6 251,2 172,2 29,5 48,2 33,0 

2008 - 2010 109,4 245,8 165,0 25,6 41,5 30,8 

2009 - 2011 105,6 227,6 153,8 24,1 38,2 28,8 

2010 - 2012 107,1 221,0 145,6 21,6 32,7 27,9 

2011 - 2013 114,4 227,7 135,8 24,2 35,6 26,0 

2012 - 2014 111,4 215,9 126,6 23,2 33,4 24,2 

Fonte: Carga de mortalidade (ARS Norte - DSP) 

 

Legenda: 

 

  Valor superior da ARS Norte, com significância estatística 

 Não existe evidência estatística para afirmar que o valor é diferente do valor da ARS Norte 

Gráfico 6: Taxa Bruta de Mortalidade por Doenças Cerebrovasculares no ACeS 



Plano Local de Saúde Extensão a 
2020 

 

34 
 

 
Fonte: Carga de mortalidade (ARS Norte – DSP) 

 

Gráfico 7: Taxa de Mortalidade Padronizada por Doenças Cerebrovasculares: 

Comparação do ACeS com a ARS Norte e Continente 

 
Fonte: Carga de mortalidade (ARS Norte – DSP) 

 

II - Em relação à Morbilidade por Doenças Cerebrovasculares verificou-se o seguinte: 

 Em 2013 as Taxas Padronizadas de Internamento Hospitalar por Doenças 

Cerebrovasculares registaram para ambos os sexos, sexo masculino e sexo feminino 

valores superiores aos da ARS Norte com significância estatística.  

 Relativamente à Proporção de Inscritos no ACeS por diagnóstico ativo, 
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o À semelhança de 2014, em 2015 a Trombose/Acidente Vascular e a Diabetes 

Mellitus, apresentaram para ambos os sexos e sexos masculino e feminino, 

valores superiores aos da ARS Norte com significância estatística; 

o A HTA apresentou em 2014 valores superiores aos da ARS Norte com 

significância estatística apenas no sexo feminino, tendo-se estendido a ambos 

os sexos em 2015; 

o  A HTA, Alterações do Metabolismo dos Lipídios, Abuso do Tabaco, 

Diabetes Mellitus, Obesidade e Excesso de Peso (fatores de risco para as 

Doenças Cerebrovasculares), estiveram entre os principais diagnósticos 

ativos efetuados no ACeS entre 2013 e 2017. 

6.1.2. Tumor Maligno da Laringe, Traqueia, Brônquios e Pulmões e 

Tumor Maligno da Mama Feminina 

6.1.2.1. Considerações Gerais 

 De acordo com o Programa Nacional para as Doenças Oncológicas 2017, tem-se verificado 

ao longo dos últimos anos, à semelhança do que se passa no resto da Europa, um aumento 

regular da incidência da doença oncológica no nosso país, a uma taxa constante de 

aproximadamente 3% ao ano. Para este aumento contribuem o envelhecimento da 

população, o aumento da taxa de sucesso no tratamento tanto do cancro como de outras 

patologias e ainda modificações dos estilos de vida. 

O aumento da incidência da Doença oncológica em 3% ao ano é acompanhado de um 

aumento da mortalidade em 2%.  

Quando avaliamos a mortalidade por cancro, considerando todas as neoplasias, os desvios 

regionais (25 regiões a nível nacional) são pouco significativos, com exceção da Região dos 

Açores, sendo conhecido que as neoplasias relacionadas com o consumo de tabaco têm uma 

maior incidência nesta região. 

Em termos de comparação com outros países europeus, a mortalidade por doença 

oncológica situa-se abaixo da média europeia, beneficiando Portugal de um histórico 

menor consumo de tabaco, a que corresponde uma menor taxa de cancro do pulmão e de 

mortalidade associada.   
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No caso do cancro do Pulmão, que é ainda a neoplasia com maior mortalidade em Portugal, 

a prevalência é diferente nas diversas regiões do País. Dados de 2015 apontam que o valor 

mais elevado ocorre na região do Alentejo (10,7%) e o mais baixo na região do Algarve 

(7,7%). Quando se fala de prevalência padronizada verifica-se que a taxa mais elevada se 

encontra na Região Autónoma dos Açores, mas apresentam também mortalidades acima da 

média as regiões do Algarve, Área Metropolitana do Porto, Alto Minho, Área Metropolitana 

de Lisboa e Alentejo Litoral. Considerando as Taxas de Mortalidade Padronizadas por 

Tumor Maligno do Pulmão e Tumor Maligno da Mama Feminina nas 25 regiões de Portugal 

(por ordem decrescente) verifica-se que a Região do Tâmega e Sousa ocupa respetivamente 

o 13º e o 19º lugares. 

Relativamente à Neoplasia do Pulmão o Programa Nacional para as Doenças Oncológicas | 

2017 refere que embora a maior parte dos óbitos por este Tumor Maligno ocorra no sexo 

masculino é à mortalidade registada no sexo feminino que se deve o aumento do número de 

óbitos, notando-se no sexo masculino uma evolução positiva, em linha com a diminuição de 

incidência observada em 2012. Este crescendo no número de óbitos no sexo feminino reflete 

o aumento do consumo de tabaco pelas mulheres, situação idêntica à ocorrida nas décadas 

de 1950-1960 noutros países da Europa. 

Citado pela Ata Médica Portuguesa 2014 o Tumor Maligno do Pulmão é a neoplasia 

maligna mais frequente a nível mundial, sendo responsável anualmente por 13% dos 

novos casos de cancro e de 18% das causas de morte por essa patologia. No que se refere ao 

cancro em geral, nos homens, o do pulmão é o mais diagnosticado (17% dos novos casos) e 

o que apresenta maior mortalidade (23% dos óbitos). Nas mulheres o primeiro lugar é 

ocupado pelo cancro da Mama, sendo o do pulmão o quarto mais diagnosticado (9% dos 

novos casos) e o segundo quanto ao número de óbitos (13% dos óbitos). Estes valores variam 

de acordo com o grau de desenvolvimento e o estadio de epidemia tabágica da área 

geográfica em estudo, prevendo-se que, em zonas desenvolvidas como a Europa e a América 

do Norte, se torne, num futuro próximo, a primeira causa de morte por cancro na mulher. 

Face aos dados apresentados, torna-se prioritário implementar/reforçar as medidas que 

levam à diminuição do risco do seu aparecimento através da redução do consumo de tabaco, 

pela proteção dos não fumadores face ao tabagismo passivo e ainda pela salvaguarda de 

outros fatores de risco nos fumadores e em não fumadores, a nível ambiental e laboral.  
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O Tumor Maligno da Mama Feminina é o Tumor Maligno de maior taxa de incidência na 

mulher, tanto em Portugal com a nível internacional. Em Portugal a incidência de cancro da 

Mama ronda os 60/100.000 habitantes, o que significa cerca de três mil novos casos de 

cancro de Mama por ano.  

A incidência deste Tumor aumenta à medida que a idade progride. Surge principalmente a 

partir dos 40 anos mas a incidência é maior a partir da menopausa (Revista Portuguesa de 

Clínica Geral 2003; 19:463-68).  

Em 2010 as Taxas de Incidência Bruta e Padronizada por este Tumor foram de 

62,5/100.000 habitantes e 50,2/100.000 habitantes respetivamente. Considerando apenas a 

população feminina os valores dessas taxas foram de 118,5 e 93,2 por 100.000 mulheres.  

A mortalidade por Cancro da Mama Feminina em Portugal tem estado estável 

(30,2/100.000 habitantes em 2010 e de 30,4 em 2014) apesar do aumento da incidência. 

No país a taxa de incidência é maior no litoral, mas a mortalidade é superior no interior. De 

referir que a mortalidade devida a este Tumor é das mais baixas da União Europeia 

(Portugal, Doenças Oncológicas em Números | 2015). 

Em Portugal a taxa de mortalidade padronizada referente às Neoplasias Malignas da 

Traqueia, Brônquios e Pulmões e da Mama Feminina e mantiveram-se abaixo da média da 

União Europeia entre 2005 e 2014. 

6.1.2.2. O ACeS 

6.1.2.2.1. Tumores Malignos da Laringe Traqueia, Brônquios e Pulmões 

Da análise da Mortalidade TBM e TMP nos triénios 1991-1993 a 2012-2014 constata-se o 

seguinte: 

 Para todas as idades e sexo masculino, foram a segunda causa de morte específica 

com maior TBM a partir do triénio 2004-2006 inclusive; 

 Ao longo dos triénios considerados a TBM apresentou para ambos os sexos, 

tendência crescente quando consideradas todas as idades, idade inferior a 75 anos e 

inferior a 65 anos (Gráfico 8); 
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  A TMP foi inferior à da ARS Norte com significância estatística para todas as 

idades e ambos os sexos nos triénios 2011-2013 e 2012-2014 e para idade inferior 

a 75 anos, ambos os sexos e sexo masculino no triénio 2012-2014 (Quadro 11 e 

Gráfico 9); 

Quadro 11. Taxas de Mortalidade Brutas e Padronizadas (/ 100 000 habitantes) por 

Tumores Malignos da Laringe, Traqueia, Brônquios e Pulmões, para ambos os sexos, 

todas as idades e idade <75 anos, no ACES e ARS Norte: triénio 1991-1993 a 2012-2014 

 

T. Maligno da Laringe, Traqueia, 

Brônquios e Pulmões 

Todas as idades 

T. Maligno da Laringe, Traqueia, 

Brônquios e Pulmões 

<75 anos 

 

TBM 

ACeS 

TMP 

ACeS 

TMP 

ARS Norte 

TBM 

ACeS 

TMP 

ACeS 

TMP 

ARS Norte 

1991 - 1993 17,5 37,8 37,0 14,2 29,5 28,8 

1992 - 1994 16,5 35,7 37,6 13,0 25,8 29,5 

1993 - 1995 17,1 34,7 39,5 14,5 27,0 30,4 

1994 - 1996 15,4 28,6 38,1 13,8 24,7 29,9 

1995 - 1997 15,7 28,9 37,8 13,3 24,0 29,4 

1996 - 1998 16,1 30,7 37,4 13,3 24,3 29,2 

1997 - 1999 18,1 35,0 38,1 14,5 26,1 29,1 

1998 - 2000 19,8 37,4 39,6 16,1 28,4 30,2 

1999 - 2001 19,5 37,2 40,0 15,0 26,2 30,4 

2000 - 2002 21,0 39,9 41,4 15,7 27,6 31,1 

2001 - 2003 21,5 39,2 41,0 16,3 27,2 30,8 

2002 - 2004 24,1 44,0 41,1 17,9 29,8 30,8 

2003 - 2005 22,5 40,8 40,7 16,1 25,6 30,6 

2004 - 2006 24,6 45,7 40,3 17,4 27,6 29,8 

2005 - 2007 24,5 42,9 40,4 17,9 26,9 29,8 

2006 - 2008 27,7 46,4 40,5 21,8 32,7 29,6 

2007 - 2009 27,5 43,0 40,9 21,8 31,9 30,1 

2008 - 2010 27,4 41,9 40,6 22,2 31,9 29,6 

2009 - 2011 28,2 41,6 41,1 22,9 31,6 29,8 

2010 - 2012 26,5 39,5 40,8 21,1 28,6 29,3 

2011 - 2013 23,2 34,3 41,6 18,1 24,6 29,9 

2012 - 2014 24,1 34,6 41,6 17,5 22,9 30,0 

Fonte: Carga de mortalidade (ARS Norte - DSP) 
Legenda: 

 

  Não existe evidência estatística para afirmar que o valor é diferente do valor da ARS Norte 

 Valor inferior ao da ARS Norte, com significância estatística 

 

Gráfico 8: Taxa Bruta de Mortalidade por Tumor Maligno da Laringe, Traqueia, 

Brônquios e Pulmões no ACeS: todas as idades, <75 anos e <65 anos 
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Fonte: Carga de mortalidade (ARS Norte - DSP) 

Gráfico 9: Taxa de Mortalidade Padronizada por Tumor Maligno da Laringe, 

Traqueia, Brônquios e Pulmões no ACeS e ARS Norte: todas as idades e <75 anos  

 

Fonte: Carga de mortalidade (ARS Norte - DSP) 

 

Os Tumores Malignos da Laringe, Traqueia, Brônquios e Pulmões foram no triénio 2012-

2014 a segunda maior proporção de óbitos por causa específica de mortalidade para idade 

inferior a 75 anos (6,9%) e a maior proporção de óbitos em relação ao total de óbitos que 

ocorreram antes dos 70 anos (7,2%) (Quadro 3).  
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Em relação à Morbilidade por Tumores Malignos da Laringe, Traqueia, Brônquios e 

Pulmões é de salientar que em 2015, 2016 e 2017 o abuso de tabaco foi o terceiro maior 

diagnósticos ativo efetuado no ACeS. 

 

6.1.2.2.2. Tumor Maligno da Mama Feminina 

 

Da análise da Mortalidade (TBM, TMP) por Tumor Maligno da Mama Feminina nos 

triénios 1991-1993 a 2012-2014 constata-se o seguinte: 

 Na mulher, o Tumor Maligno da Mama Feminina foi para idade inferior a 75 anos, 

depois das Doenças Cerebrovasculares, a causa específica de mortalidade com maior 

TBM entre os triénios 2008-2010 e 2012-2014.  

 Para todas as idades, idade inferior a 75 anos e idade inferior a 65 anos os valores 

das TBM ao longo dos triénios referidos são oscilantes e não permitem identificar 

uma linha de tendência (Gráfico 10). Ainda assim, é de referir que o triénio 2012-

2014 registou para todas as idades e idade inferior a 75 anos a maior TBM de 

todos os triénios considerados (17,3 e 15,0 /100.000) (Quadro 12).  

 Para idade inferior a 75 anos o Tumor Maligno da Mama Feminina (Quadro 12 e 

Gráfico 11) apresentou em quase todos nos triénios TMP inferiores às da ARS Norte, 

com significância estatística em alguns desses triénios (1999-2001, 2004-2006 e 

2005-2007) e, sem evidência para afirmar que os valores do ACeS são diferentes dos 

da ARS Norte nos restantes triénios. Contudo, nos triénios 2011-2013 e 2012-2014 

a TMP por Tumor Maligno da Mama Feminina foi superior à da ARS Norte. 

 Em 2015 a maior proporção de óbitos antes dos 70 anos no sexo feminino foi por 

Tumor Maligno da Mama; 

 No triénio 2012-2014, este Tumor foi a causa específica de mortalidade que mais 

contribuiu para os AVPP antes dos 70 anos no sexo feminino. 
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Quadro 12. Taxas de Mortalidade Brutas e Padronizadas (/ 100 000 habitantes) por 

Tumor Maligno da Mama Feminina, todas as idades e idade <75 anos, no ACES e ARS 

Norte: triénio 1991-1993 a 2012-2014 

 

Tumor Maligno da Mama Feminina 

Todas as idades 

Tumor Maligno da Mama Feminina 

<75 anos 

 

TBM 

ACeS 

TMP 

ACeS 

TMP 

ARS Norte 

TBM 

ACeS 

TMP 

ACeS 

TMP 

ARS Norte 

1991 - 1993 14,5 27,1 26,9 11,1 18,7 20,4 

1992 - 1994 13,8 28,0 25,9 8,9 14,3 20,0 

1993 - 1995 13,6 27,2 25,4 9,7 16,6 19,3 

1994 - 1996 12,5 23,5 25,4 10,1 17,4 19,5 

1995 - 1997 10,9 18,0 26,2 10,9 18,9 19,7 

1996 - 1998 12,1 19,2 26,2 11,6 19,1 20,0 

1997 - 1999 11,0 17,3 26,2 10,6 16,9 19,4 

1998 - 2000 11,7 18,4 26,2 10,4 15,9 19,6 

1999 - 2001 9,9 17,1 26,8 7,2 11,0 19,8 

2000 - 2002 11,9 19,2 26,0 9,3 13,7 19,0 

2001 - 2003 14,3 22,4 25,3 11,0 15,3 18,1 

2002 - 2004 14,2 22,2 23,3 10,5 14,5 16,5 

2003 - 2005 12,9 20,5 23,1 8,3 10,8 16,9 

2004 - 2006 8,3 13,8 21,6 5,2 7,4 15,9 

2005 - 2007 8,6 13,0 22,7 6,0 8,3 16,3 

2006 - 2008 11,4 17,5 22,9 7,7 10,5 16,4 

2007 - 2009 15,9 24,7 23,5 9,9 13,2 16,5 

2008 - 2010 16,6 24,3 22,6 11,1 13,6 15,9 

2009 - 2011 14,2 19,5 22,5 10,7 13,4 15,7 

2010 - 2012 14,1 16,4 23,1 12,8 14,5 16,3 

2011 - 2013 16,1 18,0 22,5 14,9 16,4 15,6 

2012 - 2014 17,3 19,4 22,4 15,0 16,0 15,2 

Fonte: Carga de mortalidade (ARS Norte - DSP) 

Legenda: 

 

  Não existe evidência estatística para afirmar que o valor é diferente do valor da ARS 

Norte 

 Valor inferior ao da ARS Norte, com significância estatística 
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Gráfico 10: Taxa Bruta de Mortalidade por Tumor Maligno da Mama Feminina no 

ACeS: todas as idades, <75 anos e <65 anos 

 

Fonte: Carga de mortalidade (ARS Norte - DSP) 

 

Gráfico 11: Taxa de Mortalidade Padronizada por Tumor Maligno da Mama Feminina 

no ACeS e ARS Norte: todas as idades e <75 anos  

 

 
 

Fonte: Carga de mortalidade (ARS Norte - DSP) 

 

 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

TBM Todas as Idades TBM<75 anos TBM <65 anos

0

5

10

15

20

25

30

TMP mama todas as idades ACES TMP mama todas as idades ARS Norte

TMP mama <75 anos ACES TMP mama <75 anos ARS Norte



Plano Local de Saúde Extensão a 
2020 

 

43 
 

 

6.1.3. Diabetes Mellitus 

6.1.3.1. Considerações Gerais 

 

A prevalência de Diabetes Mellitus continua a aumentar a nível nacional. Este aumento 

deve-se às rápidas mudanças sociais e culturais das últimas décadas (com adoção de 

comportamentos de risco) bem como ao aumento da esperança de vida. Em 2015 a 

prevalência estimada na população portuguesa com idades compreendidas entre os 20 e os 

79 anos com base no PREVADIAB 2009 foi de 13,3%, (prevalência de Diabetes 

diagnosticada de 7,5% e não diagnosticada de 5,8%) o que corresponde a mais de um 

milhão de diabéticos neste grupo etário. De acordo com o Inquérito Nacional de Saúde com 

Exame Físico (INSEF) realizado pelo INSA em 2015 que efetuou o diagnóstico de Diabetes 

através da avaliação da HbA1c na população entre os 25 e os 74 anos, a prevalência global 

é de 9,8%. Por sua vez, a OCDE 2017 estimava que Portugal tinha em 2015 uma taxa de 

prevalência de Diabetes de 9,9% em adultos, valor que se encontra acima da média da 

OCDE35 (7%).  

Verifica-se a existência de diferença estatisticamente significativa na prevalência de 

Diabetes entre homens (15,9%) e mulheres (10,9%) e um aumento da prevalência com a 

idade (mais de um quarto das pessoas entre os 60-79 anos têm Diabetes) (retirado de 

“Diabetes factos e números 2015”). 

De acordo com os dados recolhidos no âmbito do PREVADIAB 2009 existe associação entre 

o escalão de Índice de Massa Corporal (IMC) e a Diabetes: cerca de 90% da população com 

Diabetes apresenta excesso de peso (49,2%) ou obesidade (39,6%). A prevalência da 

Diabetes nas pessoas obesas (IMC›= 30) é cerca de quatro vezes maior do que nas pessoas 

com IMC normal (IMC‹25). 

Em Portugal, em 2015, a Hiperglicemia Intermédia (alteração da glicemia em jejum, 

tolerância diminuída à glicose, ou ambas), atingia 27,4% da população portuguesa com 

idades compreendidas entre os 20 e os 79 anos.  

De acordo com os dados do INSEF (2015) a prevalência de Diabetes nas diferentes regiões 

do país é variável: dados de 2015 apontam que o valor mais elevado ocorre na região do 
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Alentejo (10,7%) e o mais baixo na região do Algarve (7,7%). Quando se fala de prevalência 

padronizada verifica-se que a taxa mais elevada se encontra na Região dos Açores. Na 

Região Norte a prevalência é de 9,5% (a padronizada é de 9,8%). 

Em 2015, a nível dos Cuidados de Saúde Primários, a prevalência (proporção de inscritos 

com diagnóstico ativo) de Diabetes Mellitus considerando todas as idades era de 6,8% 

Considerando a faixa etária dos 20-79 anos era de 7,6% o que pressupõe a existência de 

Diabetes não diagnosticada. 

A nível hospitalar destaca-se a diminuição dos internamentos associados a 

descompensação/complicações da Diabetes (excluindo os episódios com uma duração 

inferior a 24 horas), a diminuição da letalidade hospitalar por descompensação/ 

complicações da Diabetes, e a diminuição dos episódios de pé diabético e de amputações 

dos membros inferiores, em grande medida, associada a diminuição das amputações 

minor.  

Em Portugal a mortalidade por Diabetes tem vindo a diminuir e ao longo da última década 

verificou-se uma diminuição significativa do número de anos potenciais de vida perdida por 

Diabetes Mellitus em Portugal (a idade média de ocorrência do óbito por Diabetes foi de 

76,2 anos em 2000 e 80,5 anos em 2015). (Retirado de Observatório Nacional da Diabetes 

4 Diabetes: Factos e Números – 8ª Edição) 

 

6.1.3.2. O ACeS 

Ao longo dos triénios 1991-1993 a 2012-2014 a TBM por Diabetes Mellitus apresentou, 

quando consideradas todas as idades, uma evolução oscilante (23,1/100.000 habitantes no 

triénio 1991-1993 e 26,1/100.000 habitantes no triénio 2012-2014) embora pareça verificar-

se uma tendência crescente (quadro 13 e gráfico 12). A mesma taxa (TBM) para idade 

inferior a 75 anos (14,1/100.000 habitantes no triénio 1991-1993 e 7,3/100.000 habitantes 

no triénio 2012-2014) (quadro 13 e gráfico 12) apresenta também evolução oscilante, mas 

não é evidente uma linha de tendência. A análise de tendência da evolução da TMP para 

todas as idades e idade inferior a 75 anos mostra uma situação inversa que parece traduzir 

uma tendência para a diminuição da TMP em idades inferiores a 75 anos (gráfico 13).  



Plano Local de Saúde Extensão a 
2020 

 

45 
 

Sobre a TMP deve destacar-se que nos últimos três triénios não ocorreram no ACeS valores 

superiores aos da ARS Norte com significância estatística quer para todas as idades quer 

para idades inferiores a 75 anos. 

Quadro 13. Taxas de Mortalidade Brutas e Padronizadas (/100 000 habitantes) por 

Diabetes Mellitus, todas as idades e idade <75 anos, no ACES e ARS Norte: triénios 

1991-1993 a 2012-2014 

 

Diabetes Mellitus 

Todas as idades 

Diabetes Mellitus 

<75 anos 

 

TBM 

ACeS 

TMP 

ACeS 

TMP 

ARS Norte 

TBM 

ACeS 

TMP 

ACeS 

TMP 

ARS. Norte 

1991 - 1993 23,1 58,3 43,6 13,7 30,4 18,7 

1992 - 1994 24,4 62,7 43,1 14,0 29,6 18,2 

1993 - 1995 21,6 55,4 41,2 12,0 24,7 17,1 

1994 - 1996 18,7 49,5 37,6 8,9 17,7 15,1 

1995 - 1997 17,5 45,5 36,3 8,3 17,1 14,7 

1996 - 1998 19,3 48,6 36,4 10,1 20,2 14,7 

1997 - 1999 20,1 49,0 37,4 11,5 23,3 15,2 

1998 - 2000 21,1 50,2 37,7 10,7 20,9 14,9 

1999 - 2001 23,2 54,8 40,1 11,7 23,7 16,2 

2000 - 2002 24,2 56,6 44,0 11,1 22,0 17,6 

2001 - 2003 27,4 63,6 48,7 13,4 26,2 19,2 

2002 - 2004 26,2 60,5 49,6 11,4 21,0 18,1 

2003 - 2005 30,4 69,2 48,5 13,5 24,5 17,0 

2004 - 2006 28,8 65,0 44,6 12,1 21,5 15,2 

2005 - 2007 29,3 64,7 43,9 11,7 20,3 14,5 

2006 - 2008 26,9 59,1 43,0 8,6 14,9 13,8 

2007 - 2009 29,5 62,7 44,1 8,0 13,5 13,3 

2008 - 2010 29,7 61,7 43,9 8,8 14,6 13,0 

2009 - 2011 29,0 58,5 43,5 9,9 15,6 12,4 

2010 - 2012 26,3 50,2 44,0 11,0 16,6 12,3 

2011 - 2013 26,9 49,1 43,5 10,6 15,2 11,4 

2012 - 2014 26,1 46,1 40,6 9,3 13,1 10,2 
 

Fonte: Carga de mortalidade (ARS Norte - DSP) 
Legenda: 

 

  Valor superior da ARS Norte, com significância estatística 

 Não existe evidência estatística para afirmar que o valor é diferente do valor da ARS Norte 
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Gráfico12: Taxa Bruta de Mortalidade por Diabetes Mellitus no ACeS: todas as idades 

e <75 anos 

 

Fonte: Carga de mortalidade (ARS Norte - DSP) 

Gráfico13: Taxa de Mortalidade Padronizada por Diabetes Mellitus no ACeS e ARS 

Norte: todas as idades e <75anos 

 

 
Fonte: Carga de mortalidade (ARS Norte - DSP) 
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No triénio 2012-2014 a proporção de óbitos por Diabetes Mellitus quando consideradas 

todas as idades e ambos os sexos foi de 4,2%, e para idade inferior a 75 anos de 3,7% (no 

triénio 1991-1993 foi de 3,9%).  

Em 2013, 2014 e 2015 a proporção de inscritos, padronizada pela idade, com 

diagnóstico de Diabetes Mellitus (/1.000 inscritos) foi superior à da ARS Norte com 

significância estatística, para ambos os sexos, sexo masculino e sexo feminino. Em 2015 o 

valor desta proporção foi para ambos os sexos, sexo masculino e sexo feminino de 83,3, 88,7 

e 78,7 por mil inscritos. 

Em 2015 o tabagismo, excesso de peso e a obesidade (fatores de riso para a Diabetes 

Mellitus) estiveram entre os sete principais diagnósticos ativos efetuados no ACeS. 

 

6.1.4. Perturbações Depressivas 

6.1.4.1. Considerações Gerais 

A epidemiologia há muito que mostra que as doenças mentais apresentam uma das maiores 

taxas de incapacidade (psicossocial, sobretudo) e altas taxas de morbilidade e mortalidade, 

esta sobretudo à custa do suicídio que, a nível mundial, é uma das dez principais causas de 

morte (WHO, 2011 citado por Santana, Paula et. al, 2015). 

Em Portugal o registo de utentes com perturbações mentais nos cuidados de saúde primários 

tem vindo a aumentar desde 2011, no que diz respeito às Perturbações de Ansiedade, às 

Perturbações Depressivas e às Demências. A análise da prevalência a nível hospitalar revela, 

para todos os grupos nosológicos, uma ligeira redução do número de internamentos. 

À semelhança do referido pela OMS, em Portugal a mortalidade em saúde mental está 

relacionada quase exclusivamente com o suicídio. O suicídio, por seu turno, verifica-se 

sobretudo em pessoas com doenças mentais graves, na sua maioria tratáveis (depressão 

major e perturbação bipolar) e integra o grupo das mortes potencialmente evitáveis, desde 

que o diagnóstico da patologia de base seja realizado em tempo útil e a abordagem 

terapêutica eficaz. A mudança em 2014, resultante da introdução do SICO, não permite ainda 

ter uma perspetiva da tendência evolutiva atual, o que não impede que se sublinhe que o 
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grupo etário com 65 e mais anos (TMP de 21,9/100.000 em 2015), em particular no sexo 

masculino, regista mais mortes. 

O registo de utentes com Perturbações mentais nos Cuidados de Saúde Primários é variável, 

verificando-se uma proporção maior de doentes com registo de Perturbações de Ansiedade 

na região do Alentejo e com Perturbações Depressivas na região Centro. As proporções mais 

baixas de registo para estes dois tipos de Perturbações mentais, verificaram-se na região do 

Algarve (retirado de Programa Nacional para a Saúde Mental-2017).  

 

6.1.4.2. O ACeS  

No ACeS, à semelhança do verificado em Portugal, o registo de Perturbações 

Depressivas e de Perturbações de Ansiedade tem vindo a aumentar. Contudo, em 2013, 

2014 e 2015 a proporção de inscritos, padronizada pela idade, com diagnóstico de 

Perturbações Depressivas foi inferior à da ARS Norte com significância estatística 

(91,9/1000 inscritos para ambos os sexos, 36,4 /1000 para o sexo masculino e 142,2/1000 

no sexo feminino em 2015).  

Para o crescimento da proporção de utentes com diagnóstico ativo de perturbação depressiva 

podem contribuir além do aumento real destes problemas, o aumento da acessibilidade aos 

cuidados de saúde primários e a maior sensibilidade dos profissionais dos Cuidados de Saúde 

Primários para o seu diagnóstico. Contudo, seria importante para a correta monitorização 

desta situação que fosse garantida a devida anulação do diagnóstico ativo após a sua 

resolução. 

Da análise da mortalidade por suicídio verificou-se que ao longo dos triénios 1991-1993 a 

2012-2014 a TBM por Suicídio, foi sempre superior no sexo masculino e que apresentou 

tendência crescente passando a ser superior à TBM por acidentes a partir do triénio 2011-

2013 inclusive. De referir ainda que a TMP por Suicídios e Lesões Auto Provocadas foi 

superior à da ARS Norte com significância estatística no triénio 2011-2013 para ambos os 

sexos e nos triénios 2010-2012 e 2011-2013 no sexo masculino.  
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7. DETERMINANTES DA SAÚDE RELACIONADOS COM 

OS PROBLEMAS DE SAÚDE SELECIONADOS 

A maior parte da carga das Doenças resulta das condições em que as pessoas nascem, vivem, 

trabalham e envelhecem. Arnaldo Sampaio em 1953, afirmava “… A relação entre pobreza 

e doença é flagrante (…) quanto mais pobre, mais doente, quanto mais doente, mais 

pobre…” 

De entre os determinantes salientam-se a idade, o sexo, o nível de instrução, a situação 

perante o emprego, as condições de vida, os aspetos psicossociais, comportamentais, 

biológicos e os dependentes da acessibilidade aos serviços de saúde e sua qualidade. 

Além dos recursos materiais outros determinantes sociais em interação com a classe social 

são condicionantes do estado de Saúde das populações, como o género, por exemplo. Os 

mesmos indicadores de Saúde nas mulheres e nos homens apresentam valores diferentes, 

facto não apenas explicável por fatores biológicos, mas também por condicionantes de 

ordem social. 

Os comportamentos e estilos de vida influenciam, de forma comprovada, a Saúde individual 

e coletiva, uma vez que constituem denominador comum a praticamente todas as Doenças 

crónicas não transmissíveis.  

Segundo as estimativas obtidas para Portugal, no âmbito do estudo Global Burden of 

Diseases (GBD), os fatores de risco que mais contribuem para o total de anos de vida 

saudável perdidos pela população portuguesa são: hábitos alimentares inadequados 

(19%), HTA (17%), índice de massa corporal elevado (13%), para além do tabagismo 

(11%) (2010). Estes são os principais fatores de risco, muitas vezes modificáveis e, por isso, 

evitáveis para as Doenças oncológicas, do aparelho circulatório, e para um grupo de Doenças 

constituído pela Diabetes e outras (endócrinas, hematológicas e Doenças do aparelho genito-

urinário). (Retirado de “A Saúde dos Portugueses. Perspetiva 2015”) 

Relativamente à alimentação é de particular importância, no que diz respeito ao risco para 

a saúde, o consumo de alimentos com excesso de calorias e em particular com altos teores 

de sal (calcula-se que a ingestão diária de sal seja, em Portugal, praticamente o dobro da 

recomendação da OMS (<5 g/dia)), de açúcar e de gorduras trans (processadas a nível 
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industrial). Contribuem para os hábitos alimentares inadequados a insuficiente ingestão de 

fruta, de hortícolas, de frutos secos e sementes. Comer menos do que três peças de fruta por 

dia constitui o risco alimentar evitável que mais contribui para a perda de anos de vida 

saudável.  

A obesidade e o excesso de peso constituíram em 2015 a 6ª e 7ª maiores proporções 

padronizadas de diagnósticos ativos efetuados no ACeS, com valores de 70,5/1000 e 

55,7/1000 inscritos respetivamente. A obesidade regista maior proporção nas mulheres 

enquanto que o excesso de peso prevalece nos inscritos do sexo masculino. O excesso de 

peso e a obesidade são fatores de risco de HTA, Doença Isquémica do Coração, Doença 

Cerebrovascular, Tumor Maligno do Cólon, Tumor Maligno da Mama Feminina, 

Perturbações Depressivas e de Ansiedade e Diabetes Mellitus.  

Segundo o estudo “Carga Global de Doença Associada a Fatores de Risco na Região 

Norte (2013), o IMC elevado (excesso de peso e obesidade) foi o 4º fator de risco 

responsável pela maior quantidade de anos de vida saudável perdidos (DALY) nesta Região. 

De acordo com o INSEF (Inquérito Nacional de Saúde com Exame Físico, 2015) a 

prevalência de excesso de peso e obesidade, obtida para a população residente em Portugal 

com idade entre os 25 e os 74 anos, foi de 38,9% e 28,7%. Na Região Norte, dados do 

mesmo estudo apontam para uma prevalência padronizada de excesso de peso de 42,0% (a 

maior de todas as regiões) e de obesidade de 28,4%. Por sua vez, o estudo COSI (2016) 

mostra que em Portugal 30,7% das crianças entre os 6 e 8 anos tinham excesso de peso, 

e que 11,7% eram obesas o que traduz uma melhoria relativamente a 2008 (os valores 

para o excesso de peso e obesidade eram de 37,9% e 15,3% respetivamente). 

A HTA é fator de risco para a Doença Cerebrovascular, Doença Isquémica do Coração e 

alterações cognitivas. Dos anos de vida perdidos atribuíveis à HTA, cerca de 58% 

correspondem às Doenças Cerebrovasculares, e 25% à Doença Isquémica do Coração.  

De acordo com o estudo PHYSA (Portuguese Hypertension and Salt Study, 2012) 42,2% 

dos adultos portugueses sofre de HTA, sendo ligeira, mas significativamente mais elevada 

nos homens (44,4%) e nos mais velhos. O mesmo estudo mostrou que os portugueses 

continuam a consumir demasiado sal: 10,7 gramas/dia, em média, quando as recomendações 

internacionais estabelecem um limite de 5,8 gramas/dia. A proporção de doentes em 
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tratamento aumentou de 38,9% em 2003 para 74,9% em 2012, da mesma forma que os 

doentes controlados aumentaram 3,8 vezes, passando de 11,2% para os 42,6%. Por grupos 

etários verifica-se que a população ativa, com menos de 35 anos, é a que menos sabe sobre 

a doença, a menos tratada e a que tem menos doença controlada. Acima dos 65 anos, no 

grupo etário onde a HTA é mais prevalente, observa-se um maior conhecimento da doença, 

estão mais tratados e mais controlados.  

Segundo o INSEF a prevalência estimada de HTA foi de 36,0%, tendo sido mais elevada 

no grupo etário dos 65-74 anos (71,3%) e no sexo masculino (39,6%). Embora sem 

significado estatístico, observou-se uma estimativa mais elevada de HTA na região do 

Alentejo e na Região Norte 

No ACeS a HTA é o problema de saúde mais registado para ambos os sexos (211,6/mil 

inscritos), sexo masculino (199,6/mil inscritos) e sexo feminino (221,4/mil inscritos). A 

proporção de inscritos com esta patologia é superior à da ARS Norte com significância 

estatística para ambos os sexos e sexo feminino.  

A promoção do exercício físico ao longo da vida é prioritária e insubstituível como fator 

protetor da saúde. A inatividade física é fator de risco para diversas Doenças como a Doença 

Cerebrovascular, Doença Isquémica do Coração e Diabetes Mellitus. O sedentarismo e o 

excesso de ingestão de calorias explicam os índices altos de prevalência do excesso de peso 

e obesidade.  

São múltiplos os contributos da atividade física para a saúde, nomeadamente para a redução 

dos valores da pressão Arterial, do stress, da preservação da função cognitiva, diminuição 

do risco de depressão e de demência, melhoria da qualidade do sono, da autoimagem e da 

autoestima. Tem também repercussões positivas sobre o nível de colesterol das lipoproteínas 

de alta densidade, controlo de glucose no sangue, preservação da mineralização óssea e no 

risco de Cancro do Cólon e da Mama na mulher. A atividade física está igualmente associada 

a uma redução do risco de queda e diminuição das limitações funcionais nos idosos. São 

recomendações da OMS a prática de atividade física pelo menos moderada de 30 minutos 

por dia para pessoas adultas e idosas e de 60 minutos por dia para os jovens.  

O consumo de tabaco é o fator de risco modificável com maior número de mortes atribuídas. 

O seu consumo é causa ou fator de agravamento das doenças não transmissíveis mais 
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prevalentes, em particular do Cancro, Doenças do Aparelho Respiratório, Doenças Cérebro 

e Cardiovasculares e da Diabetes Mellitus, entre outras. É igualmente nefasto para o feto.  

Entre o início do hábito de fumar e a manifestação dos seus efeitos na saúde, decorre um 

espaço temporal entre vinte e quarenta anos. Este hiato de tempo mostra que a mortalidade 

provocada pelo tabaco é um espelho do seu consumo trinta ou quarenta anos antes (de acordo 

com Peto et al). 

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

risco maior de se tornarem dependentes do que as que se iniciam em idades mais tardias e 

que o consumo de tabaco está associado ao consumo de álcool e outras drogas. Estes factos 

recomendam a prevenção do consumo de tabaco na adolescência. 

Os dados de 2015 do SIARS indicam que a prevalência (proporção de diagnósticos ativos 

/mil inscritos) foi de 91,7/1000 utentes (no sexo masculino 149,7/1000 e no sexo feminino 

38,4/1000). Estes dados situam o consumo de tabaco como a terceira maior proporção de 

diagnósticos ativos do ACeS em 2015. Na ARS Norte estes valores foram de 118,5/1000 

utentes (162,9/1000 no sexo masculino e 78,8/1000 no sexo feminino).  

De acordo com o Relatório Global sobre o Álcool e a Saúde 2014 (OMS) o uso nocivo do 

álcool é fator determinante de múltiplas causas de morte, doenças e lesões tais como 

neoplasias, Doenças cérebro e cardiovasculares, Doenças hepáticas, infeção pelo VIH, 

tuberculose, pneumonia e depressão. Acrescem como consequências do consumo abusivo 

de álcool os acidentes de transporte, outras causas externas de traumatismos acidentais, 

lesões auto provocadas e violência interpessoal. Durante a gravidez está associado a 

alterações no desenvolvimento fetal. Os problemas relacionados com o álcool apresentam 

habitualmente um grande período de latência, estando dependentes de fatores de exposição 

(tempo de consumo e intensidade de consumo), fatores sociais, ambientais e genéticos. 

O relatório acabado de citar coloca o consumo de álcool em Portugal para ambos os sexos 

em quinto lugar entre os fatores de risco ordenados por peso na carga de Doença (Global 

Burden of Disease Study Portugal, 2010).    

No ACeS o Abuso Crónico do Álcool não é um determinante de saúde com a relevância dos 

já abordados. A sua prevalência padronizada foi em 2015, de 14,8/1000 habitantes para 
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ambos os sexos, (28,5 no sexo masculino e 2,3 no sexo feminino), valores inferiores aos 

verificados na ARS Norte, com significância estatística. 

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

arsénio, alumínio, chumbo, zinco, benzeno) contribui para alguma das patologias referidas 

anteriormente pelo que a vertentes da saúde ambiental e ocupacional apelam ao 

desenvolvimento de parcerias com o intuito de identificar fatores de risco para a saúde 

passíveis de ser reduzidos ou eliminados.  

Quadro 15. Determinantes da saúde relacionados com os problemas de saúde 

selecionados 

Doenças 

Cerebrovasculares 

Tumor 

Maligno do 

Pulmão 

Tumor Maligno da 

Mama Feminina 

Diabetes 

Mellitus 

Perturbações 

Depressivas 

Hipertensão Arterial 
 

História familiar 
 História familiar de 

depressão 

Causas cardíacas (1) 
Poluição 

Ambiental 

*Menarca precoce; 

*Idade tardia na 

primeira gravidez com 

termo; *Menopausa 

tardia; *Não ter tido 

filhos;  

* Uso de 

anticoncepcionais (3); 

*Terapia hormonal de 

substituição (THS) (4) 

 *Isolamento social 

prolongado; 

*Baixa autoestima e 

perfecionismo;  

*Evento major de stress; 

*Insónia crónica; 

*Ansiedade crónica; 

*Doença crónica: 

Diabetes; AVC; Cancro; 

D. Cardíaca… 

*Dor crónica 

Tabagismo 
Tabagismo 

ativo e passivo 
 Tabagismo 

 

Razão cintura/anca 
Fatores de risco 

ocupacionais 

Exposição a radiações 

ionizantes (por exemplo 

radioterapia) 
 

 

ApoB/A1 (2) Amianto 
Fatores genéticos  

(5-8% hereditários) 
 

 

Álcool  Álcool Álcool Álcool 

Dislipidemia     

Diabetes Mellitus     

Obesidade  Obesidade Obesidade Obesidade 

Sedentarismo  Sedentarismo Sedentarismo  

(1) Fibrilação/flutter auricular, enfarte agudo do miocárdio, febre reumática e próteses; (2) Razão Apolipoproteína A-I e B; (3) Nem 

todos os estudos são consensuais.; (4) O uso prolongado (mais de 2 anos) em mulheres pós-menopáusicas  
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8. NECESSIDADES DE SAÚDE  

Necessidade de saúde é a diferença entre o estado de saúde da população e o estado de saúde 

desejado e mede-se estimando o desvio entre o real e o desejado. 

A definição de necessidade de saúde consiste numa tradução mais operacional dos 

problemas de saúde e implica a identificação dos seus determinantes.  

A lista final das principais necessidades de saúde foi definida após terem sido ouvidos o 

Diretor Executivo, o Conselho Clínico e de Saúde e os Coordenadores da Unidades 

Funcionais.  

Quadro 16. Formulação das Necessidades de Saúde 

 

Necessidades de Saúde 

 

Mortalidade 

Menor Mortalidade por Doenças Cerebrovasculares 

Menor Mortalidade por Tumor Maligno do Pulmão 

Menor Mortalidade por Tumor Maligno da Mama Feminina 

Menor Mortalidade por Diabetes Mellitus 

Morbilidade 
Menor prevalência de Perturbação Depressiva 

Menor prevalência de Diabetes Mellitus  

Determinantes da Saúde 

Menor consumo de tabaco  

Menos peso excessivo 

Menos obesidade 

Menor consumo de Álcool  

Mais exercício físico 

Menos Hipertensão Arterial 
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9. RECURSOS DA COMUNIDADE   

Lembrando o texto da OMS, “Saúde para Todos no Ano 2000”, dar mais anos à vida e 

mais vida aos anos exige um esforço global, partilhado por diferentes setores e vários atores 

da sociedade (lideres formais e informais e o “cidadão comum”), abrangendo diferentes 

áreas políticas de intervenção. Citam-se de seguida alguns dos recursos considerados 

prioritários: 

 Setor da Saúde: O ACeS, o CHTS e outros hospitais e serviços públicos e privados 

da área da saúde 

 O ACeS, primeiro acesso dos cidadãos à prestação de cuidados de saúde, assume 

importantes funções de promoção da saúde e prevenção da doença, prestação de cuidados na 

doença e ligação a outros serviços para a continuidade dos cuidados à população nele 

residente/inscrita.  

Relativamente à neoplasia da Mama Feminina é de referir que o ACeS deu início ao Rastreio 

de Base Populacional do Cancro da Mama em junho de 2016. Este rastreio tem como 

população alvo todas as mulheres assintomáticas com idade compreendida entre os 45 e os 

69 anos e deve garantir o tratamento atempado a todas a quem sejam detetadas lesões. 

Relativamente ao consumo de tabaco destaca-se a existência de uma Consulta de Cessação 

Tabágica em cada município do ACeS e a Intervenção Breve em Tabagismo.  

O ACeS tem promovido a articulação com o nível hospitalar criando protocolos que 

favorecem a qualidade dos cuidados prestados aos utentes. Salienta-se, no âmbito deste 

Plano, a articulação com o Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental do Centro 

Hospitalar Tâmega e Sousa. A nível da Saúde Mental o ACeS dispõe atualmente de três 

psicólogas e acolhe nas suas instalações o Centro de Respostas Integradas (CRI) do Porto 

Oriental constituído por uma equipa técnica especializada pertencente à Divisão de 

Intervenção nos Comportamentos Aditivos e Dependências (DICAD) da ARS Norte, com 

função de acompanhamento das dependências com ou sem substância. 

É de salientar ainda a existência na área do ACeS de vários Serviços de Saúde Privados: 

hospitais, laboratórios de meios complementares de diagnóstico e terapêutica, 

clínicas/consultórios de especialidades médicas, clínicas/consultórios de medicina dentária, 
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farmácias, unidades de medicina física e de reabilitação, unidades de radiodiagnóstico e 

centros de enfermagem. 

 

 Setor da Educação 

O parque escolar público do ACeS é constituído por treze Agrupamentos de Escolas e duas 

Escolas Não Agrupadas. Existem também no ACeS trinta e seis estabelecimentos de ensino 

privado.  

A promoção de estilos de vida saudáveis em meio escolar contribuem para reduzir a 

prevalência dos problemas de saúde relacionados com as doenças crónicas, doenças 

transmissíveis e para o bem-estar físico e mental. Neste âmbito reveste-se de particular 

importância a articulação entre a Escola e o ACeS, na aplicação do Programa Nacional de 

Saúde Escolar. 

 Segurança Social enquanto sistema que pretende assegurar direitos básicos dos 

cidadãos e a igualdade de oportunidades. 

 Rede Social de cada Município e respetivos Conselhos Locais de Ação Social 

 Conselho da Comunidade 

 Câmaras Municipais  

 Comunicação Social 

 Rede Viária e de Transportes Públicos 
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10. ESTRATÉGIAS DE SAÚDE 
 

O Plano Local de Saúde deve orientar a definição das estratégias de saúde de âmbito local. 

Estas devem ser concretizadas através de programas e projetos desenvolvidos por diferentes 

atores, do setor da saúde e de outros setores. 

As estratégias a considerar são fundamentalmente de dois tipos:  

 Promoção da saúde dirigidas aos determinantes da saúde associados aos problemas 

priorizados e, 

 Prevenção da doença:  

o Prevenção primária, cujo alvo são os fatores de risco de doença modificáveis,  

o Prevenção secundária, dirigida ao diagnóstico precoce e ao tratamento 

adequado da doença,  

o Prevenção terciária, que se destina a promover a reabilitação e adaptação dos 

doentes às situações crónicas, e a  

o Prevenção quaternária, que visa detetar o sobretratamento e evitar o excesso 

de intervencionismo e a iatrogenia.  

  

Estratégias transversais dirigidas aos problemas de saúde priorizados 

1. Comprometer o setor da saúde público e privado, outros setores da sociedade e o cidadão 

comum na saúde da população a que pertencem; 

2.  Abordagem integrada dos determinantes da saúde comuns às diferentes necessidades de 

saúde priorizadas. 

3. Promover projetos e iniciativas que aumentem a literacia em saúde da população; 

4. Promover estilos de vida saudáveis  

5. Envolver os utentes, grupos de utentes, entidades, instituições e organizações nos projetos 

e iniciativas a desenvolver; 

6. Definir mensagens chave, que serão replicadas sistematicamente; 

7. Divulgar os projetos e iniciativas nas redes sociais e organizações da comunidade; 
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Quadro 17. Recursos e estratégias de saúde dirigidas às principais necessidades de 

saúde da população do ACeS 

Necessidades de 

saúde 
Recursos Estratégias 

Menor 

mortalidade por 

Doenças 

Cerebrovasculares 

na população com 

menos de 75 anos 

 

 

*Recursos do setor da saúde, públicos e 

privados; 

*Escolas com escolhas alimentares 

saudáveis (cantinas, bufetes e máquinas de 

venda automática); 

*Programas de promoção da saúde no 

âmbito da saúde escolar – Alimentação 

saudável; 

*Circuitos de manutenção e equipamentos 

desportivos e parques de lazer; 

*Identificação e tratamento precoces de 

consumos excessivos de álcool em parceria 

com o DICAD/CRI. 

 

Prevenção primária: 

- Promover estilos de vida saudáveis: 

Alimentação saudável; Diminuição do 

consumo de álcool e tabaco; Exercício 

físico; 

- Diminuição dos níveis de stress; 

- Cessação tabágica; 

- Diagnóstico e tratamento da HTA, 

Dislipidemia e Diabetes Mellitus 

- Avaliação do risco cardiovascular na 

faixa etária dos 40-65 anos; 

- Avaliação do risco cardiovascular em 

todos os hipertensos de 3/3 anos 

- Diminuir a obesidade abdominal. 

- Divulgar à população os sinais de alarme 

do AVC. 

Prevenção secundária: 

- Via verde do AVC 

Prevenção terciária: 

- Referenciação precoce a Fisioterapia 

- Prescrição de ajudas técnicas 

- Apoio domiciliário da equipe de saúde 

aos utentes dependentes 

- Formação de cuidadores 

Menor 

mortalidade por 

Tumor Maligno 

da traqueia 

brônquios e 

pulmões na 

população com 

menos de 75 anos 

*Recursos do setor da saúde, públicos e 

privados – Consultas de cessação tabágica e 

intervenção breve em tabagismo 

*Programas de promoção da saúde no 

âmbito da saúde escolar 

*Programa de Saúde Ocupacional 

Prevenção primária: 

-Promoção de estilos de vida saudáveis - 

Promoção do acesso à consulta de cessação 

tabágica 

- Formação dos profissionais em 

Intervenção Breve em Tabagismo e 

Consultas Intensivas de Cessação Tabágica 

- Divulgação da legislação antitabágica 

junto das instituições da comunidade 

- Promoção de espaços livres de tabaco na 

comunidade. 

- Redução ou eliminação da exposição 

ocupacional a carcinogéneos pulmonares 

Prevenção secundária: 
- Referenciação precoce a equipe 

multidisciplinar, perante lesão pulmonar 

suspeita 

Prevenção terciária:  

Menor 

mortalidade por 

Tumor Maligno 

da Mama 

feminina 

*Recursos do setor da saúde, públicos e 

privados; 

*Rastreio oportunista e de base 

populacional 

*Programas de promoção da saúde no 

âmbito da Alimentação Saudável 

*Circuitos de manutenção e equipamentos 

desportivos e parques de lazer 

 

Prevenção primária: 

-Promoção de estilos de vida saudáveis: 

Alimentação saudável;  
-Diminuição do consumo de álcool; 

Atividade física  

 Prevenção secundária: 

-Promover o acesso ao rastreio de cancro 

da Mama; 

-Melhorar o diagnóstico e o tratamento 

precoces; 
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Necessidades de 

saúde 
Recursos Estratégias 

Menor 

Mortalidade e 

Morbilidade por 

Diabetes 

 

 

*Recursos do setor da saúde, públicos 

(ACeS, Hospital) e privados. 

*Rastreio oportunista e de base 

populacional 

*Programas do âmbito da saúde, de 

promoção da Alimentação Saudável: 

Programa PASSE, Programa Nacional 

Combate à Obesidade e Plataforma 

Nacional contra a Obesidade 

*Circuitos de manutenção e equipamentos 

desportivos e parques de lazer 

* UCF Diabetes 

Prevenção primária: 

-Promoção de estilos de vida saudáveis: 

Alimentação saudável; Diminuição do 

consumo de álcool; Atividade física.  

-Avaliação do risco de desenvolver 

Diabetes tipo 2 nos adultos entre os 35 e 65 

anos.  

 

Prevenção secundária: 

-Participação na UCF Diabetes;  

-Melhorar o diagnóstico e tratamento da 

Diabetes, e suas consequências  

-Aumentar a proporção de diabéticos que 

se encontram diagnosticados, vigiados e 

controlados;  

-Assegurar a manutenção do rastreio da 

retinopatia diabética; 

-Melhorar a adesão terapêutica  

-Promover a educação terapêutica e a 

auto-gestão da doença  

– Consultas multidisciplinares de Diabetes 

 - Viva verde do pé diabético: redução da 

ocorrência de amputação de membros 

inferiores em diabéticos 

 

Menor 

prevalência de 

Perturbações 

Depressivas 

*Recursos do setor da saúde públicos 

(ACeS, Hospital e CRI) e privados 

*Protocolo de articulação com o 

Departamento de Psiquiatria e Saúde 

Mental do Centro Hospitalar Tâmega e 

Sousa 

*Projetos de âmbito comunitário  

 

- Promoção de saúde mental no trabalho, 

em grupos vulneráveis, em crianças e 

adolescentes;  

- Combate ao estigma da doença mental na 

população adulta e na infância e 

adolescência; 

* Formação dos Profissionais de Saúde no 

âmbito da deteção e gestão dos fatores de 

risco, e sinais de alarme da depressão; 

- Dinamizar a criação de grupos de auto-

ajuda.  

- Diagnóstico e tratamento precoces das 

Perturbações Depressivas pelos 

profissionais de saúde do ACeS e em 

articulação com o serviço de Psiquiatria se 

necessário 
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11. DEFINIÇÃO DE METAS PARA 2020 

Na quantificação das metas utilizou-se a projeção de indicadores de saúde e quadros de 

referência, como sejam os resultados obtidos na ARS Norte no triénio 2012-2014, as metas 

do Plano Regional de Saúde do Norte 2014-2016, e os valores dos diagnósticos ativos 

efetuados no ACeS e disponibilizados no SIARS. 

Este Plano Local de Saúde não estabelece objetivos diferenciados para homens e para 

mulheres. 

 

11.1. Necessidades de saúde medidas através de indicadores de 

mortalidade 

A quantificação das metas a atingir em 2020 foi efetuada com base na projeção da 

tendência das TMP para idade inferior a 75 anos referentes aos triénios de 1991-1993 a 

2012-2014, para as Doenças Cerebrovasculares, Tumor Maligno da Laringe, Traqueia, 

Brônquios e Pulmões e Diabetes Mellitus. Relativamente ao Tumor Maligno da Mama 

Feminina, a TMP apresentou ao longo dos triénios analisados variações tão amplas que 

inviabilizaram a definição de uma linha de tendência. Face a esta limitação optou-se por 

definir como meta para a TMP por Tumor Maligno da Mama Feminina um valor próximo 

do obtido no triénio 2012-2014 na ARS Norte.  
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Quadro 18. Projeção da Mortalidade Padronizada para ambos os sexos e idade <75 

anos por Doenças Cerebrovasculares, Tumor Maligno da Laringe, Traqueia, 

Brônquios e Pulmões e Diabetes Mellitus: triénios 2013-2015 a 2018-2020 
 

 

Triénios 

Doenças 

Cerebrovasculares 

Tumor Maligno da 

laringe, da traqueia, 

dos brônquios e dos 

pulmões 

Diabetes Mellitus 

 HM HM HM 

 1991 - 1993 123,7 29,5 30,4 

 1992 - 1994 108,9 25,8 29,6 

 1993 - 1995 98,4 27,0 24,7 

 1994 - 1996 102,9 24,7 17,7 

 1995 - 1997 101,4 24,0 17,1 

 1996 - 1998 90,7 24,3 20,2 

 1997 - 1999 91,1 26,1 23,3 

 1998 - 2000 83,4 28,4 20,9 

 1999 - 2001 83,7 26,2 23,7 

 2000 - 2002 76,1 27,6 22,0 

 2001 - 2003 74,4 27,2 26,2 

 2002 - 2004 70,5 29,8 21,0 

 2003 - 2005 63,1 25,6 24,5 

 2004 - 2006 57,3 27,6 21,5 

 2005 - 2007 51,9 26,9 20,3 

 2006 - 2008 45,0 32,7 14,9 

 2007 - 2009 48,2 31,9 13,5 

 2008 - 2010 41,5 31,9 14,6 

 2009 - 2011 38,2 31,6 15,6 

 2010 - 2012 32,7 28,6 16,6 

 2011 - 2013 35,6 24,6 15,2 

 2012 - 2014 33,4 22,9 13,1 

R
eg

re
ss

ão
 

ex
p
o
n
en

ci
al

  

2013 - 2015 31,2 28,6 14,2 

2014 - 2016 29,2 29,1 14,0 

2015 - 2017 27,1 29,2 13,9 

2016 - 2018 25,0 29,5 13,6 

2017 - 2019 23,2 29,5 12,9 

2018 - 2020 21,6 29,4 12,2 

 
Fonte: Carga de mortalidade (ARS Norte - DSP) 
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Gráfico 14. Projeção da Mortalidade Padronizada para ambos os sexos e idade <75 

anos por Doenças Cerebrovasculares: triénios 2013-2015 a 2018-2020 
 

 

Fonte: Carga de mortalidade (ARS Norte - DSP) 

 

Gráfico 15. Projeção da Mortalidade Padronizada para ambos os sexos e idade <75 

anos por Tumor Maligno da Laringe, Traqueia, Brônquios e Pulmões: triénios 2013-

2015 a 2018-2020 

 

 

 

Fonte: Carga de mortalidade (ARS Norte - DSP) 
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Gráfico 16. Projeção da Mortalidade Padronizada para ambos os sexos e idade <75 

anos por Diabetes Mellitus: triénios 2013-2015 a 2018-2020 

 

 

Fonte: Carga de mortalidade (ARS Norte - DSP) 

 

Quadro 19. Metas do ACeS para o triénio 2018-2020: Taxa de Mortalidade 

Padronizada /100.000 habitantes  

 

Mortalidade 

Triénio 1991-1993 Triénio 2012-2014 

 

Triénio 

2018-2020 

 

 

Triénio 

2018-2020 

 

ARS 

Norte  

 

ACeS 

V.S.N. 

 

ARS 

Norte  

 

ACeS 

V.S.N. 

 

Projeção 

ACeS 

Metas 

ACeS 

Doença Cerebrovascular  
TBM 70,3 54,7 22,1 23,2 16,7  

TMP 104.7 123,7 24,2 33,4 21,6 <21,6 

Tumor Maligno da 

Laringe, Traqueia, 

Brônquios e Pulmões 

TBM 20,3 14,2 28,7 17,5 25,2  

TMP 28,8 29,5 30,0 22,9 29,4 <29,4 

Tumor Maligno da Mama 

Feminina  

TBM 15,7 11,1 15,7 15,0 -------  

TMP 20,4 18,7 15,2 16,0 ------- 15,0 

Diabetes Mellitus  
TBM 12,7 13,7 9,2 9,3 9,3  

TMP 18,7 30,4 10,2 13,1 12,2 11,5 
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11.2. Necessidades de saúde medidas através de indicadores de 

morbilidade  

 
Relativamente às Perturbações Depressivas definiu-se como meta para a proporção de 

inscritos com diagnóstico de perturbação depressiva no ACeS para 2020 o valor de 10%. 

Este é um “valor orientador” e simultaneamente um compromisso entre o diagnóstico 

atento e o correspondente registo. No período de 2013 a 2017 verificou-se no ACeS um 

crescimento da proporção de utentes com este diagnóstico ativo.  

 

Quadro 20. Meta do ACeS para 2020: proporção de inscritos com diagnóstico de 

Perturbação Depressiva 

 

Perturbações 

Depressivas 

Meta PRS 

Norte 2016 
Continente 

2016 

Região de 

Saúde do 

Norte 2016 

ACeS 2016 
Meta ACeS 

2020 

10,0% 9,32% 9,83 9,34 10,0% 

Fontes: Plano Regional de Saúde do Norte 2016, SIARS, Saúde Mental em Números 

 

 

No que se refere à morbilidade por Diabetes Mellitus a meta que propomos para o ACeS é 

de 9,5%. 

 

Quadro 21. Meta do ACeS para 2020: proporção de inscritos com diagnóstico de 

Diabetes Mellitus 

 
   

Diabetes 

Mellitus 

Meta PRS 

Norte 2016 

INSEF 2015 

(25-74 anos) 

ACeS 2015  

(25-74 anos) 

Meta ACeS 

2020 

13,0% 9,5% 
 

8,3% 
 

9,5%  

 
Fontes: 1.º Inquérito Nacional de Saúde com Exame Físico 2015, Plano Regional de Saúde do Norte 2016, SIARS 

 

 

 

 

 



Plano Local de Saúde Extensão a 
2020 

 

65 
 

11.3. Necessidades de Saúde medidas através de Determinantes da Saúde  
 

 

Quadro 22. Meta do ACeS para 2020: Determinantes da Saúde 

 

 

Determinantes da 

Saúde 

Meta 

PRS do 

Norte 

2016  

 

ARS 

Norte 

 

ACeS 

 

ACeS  
(25-74 anos) 

(1) 

INSEF 

(2015) 
(2) 

Meta 

ACeS 

2020 

Proporção de alunos do 

3º ciclo que 

consumiram Tabaco 

nos últimos 30 dias 

(consumo atual) 

26,0% 
29,0% 

(2011) 

 

6,71% 

(2015) 

(3) 

  5% 

Proporção de alunos do 

6º, 8º e 10ºanos, que 

praticam atividade 

física mais que 3 vezes 

por semana  

>60% 
 

57% 

(2010) 

(4) 

 
 

------   >57% 

Proporção de alunos do 

3º ciclo que consomem 

bebidas alcoólicas 

ocasionalmente 

  
11,2% 

(2015) 
(3) 

  8,0% 

Proporção de inscritos 

com diagnóstico ativo 

de abuso de tabaco  

(SIARS)   

------ 

 

12,3% 

(2015) 

 

9,8% 

(2015) 
  <8,5% 

Prevalência de 

Obesidade   ------ 
8,5% 

(2015) 
(5) 

6,8% 

(2015) 
(5) 

8,3% 

(2015) 
(5) 

28,2% 

(2015) 

 

15% 

Prevalência de 

Hipertensão Arterial 37,0% 
20,7% 

(2015) 
(6) 

21,2% 

(2015) 
(6) 

20,4% 

(2015) 
(6) 

37,4% 

(2015) 
25,0% 

Proporção de crianças 

aos 7 anos, com 

excesso de peso aos 5 - 

6 anos (dados 

SClínico)  

------ ------ 
19,1% 

(2015) 
(3) 

  17,0% 

Proporção de crianças 

aos 7 anos, com 

obesidade aos 5 - 6 

anos (dados SClínico) 

(4) 

------ ------ 
14,8% 

(2015) 
(3) 

  14,0% 

 
(1) Proporção de inscritos no ACeS por diagnóstico ativo, em 2015, no grupo etário 25-74 anos 

(2) Inquérito Nacional de Saúde com Exame Físico: Estado de Saúde, 2015, grupo etário 25-74 anos 

(3) Estudo efetuado pela USP  

(4) Dados do estudo HBSC 2010 relativo a adolescentes escolarizados 
(5) Proporção de inscritos com diagnóstico ativo de obesidade, dados SIARS  

(6) Proporção de inscritos com diagnóstico ativo de Hipertensão Arterial, dados SIARS  
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12. OBJETIVOS DE SAÚDE PARA 2020  

 

Para as necessidades de saúde selecionadas definiram-se os seguintes objetivos de saúde até 

31 de dezembro de 2020: 

 

1. Objetivos de Impacto 

 
Objetivo de Saúde nº1 

 

Diminuir até dezembro de 2020 para um valor inferior a 21,6/100.000 habitantes a TMP por 

Doença Cerebrovascular, para idade inferior 75 anos e ambos os sexos, na população 

residente na área geográfica do ACeS. 

 

Objetivo de Saúde nº 2 

 

Diminuir até dezembro de 2020 para um valor inferior a 29,4/100.000 habitantes a TMP por 

Tumor Maligno da Laringe, Traqueia, Brônquios e Pulmões, para idade inferior 75 anos 

e ambos os sexos, na população residente na área geográfica do ACeS. 

 

Objetivo de Saúde nº3 

 

Diminuir até dezembro de 2020 para 15,0/100.000 mulheres a TMP por Tumor Maligno da 

Mama Feminina, em idade inferior 75 anos na população residente na área geográfica do 

ACeS. 

 

Objetivo de Saúde nº4 

 

Diminuir até dezembro de 2020 para um valor inferior a 11,5 /100.000 habitantes a TMP por 

Diabetes Mellitus, em idade inferior 75 anos e ambos os sexos, na população residente na 

área geográfica do ACeS. 

 

Objetivo de Saúde nº5 

 

Atingir até dezembro de 2020, uma Proporção de Inscritos no ACeS com diagnóstico ativo 

de Diabetes Mellitus de 9,5% para ambos os sexos. 
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Objetivo de Saúde nº6 

 

Atingir até dezembro de 2020 uma Proporção de Inscritos no ACeS com diagnóstico ativo 

de Perturbação Depressiva de 10,0% para ambos os sexos. 

 

2- Objetivos de Outcome 
 

Objetivo de Saúde nº 1 

 

Diminuir até 2020 para 5% a proporção de alunos de ambos os sexos do 3º ciclo que 

consomem tabaco em meio escolar (últimos 30 dias).  

 

Objetivo de Saúde nº 2 

 

Atingir até 2020 uma proporção superior a 57% de alunos de ambos os sexos, dos 6º, 8º e 

10ºanos, que praticam atividade física mais de 3 vezes por semana.  

 

Objetivo de Saúde nº 3 

 

Diminuir até 2020 para um valor inferior a 8,5% a proporção de inscritos no ACeS de 

ambos os sexos com diagnóstico ativo de abuso de tabaco. 

 

Objetivo de Saúde nº 4 

 

Diminuir até 2020 para um valor de 8,5% a proporção de inscritos no ACeS de ambos os 

sexos com diagnóstico ativo de abuso crónico de álcool. 

 

Objetivo de Saúde nº 5 

 

Atingir até 2020 um valor de 15,0%, para a proporção de inscritos no ACeS de ambos os 

sexos com diagnóstico ativo de Obesidade. 

 

Objetivo de Saúde nº 6 

Atingir até 2020 um valor de 25% para a proporção de inscritos no ACeS de ambos os 

sexos com diagnóstico ativo de HTA. 
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Objetivo de Saúde nº 7 

 

Diminuir para 17% a proporção de crianças de 5 e 6 anos de ambos os sexos com excesso de 

peso (avaliação através dos registos no SClínico). 

 

Objetivo de Saúde nº 8 

 

Diminuir para 14% a proporção de crianças de 5 e 6 anos de ambos os sexos com obesidade 

(avaliação através dos registos no SClínico). 
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13. PLANO DE MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DO PLS 

DO ACES EXTENSÃO A 2020 

 
Os indicadores de Monitorização e Avaliação do Plano Local de Saúde do ACeS foram 

definidos em termos de outcome e impacto. Os indicadores de outcome devem ser 

monitorizados anualmente e os indicadores de impacto sempre que disponíveis mas pelo 

menos em finais de 2018 e 2020. 

 

 

Quadro 23. Indicadores de Monitorização & Avaliação do PLS do ACeS Tâmega III 

Vale do Sousa Norte: Indicadores de Mortalidade 
 

Indicadores de 

Mortalidade 

/100.000 habitantes 

Fonte 

de 

dados 

Último 

valor 
Triénio Meta 

Resultados 

2018 2020 

Taxa de Mortalidade 

Padronizada por Doença 

Cerebrovascular em 

menores de 75 anos, 

ambos os sexos  

INE 33,4 
2012-

2014 
<21,6 

  

Taxa de Mortalidade 

Padronizada por Tumor 

Maligno da Laringe, 

Traqueia, Brônquios e 

Pulmões em menores de 

75 anos, ambos os sexos 

INE 22,9 
2012-

2014 
<29,4 

  

Taxa de Mortalidade 

Padronizada por Tumor 

Maligno da Mama 

Feminina em menores de 

75 anos, ambos os sexos 

INE 16,0 
2012-

2014 
15,0 

  

Taxa de Mortalidade 

Padronizada por Diabetes 

Mellitus em menores de 75 

anos, ambos os sexos 

INE 13,1 
2012-

2014 
11,5 
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Quadro 24. Indicadores de Monitorização & Avaliação do PLS do ACeS Tâmega III 

Vale do Sousa Norte: Indicadores de Morbilidade 
 

Indicadores de 

Morbilidade (%) 

Fonte 

de 

dados 

Ano Valor ACeS Meta 

Resultados 

2018 2020 

Proporção de inscritos com 

o diagnóstico Diabetes 

Mellitus no grupo etário dos 

25-74 anos (SIARS) 

SIARS 2015 8,3% 9,5% 

  

Proporção de inscritos com o 

diagnóstico de Perturbação 

Depressiva em 2016 

(SIARS) 

SIARS 2015 9,3% 10,0% 

  

 

 

Quadro 25. Indicadores de Monitorização & Avaliação do PLS do ACeS Tâmega III 

Vale do Sousa Norte: Determinantes da Saúde 

 
 

Determinantes da Saúde 

(%) 

Fonte 

de 

dados 

Ano Valor ACeS Meta 

Resultados 

2018 2020 

Proporção de alunos do 3º 

ciclo que consumiram 

Tabaco nos últimos 30 dias 

(consumo atual) 

ACeS 2015 6,71% 5% 

  

Proporção de adolescentes 

escolarizados (6º, 8º e 10º 

ano) que praticam atividade 

física mais do que 3 vezes 

por semana 

ESPAD 2011 ------- >57% 

  

Proporção de alunos do 3º 

ciclo que consomem 

bebidas alcoólicas 

ocasionalmente 

ACeS 2015 11,2% 8,0% 

  

Proporção (%) de inscritos 

com abuso de tabaco (P17) 
SIARS 2015 9,8% <8,5% 

  

Proporção (%) de inscritos 

com Obesidade (T82) 
SIARS 2015 6,8% 15,0% 

  

Proporção (%) de inscritos 

com Excesso de Peso (T83) 
SIARS 2015 5,4% 15,0% 

  

Proporção (%) de inscritos 

com o diagnóstico de 

Hipertensão Arterial  

SIARS 2015 21,2% 25,0% 

  

Proporção de crianças de 5 

e 6 anos com excesso de 

peso 

ACeS 2015 
19,1% 

(SClínico) 
17,0% 

  

Proporção de crianças de 5 

e 6 anos com obesidade 
ACeS 2015 

14,8 

(SClínico) 
14,0% 
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14. COMUNICAÇÃO DO PLS 
 

A comunicação é uma ferramenta fundamental na implementação do PLS. Ao nível da 

população e das instituições instaladas na comunidade desenvolve um sentimento de 

responsabilização individual e coletiva acompanhada de empoderamento em matéria de 

saúde.  

Com vista à comunicação do PLS sinalizam-se as atividades a desenvolver: 

1. Apresentar a proposta do PLS ao Diretor Executivo 

2. Apresentar o PLS ao CCS  

3. Apresentar o PLS aos Coordenadores das UF e Conselhos Técnicos 

4. Divulgar por correio eletrónico às UF do ACeS, outras instituições de saúde, 

Autarquias, Comunidade Educativa e outras instituições da comunidade um 

Sumário Executivo do PLS 

5. Apresentar o PLS ao Conselho da Comunidade  

6. Divulgar o PLS através de frases chave junto dos stakeholders 

7. Divulgar o PLS na Comunicação Social 

 

 

 

15. RECOMENDAÇÕES PARA A IMPLEMENTAÇÃO 
 
 

Para que se atinjam os objetivos definidos no PLS é necessário fortalecer a cooperação 

intersectorial (intervenção em rede) dos parceiros mais relevante: 

 

1- O PLS deve ser divulgado à comunidade; 

2- As Unidades Funcionais do ACeS devem assumir-se como parceiras na concretização 

dos seus objetivos;  

3- Devem ser debatidas e formalizadas entre os profissionais do ACeS as melhores 

estratégias para minimizar os problemas de saúde que fazem parte do PLS;  

4- Deve ser debatida e assegurada a qualidade dos registos efetuados pelo médico de 

família na lista de problemas ativos já que os dados de prevalência de doença e seus 
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determinantes nos utentes inscritos, dados fundamentais para o Planeamento em Saúde, 

se baseiam nestes registos; 

5- Deve ser debatida e dinamizada a aplicação dos seguintes Programas Nacionais 

Prioritários definidos pela DGS: Programa para a Prevenção e Controlo do Tabagismo, 

Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável, Programa Nacional para 

a Promoção da Atividade Física, Programa Nacional para a Saúde Mental, Programa 

Nacional para a Diabetes, Programa Nacional para as Doenças Oncológicas e Programa 

Nacional para as Doenças Cerebrovasculares;  

6- Devem ser mantidos níveis elevados de adesão ao rastreio de base populacional do 

cancro da Mama, dinamizar-se o rastreio de base populacional da Retinopatia Diabética 

e assegurados os respetivos tratamentos em tempo útil; 

7- Os projetos de investigação a efetuar no ACeS devem estar orientados para os 

Problemas de Saúde priorizados no PLS e respetivos determinantes 

8- Deve ser efetuada consulta aos parceiros externos para que incluam nos seus Planos de 

Atividades uma ou mais estratégias que vão de encontro às necessidades de saúde 

identificadas no PLS saúde, identificando os recursos a disponibilizar. Neste domínio 

deve reforçar-se a articulação com o nível hospitalar e a articulação entre a Escola, o 

ACeS, e outros parceiros da comunidade para que a implementação do Programa 

Nacional de Saúde Escolar seja mais eficiente; 

9- Devem ser desenvolvidas ambientes saudáveis promovendo: 

   espaços livres de tabaco 

a qualidade do ar exterior e em meio laboral 

a prática de actividade física adequada aos diferentes grupos etários 

a redução do consumo de sal nos alimentos 

    a  redução do consumo de alimentos açucarados 

a alimentação saudável a nível das cantinas escolares, instituições de apoio a 

idosos, empresas. 

10- Devem ser divulgadas na comunicação social mensagens chave sobre as necessidades 

de saúde do ACeS s e seus determinantes 

 

O PLS é um documento em permanente atualização, de modo a adaptar-se à evolução 

do perfil de saúde da população e seus determinantes.   


