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PREFÁCIO  
 

A reforma dos Cuidados de Saúde Primários que se iniciou em 2008 conduziu à reorganização 

local dos cuidados e atribuiu aos Agrupamentos Centro de Saúde (ACES), um papel cada vez 

mais importante ao nível dos cuidados de saúde primários em Portugal. Mais do que garantir a 

prestação desses Cuidados de Saúde Primários (CSP) à população de uma determinada área 

geográfica, é missão dos ACES contribuir para reforçar o diagnóstico das necessidades em 

saúde da população e para reforçar a implementação das boas práticas assistenciais e 

organizacionais que assegurem elevados níveis de acesso, qualidade e eficiência no SNS, 

colocando os cidadãos e as suas famílias no centro das intervenções de todos os prestadores 

de cuidados, reforçando a articulação e a coordenação entre estes, valorizando o desempenho 

dos profissionais e incentivando a Governação Clínica e de Saúde. 

 

No entanto, isto só é possível com a maior autonomia dos ACES e de instrumentos de gestão 

eficazes que pensem as necessidades individuais e específicas de cada agrupamento.  

 

Conhecer os fatores que condicionam positiva ou negativamente o estado de saúde da 

população (sociais, comportamentais, culturais, económicos e outros) contribui para a 

identificação das necessidades em saúde e permite antecipar a ocorrência de problemas de 

saúde. 

 

Neste sentido o Plano Local de Saúde do ACES VSS é um dos principais instrumentos de gestão 

para o planeamento em saúde e para nós, é o pilar de todo o processo de contratualização e 

de Governação Clinica ajustado às reais necessidades da população dos nossos concelhos.  

Só assim, conseguimos alcançar melhores resultados em saúde definidos pelas prioridades 

elencadas no nosso plano local.  

 

Sandra Rita 

Diretora Executiva  
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1. INTRODUÇÃO 

 

Na continuidade do Plano Local de Saúde do ACES Vale do Sousa Sul 2012-2016 e 

realizadas as diferentes avaliações intercalares procede-se à revisão e início de um novo ciclo 

de planeamento.  

O Plano Local de Saúde Extensão a 2020 (PLS 2020) assume-se como um instrumento 

estratégico de apoio à gestão das atividades dos serviços de saúde e das diferentes 

organizações comunitárias, orientando e integrando as tomadas de decisão que têm impacto 

na saúde da população. 

 

O quadro de referência para as políticas de saúde europeias assenta na estratégia Health 

2020 (OMS, 2014). O seu grande objetivo é a melhoria da saúde e bem-estar da população 

promovendo a redução das desigualdades em saúde, utilizando como ferramentas básicas o 

reforço da liderança e governança para a saúde. 

Como parte integrante e fundamental para o desenvolvimento desta estratégia a 

promoção e reforço do trabalho intersectorial entre os diferentes sectores da sociedade 

(saúde, educação, sector social e outros) são condições essenciais. 

Definiu as seguintes prioridades estratégicas:  

1- Investir na saúde ao longo do ciclo de vida, capacitando os cidadãos; 

2- Combater as doenças transmissíveis e não transmissíveis; 

3- Fortalecer os sistemas de saúde centrados nas pessoas, bem como a capacidade 

de resposta em saúde pública, nomeadamente a vigilância, preparação e resposta 

a ameaças; 

4- Desenvolver comunidades resilientes e ambientes protetores. 

 

Alinhado com os objetivos de saúde nacionais e regionais, o PLS- 2020 do ACES Tâmega II - 

Vale do Sousa Sul, ao analisar os diferentes indicadores locais, identificou os principais 

problemas de saúde, priorizou necessidades e recursos através da participação ativa de 

profissionais de saúde e representantes das diferentes instituições, definiu estratégias e 

traçou objetivos quantitativos que permitirão posteriormente avaliar a mudança desejada, 

formulando recomendações para a sua operacionalização. 

Pretende ainda ser um instrumento de comunicação, quer interna, entre os diferentes 

profissionais do ACES, quer externa, com as diferentes instituições, fortalecendo um 

compromisso social de intervenção que concretize a mudança. 
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Tradicionalmente a intervenção em saúde tem estado muito focada na doença e no seu 

tratamento. Existem níveis robustos de evidência científica que indicam que  mais de metade 

das causas de doença e morte em Portugal têm uma relação direta com a exposição a fatores 

como a alimentação inadequada (excesso de sal, açúcar e gorduras), a inatividade física, os 

hábitos tabágicos e consumo excessivo de álcool. A Direção-Geral da Saúde determinou, 

como programas prioritários no âmbito do Plano Nacional de Saúde a “Prevenção e Controlo 

do Tabagismo”, a “Promoção da Alimentação Saudável” e a “Promoção da Atividade Física”, 

entre outros. 

 

O sector da saúde, ao garantir uma cobertura universal de cuidados ao cidadão, 

desempenha um importante papel, contribuindo para a diminuição das desigualdades em 

saúde. No entanto, não consegue unilateralmente e de forma isolada alcançar esse objetivo. 

Intervir na causa das causas, através da promoção da saúde e da prevenção da doença obriga 

a um trabalho participado e alargado aos diferentes sectores sociais. 

 

Autarquias, escolas, instituições públicas e privadas, pais, cuidadores e o conjunto dos 

cidadãos, são recursos essenciais, para que através das suas decisões e de forma articulada 

constituam a principal barreira à doença, incapacidade e morte prematura. 

Esta perspetiva permitirá abordar os determinantes da saúde e muito em particular os 

determinantes sociais, principais responsáveis pelas desigualdades em saúde, obrigando a 

intervenções em múltiplos níveis. 

O PLS não sendo um plano de atividades operativo, tem por objetivo influenciar os Planos 

de Ação das diversas instituições pondo a saúde na agenda dos múltiplos setores da sociedade. 

 

A melhor saúde para todos, como uma missão de todos. 
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2. METODOLOGIA 

 

A Unidade de Saúde Pública (USP) do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) Tâmega II 

- Vale do Sousa Sul (VSS) tem por competência, dentro das suas diversas funções, a observação 

e monitorização do estado de saúde da população. 

Com a atualização do Diagnóstico de Situação de Saúde, procedeu-se à identificação dos 

principais problemas de saúde, através da análise e interpretação de taxas de mortalidade e 

morbilidade. 

 

Para a recolha de dados foram consultadas diferentes fontes de informação: Instituto 

Nacional de Estatística (INE), Departamento de Saúde Pública (DSP) da Administração Regional 

de Saúde do Norte (ARS Norte), Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), 

Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS), 1º Inquérito Nacional de Saúde com Exame 

Físico (INSEF) e Organização Mundial de Saúde (OMS). Ressalva-se que os dados de 

mortalidade de 2016 recolhidos junto do INE são, à data, ainda provisórios. 

Os dados de morbilidade disponíveis (indicadores que nos informam sobre a forma de 

adoecer) foram recolhidos através do Sistema de Informação das Administrações Regionais de 

Saúde (SIARS), referentes ao ano de 2017, sendo que na leitura destes resultados deve ter-se 

em conta o facto de os dados não serem de base populacional. Referem-se apenas à 

população inscrita e utilizadora do ACES e estão também dependentes da frequência de 

registo efetuado na consulta clínica. 

A informação disponível sobre a prevalência dos determinantes de saúde é escassa ou 

mesmo nula a nível local pelo que foram assumidos os valores regionais ou nacionais como 

referência, resultantes dos resultados obtidos por distintos inquéritos de saúde de base 

populacional. 

Os dados disponíveis sobre morbilidade hospitalar referem-se a episódios de internamento 

de residentes na área de intervenção do ACES VSS, com alta hospitalar durante o ano 2013 e 

relativos aos hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS). Um mesmo doente pode ser 

responsável por um ou mais episódios de internamento. 
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3. PRIORIZAÇÃO DAS NECESSIDADES DE SAÚDE E 
RECURSOS 

 

Com a atualização do Diagnóstico de Situação de Saúde e identificação dos principais 

problemas, foi promovida a participação ativa dos profissionais de saúde do ACES VSS e dos 

diferentes parceiros comunitários na identificação e priorização das necessidades de saúde e 

dos recursos comunitários; obteve-se em todo este processo a necessária colaboração dos 

Órgãos de Gestão do ACES: Diretora Executiva e Conselho Clínico e de Saúde. 

Em reunião de serviço da USP, com a presença dos profissionais (médicos, enfermeiros, 

técnicos de saúde ambiental e assistentes técnicos) procedeu-se à priorização dos principais 

problemas/necessidades, bem como à priorização dos recursos comunitários. Foram usados na 

priorização, os critérios major como a magnitude do problema, transcendência e 

vulnerabilidade, atribuindo cada profissional um valor, segundo o grau de importância 

percecionado, numa escala de 1 (menos importante) a 10 (mais importante). 

 

3.1. Consulta Interna 

 

A consulta interna junto dos profissionais de saúde do ACES e órgãos de gestão (Diretora 

Executiva e Conselho Clínico e de Saúde) realizou-se em dois tempos. 

A primeira consulta interna foi dirigida aos Coordenadores das Unidades Funcionais do 

ACES, Diretora Executiva e Conselho Clinico e de Saúde, onde foi apresentado um resumo do 

Diagnóstico da Situação de Saúde da população e a lista de Problemas/Necessidades de Saúde 

priorizadas pela USP. Após discussão dos resultados, foi cedido material de apoio para ser 

divulgado junto dos profissionais de cada unidade funcional, solicitando-se a colaboração na 

identificação de novos problemas de saúde. 

A USP elaborou nova lista onde incorporou os problemas identificados pelos profissionais 

de saúde, a qual foi submetida a priorização numa segunda consulta interna realizada em 

reunião dos Conselhos Técnicos do ACES (composta por médicos, enfermeiros, assistentes 

técnicos, num total de 21 participantes). Foram de igual forma utilizados os critérios major de 

priorização (magnitude do problema, transcendência e vulnerabilidade). 
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3.2. Consulta Externa 

 

A participação ativa da comunidade foi operacionalizada através da consulta dos 

Conselhos Locais de Ação Social (CLAS) dos três municípios da área de intervenção do ACES 

VSS: Paredes, Penafiel e Castelo de Paiva. 

Os CLAS são espaços privilegiados de diálogo, análise e coordenação de esforços, no 

sentido de promover e contribuir para o desenvolvimento social local dos respetivos 

concelhos; integram representantes de escolas, instituições particulares de solidariedade 

social (IPSS), misericórdias, prestadores de cuidados de saúde, autarquias, juntas de 

freguesias, forças de segurança, organismos públicos e privados. 

As autarquias cederam tempo de intervenção à USP nos três Plenários dos CLAS. Foram 

num primeiro tempo realizadas três reuniões (uma por CLAS) com a participação total de 82 

participantes. (34 em Penafiel, 23 em Paredes, 25 em Castelo de Paiva). 

A USP apresentou os principais indicadores de saúde e a lista priorizada de problemas de 

saúde identificadas pelos profissionais de saúde, promovendo a análise e discussão dos 

resultados. Solicitou ainda aos participantes que segundo a sua perspetiva listassem novos 

problemas de saúde sentidos como de especial relevância para a saúde das populações. 

Em paralelo, foi considerado oportuno a identificação de projetos institucionais que os 

diferentes parceiros estivessem a desenvolver bem como a população alvo atingida, no sentido 

de poderem transformar-se em recursos essenciais para uma intervenção coordenada na 

implementação do PLS. 

Tendo por base os contributos dos participantes nas três reuniões de CLAS, a USP 

reformulou a lista e submeteu-a a priorização numa segunda consulta externa, em reunião do 

Conselho da Comunidade do ACES (23 participantes). 

Nesta priorização foi utilizada como técnica de consenso a técnica multivoto, a partir da 

qual cada participante votou nos cinco problemas de saúde que considerou de maior 

importância para a saúde da população. 
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3.3. Definição dos Principais Problemas/Necessidades de Saúde  

 

Terminadas as consultas referidas (aos profissionais da USP, restantes profissionais do 

ACES e parceiros comunitários), obtiveram-se três listas de cinco problemas/necessidades de 

saúde hierarquizadas que não foram totalmente coincidentes. 

Na hierarquização das cinco principais áreas de intervenção optou-se por incluir os dois 

problemas/necessidades de saúde mais votados pelos profissionais de saúde (USP e restantes 

profissionais do ACES) e os dois problemas/necessidades mais votados pelos parceiros 

comunitários. 

Através de ofício e folheto (Anexo 1), foram informados dos resultados obtidos, os 

profissionais e Órgãos de Gestão do ACES, os participantes dos CLAS e os elementos que 

constituem o Conselho da Comunidade. 
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4. DIAGNÓSTICO DE SITUAÇÃO DE SAÚDE – SUMÁRIO 

 

O Agrupamento de Centros de Saúde Tâmega II – Vale do Sousa Sul (ACES VSS) é 

responsável pela prestação de cuidados de saúde à população residente num conjunto de 52 

freguesias e união de freguesias, distribuídas por três municípios (Paredes, Penafiel e Castelo 

de Paiva) num total de 172.393 residentes (estimativa 2016-INE), ocupando uma área de 484Km.2. 

Integra os centros de saúde dos concelhos de Castelo de Paiva (distrito de Aveiro), Paredes 

e Penafiel (distrito do Porto). 

 

Figura 1 - Mapa por freguesias dos municípios de Paredes, Penafiel e Castelo de Paiva 
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4.1. Indicadores demográficos 

A evolução da população residente nos três municípios apresentou nos últimos 

anos (entre 2010 e 2016) uma tendência decrescente. A maior diminuição do número de 

residentes registou-se no Concelho de Castelo de Paiva, com perda de cerca de 6 % dos 

habitantes. 

 

Quadro 1 - Evolução da população residente nos concelhos da área de intervenção do ACES VSS 

População Residente 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Paredes 86.849 87.159 87.020 86.876 86.668 86.554 86.263 

Penafiel  72.330 72.227 71.848 71.434 71.023 70.759 70.333 

Castelo de Paiva 16.756 16.642 16.432 16.267 16.120 15.980 15.797 

ACES VSS 175.935 176.028 175.300 174.577 173.811 173.293 172.393 

Fonte: INE 

 

A taxa bruta de mortalidade (ano 2016) nos três concelhos mantém-se estável, sendo de 

7,7 óbitos por cada 1000 habitantes (Fig. 2), inferior à registada no Continente (10,7‰). O 

município de Castelo de Paiva foi o concelho da área de intervenção do ACES VSS que registou 

o valor mais elevado (10.4 ‰). Nos concelhos de Paredes e Penafiel os valores observados 

foram de 6,8‰ e 8,2 ‰, respetivamente. 

 

 

Figura 2 - Evolução da taxa bruta de mortalidade no Continente, Região Norte e Concelhos da área de intervenção 
do ACES VSS 
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A taxa de natalidade, no conjunto dos três municípios, acompanha a tendência marcada 

de redução do número de nascimentos verificada, quer no Continente quer na Região Norte, 

nas últimas décadas. O valor alcançado foi de 8,1 nascimentos por 1000 habitantes (ano 

2016), abaixo do observado no Continente (8,4‰) (fig. 3). O concelho de Castelo de Paiva não 

ultrapassou os 6 nascimentos por 1000 habitantes. Valores superiores foram registados no 

Concelho de Paredes (8,3‰) e no concelho de Penafiel (8,2‰). 

 

Figura 3 - Evolução da taxa de natalidade no Continente, Região Norte e Concelhos da área de intervenção do ACES 
VSS 

 

Em paralelo, o índice sintético de fecundidade, que estima o número médio de filhos por 

mulher, mantém-se em queda, atingindo o valor global de 1,20 para a população da área de 

intervenção do ACES (ano 2016). Esse valor é inferior ao registado no Continente (1,37) e na 

Região Norte (1,23), afastando-se do valor de referência de 2,1 nascimentos por mulher em 

idade fértil, mínimo necessário para garantir a renovação das gerações. 

 

 

Figura 4 - Evolução da taxa de mortalidade infantil no Continente, Região Norte e Concelhos da Área de intervenção 
do ACES VSS 
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O indicador referente à taxa de mortalidade infantil (fig.4) mantém um comportamento 

positivo. O decréscimo no número de nascimentos é acompanhado por uma diminuição 

sustentada do número de óbitos infantis. A taxa de mortalidade infantil no ACES VSS foi de 

2,16 óbitos infantis por 1000 nados vivos, inferior ao registado no Continente (3,29 ‰) e na 

Região Norte (3,42‰) (ano 2016). 

 

O índice de dependência total (fig.5) é um indicador que permite uma visão da estrutura 

populacional, estimando o peso da população não ativa (menores de 15 anos e maiores de 65 anos de 

idade),ou seja a população funcionalmente dependente, em relação ao número de pessoas em 

idade ativa (dos 15 aos 64 anos de idade) potencialmente ativa. Este índice no ACES VSS (2016) é de 

42,4 pessoas dependentes por cada 100 pessoas potencialmente ativas, valor abaixo do 

observado no Continente (54,7) e Região Norte (48,2). 

 

Figura 5 - Evolução do índice de dependência total no Continente, Região Norte e Concelhos da área de intervenção 
do ACES VSS 

 

O índice de envelhecimento (fig.6) é um indicador que permite avaliar o ritmo de 

envelhecimento de uma população. Mede a relação entre o número de jovens (indivíduos entre os 

0 e os 14 anos de idade) e a população acima dos 64 anos de idade. Atingiu no ano de 2016 no 

conjunto dos três municípios o valor de 97 idosos por cada 100 jovens, inferior ao valor 

registado no Continente (154) e na Região Norte (146). Comparando os três concelhos da área 

de intervenção do ACES VSS, verifica-se uma assimetria traduzida por índices de 

envelhecimento que variam entre os 89 idosos por cada 100 jovens no município de Paredes e 

o valor de 129 idosos por cada 100 jovens, em Castelo de Paiva (fig.6). 
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Figura 6 - Evolução do índice de envelhecimento no Continente, Região Norte e Concelhos da área de intervenção 
do ACES VSS 

 

A proporção de idosos com mais de 75 anos de idade no total de pessoas com mais de 65 

anos – índice de longevidade -tem registado um aumento sustentado ao longo dos anos, 

estando acima dos 40% nos três municípios, representando cerca de 10.874 cidadãos. Não só 

aumentou a proporção de pessoas com mais de 65 anos, como dentro desta subpopulação os 

indivíduos com mais de 75 anos estão a acentuar o seu peso relativo (fig.7). 

 

 

 

Figura 7 - Evolução do Índice de Longevidade no Continente, Região Norte e Concelhos da área de intervenção do 
ACES VSS 
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Apesar dos desafios quer sociais quer económicos, que a sociedade enfrenta com o 

envelhecimento da população, é necessário reconhecer que este constitui um ganho 

civilizacional. Se por um lado, resulta das menores taxas de natalidade, por outro depende da 

diminuição da mortalidade geral, que conduzem a um sustentado aumento da esperança de 

vida. Torna-se necessário a adequar e integrar os recursos da comunidade às necessidades 

específicas deste grupo etário e promover medidas que assegurem mais e melhores 

oportunidades para que os cidadãos idosos se mantenham ativos e saudáveis. 

 

Quadro 2 - Evolução da esperança de vida à nascença por triénio segundo o sexo 

População Residente Continente ARS NORTE ACES VSS 

HM H M HM H M HM H M 

Triénio 1996-1998 75.8 72.2 79.4 76.0 72.6 79.3 75.7 72.7 78.8 

Triénio 2005-2007 79.0 75.6 82.2 79.1 75.8 82.3 78.6 75.1 82.2 

Triénio 2014-2016 81.4 78.2 84.4 81.7 78.5 84.6 80.8 77.8 83.9 

Fonte: DSP 

 

 

A evolução da esperança de vida à nascença na população da área de intervenção do 

ACES VSS entre o triénio 1996-1998 (75,7 anos) e o triénio 2014/2016 (80,8 anos) indica um 

ganho de 5,1 anos na esperança de vida, para ambos os sexos. As mulheres apresentam uma 

esperança de vida superior à dos homens (83,9 anos e 77,8 anos, respetivamente).No entanto, 

o valor registado no ACES VSS no triénio 2014-2016 para ambos os sexos mantém-se inferior 

ao observado na população do Continente (81,4 anos) e da Região Norte (81,7 anos). 

 

4.2. Indicadores socioeconómicos 

A proporção de população residente com mais de 15 anos de idade, com nível de 

escolaridade de pelo menos o 3º ciclo do ensino básico completo, é inferior aos valores 

observados no Continente e na Região Norte (censos 2011) (fig.8). 
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Figura 8 - Proporção da população com pelo menos o 3º Ciclo do Ensino Básico completo no Continente, Região 
Norte e Concelhos da área de intervenção do ACES VSS - censos 2011 

 

 

A proporção de população, com 15 ou mais anos, sem nenhum nível de escolaridade 

completo é mais elevada no concelho de Penafiel, atingindo o valor de 11,4% (censos 2011). 

Os valores registados no Continente são de 10,3% e na região Norte 10,3%. 

A taxa de abandono escolar, que mede a saída do sistema de ensino antes da escolaridade 

obrigatória, tem tido uma evolução positiva, com marcada redução ao longo das últimas duas 

décadas. Contudo os valores registados em Paredes (1,5%) e Penafiel (1,7%) continuam 

superiores ao observado na Região Norte (1,4%) (Censos, 2011). 

 

Quadro 3 - Evolução da Taxa de Abandono Escolar segundo o concelho 

População Residente Taxa de Abandono 
Escolar  

2001 2011 

Continente 2,7 1,5 

ARS Norte 3,5 1,4 

Aces VSS ND 1,5 

Castelo de Paiva 3,8 0,7 

Paredes 6,4 1,5 

Penafiel  5,7 1,7 

                                                 Fonte :DSP 
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O ganho médio mensal dos trabalhadores por conta de outrem (ano 2015) (fig.9) nos três 

municípios, é inferior ao registado no Continente e Região Norte, atingindo o menor valor no 

concelho de Castelo de Paiva (756,5 Euros). 

 

 

Figura 9 - Evolução do ganho médio mensal no Continente, Região Norte e Concelhos da área de intervenção do 
ACES VSS 

 

No conjunto dos três concelhos, o sector terciário concentra o emprego da população 

ativa com 51,0% da população empregada, seguido pelo sector secundário (47,6%) (censos 

2011). 

Em Dezembro de 2016, a proporção de desempregados inscritos no IEFP no total da 

população com mais de 15 anos de idade, residente na área de intervenção do ACES, foi de 

70,7 por 1000 habitantes superior ao registado na Região Norte (64,7‰) e no Continente 

(53,6‰). 

O rendimento social de inserção apoiou, no ano 2016, 41 pessoas por cada 1000 

habitantes com idade superior aos 15 anos de idade, valor superior ao verificado na Região 

Norte (36,2‰) e no Continente (30,4‰). 

 

A taxa de criminalidade (ano 2016) atingiu o valor de 21,9 ‰, nos três municípios, inferior 

ao registado no continente (31,9‰) e na região Norte (28,0‰). 

 

 

 

 

1096,7 

975,0 

805,6 
851,6 

756,5 

400 

600 

800 

1000 

1200 

G
an

h
o

 M
é

d
io

 M
e

n
sa

l 
(E

u
ro

s)
 

Continente Região Norte Paredes Penafiel Castelo de Paiva  



 

 

PLANO LOCAL DE SAÚDE – EXTENSÃO 2020 | ACES Tâmega II – Vale do Sousa Sul  23 

 

4.3. Indicadores ambientais 

 

A origem da água dos sistemas de abastecimento público é distinta nos três municípios. 

No concelho de Paredes existem dezassete zonas de abastecimento público de água com 

origem subterrânea; no concelho de Castelo de Paiva são dez as zonas de abastecimento 

público de água, com origem superficial e subterrânea; no concelho de Penafiel existe um 

único sistema de abastecimento de água, com origem superficial.  

O concelho de Paredes é o que possui menor proporção da população servida por sistema 

público de abastecimento de água (23% da população sem sistema público de abastecimento). 

Relativamente à qualidade da água para consumo humano, a água de abastecimento 

público nos três municípios é de boa qualidade, sendo a proporção de análises com 

cumprimento de critérios de qualidade superior a 99% (ano 2016). 

A qualidade do ar é monitorizada na estação do município de Paredes, sendo os poluentes 

atmosféricos medidos: partículas PM10 (tipo de partículas inaláveis, de diâmetro inferior a 10 

micrómetros e que constitui um elemento de poluição atmosférica) e dióxido de azoto. Os 

resultados disponíveis para o ano 2016 indicam não terem sido ultrapassados os valores limite 

para ambos os poluentes. 

 

Figura 10 - Mapa coroplético para a distribuição do rank de Índice de Privação Multidimensional por freguesia na 

Região Norte, 2011. Fonte: Índice de Privação Multidimensional 2011 – Alves de Sousa L., 2014, Aces Espinho/Gaia. 
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O índice de privação multidimensional (IDM)( fig.10) é um indicador que traduz uma 

estimativa relativa de carência múltipla em vários domínios, nomeadamente sociais, 

económicos, sanitários ou culturais. O estudo foi realizado tendo por base o conjunto dos 

dados disponíveis por freguesia referentes ao ano de 2011. Para o seu cálculo foram utilizados 

seis domínios exclusivos de privação: (1) Rendimento; (2) Emprego; (3) Saúde e Incapacidade; 

(4) Educação e Competências; (5) Habitação e Ambiente; (6) Acesso a Bens e Serviços. Os 

resultados obtidos indicam que a população da área de intervenção do ACES VSS ocupa a 

segunda posição mais desfavorável da Região Norte na classificação de IDM, correspondendo 

a um nível mais elevado de privação relativa  

 

 

Figura 11 - Mapa coroplético para a distribuição do rank de Índice de Privação Multidimensional por freguesia na 

área de intervenção do ACES VSS – 2011 

Fonte: Índice de Privação Multidimensional 2011, Alves de Sousa L., 2014 

 

As freguesias com IDM mais desfavorável (fig. 11) são, no município de Paredes, as 

freguesias de Cristelo, Duas Igrejas, Lordelo, Mouriz, Vandoma e Vilela e no município de 

Penafiel, as freguesias de Abragão, Boelhe, Cabeça Santa, Canelas, Eja, Figueira, Luzim, 

Oldrões, Portela, Rio de Moinhos e Recezinhos de S. Mamede. No concelho de Castelo de Paiva 

nenhuma das freguesias atingiu o valor mais baixo de IDM. 
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4.4. Indicadores de Saúde 

4.4.1. Mortalidade 

A taxa bruta de mortalidade no conjunto dos três municípios foi no ano 2016, de 7,70 

óbitos por 1000 habitantes, registando-se no sexo masculino o valor de 8,61 óbitos por 1000 

residentes, superior ao verificado no sexo feminino (6,84/1000 residentes). 

A proporção de óbitos abaixo dos 70 anos, em relação com os óbitos totais, foi no ano de 

2016, no ACES VSS, de 25,77%, valor superior ao registado no Continente (20,88%) e na Região 

Norte (22,91%). O Plano Nacional de Saúde tem como meta para o ano 2020 uma mortalidade 

prematura (abaixo dos 70 anos de idade) inferior a 20%. 

  Para ambos os sexos e para todas as idades (fig. 12), as principais causas de morte no 

triénio 2014-2016 no ACES VSS foram: (1) doenças do aparelho circulatório, (2) tumores 

malignos, (3) doenças do aparelho respiratório, (4) sintomas, sinais e achados anormais não 

classificados e (5) causas externas de lesão e envenenamento. 

 

Figura 12 - Evolução das principais taxas de mortalidade na população da área de intervenção do ACES VSS, para 

todas as idades e ambos os sexos 

 

Ao analisarmos a mortalidade por causas específicas, (fig.13) verifica-se que para todas as 

idades e para ambos os sexos, as principais causas de mortalidade no triénio (2014-2016) são: 

(1) doenças cerebrovasculares, (2) pneumonia, (3) doença isquémica cardíaca, (4) tumor 

maligno da laringe, traqueia brônquios e pulmão e (5) diabetes mellitus. 
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Figura 13 - Evolução das principais causas específicas de mortalidade na população da área de intervenção do ACES 

VSS, para todas as idades e ambos os sexos 

 

 

  No sexo masculino e para todas as idades, (fig. 14) apesar da tendência decrescente que 

se tem verificado ao longo dos últimos triénios, a doença cerebrovascular mantém-se como a 

principal causa específica de morte (70,3/100.000), seguida pelo tumor maligno da laringe, 

traqueia, brônquios e pulmão (50,5/100.000), pneumonia (36.5 /100.000), doença isquémica 

cardíaca (32,2/100.000) e acidentes (27,0/100.000). Analisando a tendência nos últimos 

triénios, verifica-se haver um aumento na mortalidade por causas como a pneumonia, doença 

isquémica cardíaca e acidentes. 
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Figura 14 – Evolução das principais causas específicas de mortalidade na população da área de intervenção do ACES 

VSS, para todas as idades e sexo masculino 

 

Figura 15 - Evolução das principais causas de mortalidade na população da área de intervenção do ACES VSS, para 

todas as idades e sexo feminino 

 

  Nas mulheres e para todas as idades a principal causa específica de morte (fig. 15) foi a 

doença cerebrovascular (92,6/100.000), seguida pela pneumonia, (38,1/100.000) diabetes 

mellitus, (18,7/100.000) doença isquémica cardíaca (16,8/100.000) e tumor maligno da 

mama (15,7/100.000). 
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Analisando as causas específicas de mortalidade prematura, ou seja, antes dos 70 anos de 

idade, observam-se perfis diferentes de mortalidade em ambos os sexos. 

  Nos homens, as principais causas específicas de morte prematura (fig. 16) foram: (1) 

tumor maligno da laringe, traqueia, brônquios e pulmão (36,7/100.000), (2) doença 

isquémica cardíaca (24,6/100.000), (3) acidentes (20,3/100.000), (4) tumor maligno do lábio e 

cavidade bucal (16,4/100.000) e (5) doença cerebrovascular (14,3/100.000). A mortalidade 

por doença isquémica cardíaca apresenta uma tendência crescente no último triénio. 

 

 

Figura 16 - Evolução das principais causas de mortalidade na população da área de intervenção do ACES VSS, abaixo 

dos 70 anos de idade e no sexo masculino 

 

  Nas mulheres, as principais causas de morte antes dos 70 anos de idade foram (fig.17): (1) 

tumor maligno da mama (22,5/100.000), (2) doença cerebrovascular (16,7/100.000), (3) 

tumor maligno da laringe, traqueia, brônquios e pulmão (14,2/100.000), (4) tumor maligno 

do estômago (11,7/100.000) e (5) doença crónica do fígado (10/100.000). Enquanto a 

mortalidade por tumor maligno da mama e doença cerebrovascular apresentam uma 

tendência decrescente ao longo dos últimos triénios, o tumor maligno da laringe, traqueia, 

brônquios e pulmão e a doença crónica do fígado apresentaram valores crescentes. 
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Figura 17 - Evolução das principais causas específicas de mortalidade na população da área de intervenção do ACES 

VSS, abaixo dos 70 anos de idades e sexo feminino 

 

4.4.1.1 Taxa de Mortalidade Padronizada 

 

Ao compararmos as taxas de mortalidade padronizada (TMP) abaixo dos 75 anos de 

idade, por todas as causas e para ambos os sexos, verifica-se que a mortalidade registada na 

população da área de intervenção do ACES VSS é superior à observada na Região Norte. 

A TPM por tuberculose, doenças do aparelho circulatório, doenças cerebrovasculares e 

doenças respiratórias é mais elevada no ACES VSS, em relação ao verificado na Região Norte, 

sendo esta diferença estatisticamente significativa. 

No sexo masculino e abaixo dos 75 anos de idade, a TMP por todas as causas, bem como 

pelas causas específicas de tuberculose, doenças do aparelho circulatório, doenças 

cerebrovasculares e doenças do aparelho respiratório no ACES VSS é superior às verificadas 

na Região Norte, sendo a diferença encontrada estatisticamente significativa. 
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4.4.2. Morbilidade – Doença 

4.4.2.1. Morbilidade – Doenças Crónicas 

 

Tal como já foi expresso na metodologia, os resultados sobre o modo de adoecer na nossa 

população têm por base os registos clínicos da população inscrita no ACES VSS, não sendo 

portanto de base populacional. Sempre que existam dados disponíveis procuramos comparar 

os valores obtidos na população inscrita com os resultados obtidos através de inquéritos 

nacionais realizados à população, mesmo que os resultados estejam apenas desagregados 

para o nível regional ou nacional. 

 

O 1º Inquérito Nacional com Exame Físico (INSEF), realizado em 2015, apontam para uma 

prevalência de hipertensão arterial a nível nacional de 36,0% na população dos 25 aos 74 anos 

de idade e de 37,4% para a Região Norte. Quando comparamos os resultados obtidos na 

população inscrita no ACES VSS para o mesmo grupo etário (25 aos 74 anos de idade), verifica-

se que o valor encontrado é de 23,3%, (26.723/ 114.619), o que poderá indicar que na nossa 

população existe um número elevado de pessoas que desconhece o facto de ser hipertensa 

Das causas de morbilidade estudadas, a hipertensão arterial é a doença com maior proporção 

de registos. Na população inscrita acima dos 20 anos de idade, a proporção de indivíduos com 

registo de hipertensão arterial é de 25,6% (35.255/137.661). No grupo etário acima dos 64 anos 

de idade, o valor sobe para 67,6% (17.733/ 26.235). 

 

Os dados obtidos através do Inquérito Alimentar Nacional e de Atividade Física 2015-2016, 

apontam para que a nível da Região Norte, a prevalência de obesidade padronizada para o 

sexo e idade foi de 21,5%, próxima do valor encontrado para o nível nacional (22,3%). A 

prevalência da obesidade é superior no sexo feminino (24,3%) em relação ao sexo masculino 

(20,1%).Nos grupos etários acima dos 64 anos de idade o valor registado a nível nacional foi de 

39,2%. 

A obesidade registada no ACES VSS em ambos os sexos e para todas as idades surge como a 

segunda principal causa de doença, atingindo 14,2% da população inscrita (24.712/174.36), 

sendo mais prevalente nas mulheres (17,0%) (15.241/89.682) do que nos homens (11,2%) 

(9.471/84.679). 
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Aumenta com a idade, registando-se as maiores proporções nas mulheres dos 45 aos 64 anos 

de idade (25,0%) (6.481/25.929) e nas mulheres acima dos 64 anos de idade (29,4%) 

(4.368/14.385). 

No grupo etário dos 5 aos 9 anos de idade a obesidade está apenas registada em 3,4% das 

crianças inscritas (291/8.476), dados que contrariam os mais recentes resultados do Childhood 

Obesity Surveillance Initiative (COSI) Portugal-2016. 

 O COSI é um sistema europeu de vigilância nutricional infantil de crianças dos 6 aos 8 

anos, que permite a monitorização da obesidade infantil e a identificação de grupos em risco a 

cada 2-3 anos. Apesar de haver uma tendência decrescente nas prevalências de excesso de 

peso e de obesidade infantil, foi observada, em 2016, a nível nacional, uma prevalência de 

obesidade de 11,7% e de excesso de peso de 30,7% 

. 

As perturbações depressivas surgem como a terceira causa de morbilidade estudada na 

população inscrita. Para todas as idades e em ambos os sexos, o valor registado foi de 11,6% 

(20.167/174.361), sendo nas mulheres (18,1%) (16.210/89.682), três vezes superior ao 

observado nos homens (4,7%) (3.957/84.679). Nas mulheres do grupo etário dos 45 aos 64 

anos de idade encontram-se as proporções mais elevadas de registo de perturbações 

depressivas 28,9% (7.502/25.929), ou seja, neste grupo etário cerca de 3 em cada 10 mulheres 

têm registo de diagnóstico de perturbações depressivas. 

 

A diabetes mellitus representa a quarta causa mais frequente de morbilidade estudada na 

população do ACES VSS, atingindo uma proporção de 7,5% (13.030/174.361) em ambos os sexos 

e para todas as idades 

Os valores nacionais obtidos pelo INSEF indicam uma prevalência de diabetes mellitus  na 

população dos 25 aos 74 anos de idade para ambos os sexos de 9,8%, sendo de 7,7% nas 

mulheres e 12,1% nos homens.  Na população inscrita no ACES VSS no mesmo grupo etário  o 

valor atingido foi de  8,5% (9.749/114.619), sendo mais elevada nos homens (9,2%) 

(5.140/55.616) relativamente ao verificado nas mulheres (7,8%) (4.609/59.003).Comparando com 

os valores obtidos no INSEF na população inscrita no ACES VSS, parece haver um 

subdiagnóstico de diabetes mellitus, mais marcada no sexo masculino. 
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A osteoartrose do joelho (quinta causa de morbilidade) está presente em 4,8% 

(8.348/174.361) dos inscritos, sendo o grupo etário das mulheres com idade igual ou superior 

a 65 anos o que apresenta a maior proporção 24,0% (3.566/14.835), mais do dobro do 

verificado nos homens do mesmo grupo etário (12,7%) (1.444/11.400). 

 

4.4.2.2 Morbilidade – Doenças Transmissíveis  

O número de novos casos de infeção por VIH/SIDA no ano de 2016 na população do ACES 

VSS, foi de cerca de 2,9 novos casos por 100.000 habitantes, valor superior ao registado na 

região Norte (1,7/100.000) e similar ao verificado no Continente (2, 6/100.000). 

 

Apesar da diminuição do número de novos casos de tuberculose, nos últimos anos (52,4 

novos casos por 100.000 habitantes em 2005 para 37,0 novos casos por 100.000 habitantes 

em 2016), a taxa de incidência de tuberculose na população do ACES VSS continua a ser mais 

do dobro da verificada no Continente (17,7‰00). O ACES VSS mantém a maior taxa de 

incidência média anual do quinquénio 2012-2016 (42,5‰00) da região Norte. 

 

 

Figura 18 - Distribuição espacial da taxa de incidência média anual de tuberculose (/100000 habitantes) na ARS 

Norte por ACES/ULS, 2012-2016 

Fonte: Perfil de Saúde 2017- DSP 
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4.4.2.3 Morbilidade hospitalar 

O risco de internamento hospitalar por todas as causas, para os residentes na área de 

intervenção do ACES VSS (para todas as idades e ambos os sexos) foi de 7.260 internamentos 

por 100000 residentes. Este valor é inferior ao registado na Região Norte (9.132/100000 

residentes), apesar dessa diferença não ser estatisticamente significativa. 

As principais causas específicas de internamento foram: (1) doenças cerebrovasculares; (2) 

pneumonia; (3) enfarte agudo do miocárdio; (4) DPOC e bronquiectasias; (5) perturbações de 

humor. 

Ao comparar o padrão de internamento dos residentes na região Norte com o dos 

residentes na área de intervenção do ACES VSS, observa-se que as taxas de internamento por 

perturbações do humor (82,2/100.000), por enfarte agudo do miocárdio (144,0/100.000) e por 

doenças cerebrovasculares (340,1/100.000) são superiores às registadas na Região Norte, 

sendo essa diferença estatisticamente significativa. 

 

4.4.3. Determinantes de Saúde 

Entende-se por determinantes de saúde os fatores com reconhecida influência na saúde 

dos indivíduos. Podem ser protetores diminuindo a probabilidade de ocorrência da doença ou 

serem fatores de risco aumentando a probabilidade de ocorrer doença ou morte evitável. 

São de ordem biológica não modificáveis, como por exemplo o sexo, a idade e a carga 

genética, ou modificáveis, onde se incluem os fatores socioeconómicos, ambientais, estilos de 

vida e acessibilidade aos serviços de saúde.  

 

Figura 19 - Modelo dos Determinantes de Saúde de Dahigren e Whitehead (1991) 

 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjgjM2Y97jWAhWIPhQKHRZ7AQwQjRwIBw&url=http://www.epsjv.fiocruz.br/pdtsp/index.php?s_livro_id=6&area_id=4&autor_id=&capitulo_id=14&sub_capitulo_id=29&arquivo=ver_conteudo_2&psig=AFQjCNFqbgqfH_dgInmQjKbM9dhuK2Sdqg&ust=1506174375297918
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Os estilos de vida são determinantes de saúde relacionados com hábitos e costumes que 

podem ser influenciados, modificados, encorajados ou inibidos pelo processo de socialização 

ao longo da vida. Não são apenas resultado duma escolha pessoal. As escolhas individuais que 

vamos fazendo são também resultado da influência do ambiente e das condições de vida. 

Para reduzirmos a carga de doença e a morte prematura na população do ACES, a 

aquisição de comportamentos saudáveis é tão ou mais eficaz do que as terapêuticas 

medicamentosas. 

Entre os componentes do estilo de vida responsáveis pela redução da doença e da 

mortalidade destaca-se a cessação tabágica, redução da pressão arterial, redução do peso e 

prática de atividade física regular, redução da ingestão de gorduras, sal e açúcar e aumento 

da ingestão de frutas e verduras. 

 

  TABAGISMO 

O consumo de tabaco é a principal causa evitável de doenças não transmissíveis. Segundo 

estimativas realizadas pelo Institute for Health Metrics (IHME), o tabagismo foi responsável em 

Portugal, em 2016, por 16,4% do total de óbitos nos homens e 4,7% do total de óbitos nas 

mulheres. 

As doenças relacionadas com o consumo de tabaco incluem as doenças cardiovasculares, 

tumores malignos (laringe, traqueia, brônquios e pulmão; lábio e cavidade oral, esófago, 

estômago, bexiga, …) e doenças respiratórias, entre outras. 

Considerado o tabagismo um problema prioritário no âmbito do Plano Nacional de Saúde, 

o Programa Nacional para a Prevenção e Controlo do Tabagismo estabeleceu como metas 

nacionais para o ano 2020, a redução da prevalência de fumadores na população acima dos 14 

anos de idade para menos de 17,0%; travar o aumento de consumo de tabaco nas mulheres; 

eliminar a exposição ao fumo ambiental e reduzir as desigualdades regionais na prevalência de 

fumadores na população acima dos 14 anos de idade. 

Os dados a nível local no ACES VSS indicam que a proporção de utentes com 15 e mais 

anos de idade, com registo de hábitos tabágicos foi de 16,1% (23.909 / 148.843), sendo superior 

no sexo masculino (25,8%) (18.478/71.669), em comparação com o observado no sexo feminino 

(7,0%) (5.431/77.174).  
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Em ambos os sexos a proporção de fumadores, diminuiu com a idade, variando nos 

homens entre 36,0% no grupo etário mais jovem (dos 25 aos 34 anos) e 14,6% nos indivíduos 

dos 65 aos 74 anos. Nas mulheres dos 25 aos 34 anos de idade, a proporção de fumadoras foi 

de 13,7%, descendo para 1,2% no grupo etário dos 65 aos 74 anos.  

No grupo etário dos 25 aos 74 anos de idade, os valores encontrados foram de 29,1% 

(16.208/55.616) nos homens e 7,9% (4.655/59.003) nas mulheres. No INSEF (2015), no mesmo grupo 

etário, observou-se uma prevalência de fumadores de 30,5% nos homens e 13,9% nas 

mulheres, na Região Norte. 

 

   EXCESSO DE PESO E ALTERAÇÕES DO METABOLISMO DOS LÍPIDOS 

O índice de massa corporal (IMC) permite determinar o excesso de peso de uma pessoa. 

Calcula-se dividindo o peso (em Kg) pela altura, elevada ao quadrado (em metros). Segundo a 

definição da OMS, o excesso de peso corresponde a um IMC entre 25 e 30 e a obesidade 

equivale a um IMC é igual ou superior a 30. 

O excesso de peso e a obesidade constituem importantes problemas de saúde pública em 

Portugal, favorecendo o aparecimento de doenças como a diabetes mellitus tipo 2, a 

hipertensão arterial ou a dislipidemia (excesso de gordura no sangue), aumentando o risco de 

doenças cardiovasculares e tumores malignos. É ainda um fator de risco para as doenças 

osteoarticulares, uma das principais causas de incapacidade. 

O Programa Nacional para Promoção de Alimentação Saudável enquadra-se num dos 

programas de saúde prioritários do Plano Nacional de Saúde, pretendendo contribuir para a 

redução dos fatores de risco relacionados com as doenças não transmissíveis, em particular a 

obesidade infantil. As metas estabelecidas para 2020 são: (1) Impedir o aumento de crianças e 

jovens com peso a mais; (2) Diminuir em 10% a quantidade de sal dos principais grupos de 

alimentos ricos em sal; (3) Diminuir em 10% a quantidade de açúcar dos principais grupos de 

alimentos doces; (4) Diminuir as gorduras más (do tipo trans) nos principais grupos de 

alimentos com gordura para o máximo de 2%; (5) Aumentar em 5% o número de pessoas que 

come frutas e legumes todos os dias; (6) Aumentar em 20% o número de pessoas que conhece 

a alimentação mediterrânica. 

 

https://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://dietasparaocorpoealma.com/wp-content/uploads/2016/10/come-emagrecer.png&imgrefurl=http://dietasparaocorpoealma.com/como-emagrecer/&docid=fcCI4PvJVKZbTM&tbnid=Xtnn6-Prtn_tpM:&vet=10ahUKEwiD3YqZr-vWAhWEtBQKHbI3BTI4ZBAzCAMoATAB..i&w=320&h=320&hl=pt-PT&bih=544&biw=992&q=obesidade desenho&ved=0ahUKEwiD3YqZr-vWAhWEtBQKHbI3BTI4ZBAzCAMoATAB&iact=mrc&uact=8
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A nível local a proporção de utentes inscritos do ACES VSS com registo de excesso de peso 

(IMC entre 25 e 29,9) foi de 13,5% (23.461/174.361), similar em ambos os sexos e para todas as 

idades. A proporção de utentes com registo de excesso de peso aumenta com a idade em 

ambos os sexos. Nos homens do grupo etário dos 25 aos 34 anos de idade o excesso de peso 

registado foi de 7,5% aumentando para 27,1% nos indivíduos dos 75 aos 84 anos. Nas 

mulheres a variação estende-se entre 8,4% (dos 25 aos 34 anos) e os 22,3% (dos 75 aos 84 

anos). 

No grupo etário dos 5 aos 9 anos de idade, o registo de excesso de peso verifica-se em 

apenas 2,4% (199/8.476) das crianças, valor afastado do encontrado em diferentes estudos 

populacionais. Dados recolhidos pelo COSI apontam valores nacionais de excesso de peso de 

30,7% nas crianças dos 6 aos 8 anos de idade. 

A proporção de utentes com registo de alterações do metabolismo dos lípidos (excesso de 

gordura no sangue) foi de 23,4%. Na população acima dos 55 anos de idade o valor duplica, 

atingindo nestes grupos etários o valor de 50,7%. 

 

 A evidência científica atual comprova que o baixo consumo de 

hortofrutícolas representa um importante fator de risco para o aparecimento de doença e 

morte prematura. Estima-se que o reduzido consumo de hortofrutícolas seja responsável por 

cerca de 19,0% dos cancros gastrointestinais, 31,0% da doença cardiovascular isquémica e 

por 11,0% dos enfartes do miocárdio. 

 

A nível local não está disponível informação que nos permita conhecer os dados acerca do 

consumo de produtos hortofrutícolas na população, sendo por isso utilizados, mais uma vez, 

os dados obtidos através do INSEF. A nível nacional a prevalência de pessoas que não 

consomem diariamente vegetais foi de 26,7% da população (19,9% das mulheres e 34,2% dos 

homens). A prevalência de não consumo de vegetais diminui com a idade (37,2% no grupo 

etário dos 25-34 anos e 19,4% no grupo etário dos 65-74 anos). A nível da Região Norte, o não 

consumo diário de vegetais foi registado em 23,0% da população. 

 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjmu5z7v-3WAhXDOxQKHdCsCWcQjRwIBw&url=http://www.flfrevista.pt/2014/11/comercio-intracomunitario-de-hortofruticolas-cai-2/&psig=AOvVaw3CNHFZgERlOwdZ64S_vV9L&ust=1507980665400306
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Quanto ao consumo diário de fruta, os dados nacionais indicam que 20,7% da população 

reportou não consumir pelo menos uma porção de fruta diariamente (16,3% das mulheres e 

25,6% dos homens). 

A prevalência de não consumo diário de fruta diminuiu com a idade (31,3% no grupo dos 

25-34 anos e 12,4% no grupo etário dos 65-74 anos). A nível da Região Norte o valor 

encontrado para o não consumo diário de fruta foi de 26,2%, superior ao verificado a nível 

nacional. 

 

     ABUSO CRÓNICO DE ÁLCOOL 

O consumo de álcool é um dos principais fatores de risco para a mortalidade prematura, 

juntamente com o tabagismo, a obesidade, o sedentarismo e a hipertensão arterial. 

Encontra-se associado direta ou indiretamente com o desenvolvimento de doenças, tais 

como cirrose hepática, hipertensão arterial, miocardiopatia, dependência alcoólica, 

deficiências nutricionais, doenças neurológicas e diferentes tumores malignos. É ainda um dos 

principais determinantes dos acidentes (de viação, trabalho) e da violência doméstica. 

 

Os dados obtidos através do Inquérito Nacional Alimentar e Atividade Física (2015) 

indicam que na população com 15 ou mais anos de idade, a nível nacional, 5,4% das mulheres 

consome álcool em níveis considerados excessivos (> 30 gramas/dia nas mulheres), sendo o 

triplo o valor encontrado nos homens - 24,3% (> 60 gramas/dia nos homens). 

 

Na população do mesmo grupo etário inscrita no ACES VSS, o abuso crónico do álcool (P-

15 ICPC-2) foi registado em apenas 2,6% dos utentes, marcadamente superior no sexo 

masculino (5,1%), em relação com o verificado nas mulheres (0,3%).A proporção de abuso 

crónico do álcool é superior nos homens dos 45 aos 59 anos de idade, atingindo o valor de 

8,4%. Os valores encontrados na população inscrita no ACES parecem estar subestimados, o 

que pode resultar de um subdiagnóstico ou subregisto. 
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   INATIVIDADE FÍSICA  

A inatividade física ou sedentarismo é um dos principais fatores de risco associado ao 

surgimento de doenças crónicas não transmissíveis tais como doenças cardiovasculares, 

diabetes mellitus tipo 2, obesidade, cancro da mama e cancro do colon retal, entre outras.  

As recomendações internacionais para a prática da atividade física no adulto apontam para 

a realização de 150 minutos de atividade física moderada por semana ou 75 minutos de 

atividade vigorosa ou ainda uma combinação equivalente.  

A OMS recomenda a todos os seus estados membros a meta de reduzir em 10% a 

inatividade física até 2025. 

O Programa Nacional para a Promoção da Atividade Física (PNPAF) da DGS é também um 

Programa Prioritário tendo por objetivos: i) Consciencializar a população para a importância da 

atividade física na saúde; ii) Implementação de políticas intersectoriais e multidisciplinares que 

visem a diminuição do sedentarismo na população; iii) Aumento dos níveis de atividade física. 

A nível local não estão disponíveis dados que permitam avaliar o grau de atividade física na 

nossa população. Os resultados nacionais obtidos no INSEF revelam que nos tempos livres 

cerca de 45% da população entre os 25 e os 74 anos de idade reportou ter atividades 

sedentárias (ler, ver televisão e outras); valores superiores no sexo feminino (48,5%) 

relativamente aos do sexo masculino (40,6%).Na Região Norte, a prevalência de sedentarismo 

foi de 45,8% em ambos os sexos, próxima da registada a nível nacional. 

 

 CUIDADOS PREVENTIVOS 

 

        Relativamente aos cuidados de saúde preventivos na área da doença oncológica, os 

indicadores obtidos através dos registos clínicos (ano 2016) indicam que: 

- para a prevenção secundária do cancro da mama, 69,8 % das mulheres dos 50 aos 69 

anos de idade inscritas no ACES VSS   têm registo da realização de mamografia no período 

recomendado. Esta proporção é inferior aos dados obtidos através do INSEF para a região 

norte (93,9%) e para o país (94,8%). 
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 Na prevenção secundária do cancro do colo do útero 68,8% das mulheres inscritas no 

ACES VSS dos 25 aos 64 anos de idade realizaram a colpocitologia no período recomendado. 

Os valores encontrados são inferiores aos observados no INSEF para a região norte (91,7%) e 

para o país (86,3%). 

 A deteção precoce do cancro do cólon e reto (intestino) foi realizada em 73,1% dos 

inscritos com idades entre os 50 e os 74 anos de idade, valor superior ao registado na região 

norte (64,3%) e no país (45,7%), no INSEF. 
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5. RECURSOS DA COMUNIDADE 

 

Define-se recurso da comunidade como “uma ou mais qualidades, pessoas ou bens ou 

qualquer outro elemento que constitua uma vantagem, um item de valor para a comunidade”. 

A identificação dos recursos da comunidade assenta na convicção de que embora as 

comunidades possam ter problemas/necessidades de saúde e sociais, possuem também o 

potencial, a capacidade e os recursos para dar resposta a esses mesmos problemas/ 

necessidades. 

Podemos englobar em diferentes áreas os recursos existentes da comunidade da área de 

intervenção do ACES, distribuídos pelas seguintes sectores: Saúde, Educação e Formação, 

Equipamentos Sociais, Poder Local, Forças de Segurança, Bombeiros e Cruz Vermelha e 

Comunicação. 

 

5.1. Saúde 

O ACES Vale do Sousa Sul é constituído por: 

 13-Unidades de Saúde Familiares (USF); 

 4-Unidades de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP); 

 1-Unidade de Saúde Pública (USP); 

 2-Unidades de Cuidados na Comunidade (UCC); 

 1-Unidade de Recursos Assistenciais Partilhados (URAP) 

 1-Unidade de Apoio à Gestão (UAG); 

 1-Equipa Coordenadora Local da Rede Nacional dos Cuidados Continuados 

Integrados (ECL - RNCCI); 

 1-Centro de Diagnóstico Pneumológico (CDP). 

 

O Centro Hospitalar Tâmega e Sousa, situado no concelho de Penafiel é o hospital de 

referência da área de intervenção do ACES VSS. Abrange a população residente dos concelhos 

de Celorico de Basto, Felgueiras, Lousada, Paços de Ferreira, Amarante, Baião, Resende, 

Cinfães, Marco de Canavezes, Castelo de Paiva, Paredes e Penafiel, num total de 507.117 

residentes (ano 2016) 
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Figura 20 - Distribuição das Unidades Funcionais do ACES VSS, Centro Hospitalar Tâmega e Sousa e Farmácias da 

área de intervenção do ACES VSS 

 

Existem ainda as seguintes instituições de saúde na área de intervenção do ACES: 

 Unidade de Cuidados Continuados - Hospital Misericórdia de Paredes; 

 Unidade de Cuidados Continuados - Hospital Misericórdia de Castelo de Paiva; 

  Unidade de Cuidados Continuados - Associação Para o Desenvolvimento de 

Figueira (Penafiel). 

Outras Instituições e Serviços de Saúde privados, destacando-se: 

 2-Hospitais Particulares; 

 4-Clínicas Médicas; 

 34-Farmácias; 

 6-Empresas de Serviço Externo de Saúde no Trabalho; 

 2-Clínicas de Hemodiálise. 

 

5.2. Educação e Formação (Público e Privado) 

 13-Agrupamentos de Escolas; 

 2-Escolas Secundárias; 

 2-Colégios Privados; 
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 28-Creches/Infantários/ATL; 

 1-Ensino Superior Politécnico e Universitário Particular; 

 5-Centro de Formação Profissional; 

 2-Conservatório/Academia de Música; 

 3-Universidades Seniores. 

 

5.3. Equipamentos Sociais 

 65-Associações de Apoio e Solidariedade Social – IPSS; 

 43-Associações de apoio à terceira idade; 

 3-Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ); 

 6-Associações de Apoio a Crianças e Pessoas com deficiência. 

 

5.4. Poder Local  

 3-Autarquias; 

 52-Juntas de Freguesias e União de Freguesias . 

 

5.5. Forças de Segurança  

 6-Postos da Guarda Nacional Republicana; 

 2-NIAVE- Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas; 

 1-SEPNA – Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente; 

 2-Polícia Municipal. 

5.6. Bombeiros e Cruz Vermelha  

 9-Corporações de Bombeiros; 

 2-Delegações da Cruz Vermelha. 

5.7. Comunicação Social 

 4-Jornais locais; 

 3-Rádios locais; 

 2-Televisões locais. 
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6. NECESSIDADES DE SAÚDE PRIORIZADAS NA 
POPULAÇÃO DO ACES VALE DO SOUSA SUL 

  

    Os resultados obtidos derivam dos contributos dos profissionais de saúde do ACES (Unidade 

de Saúde Pública e profissionais das restantes Unidades Funcionais) e dos parceiros 

comunitários, tendo sido identificadas como prioritárias as seguintes necessidades de saúde 

para o PLS Extensão a 2020: 

 

 

 

 

   

DIMINUIÇÃO DA MORTALIDADE POR DOENÇAS 
CEREBROVASCULARES E DOENÇA ISQUÉMICA CARDÍACA 

DIMINUIÇÃO DA PREVALÊNCIA DA DIABETES MELLITUS TIPO 2 

DIMINUIÇÃO DA INCIDÊNCIA DA TUBERCULOSE  

DIMINUIÇÃO DA PREVALÊNCIA DE TABAGISMO 

DIMINUIÇÃO DA PREVALÊNCIA DOS PROBLEMAS LIGADOS AO 
CONSUMO NOCIVO DE ÁLCOOL 
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7. RECURSOS PRIORIZADOS 

Integrado no processo de priorização das necessidades de saúde do ACES VSS, foram em 

simultâneos priorizados os recursos comunitários existentes. 

Identificaram-se como prioritários os seguintes: 

7.1.  Serviços de Saúde 

Cuidados de Saúde Primários 

o Melhoria dos processos internos no sentido de: 

 Promover atividade física, e alimentação adequada; 

 Incrementar o diagnóstico precoce e tratamento de 

hipertensão arterial, diabetes mellitus, dislipidemias e 

tuberculose; 

 Garantir a deteção precoce e intervenções breves – no 

consumo tabágico; 

 Garantir a deteção precoce e intervenções breves no consumo 

excessivo de álcool  

o Melhorar a rede de comunicação (formal e informal) entre a medicina 

geral e familiar, os cuidados hospitalares, os profissionais do CDP e a 

rede de cuidados continuados. 

o Projetos USP 

 PASSE-Programa de Alimentação Saudável em Saúde Escolar  

 Menos Tuberculose nas Pedreiras- projeto de intervenção 

dirigido aos trabalhadores da indústria de extração e 

transformação da pedra 

 Melhor Abordagem ao Consumo Excessivo de Álcool 

o CDP 
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Cuidados Hospitalares 

o Reforçar a articulação formal e informal entre médicos de família e 

médicos das diferentes especialidades hospitalares. 

o Garantir circuitos especializados de atendimento no serviço de 

urgência – Via verde para EAM e via verde para AVC. 

o Promover a eficácia dos centros de Intervenção Coronária Percutânea 

o Realizar a vigilância da tuberculose nos profissionais de saúde através 

de rastreios periódicos nos locais de risco elevado e médio risco. 

(Orientação nº 10/2014 de 25 de Junho- DGS). 

o Garantir a articulação com os cuidados de saúde primários nos casos 

de alta do doente com tuberculose e elevado risco social. 

 

7.2.  Serviços de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho (SSHS) 

o Reforçar a articulação dos SSHS com os serviços de saúde no sentido 

de conjugar os meios de prevenção de riscos profissionais e proteção 

e promoção da saúde do trabalhador garantindo ambientes de 

trabalho saudáveis e uso adequado de equipamentos de proteção 

individuais. 

o Promover intervenções sobre alimentação saudável, atividade física, 

redução do tabagismo, redução do consumo excessivo de álcool; 

o Rastrear periodicamente tuberculose/silicose doença e infeção nas 

empresas de extração e transformação de pedra 

 

7.3.  Educação  

o Reforçar as intervenções em contexto de saúde escolar na execução 

de programas dirigidos à: 

 prevenção da obesidade, 

 promoção da prática desportiva escolar, 

 prevenção do início de consumo de tabaco e álcool nos jovens. 
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7.4.  Autarquias e Ação Social 

o Melhorar a articulação entre os serviços de saúde e a rede de apoio 

social existente (do ACES, Hospital, Autarquias e IPSS). 

o Reforçar o trabalho intersectorial com concretização de parcerias para 

a saúde no sentido de promover a alimentação adequada, a prática de 

atividade física, prevenção do tabagismo e do consumo excessivo de 

álcool. 

o Contribuir para a melhoria das condições socioeconómicas, 

discriminado positivamente as freguesias que apresentam níveis mais 

elevados de privação relativa. 

 

7.5.  Meios de Comunicação  

o Divulgar /colaborar com os meios de comunicação social existentes, 

nomeadamente jornais publicados na área geográfica de intervenção, 

rádios e televisões locais, sobre os determinantes de saúde que 

influenciam a morbilidade e mortalidade prematura da população. 
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8. ESTRATÉGIAS 

 

As estratégias em saúde definem-se como um conjunto de técnicas específicas com o fim 

de alcançar determinados objetivos reduzindo assim um ou mais problemas de saúde.  

As necessidades de saúde priorizadas no ACES VSS realçam o papel das doenças 

cardiovasculares e diabetes mellitus na morbi-mortalidade observada na população. Apesar de 

não terem sido priorizadas como necessidades de saúde a redução das doenças oncológicas, 

foram hierarquizadas as intervenções sobre os principais fatores de risco associados (consumo 

tabágico e consumo excessivo de álcool). A inatividade física e alimentação inadequada são 

fatores de risco comuns ao aparecimento das doenças cardiovasculares, diabetes e doenças 

oncológicas. 

 A persistência de uma taxa de incidência de tuberculose elevada (a maior da região norte) 

na nossa população justifica a sua priorização. A tuberculose é uma doença que tem forte 

influência dos determinantes sociais na sua instalação, pelo que a sua redução passa 

necessariamente pelo combate às desigualdades em saúde. 

 

Optou-se a nível local por seguir a metodologia usada pelo Plano Nacional de Saúde 

agrupando as estratégias em 4 eixos fundamentais: 

 

 (1) - Cidadania em saúde, 

 (2) - Equidade e acesso adequado aos cuidados de saúde,  

 (3) - Qualidade na saúde 

 (4) - Políticas saudáveis  

 

 

 

 



 

 

PLANO LOCAL DE SAÚDE – EXTENSÃO 2020 | ACES Tâmega II – Vale do Sousa Sul  48 

 

8.1. Cidadania em Saúde 

 

o Promoção da Saúde com intervenções dirigidas à: 

 prática de uma alimentação saudável - promoção do aleitamento 

materno; diminuição do consumo de sal, açúcar, gorduras, dirigidos 

a populações alvo: puérperas, escolas, empresas, IPSS, 

equipamentos de apoio a pessoas idosas. 

 abstinência do consumo de bebidas alcoólicas durante a gravidez e 

amamentação 

 prática de atividade física (escolas, empresas, IPSS, equipamentos 

de apoio a pessoas idosas). 

 prevenção e controlo do tabagismo (escolas, empresas) 

 prevenção e controlo do consumo excessivo de álcool (escolas, 

empresas) 

 utilização adequada de equipamentos de proteção coletiva e 

individual nos contextos de risco laboral (empresas) 

 

o Comunicação em saúde – através da divulgação à população de mensagens-chave 

sobre os principais sinais e sintomas precoces compatíveis com enfarte agudo do 

miocárdio, acidente vascular cerebral, tuberculose.  

 

o Capacitação de cuidadores informais no apoio ao cuidado e na prevenção terciária 

(reabilitação de doentes). Adota promovam 

 

8.2. Equidade e Acesso Adequado aos Cuidados de Saúde 

o   Implementação gradual em todos os níveis de cuidados dos processos assistenciais 

integrados (PAI) para avaliação do risco vascular, diabetes mellitus tipo 2 e pré-

obesidade. 

o   Prevenção, diagnóstico precoce e tratamento da hipertensão arterial, diabetes 

mellitus, tuberculose, excesso de peso e obesidade. 

o   Melhorar o acesso a rede estruturada de referenciação para os problemas ligados 

ao consumo excessivo de álcool. 
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o Garantir uma adequada cobertura à consulta de cessação tabágica. 

o Melhorar o apoio clínico no aconselhamento breve para a prática da atividade 

física.  

o Reforçar a comunicação formal e informal entre profissionais da medicina geral e 

familiar e do CDP para diagnóstico, tratamento e acompanhamento de doentes 

com tuberculose (falhas TOD, efeitos adversos da medicação). 

o Garantir intervenção nas necessidades de saúde priorizadas no PLS através dos 

Planos de Ação das Unidades Funcionais do ACES (contratualização). 

 

8.3. Qualidade na Saúde 

o   Melhorar a capacitação contínua dos profissionais de saúde do ACES em 

articulação com os cuidados de saúde hospitalares, relativamente a risco 

cardiovascular, diabetes mellitus tipo 2, pré-obesidade, álcool, tabaco e 

tuberculose. 

o    Reforçar as boas práticas clínicas, com adoção e cumprimento das normas de 

orientação clínica da DGS (NOC). 

o Melhorar a articulação horizontal entre o CDP e os diferentes níveis de cuidados 

de saúde traduzido na elaboração de Manual de Boas Práticas para o diagnóstico 

precoce e acompanhamento de doente com tuberculose, com descrição de 

atividades e procedimentos. 

(Preenchimento atempado modelo 3, modelo 4; cumprimento da estratégia TOD 
em todas as Unidades Funcionais; garantia de realização de domicílios de 
enfermagem para TOD enquanto doentes bacilíferos). 
 

o    Promover a realização de auditorias clínicas para avaliação de obstáculos ao 

cumprimento de normas clinicas.  

o    Melhorar a integração e a circulação dos doentes nos diferentes níveis de 

cuidados. 

o     Melhorar o registo clínico dos problemas de saúde e dos determinantes de saúde 

no ACES. 

o    Promover a investigação orientada para a prevalência dos determinantes de saúde 

de saúde relacionados com o estilo de vida. 
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8.4.  Políticas Saudáveis 

o Prevenir e combater o excesso de peso melhorando a disponibilidade de 

alimentos saudáveis, em ambiente escolar, laboral e espaços públicos.  

o Incentivar a prática da atividade física na escola, no trabalho e nos demais 

contextos de vida. 

o Aumentar na comunidade a perceção do risco associado ao consumo excessivo 

de álcool, a hábitos tabágicos e a inatividade física. 

o Proteger da exposição ao fumo ambiental do tabaco. 
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9. OBJETIVOS GERAIS DO PLANO LOCAL DE SAÚDE  
      INDICADORES-CHAVE – IMPACTO 
 

Horizonte Temporal 2017-2020 

 

 Diminuição da proporção de óbitos prematuros (abaixo dos 70 anos de idade) em 

ambos os sexos para valor inferior a 20,0% (triénio 2018-2020); 

 

 Redução da TM por Doenças Cerebrovasculares em todas as idades e ambos os sexos 

de 101,3 /100.000 habitantes para valor inferior a 90,0/100.000 habitantes (triénio 2018- 

2020); 

 

 Redução da TM prematura em ambos os sexos por Doenças Cerebrovasculares de 

11,4/100.000 habitantes para valor inferior a 10,0/100.000 habitantes (triénio 2018- 2020); 

 

 Redução da TM por Doença Isquémica Cardíaca em todas as idades e ambos os sexos 

de 37,9/ 100.000 habitantes para valor inferior a 35,0/100.000 habitantes (triénio 2018- 

2020); 

 

 Redução da TM prematura em ambos os sexos por Doença Isquémica Cardíaca de 

13,1/100.000 para valor inferior a 12,0/100.000 habitantes (triénio 2018- 2020); 

 

 Redução da TM por Diabetes Mellitus para todas as idades e ambos os sexos de 

21,4/100.000 habitantes para valor inferior a 19,0/100.000 habitantes (triénio 2018- 2020); 

 

 Redução da TM prematura em ambos os sexos por Diabetes Mellitus de 3,1/100.000 

habitantes para valor inferior a 1,5/100.000 habitantes (triénio 2018- 2020); 

 

 Redução da TM por tumor maligno da laringe, traqueia, brônquios e pulmão para 

todas as idades e ambos os sexos de 35,8/100.000 habitantes para valor inferior a 

35,0/100.000 habitantes (triénio 2018- 2020); 

 

 Redução da TM prematura em ambos os sexos por tumor maligno da laringe traqueia 

brônquios e pulmão de 19,8/100.000 habitantes para valor inferior 18,5/100.000 

habitantes (triénio 2018- 2020) 
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 Redução da TM por tumor maligno do lábio, cavidade bucal e faringe para todas as 

idades de 8,3/100.000 habitantes (triénio 2014-2016) para valor inferior a 7,9/100.000 

habitantes (triénio 2018- 2020); 

 

 Redução da TM prematura e ambos os sexos por tumor maligno do lábio, cavidade 

bucal e faringe de 7.1/100.000 habitantes para valor inferior a 6.5/100.000 habitantes 

(triénio 2018- 2020); 

 

 Redução da TM por doença crónica do fígado para todas as idades e ambos os sexos 

de 9.2 /100.000 habitantes para valor inferior a 8,0/100.000 habitantes (triénio 2018- 2020); 

 


 Redução da TM prematura e ambos os sexos por doença crónica do fígado de 

6,7/100.000 habitantes para 6,0/100.000 habitantes (triénio 2018- 2020); 

 

 Redução da taxa de mortalidade por doenças crónicas das vias aéreas inferiores 

para todas as idades e ambos os sexos de 21,4 / 100.000 habitantes) para valor 

inferior a 18,0/100.000 habitantes (triénio 2018- 2020) 

 


 Redução da Taxa de Incidência da tuberculose de 37,0/100.000 habitantes para valor 

inferior a 30,0/100.000 habitantes (ano 2020); 
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10.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PLANO LOCAL DE 
SAÚDE 

Horizonte Temporal 2017-2020 

 

 Aumento da proporção de utentes inscritos com idade ≥ a 20 anos com registo de 

diagnóstico de HTA de 25,6% (2017) 30% (2020) 

 

 Aumento da proporção de hipertensos com registo de acompanhamento adequado de 

61,0% (2017) para 80,0% (2020) 

 

 Aumento da proporção de hipertensos com idade inferior a 65 anos com registo PA 

controlada (<150/90)   de 70,6% (2017) para 80,0 % (2020)
 

 

 Aumento da proporção de hipertensos com registo de avaliação do risco cardiovascular 

de 80,3% 
(2017) para 85,0% 

(2020) 

 

 Aumento da proporção de utentes com registo de avaliação do risco de DM tipo 2 de 

42,6% (2017) para 55,0% (2020) 

 

 Aumento da proporção de utentes inscritos com registo diagnóstico de DM tipo 2 de 

7,5% (2017) para 12,0% (2020) 

 

 Aumento da proporção de diabéticos inscritos com registo de acompanhamento 

adequado de 52,3% (2017) para 65,0% (2020)
 

 

 Aumento da proporção de utentes diabéticos inscritos com registo de última HBA1c <8 

de 69,8 % (2017) para 75,0% (2020) 

 

 Aumento da proporção de diabéticos com registo de exame pés último ano de 85,6% 

(2017) para 95,0% (2020) 

 

 Aumento da proporção de diabéticos inscritos com registo exame oftalmológico no 

último ano de 73,1% (2017) para 80,0% (2020) 
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 Aumento da proporção de utentes com DM, com idade <65 anos com último registo de 

HgbA1 inferior ou igual a 6,5%, de 37,0% (2017) para 45,0% (2020) 

 

 Aumento da proporção de fumadores com registo de consulta relacionada com o 

tabaco (1 ano) de 17,3% (2017) para 25,0% (2020) 

 

 Aumento da prevalência (%) adolescentes alunos 7º, 9º, 12º sem hábitos tabágicos de 

92,2% (2015) para 95,0% (2020) 

 

 Aumento da proporção de utentes com DPOC com FEV 1 nos últimos 3 anos de 60,1% 

(2017) para 65,0% (2020) 

 

 Aumento da proporção de utentes> 14 anos com registo de Índice de Massa Corporal 

(IMC) nos últimos 3 anos, de 84,0 % (2017) para 90,0 % (2020)  

 

 Aumento da proporção de utentes com mais de 14 anos de idade com consulta de 

vigilância de obesidade últimos 2 anos de 75,4% (2017) para 85,0% (2020) 

 

 Aumento da proporção de utentes com idade > 14 anos com registo de consumo de 

álcool de 84.0% (2017
) para 90,0% (2020) 

 

 Aumento da proporção de utentes com registo de consumo de álcool com consulta 

últimos 3 anos de 61,9% (2017) para 70,0% (2020) 

 

 Proporção de utentes a quem foi emitido Guia de Atividade Física até 20 % ano 2020 

 

 Aumento da proporção de casos novos de tuberculose com tratamento completa até 

aos 12 meses de 89,0% (2017) para 95,0% (2020)  

 

 Alcançar o sucesso terapêutico em 90,0% dos casos de Tuberculose em tratamento 

(2020)  

 

 Diagnosticar a infeção VIH em 90,0% dos doentes com diagnóstico de tuberculose (2020) 
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11. PLANO DE MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DO PLS 
EXTENSÃO A 2020 

 

11.1. OBJETIVOS GERAIS – INDICADORES 
 

INDICADORES OBJETIVOS GERAIS ATINGIDO  METAS 

2014-
2016 

2015-
2017 

2016-
2018 

2017-
2019 

2018-
2020 

Redução da proporção de óbitos prematuros (abaixo dos 
70 anos de idade) (%) - INE 25,8 nd 23,8 22,8 <20,0 

Redução da TM por DCV para todas as idades e ambos os 
sexos (/100.000) - INE 101,3 nd 95,0  92,0 <90,0 

Redução da TM por DCV antes dos 70 anos e ambos os 
sexos  (/100.000) - INE 11,4 nd 10,8  10,5 <10,0 

Redução da TM por DIC em todas as idades e ambos os 
sexos (/100.000) - INE 37,9 nd 36,0  35,5  <35,0 

Redução TM por DIC antes dos 70 anos e ambos os sexos 
(/100.000) - INE 

13,1 nd  12,9 12,5 <12,0 

Redução TM por diabetes mellitus para todas as idades e 
ambos os sexos (/100.000) - INE 

21,4 nd 20,6  20,0 <19,0 

Redução TM por diabetes mellitus antes dos 70 anos de 
idade e ambos os sexos (/100.000) - INE 

3,1 nd 2,5 2,0 <1,5 

Redução da TM por tumor maligno da laringe, traqueia, 
brônquios e pulmão para todas as idades e ambos os 
sexos (/100.000) - INE 

35,8  nd  35,5 35,3 <35,0 

Diminuição da TM por tumor maligno da laringe, traqueia, 
brônquios e pulmão antes dos 70 anos e ambos os sexos- 
(/100.000) - INE 

19,8  nd  19,5 19,0 <18,5 

Redução da TM por tumor maligno do lábio, cavidade 
bucal e faringe para todas as idades e ambos os sexos 
(/100.000) 

8,3  nd  8,1 8,0 <7,9 

Redução da TM por tumor maligno do lábio, cavidade 
bucal e faringe antes dos 70 anos e ambos os sexos 
(/100.000) - INE 

7,1  nd  7,0 6,5 <6,5 

Diminuição da TM por doença crónica do Fígado para 
todas as idades e ambos os sexos (/100.000) - INE 9,2  nd  8,7 8,0 <8,0 

Diminuição da TM por doença crónica do fígado /cirrose 
antes dos 70 anos e ambos os sexos (/100.000) - INE 

6,7  nd  6,5 6,0 <6,0 

Diminuição da Taxa de Incidência da Tuberculose 
(/100.000) -USP 

37,0 

( 2016 ) 

nd 
(2017)  

34,0 
(2018) 

31,0 
(2019) 

<30,0 
(2020) 

Redução da TM por doenças crónicas das vias aéreas 
inferiores para todas as idades e ambos os sexos 
(/100.000) - INE 

21,4 nd   20,0 19,0 <18,0 

TM - taxa de mortalidade; INE - Instituto Nacional de Estatística; USP - Unidade de Saúde Pública; 
nd- dados não disponíveis. 
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11.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS – INDICADORES 

INDICADORES – OBJETIVOS ESPECÍFICOS  ATINGIDO METAS 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

% % % % % % 

Aumento da proporção de utentes inscritos> = 20 anos 
com diagnóstico de HTA- SIARS-K86+K87 (ICPC-2)   19,5 25,6 27,0 28,0 30,0 

Aumento da proporção de hipertensos com registo de 
acompanhamento adequado SIARS 2013.025.01 FX 60,3 63,6 61,0 67,0 74,0 80,0 

Aumento da proporção de hipertensos com idade 
inferior a 65 anos com registo PA controlada <150/90  
SIARS 2013.020.01 FX 

73,0 74,2 70,6 74,0 77,0 80,0 

Aumento da proporção de utentes hipertensos com 
avaliação do risco cardiovascular SIARS 2013.023.01 FX 76,5 81,2 80,3 81,0 83,0 85,0 

Aumento da proporção de utentes com avaliação de 
risco de DM tipo 2 SIARS 2013.262.01FX 

26,0 30,4 42,6 45,0 50,0 55,0 

Aumento da proporção de utentes inscritos com 
registo diagnóstico de DM tipo 2  SIARS T90 ICPC2-  6,2 6,4 7,5 8,5 10,5 12,0 

Aumento da proporção de diabéticos inscritos com 
registo de acompanhamento adequado  
SIARS 2013.043.01 FX 

56,3 56,7 52,3 55,0 60,0 65,0 

Aumento da proporção de diabéticos Inscritos com 
registo de última HBA1c <8  SIARS 2013.039.01FX 73,1 73,0 69,8 71,0 73,0 75,0 

Aumento da proporção de diabéticos com registo de 
exame pés último ano SIARS 2013.035.01FX 83,6 88,2 85,6 88,0 91,0 95,0 

Aumento da proporção de diabéticos inscritos com 
registo exame oftalmológico no último ano  
SIARS 2013.040.01.FX 

73,4 77,4 73,1 75,0 78,0 80,0 

Aumento da proporção de utentes com DM, com 
idade <65 anos com últ registo de HgbA1 inferior ou 
igual a 6,5 
 SIARS 2013.091.01FX 

40,8 39,6 37,0 40,0 43,0 45,0 

Aumento da proporção de fumadores com registo 
consulta relacionada com o tabaco (1 ano)  
SIARS - 2013.048.01FX 

15,9 16,4 17,3 19,0 23,0 25,0 

Aumento da prevalência (%) de adolescentes 
(alunos 7º, 9º, 12º sem hábitos tabágicos) – PELT 92,2 nd nd 93,0 94,0 95,0 

Aumento da proporção de utentes com DPOC com 
FEV1 nos últimos 3 anos SIARS 2013.049.01 

43,6 51,6 60,1 64,0 68,0 70,0 

Aumento da proporção de utentes> 14 anos com 
registo de IMC nos últimos 3 anos SIARS 2013.033.01FX 

81,4 83,6 84,0 83,6 88,0 90,0 
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INDICADORES – OBJETIVOS ESPECÍFICOS (cont.) ATINGIDO  METAS 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

% % % % % % 

Aumento da proporção de utentes> 14 anos com registo 
de IMC nos últimos 3 anos SIARS 2013.033.01FX 

81,4 83,6 84,0 83,6 88,0 90,0 

Aumento da proporção de utentes com mais de 14 anos 
de idade com consulta de vigilância obesidade  
(2 anos) SIARS 2013,034,FX 

70,6 79,4 75,4 77,0 81,0 85,0 

Aumento da proporção de utentes> 14 anos de idade 
com registo de consumo de álcool SIARS 2013,053,01FX 

78,9 82,6 82,9 85,0 87,0 90,0 

Aumento da proporção de utentes com registo de 
consumo de álcool com consulta últimos 3 anos  
SIARS-2013,054,01FX 

62,3 62,3 62,6 65,0 67,0 70,0 

Proporção de utentes a quem foi emitido Guia de 
Atividade Física  

- - - 5,0 10,0 20,0 

Aumento do sucesso terapêutico em 90% dos casos de 
Tuberculose em tratamento – SVIG-TB 

85,1 86,7 46,8* 88,0 89,0 90,0 

Diagnosticar a infeção VIH em 90 % dos casos de 
Tuberculose – SVIG-TB 

85,9 88,0 83,1 88,0 89,0 90,0 

*dados a atualizar  
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12.  RECOMENDAÇÕES PARA A INTERVENÇÃO  

- Promover a cooperação intersectorial consubstanciada em Cartas de Compromisso 

com estabelecimento de redes efetivas de comunicação entre parceiros locais; 

- Aumentar a literacia em saúde da população para o exercício de escolhas saudáveis 

no consumo alimentar em particular em ambiente escolar e nos grupos sociais mais 

desfavorecidos; 

- Aumentar o número de intervenções que reduzam a incidência e prevalência de 

fumadores; 

- Aumentar o número intervenções que reduzam a prevalência de bebedores 

excessivos; 

- Aumentar o diagnóstico precoce de hipertensão arterial, diabetes mellitus, consumo 

excessivo de álcool, excesso de peso, inatividade física, tuberculose e respetivos 

tratamentos; 

- Assegurar o acesso a cuidados de saúde de qualidade promovendo a aplicação das 

normas de orientação clínica nos diferentes níveis de cuidados; 

- Capacitar médicos e enfermeiros do trabalho no diagnóstico precoce da tuberculose 

(doença e infeção) e silicose bem como na prevenção do tabagismo, consumo 

excessivo de álcool e alimentação inadequada; 

- Estabelecer parcerias com autarquias para promoção da atividade física e melhoria da 

qualidade alimentar nas cantinas escolares com diminuição da disponibilidade de 

alimentos de alta densidade energética; 

- Estabelecer parcerias com empresas que prestam serviços externos de saúde 

garantindo a proteção do ambiente laboral e a realização de exames periódicos 

ajustados ao risco identificado; 

- Adequar o sistema de informação em saúde à monitorização do PLS aumentando a 

interoperabilidade entre os diferentes sistemas de informação; 

- Orientar a investigação/ação a desenvolver no ACES para as necessidades de saúde 

priorizadas bem como para os respetivos determinantes. 
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ANEXO 1 
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Caros Parceiros  

O Plano Local de Saúde (PLS) é um documento estratégico que tem por finalidade contribuir 

para a melhoria do estado de saúde da população partindo da identificação e priorização das 

necessidades de saúde. O processo de Planeamento em Saúde é um processo dinâmico e 

contínuo, estando em curso a revisão do Plano Local de Saúde do ACES VSS- Extensão 2020. 

Para a priorização dos problemas e necessidades de saúde consideramos fundamental o 

envolvimento dos diferentes parceiros tendo para o efeito procedido a diversas consultas ao 

longo de todo o processo de priorização. 

Foram partilhados os resultados dos diferentes indicadores de saúde expressos no Diagnóstico 

de Situação de Saúde, quer internamente (profissionais do ACES) quer externamente (reuniões 

dos Conselhos Locais Ação Social dos três municípios (Paredes, Penafiel e Castelo de Paiva). 

Em simultâneo foi solicitada aos participantes, a identificação de outros problemas/ 

necessidades de saúde que não estando contempladas na lista inicial elaborada pela USP 

representassem problemas / necessidades de saúde na perspetiva dos referidos parceiros. 

Após receção da identificação de novos problemas/necessidades de saúde e recursos, foram 

elaboradas novas listas tendo sido submetidas a priorização pelos profissionais dos conselhos 

técnicos do ACES os quais englobam profissionais da carreira médica, de enfermagem, de 

assistentes técnicos e outros, e pelos elementos que constituem o Conselho da Comunidade 

constituído por representantes das autarquias, segurança social, centro hospitalar, 

agrupamentos de escolas, Instituições privadas de solidariedade social, entre outros. 

Os resultados obtidos derivam da interseção da priorização feita pelos diferentes contributos 

(USP, ACES E COMUNIDADE) tendo sido identificadas como prioritárias as seguintes 

necessidades de saúde para o PLS Extensão 2020: 

1. Diminuição da mortalidade por doenças Cerebrovasculares e Doença Isquémica 

Cardíaca 

2. Diminuição da Prevalência da Diabetes Mellitus 

3. Diminuição da incidência da Tuberculose  

4. Diminuição da prevalência de Tabagismo 

5. Diminuição da prevalência dos problemas ligados ao consumo excessivo de álcool. 
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IDENTIFICAR COMO E ONDE DEVEM SER FEITAS AS INTERVENÇÕES  

O sector da saúde ao garantir uma cobertura universal de cuidados ao cidadão, desempenha 

um importante papel para alcançar o melhor estado de saúde possível contribuindo para a 

diminuição das desigualdades em saúde; no entanto não consegue sozinho e de forma isolada 

alcançar este objetivo. 

A evidência médica disponível garante que entre os componentes do estilo de vida 

responsáveis pela redução da doença e da mortalidade destaca-se a:  

 Diminuição da pressão arterial; 

 Redução de fumadores; 

 Redução do peso e aumento da prática regular de atividade física; 

 Redução da ingestão de gorduras, sal e açúcar; 

 Aumento da ingestão de frutas e produtos hortícolas; 

 Diminuição do consumo nocivo de álcool. 

 

Os Planos Locais de Saúde são instrumentos de cooperação e envolvimento de toda a 

comunidade. As diferentes instituições fazem parte dum conjunto de recursos essenciais 

dessa mesma comunidade. Cada Instituição é um vértice para o desenvolvimento de um 

trabalho em rede. Ao tomar consciência da importância de diminuir os fatores de risco que 

contribuem para os casos de doença e de mortes prematuras na nossa população, podemos 

intervir de forma conjunta tendo em conta as condições e experiencias de cada instituição. 

Cada vez mais a saúde tem de ser encarada não como um custo mas sim como um 

investimento, com amplo retorno para a economia. Colocar a saúde na agenda de trabalho de 

cada organização contribui para aumentar de forma robusta o nível de saúde da comunidade. 

Com base nestes pressupostos a Unidade de Saúde Pública solicita a melhor colaboração no 

combate aos fatores de risco identificados encontrando-se disponível para em conjunto serem 

desenvolvidas as melhores estratégias para alcançar os objetivos pretendidos. 

 


