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1. INTRODUÇÃO 

O que é o Plano Local de Saúde? 

O Plano Local de Saúde-Extensão 2020 (PLS-2020) é uma atualização do PLS 2017-2020 que pretende 

definir quais as principais necessidades de saúde no concelho e quais as mudanças que deverão ocorrer 

em termos da melhoria do estado de saúde da população, ajudando no planeamento da intervenção dos 

serviços de saúde. 

É um compromisso partilhado na identificação de problemas de saúde, facilitador na colaboração de 

múltiplas entidades locais de saúde e outras, que pela sua competência e integração comunitária se 

revelem de mais-valia para a saúde da população. 

O PLS 2011-2016 serviu já de base à construção do Plano Municipal de Saúde de Gondomar 2015-2017, 

incluindo neste as necessidades de saúde ali identificadas, com programas focados na Alimentação 

Saudável e Atividade Física, Cidadania e Saúde, Educação Ambiental e Saúde e Educação para Saúde.  

O presente Plano Local de Saúde do ACES de Gondomar assenta nas principais necessidades de saúde da 

população do concelho, identificadas a partir do Diagnóstico da Situação da Saúde e do Perfil de Saúde 

2018 do ACES de Gondomar, bem como nas principais prioridades e orientações estratégicas definidas a 

nível nacional através do Plano Nacional de Saúde e do Plano de Saúde da Região Norte.  

Tomando como referência a situação epidemiológica local e a sua posição relativa à região Norte e 

algumas metas nacionais definidas para o Plano Nacional de Saúde estabeleceram-se metas para o triénio 

2018-20. 

Pretende-se com a construção do PLS-Extensão 2020 a continuação da responsabilização e 

desenvolvimento dos melhores esforços em torno dos objetivos traçados, através de estratégias de 

prevenção da doença, proteção e promoção da saúde, com a ampla participação da autarquia e 

instituições da comunidade. 
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2. METODOLOGIA 

A primeira fase do planeamento em saúde é o diagnóstico da situação de saúde, seguida da identificação 

das principais necessidades em saúde e dos problemas de saúde considerados prioritários. 

O presente Plano Local de Saúde parte da identificação e da definição das necessidades e problemas de 

saúde locais, não esquecendo as prioridades regionais e nacionais. 

Assim, o Plano Local de Saúde começa por apresentar as principais necessidades de saúde do concelho, 

bem como os seus indicadores-chave, apresentando também as principais metas nacionais definidas no 

Plano Nacional de Saúde. 

Os dados apresentados foram obtidos diretamente dos quadros de apuramento produzidos pelo 

Departamento de Saúde Pública da ARS Norte, constantes nas seguintes publicações: Mortalidade geral e 

específica, Região Norte 1991-2010; Plano Regional de Saúde do Norte 2014-2016; Carga da Mortalidade 

da Região Norte 1991-2014; Mortalidade Infantil 1996-2016; Morbilidade Hospitalar 2013-2016; 

Morbilidade nos Cuidados de Saúde Primários 2013-2018; Perfil Local de Saúde 2018, ACES de Gondomar. 

Na construção do PLS- Extensão 2020 foi utilizada a metodologia clássica do Planeamento Estratégico em 

Saúde de Base Populacional que incluiu três fases.  

Na primeira fase, foi identificada uma lista de seis problemas de saúde pelos profissionais da Unidade de 

Saúde Pública, utilizando critérios de magnitude, transcendência social e económica. Na segunda fase, uma 

equipa multidisciplinar do ACES de Gondomar identificou uma nova lista de problemas que se juntaram 

aos problemas identificados pelos profissionais da Unidade de Saúde Pública, e da qual resultou a 

priorização de doze principais problemas de saúde. Na terceira e última fase, reuniram-se os profissionais 

de saúde e elementos chaves da comunidade, totalizando mais de 100 pessoas. Estas identificaram novos 

problemas, os quais foram ponderados conjuntamente com os previamente objetivados pelos profissionais 

de saúde, tendo-se elaborado uma nova lista priorizada, enumerando os cinco principais problemas de 

saúde do concelho.  
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3. POPULAÇÃO 

O concelho de Gondomar área de abrangência do ACES Grande Porto II – Gondomar é um dos 11 

concelhos da NUT III Grande Porto, fazendo parte da grande Região Norte (NUT II). 

Tem uma área aproximada de 133,2 Km2 e 167.626 habitantes (estimativas 2017). É limitado a norte 

pelos concelhos do Porto, Valongo, Maia, Paredes e Penafiel e a sul por Vila Nova de Gaia, St.ª Maria 

da Feira, Arouca e Castelo de Paiva. 

Enquadra-se na região do Douro Litoral, pertencendo ao Distrito do Porto e situando-se na margem 

direita do Rio Douro, a leste da Cidade do Porto, sendo atravessado a norte pelos rios Ferreira e 

Sousa. 

Gondomar pertence à Área Metropolitana do Porto, sendo considerado o quarto maior concelho desta 

área e possuindo 7 freguesias. Da nova reorganização administrativa das freguesias resultaram a 

freguesia de Baguim do Monte, a união das Freguesias de Fânzeres e S. Pedro da Cova, a união das 

Freguesias de Foz do Sousa e Covelo, a freguesia da Lomba, a união das Freguesias de Melres e 

Medas, a freguesia de Rio Tinto e a união das Freguesias de Gondomar, Valbom e Jovim.  

A freguesia da Lomba com 1711 habitantes (INE: Censo de 2011) foi integrada no ACES de 

Gaia/Espinho desde 1 de Dezembro de 2009. 

A densidade populacional média do concelho é de 1258,4 hab/Km2, mas com fortes assimetrias entre 

as diferentes freguesias.  

O seu território é caracterizado por um relevo montanhoso e, apesar do acelerado processo de 

urbanização, preserva e privilegia os espaços rurais e a paisagem natural. 
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3.1. INDICADORES DEMOGRÁFICOS 

Em 2001 residiam no concelho 164.069 habitantes, em 2011 contavam-se mais 3.931 habitantes (total 

de 168.027 habitantes). 

Quadro 1. Distribuição por freguesias e por grupos etários em 2011. 

FREGUESIAS 

TOTAL 0 – 14 ANOS 15 – 24 ANOS 25 - 64 ANOS >64 ANOS 

HM H M HM H M HM H M HM H M HM H M 

Covelo 1647 820 827 216 121 95 194 89 105 977 505 472 260 105 155 

Fânzeres 23108 11236 11872 3974 2045 1929 2619 1334 1285 13518 6558 6960 2997 1299 1698 

F. Sousa 6054 2970 3084 807 404 403 692 336 356 3490 1767 1723 1065 463 602 

Jovim 7146 3540 3606 1094 581 513 828 408 420 4243 2122 2121 981 429 552 

Lomba 1505 729 776 216 105 111 182 84 98 792 407 385 315 133 182 

Medas 2129 1055 1074 279 149 130 265 136 129 1227 614 613 358 156 202 

Melres 3691 1873 1818 568 297 271 478 264 214 2149 1093 1056 496 219 277 

Rio Tinto 50713 23932 26781 7599 3901 3698 5383 2680 2703 29643 13940 15703 8088 3411 4677 

São Cosme 27047 13079 13968 4239 2218 2021 2969 1513 1456 15876 7589 8287 3963 1759 2204 

S. Pedro 16478 8158 8320 2519 1315 1204 2072 1076 996 9515 4726 4789 2372 1041 1331 

Valbom 14407 6887 7520 2103 1069 1034 1538 783 755 8330 3995 4335 2436 1040 1396 

B. Monte 14102 6761 7341 2235 1116 1119 1516 759 757 8392 4016 4376 1959 870 1089 

TOTAL 168027 81040 86987 25849 13321 12528 18736 9462 9274 98152 47332 50820 25290 10925 14365 

                                                                                                                 Fonte: INE – Censos / 2011 

 

 

Quadro 2. População residente (estimativa 2017), por sexo e por grupo etário. 

LOCAL 

TOTAL 0 - 14 ANOS 15 - 64 ANOS > 64 ANOS 

HM H M HM H M HM H M HM H M 

Continente 9.792.797 4.630.471 5.162.326 1.349.734 690.243 659.491 6.306.096 3.046.038 3.260.058 2.136.967 894.190 1.242.777 

ARS Norte 3.569.608 1.689.351 1.880.257 466.446 238.053 228.393 2.389.112 1.151.545 1.237.567 614.050 299.753 414.297 

ACeS Gondomar 165.626 78.595 87.031 21.816 11.190 10.626 112.418 53.821 58.597 31.392 13.584 17.808 

                                                                                               Fonte: Perfil Local de Saúde, 2018, ARS Norte IP. 
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3.2. PIRÂMIDES ETÁRIAS (1991 e 2017). 

 

 

 

3.3. NATALIDADE 

Quadro 3. Nascimentos Por Local de Residência, 2007-2017 

Local de Residência 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Continente 96925 99057 94324 96133 91701 85306 78606 78312 81292 83005 81975 

Região Norte 34059 34595 32719 33003 31479 28680 26641 26009 27212 28035 27501 

ACeS Gondomar 1608 1614 1521 1498 1399 1384 1261 1243 1306 1292 1263 

     Fonte: Natalidade, Mortalidade Infantil, e Componentes, 1996-2015, RN, ARS Norte IP., Perfil Local de Saúde 2018, Gondomar 



 PLANO LOCAL DE SAÚDE - Extensão 2020 

ACES GONDOMAR 10 

 

 

 

A taxa de natalidade (7,6 nados vivos por 1000 habitantes, em 2017), apresenta valores 

comparativamente inferiores aos da RN e continente.         

 

3.4. ESPERANÇA DE VIDA À NASCENÇA 

Quadro 4. Evolução da esperança de vida à nascença, Triénios 1996-1998 e 2015-2017 

TRIÉNIO 

CONTINENTE REGIÃO NORTE ACES GONDOMAR 

HM H M HM H M HM H M 

1996-1998 75,8 72,2 79,4 76,0 72,6 79,3 75,7 72,0 79,5 

2015-2017 81,5 78,4 84,5 81,5 78,7 84,7 81,5 78,8 83,9 

Fonte: Perfil Local de Saúde 2014, 2016, 2018, ACES Gondomar, ARS Norte. 

A esperança de vida à nascença no ACES de Gondomar é para os homens de 78,8 anos, valor superior 

ao da região norte e continente. Para as Mulheres de 83,9 valores inferiores em relação à região norte 

e continente. 

3.5. SITUAÇÃO FACE AO EMPREGO 

 Quadro 5. Número de desempregados inscritos no instituto de emprego e formação profissional 

(IEFP), variação homóloga* e desempregados inscritos por 1000 habitantes da população ativa (15+ 

anos) 
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O número de desempregados inscritos no IFP tem vindo a diminuir. O sexo feminino apresenta um 

número maior de desempregados do que o masculino. 

 

3.6. EMPREGADOS POR SECTOR DE ACTIVIDADE 

ECONÓMICA 

Quadro 6 - Distribuição da população empregada por setor e atividade económica (censos 2001 e 

2011) 

Fonte: Perfil Local de Saúde de 2015 

Fonte: Perfil Local de Saúde 2018, ACES Gondomar, ARS Norte. 

*É a variação do número médio de desempregados inscritos nos centros de emprego face ao mês homólogo do ano anterior 
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3.7. DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO POR NÍVEL DE 

ESCOLARIDADE

 

O nível de escolaridade da população melhorou entre 2001 e 2011, mantendo-se acima da RN e do 

Continente.  

 

3.8.  GANHO MÉDIO MENSAL DE TRABALHADORES E PODER 

DE COMPRA PERCAPITA 

                                                                                                                                         Fonte: Perfil Local de Saúde de 2018 

 

O ganho médio mensal dos trabalhadores por conta de outrem e o poder de compra percapita é 

inferior ao da RN e do Continente. 
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3.9. INFRAESTRUTURAS AMBIENTAIS  

 

As infraestruturas ambientais abrangem a grande maioria da população, com valores acima dos 

observados na RN e no Continente. 
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4. MORTALIDADE 

4.1. MORTALIDADE GERAL 

Quadro 7 Evolução do número de óbitos e da taxa bruta de mortalidade (/1000 habitantes) (2008-

2016) 

Local de 
Residência 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Continente 99401 99335 100837 97962 102808 101655 99737 103589 100005 

Região Norte 31285 31610 32181 31455 33018 32874 32233 33412 33894 

ACeS Gondomar 1211 1227 1250 1233 1294 1319 1324 1365 1431 

        

  

Taxa Bruta de 
Mortalidade 

       

  

Local de 
Residência 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Continente 9,9 9,9 10,0 9,8 10,3 10,2 10,1 10,5 10,7 

Região Norte 8,4 8,5 8,7 8,5 9,0 9,0 8,9 9,3 9,4 

ACeS Gondomar 7,2 7,3 7,4 7,3 7,7 7,9 7,9 8,2 8,7 

Fonte: Perfil Local de Saúde 2018, ACES Gondomar, ARS Norte. 

 

A taxa de mortalidade na ACES de Gondomar entre os anos de 2008 e 2016, embora com valores 

inferiores à da região norte e continente, sofreu uma subida no último ano. 

 

4.2. MORTALIDADE PROPORCIONAL 

 

Fonte: Perfil Local de Saúde, 2016, ARS Norte, IP. 

Em termos de mortalidade proporcional a principal causa de morte no ACES de Gondomar, tendo por 

base todas as idades e sexos, são os tumores malignos, seguidos das doenças do aparelho 

circulatório, sendo que na restante Região Norte e País estas últimas continuam a liderar. 
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Fonte: Perfil Local de Saúde, 2016, ARS Norte, IP. 

Em termos de mortalidade proporcional a principal causa de morte no ACES de Gondomar, tendo por 

base as idades inferiores a 75 anos e ambos os sexos, são os tumores malignos, seguidos das doenças 

do aparelho circulatório, situação idêntica à da restante Região Norte e País. 

 

4.3. MORTALIDADE POR GRANDES CAUSAS 

A probabilidade de morrer aumenta com a idade, pelo que se usa a taxa de mortalidade padronizada 

pela idade (TMP) para retirar (ou atenuar) esse efeito e obter um valor único que permita a 

comparação de diferentes populações com estruturas etárias distintas.  Foram calculadas as TMP 

médias anuais por triénios usando a população padrão europeia com grupos etários quinquenais. Foi 

ainda realizado um teste de hipóteses à diferença dos valores esperados das TMP que permite 

observar se existem diferenças estatisticamente significativas nas populações em estudo. Este teste foi 

realizado a dois níveis: no primeiro, comparam-se os valores das TMP do Continente com os da ARS; 

no segundo, comparam-se os valores das TMP da ARS com o ACeS. 

Para a visualização e identificação mais rápida das diferenças testadas foi utilizada uma sinalética 

próxima dos semáforos, cujo significado se explica a seguir: 
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Quadro 8: Principais causas de morte TMP/100.000 prematura na população com idade inferior a 75 

anos em ambos os sexos, no concelho de Gondomar, nos triénios 2010-2012, 2011-2013 e 2012-2014.  
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Quadro 9: Principais causas de morte TMP/100.000 prematura na população com idade inferior a 75 

anos no sexo masculino, no concelho de Gondomar, nos triénios 2010-2012, 2011-2013 e 2012-2014.  
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Quadro 10: Principais causas de morte TMP/100.000 prematura na população com idade inferior a 75 
anos no sexo feminino, no concelho de Gondomar, nos triénios 2010-2012, 2011-2013 e 2012-2014. 
 

 

 

Desde os anos de 2010 a 2014, destacam-se, pelo seu maior peso relativo, os tumores malignos, 

seguidos das doenças do aparelho circulatório e da diabetes, na mortalidade proporcional por 

grandes grupos de causas de morte, para todas as idades e ambos os sexos.  

Os tumores malignos que mais se destacam pela negativa, em ambos os sexos e sexo masculino, são 

por ordem decrescente os tumores malignos da laringe, da traqueia, brônquios e pulmão seguido dos 

tumores malignos do estomago e colón. Nas mulheres, o tumor mais frequente é o maligno da 

mama, seguindo depois a ordem para ambos os sexos e sexo masculino. 
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Relativamente as doenças do aparelho circulatório na população com idade inferior a 75 anos, para 

ambos os sexos e sexo feminino, são as doenças cerebrovasculares as mais frequentes, para o sexo 

masculino é a doença isquémica cárdica a mais frequente. 

O VIH apresenta valores de TMP nos menos de 75 anos superiores à região norte em ambos os sexos. 

 

4.4. MORTALIDADE INFANTIL 

Quadro 11. Evolução do número de óbitos com menos de 1 ano, entre 2004 e 2016. 

LOCAL 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Continente 388 353 326 329 324 338 236 285 283 227 215 233 269 

Região Norte 153 143 111 121 90 107 68 99 80 74 69 72 92 

ACES Gondomar 8 8 2 2 5 7 0 2 5 8 2 3 6 

Fonte: Natalidade, Mortalidade Infantil, e Componentes, 1996-2016, Região Norte, ARS Norte IP 

Quadro 12. Evolução da média anual da Taxa de Mortalidade Infantil (por 1000 nados-vivos) 2004-

2016.  

LOCAL 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

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

Região 
Norte 

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

ACES 
Gondomar 

4,6 4,8 1,2 1,2 3,1 4,6 0,0 1,4 3,6 6,3 1,6 2,3 4,6 

                  Fonte: Natalidade, Mortalidade Infantil, e Componentes, 1996-2016, Região Norte, ARS Norte IP 

 

A taxa de mortalidade infantil apresenta tendência decrescente com valores no último ano superiores 

aos da região norte e continente. As grandes variações apresentadas devem-se aos pequenos 

números quer de óbitos infantis quer de nascimentos no ACeS de Gondomar. 
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 Quadro 13. Componentes da mortalidade infantil, 2006-2017 

 

Dentro da mortalidade infantil é no período entre as 28 semanas de gestação e os primeiros 28 dias 

de vida que mais óbitos ocorrem.  

 

4.5. TAXA DE ANOS POTENCIAIS PERDIDOS ATÉ AOS 70 

ANOS (AVPP) 

 

 

Os anos de vida potenciais perdidos (AVPP) são uma medida de impacto relativo de várias doenças e 

outras causas de morte na população. Realçam as perdas sofridas como resultado das mortes 

prematuras. Portanto, é um bom indicador para a identificação da mortalidade prematura, já que dá 

maior importância às mortes ocorridas em idades mais jovens. 
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No ACeS Gondomar esta taxa tem vindo a decrescer, apresentando valores inferiores quer ao 

continente, quer à região norte. 

 

4.6. TAXA DE ANOS POTENCIAIS PERDIDOS ATÉ AOS 70 

ANOS (AVPP) POR CAUSA DE MORTE 

 

PARA AMBOS OS SEXOS 

 

A causa de morte com maior dimensão de anos de vida potenciais perdidos antes dos 70 anos tem 

sido, ao longo dos últimos triénios, o tumor maligno da traqueia, brônquios e pulmão. Nota-se 

também um crescimento dos anos potenciais perdidos por tumor maligno do estômago. As restantes 

causas têm, de um modo geral, diminuído. 
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PARA O SEXO FEMININO 

 

PARA O SEXO MASCULINO 
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As principais causas de AVPP até aos 70 anos para o sexo feminino são tumor maligno da mama, 

seguido do tumor maligno do estômago. Para o sexo masculino são o tumor maligno da traqueia, 

brônquios e pulmões, seguido de HIV/SIDA e tumor do estômago. 
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5. MORBILIDADE 

5.1. MORBILIDADE HOSPITALAR 

 

 No que diz respeito à morbilidade hospitalar verificamos que em 2013, no ACES de 

Gondomar, para o sexo masculino foram as pneumonias a principal causa de internamento hospitalar, 

seguidas de DPOC e doença cerebrovascular. Para o sexo feminino foram as pneumonias, seguida da 

doença cerebrovascular e da DPOC. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Análises dos Internamentos Hospitalares na Região Norte, 2013 
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5.2. MORBILIDADE NOS CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS 
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No que diz respeito à morbilidade nos CSP, em 2018, para todas as idades e para ambos os sexos, as 

causas de doença mais registadas são hipertensão, alteração do metabolismo dos lípidos, abuso do 

tabaco, perturbações depressivas, obesidade, diabetes, e excesso de peso. Destaca-se no sexo 

feminino, as perturbações depressivas com valores cerca de 4 vezes superiores aos do sexo masculino. 

 

 

A morbilidade oncológica na população do ACES de Gondomar em 2013, em termos de taxa de 

incidência, apresenta valores superiores mas não estatisticamente significativos em relação à região 

norte e ao continente, 
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Fonte: Análises dos Internamentos Hospitalares na Região Norte, 2013 
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Em termos de taxa de incidência, foi nos homens mais elevada nos tumores malignos da traqueia, 

brônquios, e pulmão, seguidos dos do cólon e recto, dos da próstata, e finalmente dos tumores do 

estômago. Nas mulheres, as taxas de incidência mais elevadas são as referentes aos tumores malignos 

da mama, seguidas dos do cólon e recto, estômago, e finalmente traqueia, brônquios e pulmão. 

 

5.3. TUBERCULOSE 

A taxa de notificação de Tuberculose entre 2006 e 2017 tem vindo a sofrer oscilações, embora com 

uma tendência descendente, cifrando-se, no entanto em valores superiores aos verificados em 

Portugal Continental e Região Norte, sendo uma prioridade em saúde. 

 

Quadro 14. Evolução da Taxa de Notificação (/100000 Habitantes) de Tuberculose, 2006-2017 

 Fonte: Perfil Local de Saúde 2016, ACES Gondomar, ARS Norte 

. 

5.4. VIH/SIDA 

A taxa de incidência de SIDA no ano de 2017 apresenta valores no ACES Gondomar inferiores aos da 

ARS Norte. Enquanto que a taxa de infeção VIH apresenta valores no ACES superiores ao da região 

norte.  

 

Quadro 15. Evolução da Taxa de Incidência (1/100000 habitantes) de SIDA, 2006-2017 

LOCAL 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Continente 6,9 5,9 5,5 4,4 4,7 3,8 2,4 3,1 3,0 2,3 3,3 2,3 

Região 
Norte 

6,0 5,6 5,0 3,2 
3,4 2,4 1,7 2,1 1,9 1,2 2,2 1,4 

ACES 
Gondomar 

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

  Fonte: Perfil Local de Saúde, 2018, ARS Norte, IP 

 

 

 

 

LOCAL 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Continente 33,3 30,6 28,9 27,9 26,7 25,4 25,6 
23,8 22,6 21,4 19,1 18,5 

Região Norte 38,7 35,2 32,9 30,4 30,4 28,8 29,5 
27,1 24,5 24,3 21,6 21,0 

ACES 
Gondomar 

50,1 42,2 74,5 42,8 30,9 38,0 36.3 
36,4 25,1 36,0 24,7 26,6 
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Quadro 16. Evolução da Taxa de Incidência (1/100000 habitantes) da infeção VIH (CRS+PA+SIDA), 

2006-2017 

LOCAL 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Continente 19,3 18,8 18,2 16,5 15,3 12,8 7,4 10,5 11,0 9,7 12,6 10,3 

Região 
Norte 

15,4 15,5 14,2 11,3 
10,7 7,6 4,7 6,1 7,1 5,5 8,8 6,9 

ACES 
Gondomar 

17,9 14,3 14,9 11,9 
11,9 8,9 3,6 10,7 4,2 4,2 10,2 8,4 

Fonte: Perfil Local de Saúde, 2018, ARS Norte, IP 

 

 

5.5. SAÚDE MENTAL 

As perturbações depressivas são o 3º diagnóstico mais frequente nos CSP no ACESG medido pelo 

registo de código ICPC em 21,7 % dos inscritos.  

 

Em 2013, no ACESG, verificou-se uma taxa de morbilidade hospitalar correspondente a número de 

internamentos por depressão em homens de 10/100.000, e em mulheres de 12/100.000. 

O número de anos potenciais de vida perdidos em ambos os sexos, no ACESG, por suicídio tem vindo 

a aumentar, cifrando-se no triénio 2008-2010 em 64,1. Valor muito superior nos homens (122,4) em 

relação às mulheres (7,3). 

 

A taxa de mortalidade por suicídio tem vindo a aumentar na última década, sendo consideravelmente 

superior nos homens (5,8) face às mulheres (1,4). 
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6. DETERMINANTES DA SAÚDE 

6.1. HIPERTENSÃO 

A hipertensão arterial (HTA) é fator de risco para a doença vascular cerebral, doença coronária, 

insuficiência cardíaca, insuficiência renal, doença vascular periférica, alterações cognitivas, fibrilação 

auricular e disfunção erétil.  

 

Entre os 10 principais fatores de risco analisados no estudo da Carga da Doença atribuível a fatores 

de risco na região Norte, a HTA é o segundo principal fator de risco responsável pela maior 

quantidade de anos de vida saudável perdidos (DALY) em ambos os sexos e o primeiro no sexo 

feminino. Cerca de 58% desses DALY correspondem às doenças cerebrovasculares e 25% à doença 

isquémica do coração.  

 

Nos cuidados de saúde primários, a HTA constitui o segundo problema de saúde mais registado na 

região Norte, com uma proporção de 21,1 problemas registados por 100 utentes inscritos, sendo 

superior no sexo feminino (22,8%), relativamente ao masculino (19,2%)   

 

No ACES de Gondomar, a hipertensão corresponde ao diagnóstico com a segunda maior proporção 

de inscritos, (22,3%) sendo superior no sexo feminino (23,8%), relativamente ao masculino (20,7%), 

valores superiores à Região Norte. 

 

Quadro 17 - Proporção de inscritos (%) com diagnóstico ativo (Morbilidade – registo nos Cuidados de 

Saúde Primários) - 2015 

Proporção de inscritos (%) com diagnóstico ativo (Morbilidade – registo nos Cuidados de Saúde Primários) 
-  2015 

Indicador Sexo Período Unidade Continente ARSNorte ACeSG 

Hipertensão 
(K86 ou 
K87) 

HM 2018 % 22,2 22,0 22,3 

H 2018 % 20,5 20,3 20,7 

M 2018 % 23,8 23,5 23,8 
Fonte: Morbilid@des.csp 

A hipertensão arterial merece uma particular relevância, pela sua elevada prevalência na população 

portuguesa e pelo facto dos estudos de base epidemiológica publicados demonstrarem um 

insuficiente controlo, facto que poderá refletir-se na anormal incidência de acidente vascular cerebral. 

(Programa Nacional para as Doenças Cérebro-Cardiovasculares). 

 

No ano de 2018, no ACeS de Gondomar foram atingidos os seguintes resultados nos indicadores de 

acompanhamento nos doentes com hipertensão: 

 

 

 



 PLANO LOCAL DE SAÚDE - Extensão 2020 

ACES GONDOMAR 30 

 

Quadro 18 - Indicadores de acompanhamento nos doentes com hipertensão, 2018 

Nº indicador Indicador Num. Den. Valor 

2013.019.01 
FX 

Proporção de hipertensos com PA em cada semestre 28.745 36.403 78,96 

2013.020.01 
FX 

Proporção hipertensos &lt; 65 A, com PA &lt; 150/90 11.049 15.833 69,78 

2013.023.01 
FX 

Proporção hipertensos com risco CV (3 A) 16.853 21.692 77,69 

2013.024.01 

FX 

Proporção hipertensos com registo de GRT 24.174 37.152 65,07 

2013.025.01 
FX 

Proporção de hipertensos, c/ acompanh. adequado 21.157 36.403 58,12 

2013.272.01 
FX 

Índice de acompanham. adequado de hipertensos 30.255 36.403 0,83 

Fonte: SIARS 

6.2. OBESIDADE 

A obesidade é fator de risco para a HTA, o acidente vascular cerebral (AVC), a insuficiência cardíaca, a 

diabetes, a litíase biliar, as artroses e as neoplasias malignas.  

 

No estudo sobre a Carga Global de Doença associada a fatores de risco na região Norte, o Índice de 

Massa Corporal (IMC) elevado (excesso de peso e obesidade) constitui o 4º principal fator de risco 

responsável pela maior quantidade de anos de vida saudável perdidos (DALY) na região Norte. Cerca 

de 40% desses DALY correspondem à diabetes, 21% às doenças cerebrovasculares e 19% à doença 

isquémica cardíaca.  

 

A carga de doença atribuível ao índice de massa corporal aumenta com a idade, durante toda a vida 

adulta, diminuindo, contudo, a partir dos 80 anos, devido à mortalidade prematura (YLL). 

Na região Norte, dados do INS 2005/06 apontam para uma média de 50% da população adulta com 

obesidade ou excesso de peso.  

 

Em Portugal, cerca de 32% das crianças com idades compreendidas entre os 7 e os 9 anos 

apresentam excesso de peso, sendo 11% obesas. Das crianças em idade pré-escolar, 24% apresentam 

excesso de peso e 7% são obesas.  

 

Entre os determinantes de saúde considerados, a obesidade constitui o 4º problema mais registado ao 

nível dos cuidados de saúde primários na região Norte, sendo o 3º nas mulheres. 

 

A tendência crescente da prevalência da obesidade é evidenciada também nas crianças. No livro 

branco41 sobre “Uma estratégia para a Europa em matéria de problemas de saúde ligados à nutrição, 
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ao excesso de peso e à obesidade”, já se apontava para valores de 30% de crianças com prevalência 

de excesso de peso. Os dados regionais do programa de vigilância da obesidade infantil (COSI) em 

2008, apontavam para 1,1% de crianças observadas com baixo peso, 24,2% com pré-obesidade e 

14,4% com obesidade. Já em 2010 a prevalência de baixo peso foi de 0,6%, 22,7% de pré-obesidade e 

14,3% de obesidade. 

 

No ACES de Gondomar, a obesidade corresponde ao diagnóstico em 4º lugar com uma proporção de 

16,7 de inscritos, sendo superior no sexo feminino (16,7%), relativamente ao masculino (11,3%), valores 

superiores à Região Norte.  

 

Quadro 19 - Proporção de inscritos (%) com diagnóstico ativo (Morbilidade – registo nos Cuidados de 

Saúde Primários) - 2018 

Indicador Sexo Período Unidade Continente ARSNorte ACeSG 

Obesidade (T82) 

HM 2015 % 8,0 12,6 14,1 

H 2015 % 6,7 10,3 11,3 

M 2015 % 9,2 14,7 16,7 

                                                                                                                    Fonte: SIARS 

 

No ano de 2015, no ACeS de Gondomar foram atingidos os seguintes resultados nos indicadores de 

acompanhamento dos doentes com obesidade: 

 

Quadro 20 - Indicadores de acompanhamento dos doentes com obesidade, 2018 

Nº indicador Indicador Num. Den. Valor 

2013.034.01 FX 
Proporção obesos >= 14A, c/ cons. 

vigil. obesidade 2A 
17.083 22,873 74,69 

                                                                                                                     Fonte: SIARS 

 

6.3. CONSUMO DE ÁLCOOL 

O consumo do álcool é o 3º fator de risco responsável pela maior quantidade de anos de vida 

saudável perdidos (DALY) na região Norte (segundo nos homens e quarto nas mulheres).  

 

Em Portugal, o consumo do álcool per capita é bastante elevado. À semelhança do resto da Europa, 

existem consumos crescentes entre os jovens e as mulheres. Estudos efetuados em meio escolar43 

revelam que aumentaram os consumos recentes (nos últimos 12 meses) e mais intensivos 

(embriaguez), quer em termos de frequência, quer em termos do teor alcoólico das bebidas 

consumidas, com um maior aumento nas raparigas após os 15 anos. Os novos modos de ingestão 

referentes ao consumo abusivo têm vindo a agravar as situações de risco.  

 

O “abuso crónico do álcool” constitui o 12º problema de saúde mais registado nos cuidados de saúde 

primários na região Norte, sendo sete vezes superior nos homens.  
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Das consequências físicas e mentais da dependência severa do álcool salientam-se, na região Norte, as 

perturbações neuropsiquiátricas (com 41% do total de anos de vida saudável perdidos), a cirrose do 

fígado (com 18,9%), e os acidentes de viação (com 11,7%). Como já foi referido, são os homens os 

mais afetados pelo alcoolismo, nos grupos etários entre os 15 e 59 anos.  

No ano de 2015, no ACeS de Gondomar foram atingidos os seguintes resultados nos indicadores de 

acompanhamento dos doentes com consumo de álcool: 

Quadro 21 - Indicador de acompanhamento dos doentes com consumo de álcool, 2018 

Nº indicador Indicador Num. Den. Valor 

2013.054.01 FX Proporção utentes consumo álcool, c/ consulta 3A 2.269 3.915 57,96 

                                                                                                                      Fonte: SIARS 

 

6.4. CONSUMO DE TABACO 

De acordo com a OMS, cerca de 12% das mortes nos homens e 6% nas mulheres são devidas ao uso 

de tabaco.  

 

O consumo de tabaco apresenta-se como um fator de risco para um conjunto de doenças 

respiratórias (doença pulmonar obstrutiva crónica), cardiovasculares (doença isquémica cardíaca), 

cerebrovasculares e os tumores malignos (laringe, traqueia, cavidade oral, esófago, lábio, brônquios, 

pulmões). Constitui também um fator de risco na gravidez, podendo originar gestações de risco 

(prematuridade, crianças com baixo peso). 

 

Segundo dados do Inquérito Nacional de Saúde 2014, a proporção de fumadores manteve-se estável 

na última década (20,0% em 2014 e 20,9% em 2005/2006).  

 

No ano 2014, o consumo de tabaco era de 20,0% para a população com idade igual ou superior a 15 

anos. Destes 16,8% fumavam diariamente. O consumo de tabaco era mais elevado nos homens 

(27,8%, face a 13,2% das mulheres).  

 

De acordo com o mesmo inquérito, 92,1% das pessoas que deixaram de fumar fizeram-no sem 

qualquer apoio, enquanto 3,6% recorreram a apoio médico e/ou de medicamento para deixar de 

fumar. 

 

Na região norte, o consumo de tabaco é o principal fator responsável pela maior quantidade de anos 

de vida saudável perdidos. 

 

A Unidade de Saúde Pública realizou no ano de 2014, um trabalho no âmbito do Observatório Local 

de Saúde com a finalidade de caracterizar os hábitos tabágicos dos jovens que frequentam o 7º, 9º e 

12º ano de escolaridade dos Agrupamentos de Escolas do concelho de Gondomar.  

 

Da amostra global (3520 indivíduos) a prevalência de fumadores situou-se nos 8.3%. 
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A prevalência global encontrada no sexo masculino foi de 9.4%, enquanto no sexo feminino foi de 

6.8%. Da amostra global, os estudantes “fumadores regulares” eram em maior número (4,3%) 

comparativamente com os “fumadores ocasionais” (3,9%).  

 

Constatou-se uma predominância de “consumidores regulares” nos inquiridos que frequentavam o 9º 

e 12º ano de escolaridade. A prevalência do ”consumo regular” foi maior no sexo masculino (5.2%) do 

que no feminino (3.2%). A maioria dos alunos do 7º ano referiu que o padrão de consumo de tabaco 

era de “consumo ocasional”.  

O investimento em medidas preventivas do consumo de tabaco e em estratégias de promoção da 

cessação tabágica devem ser reforçados com vista a reduzir a prevalência de fumadores na população 

em especial nos jovens. 

 

6.5. ACTIVIDADE FÍSICA 

A inatividade física é o quarto fator de risco de mortalidade mais importante em todo o mundo (OMS) 

e está cada vez mais generalizada em muitos países, e tem um impacto significativo sobre a saúde 

geral da população do mundo, prevalência de doenças não transmissíveis (por exemplo, doença 

cardiovascular, diabetes ou cancerosas) e fatores de risco como hipertensão arterial, excesso de glicose 

no sangue ou excesso de peso.   

 

Estima-se que a inatividade física (inatividade física definida como a prática de menos de 5 períodos 

de 30 minutos de moderada atividade por semana ou menos de 3 períodos de 20 minutos de 

atividade marcada por semana ou equivalente) é a principal causa em cerca de 21-25 % dos cancros 

da mama e cancro do cólon, 27% dos diabetes, e aproximadamente 30 % de doença cardíaca 

isquémica (OMS). 

Além disso, as doenças não transmissíveis já representam quase a metade da carga global de 

morbilidade. Estimou-se que para cada 10 mortes, seis são atribuíveis às doenças não transmissíveis 

(OMS). 

 

A atividade física praticada regularmente reduz o risco de doença cardiopatia coronária e acidente 

vascular cerebral, diabetes tipo II, hipertensão, cancro de cólon, cancro de mama e depressão. Além 

disso, a atividade física é um fator determinante no consumo de energia, por isso é essencial para 

alcançar o equilíbrio de energia e controle de peso (OMS). 

 

À falta de dados para o ACeS de Gondomar tomamos como nossos os dados do Global Health 

Observatory da OMS estimaram para Portugal (ano 2008) na população com idade igual ou superior a 

15 anos, uma proporção de 53,9 % de indivíduos com insuficiente atividade física. Nas mulheres essa 

proporção sobe para os 57,5% enquanto o género masculino regista o valor de 50%. Dados de 2010 

do HBSC indicam que 48% dos adolescentes pratica atividade física três vezes ou mais por semana. 

(Fonte: Organização Mundial de Saúde. Global Health Risks: Mortality and burden of disease 

attributable to selected major risks. Genebra; 2009). 
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6.6. GRAVIDEZES EM IDADE DE RISCO 

Quadro 22. Nascimentos em mulheres com idade inferior a 20 anos, 2001-2017 por triénios 

 
NASCIMENTOS EM MULHERES COM IDADE INFERIOR A 20 ANOS (%)    

 

Local/Ano 01 - 03 04 - 06 07 - 09 08 - 10 10 - 12 11 - 13 12 - 14 13 - 15 15-17 

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

Região Norte 5,5 4,9 4,2 3,9 3,7 3,2 2,9 2,4 2,0 

ACES Gondomar 5,1 5,5 5,1 4,7 4,2 3,9 3,7 3,0 2,1 

Fonte: Natalidade, Mortalidade Infantil, e Componentes, 1996-2015, Região Norte, ARS Norte IP 

 

O número de nascimentos em mulheres com idade inferior a 20 anos é superior no ACeS de 

Gondomar em relação à região norte e continente. 

 
 

Quadro 23. Nascimentos em mulheres com idade superior a 35 anos, 2001-2017 por triénios 

NASCIMENTOS EM MULHERES COM IDADE SUPERIOR A 35 ANOS (%) 

Local/Ano 01 - 03 04 - 06 07 - 09 08 - 10 10 - 12 11 - 13 12 - 14 13 - 15 15-17 

Continente 14,5 16,5 19,4 20,6 23,7 25,2 26,7 28,3 31,2 

Região Norte 13,8 15,8 18,6 19,6 22,2 23,8 25,1 26,9 30,1 

ACeS Gondomar 14,0 16,8 20,3 19,9 21,6 23,0 23,4 24,6 28,0 

Fonte: Natalidade, Mortalidade Infantil, e Componentes, 1996-2015, Região Norte, ARS Norte IP, Perfil Local Saúde 2018 

O número relativo de nascimentos em mulheres com idade superior a 35 anos no triénio 2015/17 

apresenta valores inferiores aos verificados na RN e Continente. 

 

6.7. NASCIMENTOS EM IDADE DE RISCO 

Quadro 24. Nascimentos pré-termo, 2001-2017 por triénios 

NASCIMENTOS PRÉ-TERMO (%) 
 

Local/Ano 01 - 03 04 - 06 07 - 09 10 - 12 11 - 13 12 - 14 13 - 15 15-17 

Continente 6,4 7,1 9,0 7,7 7,7 7,8 7,9 8,0 

Região Norte 6,0 7,0 9,0 7,5 7,5 7,4 7,5 8,0 

ACES Gondomar 6,3 7,4 8,6 7,3 7,7 8,0 8,3 9,1 

Fonte: Natalidade, Mortalidade Infantil, e Componentes, 1996-2015, Região Norte, ARS Norte IP 
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Quadro 25. Crianças com baixo peso à nascença, 2001-2017 por triénios 

CRIANÇAS COM BAIXO PESO À NASCENÇA (%) 
 

Local/Ano 01 - 03 04 - 06 07 - 09 10 - 12 11-13 12 - 14 13 - 15 15-17 

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

Região Norte 7,0 7,6 7,7 8,4 8,4 8,4 8,5 8,9 

ACES Gondomar 8,0 8,0 8,3 8,2 8,6 9,4 9,6 9,4 

Fonte: Natalidade, Mortalidade Infantil, e Componentes, 1996-2015, Região Norte, ARS Norte IP 
 

A percentagem de crianças com baixo peso à nascença apresente valores superiores em relação ao 

continente e a região norte.  

O baixo peso ao nascimento em recém-nascidos de termo (RNBP) é definido como inferior a 2500 g. 

Nos países em desenvolvimento a incidência de baixo peso ao nascimento em recém-nascidos de 

termo é aproximadamente 23%, comparativamente com os 10% verificados nos países desenvolvidos. 

Este parâmetro é um importante preditor da morbimortalidade infantil, constituindo um indicador 

geral do nível de saúde de uma população e apresenta também no ACES de Gondomar valores 

superiores em relação ao continente e a região norte.  
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7. DETERMINANTES AMBIENTAIS DA SAÚDE  

Os determinantes ambientais podem ser importantes fatores geradores de doença, não devendo ser 

descurados. Devido às constantes alterações climáticas e nos ecossistemas torna-se primordial reduzir 

os impactos ambientais na saúde da população. 

 

7.1. VETORES 

Os vetores são responsáveis pela transmissão de agentes etiológicos causadores de mortalidade e 

morbilidade, nomeadamente os culicídeos (mosquitos) e os ixodídeos (carraças). 

Através de um protocolo celebrado entre as Administrações Regionais de Saúde (ARS), Direcção-Geral 

da Saúde (DGS) e Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA) /Centro de Estudos de Vetores 

de Doenças Infeciosas (CEVDI), foi criada uma Rede de Vigilância de Vetores (REVIVE) a nível nacional.  

A Unidade de Saúde Pública de Gondomar iniciou em 2016 a implementação e execução deste 

programa que abrange os mosquitos e as carraças. 

À Unidade de Saúde Pública de Gondomar foram notificados 11 casos de doenças transmitidas por 

vetores entre 2017-2019. 

Os três casos reportados de malária foram casos importados da cidade de Luanda em Angola. 

 

Quadro 26: N.º total de casos de doenças transmitidas por vetores no concelho de Gondomar entre 

2017 e 2019 

Vetores Doença 
N.º de casos 

2017 2018 2019 

Mosquitos 
Dengue 2 1 0 

Malária 0 1 2 

Flebótomos Leishmaniose visceral 1 0 0 

Carraças 
Rickettsiose 1 0 1 

Borreliose 0 1 0 

Roedores Leptospirose 0 1 0 

Total por ano 4 4 3 

Total geral 11 
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7.2. QUALIDADE DO AR EXTERIOR 

A qualidade do ar que respiramos pode afetar a saúde da população especialmente dos grupos mais 

vulneráveis (crianças, idosos e doentes com problemas respiratórios). 

As comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) monitorizam diariamente vários 

parâmetros poluentes, nomeadamente: dióxido de azoto – NO2, dióxido de enxofre – SO2, monóxido 

de carbono – CO, ozono - O3 e partículas inaláveis ou finas – PM10 e PM2.5. 

O cálculo do índice de qualidade do ar QualAR é efetuado tendo por base as médias aritméticas dos 

poluentes medidos nas estações de qualidade do ar. 

O índice de qualidade do ar permite o conhecimento do estado da qualidade do ar e face aos seus 

resultados, adequar comportamentos e ações no sentido da proteção da saúde humana, 

especialmente dos grupos mais sensíveis da população. 

A qualidade do ar no concelho de Gondomar é influenciada principalmente pela poluição devida ao 

tráfego. Para efeitos de índice de qualidade do ar, o concelho de Gondomar está inserido na zona 

Porto Litoral. 

Nos anos de 2017 e 2018 o índice QualAR foi maioritariamente bom, 16 dias em 2017 e 15 dias em 

2018 apresentaram índice médio. O índice QualAR fraco foi apenas observado por 1 vez em 2017 e 

por cinco vezes em 2018. Em suma, o ano de 2017 apresentou melhor índice de qualidade do ar do 

que o ano de 2018, com mais dias com índice muito bom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: QualAR – Agência Portuguesa do Ambiente. 
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Fonte: QualAR – Agência Portuguesa do Ambiente. 

 

7.3. QUALIDADE DO AR INTERIOR 

A contaminação do ar interior pode ser um importante fator de risco para a saúde humana. 

A utilização de equipamentos, tais como: fotocopiadoras, impressoras, aparelhos de ar condicionado, 

lareiras, a utilização de produtos de limpeza e o consumo de tabaco no interior dos edifícios são 

alguns dos fatores que podem comportar risco para a saúde. 

Os poluentes de origem microbiana são também fatores de risco importantes uma vez que podem 

desencadear diversas doenças do foro respiratório (exemplo: asma, bronquite, doença dos legionários, 

alergias). 

Elevados níveis de humidade, a deficiente ventilação dos espaços ou a inadequada manutenção dos 

sistemas de ventilação e da rede predial de água contribuem para o desenvolvimento dos agentes 

biológicos. 

São diversos os contaminantes que podem estar presentes no interior de um edifício, tais como: 

compostos orgânicos voláteis, dióxido de carbono, monóxido de carbono, partículas, vírus, bactérias, 

fungos, radiação (radão), entre outros. 

Dados do Inquérito Nacional de Saúde de 2014 (INSA), demonstram que “(…) 8,6% da população com 

15 ou mais anos indicou estar exposta a fumo passivo todos os dias, isto é, em espaços fechados com 

fumo produzido por outras pessoas. Os locais de lazer foram referidos como local de exposição diária  
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por 38,3% da população afetada, enquanto para 31,0% o principal local era a sua casa e para 20,5% o 

local de trabalho.” 

Também o Primeiro Inquérito Nacional de Saúde com Exame Físico – INSEF (2013-2016), salienta que 

“a exposição ambiental ao fumo do tabaco afetava 12,8% da população, sendo mais frequente entre 

os homens (14,9% vs. 10,8%), na Região Autónoma dos Açores (21,0%), na população com 2º ou 3º 

ciclo do ensino básico (16,6%) e nos desempregados (17,0%).” 

Neste âmbito a Unidade de Saúde Pública de Gondomar possui um programa de Vigilância da 

Exposição ao Fumo de Tabaco Ambiental em Estabelecimentos de Restauração e Bebidas desde 2012. 

Nos anos de 2017, 2018 e 2019 realizaram-se 56 avaliações em estabelecimentos de restauração e/ou 

bebidas, face à exposição ao fumo de tabaco ambiental.  

Realizou-se a avaliação do cumprimento da legislação do tabaco, Lei n.º 63/2017, de 3 de agosto, em 

todos os estabelecimentos escolares públicos. Verificou-se que na totalidade dos estabelecimentos é 

dado cumprimento à referida Lei.  

 

7.4. AMIANTO 

O amianto foi utilizado em inúmeras aplicações, nomeadamente no setor da construção devido 

especialmente às suas propriedades de isolamento térmico, elétrico, acústico e de proteção contra o 

fogo.  

Em Portugal, foi proibida a utilização/comercialização de amianto e/ou produtos que o contenham 

desde 1 de janeiro de 2005, de acordo com o disposto na Diretiva 2003/18/CE, que foi transposta 

para o direito interno através do Decreto-Lei nº 101/2005, de 23 de junho. 

O perigo do amianto decorre sobretudo da inalação das fibras libertadas para o ar. O amianto é um 

agente cancerígeno devendo ser evitada a exposição a este contaminante. De uma forma geral o 

amianto existente nos materiais de construção representa baixo risco para a saúde, desde que se 

apresente íntegro, em bom estado de conservação e não esteja sujeito a desgaste. 

Na remoção de materiais contendo amianto deve ser cumprido o Decreto-Lei nº 266/2007 de 24 de 

julho, relativo à proteção sanitária dos trabalhadores contra os riscos de exposição ao amianto 

durante o trabalho. 

Relativamente ao acondicionamento, transporte e gestão dos respetivos resíduos de construção e 

demolição gerados pelos materiais contendo amianto, devem cumprir o disposto na Portaria n.º 

40/2014, 17 de fevereiro, tendo em conta a proteção do ambiente e da saúde humana.  

A Lei n.º 2/2011, de 9 de fevereiro, visa estabelecer procedimentos e objetivos com vista à remoção 

de produtos que contêm fibras de amianto ainda presentes em edifícios, instalações e equipamentos 

públicos.  

 

https://dre.pt/pdf1sdip/2005/06/119A00/39373939.pdf
https://dre.pt/pdf1sdip/2007/07/14100/0468904696.pdf
https://dre.pt/pdf1sdip/2007/07/14100/0468904696.pdf
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Em Gondomar existem inúmeros edifícios públicos e privados que ainda possuem materiais contendo 

amianto. A Câmara Municipal de Gondomar encontra-se a remover as telhas de fibrocimento que 

existem em várias escolas do concelho. 

 

7.5. LEGIONELLA 

A Doença dos Legionários é uma pneumonia atípica grave, causada por bactérias do género 

Legionella. O agente da infeção pode encontrar-se em diversos ecossistemas e sistemas artificiais, tais 

como: na água quente sanitária, nos sistemas de ar condicionado (torres de arrefecimento, 

condensadores de evaporação e humidificadores), nos aparelhos de aerossóis, nas piscinas, nos 

jacuzzis e nas fontes decorativas, bem como nos ambientes aquáticos naturais (como lagos e rios), 

podendo também colonizar os sistemas de abastecimento de água das redes prediais. 

A infeção transmite-se por via aérea (respiratória), através da inalação de gotículas de água (aerossóis) 

ou mais raramente por aspiração pulmonar de água contaminada com a bactéria. 

No período de 2017-2019 foram reportados à Unidade de Saúde Pública de Gondomar 34 casos de 

Doença dos Legionários. 

 

N.º total de casos de Doença dos Legionários no concelho de Gondomar entre 2017 e 2019 

 N.º de casos de Doença dos Legionários 

Ano 2017 2018 2019 

Total por ano 9 14 11 

 

Após notificação de um caso à USP, inicia-se a respetiva investigação epidemiológica através da 

aplicação de um inquérito epidemiológico, em duas fases: 

1ª Fase: estudo epidemiológico do caso de Doença dos Legionários; 

2ª Fase: estudo ambiental das possíveis fontes de infeção. 

A Unidade de Saúde Pública de Gondomar efetua também ações de vigilância epidemiológica da 

Doença dos Legionários. 

Em 2019 teve início o Projeto “Carta Sanitária de fontes de contaminação ambiental por Legionella da 

Região Norte”, elaborado pelo Departamento de Saúde Pública da Administração Regional da Saúde 

do Norte, IP. 
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Este projeto tem por finalidade contribuir para a vigilância epidemiológica e ambiental da Doença dos 

Legionários, através da identificação prévia de potenciais fontes ambientais com risco de 

desenvolvimento e disseminação de Legionella. 

Pretende-se com este projeto realizar um inventário cadastral georreferenciado de 

entidades/estabelecimentos/locais/atividades ambientais da região Norte que constituem fatores de 

risco para a saúde humana. 

Em 20 de agosto de 2018 foi publicada a Lei n.º 52/2018 que estabelece o regime de prevenção e 

controlo da doença dos legionários, definindo procedimentos relativos à utilização e à manutenção de 

redes, sistemas e equipamentos propícios à proliferação e disseminação da Legionella e estipula as 

bases e condições para a criação de uma estratégia de prevenção primária e controlo da bactéria 

Legionella em todos os edifícios e estabelecimentos de acesso ao público, independentemente de 

terem natureza pública ou privada. 

 

7.6. ZONAS BALNEARES 

No concelho de Gondomar, ao longo do Rio Douro existe atualmente apenas uma praia designada na 

margem esquerda do mesmo: Zona Balnear da Lomba. 

A portaria 141/2019 de 14 de Maio procede à classificação e identificação das águas balneares, sendo 

que, e de acordo com a mesma, as praias de Zebreiros e Melres foram desclassificadas como zonas 

balneares em 2018 e 2019 respetivamente. 

Atendendo ao ano de classificação Zebreiros permaneceu zona balnear pelo período de três (3) anos e 

Melres por dois (2) anos. 

Existem outras zonas de areal que a população utiliza para fins recreativos e de lazer, sendo um dos 

mais frequentados o Areal de Gramido na freguesia de Valbom, estando o mesmo incluído no 

programa de vigilância sanitária desenvolvido pela Unidade de Saúde Pública. 

 

7.7. PISCINAS 

A vigilância da qualidade da água das piscinas públicas (Tipo 1) é assegurada pela Unidade de Saúde 

Pública através da realização de análises microbiológicas bimestrais e análises físico-químicas 

quadrimestrais, de acordo com o Programa de Vigilância Sanitária de Piscinas. 
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Triénio 2017-2019 

 

N.º de Análises Impróprias/Piscina   

 

<N.º de 

análises 

impróprias 

 

 

>N.º de 

análises 

impróprias 

 

 

Na pirâmide pudemos observar que a piscina das Medas é a que apresenta melhores resultados e a 

de Rio Tinto e S. Cosme os piores, sendo que a maioria das análises impróprias ocorrem nos tanques 

pequenos, onde os valores das temperaturas são superiores a 30.ºC. 

 

 

 

 

Medas 

Fânzeres 

S. Pedro e Baguim 

Rio Tinto e S. Cosme 
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N.º médio de utilizadores/dia/piscina 

 

 

N.º de parâmetros que mais excederam os valores limites 

 

- 

 

+ 

 

No ano de 2018 deu-se início à avaliação microbiológica de acessórios didáticos, tendo sido 

selecionadas aleatoriamente duas piscinas: Medas e S. Pedro. Dos resultados obtidos constatou-se que 

os acessórios apresentavam-se conspurcados pelo que foi recomendada uma higienização mais eficaz 

e um acondicionamento mais adequado dos mesmos. 

No ano de 2019 foi implementado o livro de registo sanitário digital para as piscinas públicas (Tipo 1) 

e semi-públicas (Tipo 2), sendo que através do mesmo é possível obter em tempo real, alguns dados 

relativamente às condições de funcionamento das mesmas, nomeadamente avaliação do cloro 

residual, total, temperatura, anomalias, tratamentos de choque, etc. 

S. Pedro (150) 

Medas e Fânzeres 
(160) 

S. Cosme (250) 

Baguim e Valbom (330) 

Rio Tinto (500) 

Coliformes 
Totais 

Enterococos 

Germes 

Estafilococos 

Pseudomonas 
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7.8. ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

A empresa Águas de Gondomar, SA assegura o fornecimento de água para consumo público. A 

empresa Águas do Douro e Paiva, SA gere o sistema de captação, tratamento e adução de água em 

alta. 

A Águas de Gondomar S.A. é a empresa concessionária dos sistemas de distribuição de água das 

zonas de Abastecimento do sistema S1 – sistema de Abastecimento dependente da Entidade Gestora 

em Alta_Paiva (desde 2018) e S2 – Sistema de Abastecimento dependente da Entidade Gestora em 

Alta_Lever, abastecendo uma população de 1.505 e 166.522 habitantes respetivamente. 

 

 

Mapa do Sistema de Abastecimento das Águas do Douro e Paiva, SA 

 

 

Fonte: Águas do Douro e Paiva 

 

A taxa de cobertura do sistema de abastecimento de água é de 100% no concelho de Gondomar. 

Do 1.º ao 3.º trimestre do ano de 2019, no âmbito do Plano de Controlo de Qualidade da Água, a 

empresa Águas de Gondomar realizou 1826 análises, das quais 100% apresentam resultados em 

conformidade com os valores paramétricos da legislação em vigor 
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7.9. DRENAGEM E TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS 

A empresa Águas de Gondomar, SA é responsável pela exploração do Sistema Municipal de 

Drenagem e Tratamento de Águas Residuais de Gondomar, desde Janeiro de 2002. Tem como 

objetivo dotar o concelho de Gondomar de uma cobertura adequada de sistemas de drenagem e 

tratamento de águas residuais, uma vez que cerca de 50% do concelho (alto concelho) está a 

descoberto. 

As águas residuais do concelho são encaminhadas para quatro estações de tratamento de águas 

residuais: ETAR de Rio Tinto, ETAR do Freixo, ETAR de Gramido e ETAR do Rio Ferreira. 

 

 

7.10. RESÍDUOS SÓLIDOS 

No concelho de Gondomar a empresa Rede Ambiente efetua a recolha e o transporte dos resíduos 

sólidos urbanos encaminhando-os para a empresa LIPOR. 

A LIPOR - Serviço Intermunicipalizado de Gestão de Resíduos do Grande Porto é a entidade 

responsável pela gestão, valorização e tratamento dos resíduos. 

Em Gondomar não existem lixeiras a céu aberto. O maior problema do concelho, relacionado com a 

deposição de resíduos localiza-se na freguesia de São Pedro da Cova. 

Nas escombreiras das antigas minas de São Pedro da Cova foram depositadas toneladas de resíduos 

industriais provenientes da Siderurgia Nacional. Estes resíduos começaram a ser removidos em 2014. 

 

7.11. ONDAS DE CALOR E DE FRIO 

Os fenómenos climáticos extremos têm-se tornado relevantes em saúde pública e nas preocupações 

políticas, sociais e ambientais.  

Como fenómenos climáticos extremos temos as ondas de calor e de frio, as cheias e as secas que 

serão cada vez mais frequentes e mais intensos. 

A Unidade de Saúde Pública de Gondomar possui um Plano de Contingência Local para Temperaturas 

Extremas Adversas. 



 PLANO LOCAL DE SAÚDE - Extensão 2020 

ACES GONDOMAR 46 

8. CARGA GLOBAL DA DOENÇA 

A carga global de doença (CGD) tem como objetivo 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, que combina as estimativas dos anos de vida perdidos por morte 

prematura (YLL, Years of Life Lost) e dos anos de vida perdidos por doença e/ou incapacidade (YLD, 

Years Lived with Disability). Assim, um DALY corresponde a um ano de vida saudável perdido. 

Na região Norte, as doenças cerebrovasculares são as que mais contribuem para o total de DALY, 

seguidas pelos episódios depressivos, pela doença isquémica do coração, diabetes mellitus e perda de 

audição. 

Nos homens, as doenças cerebrovasculares e a doença isquémica do coração representam a primeira 

e terceira causas com maior contributo para o total de DALY. As perturbações mentais e do 

comportamento devidas ao abuso de álcool surgem como a segunda causa e os acidentes de viação 

como quarta causa. Nas mulheres encontram-se ainda a doença de Alzheimer e outras demências 

como terceira causa. 

 

Quadro 27 – Carga global de doença para as principais doenças (DALY) 

 

É importante conhecer não apenas a carga das doenças mas também a carga de doença que é 

atribuível aos vários fatores de risco que as originam. Várias doenças são causadas por múltiplos 

fatores de risco, que individualmente ou em conjunto (combinados) podem ter impacto no risco de  

 
 
Ord. 

 
 

Doença 

Ambos os sexos Homens Mulheres 

DALY DALY DALY 

Nº % 
total 

% 
YLL 

% 
YLD 

% 
total 

Ord. % 
total 

Ord. 

1 Doenças Cerebrovasculares 36324 7,7 70,7 29,3 7,3 1 8,1 2 

2 Episódios depressivos 

(unipolar) 

27145 5,7 0,1 99,9 3,6 5 8,2 1 

3 Doença isquémica do coração 17626 3,7 75,7 24,3 4,5 3 2,8 6 

4 Diabetes Mellitus 16266 3,4 46,4 53,6 2,9 9 4,1 4 

5 Perda de audição 15791 3,3 0,0 100,0 3,1 8 3,7 5 

6 Alzheimer e outras 

demências 

15777 3,3 14,8 85,2 2,2 12 4,6 3 

7 Perturbações devido ao 

abuso de álcool 

14949 3,2 4,4 95,6 4,8 2 … … 

8 Acidentes de viação 13818 2,9 82,0 18,0 4,3 4 1,4 13 

9 Doença pulmonar obstrutiva 

crónica (DPOC) 

13795 2,9 36,0 64,0 3,4 6 2,3 10 

10 Tumor maligno da traqueia, 

brônquios e pulmão 

10714 2,3 97,5 2,5 3,4 7 … … 
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doença. Como resultado, a carga de doença atribuível a fatores individuais sobrepõem-se e 

normalmente somam mais de 100%. 

O consumo de tabaco, com 11,4 % da carga total de doença, é o fator de risco responsável pela 

maior quantidade de anos de vida saudável perdidos na região Norte, sendo a 1ª causa nos homens 

(com 16,8% do total de DALY) e a 3ª causa nas mulheres (com 5,1% do total de DALY). Em seguida, 

surgem a tensão arterial elevada (8,1% do total de DALY); o consumo de álcool (7,6%), o IMC elevado 

(6,6%) e o colesterol elevado (4,3%). 

 

Quadro 28 – Carga global de doença (DALY) para os principais fatores de risco (ambos 

os sexos) 

 

 

Quadro 29 - Carga global de doença (DALY) para os principais fatores de risco (sexo 

masculino) 

Sexo Masculino DALY 

% total 

Tabaco 16,8 

Álcool 10,8 

Tensão Arterial Elevada 8,0 

IMC elevado 5,9 

Colesterol Elevado 4,7 

Drogas Ilícitas 3,8 

Inatividade Física 2,3 

Baixo Consumo Frutas e Legumes 1,9 

Sexo desprotegido 1,4 

Partículas atm-ocupacional 0,8 

 

 

 

Ambos os sexos DALY 

% total 
Tabaco 11,4 

Tensão Arterial Elevada 8,1 

Álcool 7,6 

IMC elevado 6,6 

Colesterol Elevado 4,3 

Drogas Ilícitas 2,8 

Inatividade Física 2,4 

Baixo Consumo Frutas e Legumes 1,6 

Sexo desprotegido 1,4 

Deficiência de ferro 0,6 
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Quadro 30 - Carga global de doença (DALY) para os principais fatores de risco (sexo 

feminino) 

Sexo Feminino  DALY 

% total 

Tensão Arterial Elevada  8,2 

IMC elevado  7,5 

Álcool 3,8 

Tabaco 5,1 

Colesterol Elevado 3,7 

Inatividade Física  2,4 

Drogas Ilícitas  1,6 

Sexo desprotegido  1,3 

Baixo Consumo Frutas e Legumes 1,2 

Deficiência de ferro 0,9 

 

(Resumo de Carga Global da Doença na Região Norte de Portugal, ARS Norte, IP, DSP e  

Carga da doença atribuível a fatores de risco na Região Norte de Portugal, ARS Norte, IP) 
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9. ASPECTOS A DESTACAR 

O ACES de Gondomar abrange uma população residente de 165.626 habitantes (estimativa de 2017), 

representando cerca de 4,6% da população da região Norte. Entre os dois últimos censos a população 

do ACES aumentou 2,4%. Entre 2001 e 2011, o crescimento populacional (2,4%) foi muito menos 

marcado que no período de 1991 a 2001 (14,6%). A esperança de vida à nascença neste ACES, no 

triénio 2015-2017, (81,5 anos) tem vindo a aumentar em ambos sexos, apresentando valores 

semelhantes aos da região Norte (81,8) e do Continente (81,5). Em 2015, o índice de envelhecimento 

(128.6) é inferior ao da região Norte (139.3) e ao do Continente (149.6). A taxa de natalidade foi de 

7,6 em 2017, demonstrando uma diminuição progressiva ao longo dos anos, sendo já inferior à do 

Continente (8,4), mas sobreponível à da RN (7,7). 

 

O número de desempregados inscritos no IEFP diminuiu em 2017, reforçando os sinais de recuperação 

dos últimos semestres. O sexo feminino apresenta um maior número de desempregados do que o 

sexo masculino. O nível de escolaridade da população melhorou entre 2001 e 2011, e é superior ao da 

RN e do Continente. O rendimento mensal médio dos trabalhadores por conta de outrem e o poder 

de compra per capita em 2014 são inferiores aos da RN e do Continente. A proporção de pensionistas 

é inferior à da RN e do continente. Quanto à taxa de criminalidade, esta tem sido, nos últimos anos, 

inferior à da RN e à do Continente. As infraestruturas ambientais abrangem quase toda a população: 

97% da população é servida por sistemas públicos de abastecimento de água, 88% por sistemas de 

drenagem de águas residuais. 

 

No triénio 2015-2017, a proporção de nascimentos em mulheres com idade inferior a 20 anos (2,1%) 

tem diminuído, com valores sobreponíveis aos da RN (2,0) e inferiores aos do Continente (2,5%). A 

evolução da proporção de nascimentos em mulheres com idade superior a 35 anos (28,0%) tem 

aumentado mas com valores inferiores aos da RN (30,1%) e Continente (31,2%). A proporção de 

crianças com baixo peso à nascença, (9,4% no triénio 2015-17) tem aumentado e apresenta valores 

superiores aos da RN e do Continente. 

 

Nos determinantes da saúde, a proporção de inscritos nos Cuidados de saúde Primários com 

diagnóstico ativo por abuso de tabaco, abuso crónico de álcool e abuso de drogas, no sexo 

masculino, é superior à do sexo feminino, sendo que os valores observados para o tabaco, excesso de 

peso e abuso de drogas são superiores aos registados na RN, para ambos os sexos e para o sexo 

masculino. Em relação ao excesso de peso, a proporção de inscritos nos CSP no ACeS de Gondomar é 

semelhante nos homens e nas mulheres. Todos os valores do ACeS são superiores aos da RN e 

Continente, à exceção do abuso crónico do álcool, que apresenta valores sobreponíveis aos da RN e 

superiores aos do Continente para ambos os sexos. 

 

A taxa de mortalidade infantil (2,8 óbitos infantis/ 100 000 nados vivos no triénio 2015-2017), 

apresenta uma tendência global decrescente e os valores oscilam em torno dos valores da RN e 

Continente (2,7 e 2,99 respetivamente).  
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No triénio 2012-2014, destacam-se, pelo seu maior peso relativo, os tumores malignos, seguidos das 

doenças do aparelho circulatório, na mortalidade proporcional por grandes grupos de causas de 

morte, para todas as idades e ambos os sexos. Do total das mortes prematuras (< 75 anos) destacam-

se, pelo seu maior peso relativo, nos homens: o tumor maligno da laringe, traqueia, brônquios e 

pulmão¸ as doenças isquémicas do coração, as doenças cerebrovasculares, o tumor maligno do 

estomago e o tumor maligno do cólon. Nas mulheres surgem como principais causas as doenças 

cerebrovasculares, o tumor maligno da mama, o tumor maligno da laringe, traqueia, brônquios e 

pulmão, as doenças isquémicas do coração, seguidas do tumor maligno do estomago.  

 

A Taxa de Mortalidade Prematura Padronizada pela idade no triénio 2012-2014 apresenta, para todas 

as causas, valores superiores aos da RN, mas sem significância estatística. Contudo, destacam-se pela 

negativa, e com valores significativamente superiores aos da RN, a infeção pelo VIH/SIDA e os 

tumores malignos do aparelho respiratório, em ambos os sexos e no sexo masculino, com valores 

significativamente superiores aos da RN. Destaca-se ainda a doença isquémica cardíaca com valores 

superiores aos da RN em ambos os sexos e no sexo masculino, com significância estatística. 

 

No que diz respeito à morbilidade nos Cuidados de saúde primários, medida pela proporção de 

inscritos com diagnóstico ativo de ICPC-2, as causas de doença mais registadas em 2017 foram as 

alterações do metabolismo dos lípidos, hipertensão arterial, as perturbações depressivas, a obesidade 

e a diabetes mellitus. No caso das perturbações depressivas, os valores no ACeS (14,3) são cerca de 

2,8 p.p. superiores aos da RN (11,5). 

 

A taxa de incidência da infeção VIH apresenta em 2017 valores superiores aos da RN (6,9) e inferiores 

aos do Continente (10,3). A taxa de incidência de tuberculose (24,1) tem sofrido oscilações ao longo 

dos anos, sendo superior à observada na RN (19,7) e á Continente (17,1). 
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Quadro 31. Quadro Resumo 

Indicador Sexo Período Unidade Continente ARS 

Norte 

ACeS 

Gondomar 

População HM 2017 Nº 9.792.797 3.569.608 165.626 

Índice envelhecimento HM 2017 /100 158,3 153,1 143,9 

 

Esperança vida à nascença 

H 

15-17 Nº 

78,4 78,7 78,8 

M 84,5 84,7 83,9 

Taxa de natalidade HM 2017 /1000 8,4 7,7 7,6 

Taxa bruta de mortalidade HM 2015-17 /1000 10,7 9,5 8,4 

Taxa mortalidade infantil HM 2015-17 /1000 2,9 2,7 2,8 

Proporção de nascimentos 

de pré-termo 

HM 13-15 /100 7,9 7,9 8,4 

Proporção de crianças com 

baixo peso à nascença 

HM 2015-17 /100 8,8 8,9 9,4 

Proporção de nascimentos 

em mulheres com idade <20 

anos 

M 2015-17 /100 2,5 2,0 2,1 

Proporção de nascimentos 

em mulheres com idade >35 

anos 

M 2015-17 /100 31,2 30,1 28,0 

Morbilidade nos CSP medida pela % de inscritos com diagnóstico ativo de ICPC-2 

Indicador Sexo Período Unidade Continente ARS 

Norte 

ACeS 

Gondomar 
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Hipertensão HM dez-18 /100 22,2 22,0 22,3 

Alteração do metabolismo 

dos lípidos 

HM dez-18 /100 21,3 24,5 25,2 

Perturbações depressivas HM dez-18 /100 10,4 11,5 14,3 

Obesidade HM dez-18 /100 8,0 12,6 14,1 

Diabetes HM dez-18 /100 7,8 8,2 8,8 

Determinantes da saúde – registo nos Cuidados de Saúde Primários 

Indicador Sexo Período Unidade Continente ARS 

Norte 

ACeS 

Gondomar 

Abuso de tabaco HM dez-15 /100  12,3 16,2 

Excesso de peso HM dez-15 /100  6,9 8,8 

Abuso crónico de álcool HM dez-15 /100  1,8 1,9 

Abuso de drogas HM dez-15 /100  0,5 0,6 

Taxa de mortalidade padronizada prematura (<75 anos) 

Indicador Sexo Período Unidade Continente ARS 

Norte 

ACeS 

Gondomar 

Todas as causas de morte HM 12-14 /100.000 344,7 336,1 345,9  

T. maligno traqueia, 

brônquios e pulmão 

H 12-14 /100.000 50,6 54,3 84,5 

M 9,4 9,2 11,3  

Tumor maligno do estômago H 12-14 /100.000 17,6 22,3 22,2 

M 7,5 10,0 8,6 

Tumor maligno da mama H 12-14 /100.000 17,7 15,2 13,6 
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Tumor maligno do cólon H 12-14 12-14 16,3 13,6 16,2 

M 12-14 8,7 7,8 7,5 

Doenças cerebrovasculares H 

12-14 /100.000 

32,9 32,5 25,0 

M 16,8 17,3 17,1 

Doença isquémica do 

coração 

H 12-14 /100.000 35,8 30,3 32,0 

M 10,0 7,7 10,6 (↓) 

DPOC H 12-14 /100.000 9,4 11,8 11,6 

M 2,2 2,5 0,8  

Taxa de incidência 

Indicador Sexo Período Unidade Continente ARS 

Norte 

ACeS 

Gondomar 

SIDA HM 2017 /100.000 2,3 1,4 1,2  

Infeção VIH HM 2017 /100.000 10,3 6,9 8,4 

Tuberculose HM 2017 /100.000 17,1 19,7 24,1  

 

 TMP inferior com significância estatística 

 TMP inferior sem significância estatística 

 TMP superior sem significância 

estatística  TMP superior com significância 

estatística   
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10. DEFINIÇÃO DOS PRINCIPAIS PROBLEMAS DE SAÚDE 
DA POPULAÇÃO 

Como principais critérios de hierarquização dos problemas de saúde, foram utilizados os seguintes: 

 

 Magnitude (dimensão do problema utilizando, sobretudo, indicadores de mortalidade); 

 Transcendência (trata-se de uma simples ponderação por grupos, neste caso, grupos etários, 

de maneira a valorizar as mortes/doença por determinada causa nesses diferentes grupos); 

 Vulnerabilidade (avaliação do potencial de ou possibilidade de prevenção). 

 

A partir da caracterização da situação de saúde da população do ACESG e da aplicação dos critérios 

atrás definidos, foram identificados pela USP os principais problemas de saúde por ordem 

decrescente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Tumores Malignos 

2. Doenças Cerebrocardiovasculares 

3. Obesidade/Excesso de Peso 

4. Diabetes Mellitus 

5. Depressão 

6. Doença Pulmonar Crónica 



 PLANO LOCAL DE SAÚDE - Extensão 2020 

ACES GONDOMAR 55 

1. Doenças Cerebrocardiovasculares 

2. Tumores malignos 

3. Diabetes Mellitus 

4. Obesidade/excesso de peso 

5. VIH/SIDA 

 

 

A partir da caracterização da situação de saúde da população do ACESG e da aplicação dos critérios 

atrás definidos, foram identificados pela USP, profissionais de saúde e comunidade os seguintes 

problemas de saúde por ordem decrescente:  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Foram identificados então como principais problemas de saúde por ordem decrescente os 5 primeiros 

problemas identificados e que são os seguintes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Doenças Cerebrocardiovasculares 

2. Tumores malignos 

3. Diabetes Mellitus 

4. Obesidade/excesso de peso 

5. Alimentação/erros alimentares 

6. Hipertensão arterial 

7. Doença Pulmonar Crónica (DPOC) 

8. Doenças músculo-esqueléticas 

9. Doença mental/Depressão 

10. Isolamento dos idosos 

11. Dor crónica 

12.Dependências 
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11. IDENTIFICAÇÃO E HIERARQUIZAÇÃO DAS PRINCIPAIS 
NECESSIDADES DE SAÚDE DA POPULAÇÃO DA ACESG 

No Plano Local de saúde de 2011-2016, o qual agora termina e pretendemos fazer sua extensão até 

2020, foram os seguintes problemas de saúde identificados: 

 

 

 

 

Da avaliação e monitorização destes problemas ao longo destes últimos anos perspectiva-se o 

atingimento das metas traçadas para a doença isquémica cardíaca e o VIH/SIDA, continuando a haver 

necessidade de se investir nas restantes áreas. 

 

Com base nesta informação e da análise das necessidades técnicas, das necessidades sentidas de 

saúde, bem como das prioridades de saúde definidas a nível nacional, resultou uma nova seleção e 

hierarquização final das principais necessidades de saúde da população do ACESG, em termos de 

mortalidade, morbilidade, e determinantes de saúde. 

 

Principais necessidades de saúde da população do ACESG – mortalidade e morbilidade: 

 

Menor mortalidade e morbilidade por: 

 

 

 

 

 

 

Principais necessidades de saúde da população do ACESG – determinantes da saúde: 

 

 

 

 Tumores malignos 

 Tumor maligno da traqueia, brônquios, e pulmão 

 Tumor maligno do estômago 

 Tumor maligno da mama no sexo feminino 

 Tumor maligno do cólon e reto 

 Doenças cerebrovasculares 

  Doenças isquémicas cardíacas 

 Diabetes Mellitus 

 HIV/SIDA 

 Mais hipertensos controlados; 

 Menor consumo de tabaco; 

 Menos obesos; 

 Menor inatividade física; 

  

 Menor consumo de álcool 

 

 

 Doenças cerebrovasculares 

 Doença isquémica cardíaca 

 Diabetes Mellitus 

 Tumor maligno da traqueia, brônquios, e pulmão 

 VIH/SIDA 
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12. ESTRATÉGIAS DE SAÚDE 

Estratégias podem ser definidas, segundo Imperatori, no conjunto de técnicas específicas organizadas 

com o fim de alcançar determinados objetivos, reduzindo um ou mais problemas de saúde. 

São exemplos de estratégias de saúde, a promoção da literacia em saúde, a educação e promoção da 

saúde, a formação, os rastreios de grupos de maior risco, a vacinação, o diagnóstico e o tratamento 

precoce e etc. 

 

É preciso relembrar que a maioria dos fatores de risco está associada a várias doenças ou causas, pelo 

que ao atuarmos em um determinado fator de risco estamos a reduzir múltiplas doenças. Por 

exemplo, reduzir a obesidade vai resultar em menos óbitos e menos morbilidades por doença 

cerebrovascular, tumor maligno da mama feminina, tumor maligno do colon e reto, diabetes, entre 

outras. Varias doenças são causadas por múltiplos fatores de risco que individualmente ou em 

conjunto podem ter impacto no risco de doença.  

 

Cabe aos profissionais proporem estratégias de saúde com base na melhor evidência possível, mas 

quem implementa as estratégias de saúde são as pessoas, cabendo à saúde o papel chave de 

orientação e coordenação de esforços realizados pelos diferentes atores, de modo que as estratégias 

de saúde sejam implementadas de maneira eficiente, com a finalidade de obter esses resultados. 

As estratégias de saúde são implementadas através de programas e projetos desejavelmente 

multissetoriais, com impacto potencial na saúde e desenvolvidos pelos diversos atores, 

operacionalizando-os nos seus planos de atividades. 

 

O “County Health Rankings” são uma tentativa de conjunto de peritos de analisar os pesos diferentes 

dos fatores de risco de acordo com evidência conhecida sobre o impacto relativo na saúde das 

populações, e atribuem um peso de 10% aos fatores ambientais, 20% aos cuidados de saúde, 30% aos 

estilos de vida e 40% aos fatores sociais e económicos. Esta análise permite nos compreender a 

importância do envolvimento de todos os atores-chave em uma reflexão conjunta sobre as principais 

estratégias com impacto na saúde e na construção da extensão do Plano Local de Saúde 2020 para o 

Conselho de Gondomar. 

 

Com base nas principais necessidades de saúde identificadas neste PLS, vamos tentar explicar a 

relação entre os inputs (os recursos utilizados), outputs (os produtos nos quais a intervenção se 

materializa), outcomes (resultados mais diretos desta intervenção) e impacto (em termos de 

morbilidade e mortalidade). 
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Quadro 32. Relação entre inputs, outputs, outcomes e impacto 
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Doenças 

Cerebrovasculares 

(DC) 

√  √ √  

Doenças Isquémicas 

Cardíacas (DCI) 

√ √ √ √ √ 

Tumor Maligno 

Traqueia, Brônquios e 

Pulmão (TMTBP) 

 √    

Tumor Maligno do 

Estômago (TME) 

 √  √  

Tumor da Mama 

Feminina (TMF) 

  √   

Tumor Maligno do 

Colon e Reto (TMCR) 

 √ √ √ √ 

Diabetes Mellitus (DM)  √ √ √ √ 

HIV/SIDA    √  

 

Portanto, as estratégias a seguir deverão ser estratégias de promoção da saúde dirigidas aos principais 

determinantes de saúde identificados e as estratégias de prevenção, diagnóstico e tratamento 

dirigidas as principais causas de doença, incapacidade e mortalidade do concelho. 

 

Face as necessidades de saúde identificadas e hierarquizadas que estratégias já se encontram, em 

curso no concelho? 

 

DETERMINANTES DA SAÚDE / 

RESULTADOS EM SAÚDE (OUTCOMES) 

Hipertensão 

Arterial 

(HTA) 

Consumo 

de 

Tabaco 

(CT) 

Obesidade 

(OBE) 

Consumo 

de 

Álcool 

(CA) 

Inatividade 

Física (IF) 

INPUTS DO SERVIÇOS DE SAÚDE + RESTANTES SETORES DA SOCIEDADE 

(RECURSOS HUMANOS, MATEIAIS E FINANCEIROS) 

 
OUTPUTS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE + OUTPUTS DOS RESTANTES SETORES DA SOCIEDADE 
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Quadro 33. Estratégias de saúde em curso no ACeS, sua operacionalização e potencial impacto na saúde da população. 

 

EIXOS 
ESTRATÉGICOS 

DO PLS 2020 

ESTRATÉGIAS 
DE SAÚDE DO 

ACeS 

OUTPUTS OUTCOMES IMPACTO 

PROGRAMAS/ PROJETOS DETERMINANTES DA 
SAÚDE 

DOENÇA, INCAPACIDADE E MORTALIDADE 

HTA CT OBE CA IF DCV DIC TMTBP TMF TE TMCR TMCU DM VIH 

P
R

O
M

O
Ç

Ã
O

 D
A

 C
ID

A
D

A
N

IA
 

P
R

O
M

O
Ç

Ã
O

 D
E

 P
O

L
ÍT

IC
A

S
 A

U
D

Á
V

E
IS

 
P

R
O

M
O

Ç
Ã

O
 D

E
 E

Q
U

ID
A

D
E

  
E

 D
O

 A
C

E
S

S
O

 A
O

S
 C

U
ID

A
D

O
S

 D
E

 S
A

Ú
D

E
 

P
R

O
M

O
Ç

Ã
O

 D
A

 Q
U

A
L
ID

A
D

E
 E

M
 S

A
Ú

D
E

 

Promoção da 
Saúde 

 
 
 
 
 
 

Projeto “Lancheira saudável” 
a)  √     √  √    √   √   √      √  √    √      √  

Projeto  “Escola para todos” 
b)   √      √   √    √     √    √      √   √    √       √  

Projeto “Comer bem, viver melhor” 
c)  √   √   √   √   √   √   √   √   √   √   √     √   

Programa de alimentação saudável e saúde escolar (PASSE)   √   √  √   √   √   √   √   √   √    √   √    √   

Programa escolas livres de tabaco (PELT) √  √         √  √  √    √    √   

Vigilância da exposição ao fumo ambiental (estabelecimentos de 
restauração)   

 √ √        √  √   √   √     √   

PRESSE (Programa regional de educação sexual em saúde escolar) 
d)              √ 

Projeto sexualidade com rumo 
e)              √ 

Programa “Afetos na adolescência” 
f)              √ 

Prevenção da 
Doença e 

Incapacidade 
 
 
 
 
 
 

Programa de Vigilância da Diabetes Mellitus  √   √  √ √  √  √  √      √  √      √  

Programa de vigilância de fatores de risco das doenças 
cardiovasculares e com diagnóstico de hipertensão arterial 

  √  √   √   √  √   √  √    √  √   √   √     √   

Intervenção educativa com crianças obesas e seus familiares   √    √       √  √                √   

Consulta de nutrição 
g)   √  √   √   √  √   √  √      √   √   √     √   

Consulta intensiva de sessação tabágica  √  √      √  √  √   √     √  

 Cuidados continuados integrados              √   √  √    √  √    √  √   √   √ 

Consulta de vigilância de saúde nos cuidados de saúde primários    √   √   √  √   √    √   √  √   √    √  √   √   √   √ 

Diagnóstico e 
Tratamento 

Precoce 

 Programa de rastreio oncológico do cancro do colo do útero (mulheres 
dos 25 aos 69 anos) 

                       √     

 Programa de rastreio oncológico cancro colo-retal dos 50 aos 74 anos                       √      

 Programa de rastreio do cancro da mama (mulheres dos 50 aos 74 
anos) 

                  √          

Programa de rastreio da retinopatia diabética                           √   
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a) Alunos J1 e EB1 da área de influência da UCC Coração D´Ouro (n ~3000 alunos). 

b) Apoio a crianças e respetiva comunidade escolar na doença cronica (diabetes) na área de influência da UCC Coração D`Ouro. 

c) Alunos JI e EB1 abrangidos pela UCC Inovar (n ~ 4800 alunos). 

d) Alunos EB2/3 e secundárias. 

e) Alunos EB2/3 e secundárias da área de influência da UCC Inovar (n ~6000 alunos). 

f) Alunos EB2/3 e EB3/secundárias (n~4500 alunos). 

g) Utentes> 18 anos, com patologias e necessidade de intervenção sobre os determinantes alimentares. 
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Quadro 34. Estratégias desenvolvidas pela autarquia de Gondomar, organizações e associações suas operacionalizações e potencial impacto na saúde da população 

 

EIXOS 

ESTRATÉGICOS 

DO PLS 2020 

 OUTPUTS OUTCOMES E IMPACTO 

ENTIDADE PROGRAMA/ PROJETO PRINCIPAIS NECESSIDADES DE SAÚDE 

HTA CT OBE CA IF DCV DIC TMTBP TMF TE TMCR TMCU DM VIH 
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D
E
 E

M
 S

A
Ú
D
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Autarquia 

 

Programa “Atividade Física e Saúde” com o objetivo de promover a 

prática de atividade física na comunidade, o estilo de vida saudável, e 

otimizar os espaços e equipamentos existentes no município. 

√  

 

√  √  √  √  √  √  √ √    √   

Autarquia Programa “Alimentação é Saúde” com objetivo de consciencializar 

para a adoção de estilos alimentares saudáveis, promoção a merendas 

saudáveis nas Escolas, prevenção de comportamentos alimentares de 

risco, obesidade e diabetes. 

√  √  √  √  √  √  √   √ √ √  √   

Autarquia Programa “Gondomar no Coração” com objetivo de promover estilos 

de vida saudáveis, prevenção e doenças cardiovasculares 

√  √  √  √  √  √  √  √ √    √   

Autarquia Programa “Combater o Cancro” com o objetivo de sensibilizar a 

população para deteção precoce. 

√   √  √   √  √  √  √  √ √ √  √  √  √   

Farmácia Central de 

Gondomar 

Projeto GO FAR – despiste de diabéticos não identificados              √   

Agrupamentos 

Escolares 

Atividades de promoção da literacia e educação para saúde. √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  

Querer Ser- 

Associação para o 

desenvolvimento social 

Atividades de promoção do bem-estar físico e mental √  √  √    √  √  √       √   
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EIXOS 

ESTRATÉGICOS 

DO PLS 2020 

 OUTPUTS OUTCOMES E IMPACTO 

ENTIDADE PROGRAMA/ PROJETO PRINCIPAIS NECESSIDADES DE SAÚDE 

HTA CT OBE CA IF DCV DIC TMTBP TMF TE TMCR TMCU DM VIH 
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Liga dos Amigos 

(Centro de Saúde da 

Foz do Sousa e USF 

Nascente) 

Atividades de promoção da literacia e educação para saúde. √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  

AMUT- Associação 

Mutualista de 

Gondomar 

Atividades de promoção a saúde e bem-estar físico e mental     √           

ANEM – Associação 

Nacional de 

Esclerose Múltipla 

Atividades de reabilitação de doentes e promoção da qualidade 

de vida dos familiares e cuidadores. 

    √          

Centro Social 

Paroquial de S. 

João da Foz do 

Sousa 

Atividades de promoção da literacia e educação para saúde. √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  

Centro Social de 

Soutelo 

Mais Saúde+Vida- Prevenção da doença e comportamentos de 

risco 

 √   √     √       √  

Cruz Vermelha 

Portuguesa 

Delegação de 

Gondomar/Valongo 

Atividades de promoção da literacia e educação para saúde. √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  
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Quadro 35. Necessidades de saúde, de serviços e recursos 

 

NECESSIDADES DE SAÚDE 
RECURSOS 

O que existe? Quem disponibiliza? 

Diminuição da 
morbimortalidade por 

Doenças Cerebrovasculares 

 Programa de vigilância de fatores de risco das doenças cardiovasculares e com diagnóstico de hipertensão arterial, da 

Diabetes Mellitus, Programas de intervenção comunitária (PASSE, PELT, Alimentação Saudável, PRESSE, consulta de 

nutrição, apoio a cessação tabágica, Rede dos Cuidados Continuados, Cuidados Comunitários Paliativos) 

 Espaços promotores para a prática do exercício físico 

 Aumento da literacia em saúde  

 Promoção da alimentação saudável nas Escolas 

 Prevenção, diagnostico, tratamento e reabilitação 

 Programa “Gondomar no Coração”, Programa “Atividade Física e Saúde¸ Programa “Alimentação é Saúde” 

ACES 
Autarquia  
Juntas de Freguesia 
Associações Desportivas 
Escolas 
Ligas 
Hospital de referência  
Instituições de saúde privadas 

Diminuição da 
morbimortalidade por 

Tumores 

 Aumento da literacia em saúde 
 Intervenção comunitária nos fatores de risco (PELT) 
 Apoio a cessação tabágica  
 Medidas de proteção individual no trabalho 
 Ambientes livre de tabaco 
 Espaços promotores para a prática do exercício físico 
 Prevenção, diagnostico, tratamento e reabilitação 
 Rastreios 
 Programa “Gondomar no Coração”, Programa “Atividade Física e Saúde¸ Programa “Alimentação é Saúde” 

ACES 
Autarquia  
Juntas de Freguesia 
Associações Desportivas 
Escolas 
Ligas 
Hospital de referência  
Instituições de saúde privadas 

Diminuição da 
morbimortalidade por 

diabetes 

 Programa de vigilância de fatores de risco da diabetes 
 Programas de intervenção comunitária  
 Consultas de nutrição 
 Literacia em saúde 
 Prevenção, diagnostico, tratamento e reabilitação 
 Programa “Gondomar no Coração”, Programa “Atividade Física e Saúde¸ Programa “Alimentação é Saúde” 

ACES 
Autarquia  
Juntas de Freguesia 
Associações Desportivas 
Escolas 
Ligas 
Hospital de referência  
Instituições de saúde privadas 

Diminuição da obesidade 

 Vigilância de fatores de risco da obesidade 
 Programas de intervenção comunitária 
 Consultas de nutrição 
 Literacia em saúde 
 Prevenção, diagnostico, tratamento e reabilitação 
 Espaços promotores para a prática do exercício físico 
 Programa “Gondomar no Coração”, Programa “Atividade Física e Saúde¸ Programa “Alimentação é Saúde” 

ACES 
Autarquia  
Juntas de Freguesia 
Associações Desportivas 
Escolas 
Ligas 
Hospital de referência  
Instituições de saúde privadas 

Diminuição da 
morbimortalidade por VIH e 

SIDA 

 Rastreios   
 Intervenções comunitárias nos factores de risco 
 Diagnóstico e Tratamento precoce 
 Prevenção e reabilitação 
 Literacia em saúde  

ACES 
Autarquia  
Juntas de Freguesia, Escolas 
Hospital de referência  
Instituições de saúde privadas 
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13. OBJETIVOS DE SAÚDE 2020 

Com base nas necessidades de saúde selecionadas, na avaliação prognóstica dos respetivos 

indicadores de saúde, e nas prioridades de saúde nacionais e regionais conhecidas foram definidos os 

objetivos de saúde da população do ACeS Gondomar a serem atingidos até 2020. 

 

Para calcular as tendências numa base temporal até 2020, para os problemas priorizados, usamos a 

metodologia cedida pelo Departamento de Saúde Pública a que corresponde ao cálculo da regressão 

exponencial. As nossas propostas de metas para atingir ganhos em saúde em 2020, foram calculadas 

reduzindo em 50% as diferenças entre os valores projetados para 2020 no ACES Gondomar e na RN 

ou manutenção da projeção. (redução de 50% para as taxas com projeções superiores às da região 

norte e manutenção da projeção para as restantes taxas). 

 

Apresentamos os gráficos que demonstram a projeção das respetivas tendências por cada problema 

de saúde: 

TUMORES MALIGNOS 

 

A TMP <75 anos por tumores malignos em ambos os sexos apresenta uma tendência crescente 

segundo os cálculos referidos para 2020, mantendo a superioridade em relação à região norte. O 

nosso objetivo é diminuir a TMP prematura por tumores malignos para 143,35/100.000 habitantes na 

população residente do ACES, entre 2018 e 2020. 
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TUMOR MALIGNO DA TRAQUEIA, BRÔNQUIO E PULMÃO 

 

 

A TMP <75 anos por tumor maligno da traqueia, brônquio e pulmão apresenta uma tendência 

crescente nos homens segundo os cálculos referidos para 2020, mantendo a superioridade em relação 

à região norte. O nosso objetivo é diminuir a TMP prematura por tumor maligno da traqueia, 

brônquio e pulmão para 72,7/100.000 habitantes do sexo masculino residentes do ACES, entre 2018 e 

2020. 

 

TUMOR MALIGNO DO ESTÔMAGO 

 

A TMP <75 anos por tumor maligno do estômago, em ambos os sexos, apresenta valores iguais à 

região norte em ambos os sexos segundo os cálculos referidos para 2020. O nosso objetivo é 

continuar a acompanhar a TMP prematura por tumor maligno do estômago do ARN até 2020. 
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TUMOR MALIGNO DA MAMA FEMININA 

 

A TMP <75 anos por tumor maligno da mama feminina apresenta valores inferiores à região norte, 

segundo os cálculos referidos para 2020. O nosso objetivo é continuar a manter a mesma distância 

em relação à região norte. 

 

TUMOR MALIGNO DO CÓLON 

 

A TMP <75 anos por tumor maligno do cólon nos homens apresenta valores superiores à região 

norte, segundo os cálculos referidos para 2020. O nosso objetivo é diminuir a TMP prematura por  

 

tumor maligno do cólon nos homens para 14,4/100.000 habitantes na população residente do ACES, 

entre 2018 e 2020. 
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DOENÇA CEREBROVASCULAR 

 

A TMP <75 anos por doença cerebrovasculares nas mulheres apresenta valores superiores à região 

norte, segundo os cálculos referidos para 2020. O nosso objetivo é diminuir a TMP prematura por 

doenças cerebrovasculares para 19,7/100.000 habitantes do sexo feminino residentes do ACES, entre 

2018 e 2020. 

 

DOENÇA ISQUÉMICA DO CORAÇÃO 

 

A TMP <75 anos por doença isquémica do coração nos homens apresenta valores superiores à região 

norte, segundo os cálculos referidos para 2020. O nosso objetivo é diminuir a TMP prematura por  

doença isquémica do coração nos homens para 29,9/100.000 habitantes na população residente do 

ACES, entre 2018 e 2020. 
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DIABETES MELLITUS 

 

A TMP <75 anos por diabetes mellitus em ambos os sexos apresenta valores superiores à região 

norte, segundo os cálculos referidos para 2020. O nosso objetivo é diminuir a TMP prematura por 

diabetes mellitus em ambos os sexos para 9,0/100.000 habitantes na população residente do ACES, 

entre 2018 e 2020. 

 

HIV/SIDA 

 

 

A TMP <75 anos por VIH/SIDA em ambos os sexos apresenta tendência decrescente, sendo os valores 

inferiores à região norte, segundo os cálculos referidos para 2020. O nosso objetivo é manter os 

resultados conforme a projeção da tendência para 2020. 
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MORTALIDADE E MORBILIDADE 

 

Diminuir as taxas padronizadas de mortalidade prematura (dos 0 aos 75 anos) até 2020 dos (as): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DTERMINANTES DA SAÚDE/ FATORES DE RISCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Tumores malignos, em ambos os sexos, para 143,35/100.000 habitantes 

2. Tumores malignos da traqueia brônquios e pulmão, no sexo masculino, para 72,7/100.000 

habitantes 

3. Tumores malignos do estômago, em ambos os sexos, para 13,3/100.000 habitantes 

4. Tumores malignos da mama, no sexo feminino, para 13,3/100.000 habitantes 

5. Tumores malignos do colón, no sexo masculino, para 14,4/100.000 habitantes 

6. Doenças cerebrovasculares, no sexo feminino, para 19,7/100.000 habitantes 

7. Doença isquémica cardíaca, no sexo masculino, para 29,9/100.000 habitantes 

8. Diabetes mellitus, em ambos os sexos, para 9,0/100.000 habitantes 

9. VIH/SIDA, em ambos os sexos, para 2,3/100.000 habitantes 

 

 

12. Atingir uma proporção de inscritos no ACeS com diagnóstico de Hipertensão Arterial, em ambos 

os sexos, superior a 26,6 e inferior a 37,0%, até ao ano 2020. 

13. Diminuir a prevalência de consumo de tabaco em meio escolar na Região Norte (3º ciclo) (dada 

a falta de dados locais) nos últimos 30 dias (consumo atual), em ambos os sexos, para 25%. 

14. Diminuir a prevalência de obesidade nas crianças escolarizadas na Região Norte (dada a falta de 

dados locais) entre os 6 e aos 8 anos para os 14,0%. 

15. Diminuir a proporção de jovens escolarizados na região Norte, (dada a falta de dados locais) do 

6º, 8º e 10º ano, com mais de um episódio de embriaguez para valores inferiores a 20,0%. 

16. Aumentar a proporção de jovens escolarizados da Região Norte, (dada a falta de dados locais) 

do 6º, 8º e 10º ano, que praticam, atividade física mais de três vezes por semana, em ambos os 

sexos, para valores superiores a 60%. 

10. Atingir uma proporção de inscritos no ACeS com diagnóstico de Diabetes, em ambos os sexos, 

superior a 8,5% e inferior a 12,9%, até ao ano 2020.  

11. Diminuir a taxa de incidência da infeção VIH, em ambos os sexos, para 0,3/100.000 habitantes, 

até ao ano 2020. 
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Quadro 36 - Quantificação dos objetivos de saúde 2017-2020 

 

Indicador Unidade Sexo Último valor Projeções 
Gondomar 

Definição da 
Meta 

Continente Região 
Norte 

Gondomar Período Valor Período Met
a 

MORTALIDADE    
TMP< 75 anos por tumores malignos em ambos os sexos /100.000 HM 137,0 135,9 148,5 12-14 150,3 18-20 143,3 

TMP<75 anos por tumor maligno da traqueia brônquios e pulmão,  /100.000 H 50,6 54,3 85,4 12-14 93,0 18-20 72,7 

TMP<75 anos por tumor maligno do estômago  /100.000 HM 12,1 15,7 14,9 12-14 13,3 18-20 13,3 

TMP<75 anos por tumor maligno da mama  /100.000 M 17,7 15,2 13,6 12-14 13,3 18-20 13,3 

TMP<75 anos por tumor maligno do colón  /100.000 H 16,3 13,6 16,2 12-14 14,9 18-20 14,4 

TMP<75 anos por doenças cerebrovasculares  /100.000 M 16,8 17,3 17,1 12-14 20,7 18-20 19,7 

TMP<75 anos por doença isquémica cardíaca  /100.000 H 35,8 30,3 32,0 12-14 34,3 18-20 29,9 

TMP<75 anos por diabetes  /100.000 HM 10,9 10,2 8,0 12-14 9,9 18-20 9,0 

TMP<75 anos  por HIV/SIDA  /100.000 HM 4,5 3,1 5,1 12-14 2,3 18-20 2,3 

MORBILIDADE        

Proporção de inscritos com diagnóstico de Diabetes /100 
inscritos 

HM - 7,60 8,33 2015  18-20 13,0 

Taxa de incidência da infeção VIH /100.000 HM 9,7 5,5 4,2 2015 n.a. 18-20 3,0 

DETERMINANTES DA SAÚDE/FATORES DE RISCO        

Proporção de inscritos com diagnóstico de Hipertensão Arterial /100 
inscritos 

HM - 21,1 22,0 2015 n.a. 18-20 27,0 

Proporção de inscritos com diagnóstico de abuso de tabaco /100 
inscritos 

HM - 12,2 16,2 2015 n.a. 18-20  

Proporção de inscritos com diagnóstico de obesidade /100 
inscritos 

HM -  8,5 11,1 2015 n.a. 18-20  

Proporção de inscritos com diagnóstico de excesso de peso /100 
inscritos 

HM - 6,9 8,8 2015 n.a. 18-20  

Proporção de inscritos, padronizada pela idade, com diagnóstico 
de abuso crónico de álcool 

/100 
inscritos 

HM - 1,8 1,9 2015 n.a. 18-20  
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Quadro 37. Avaliação 2018 

 

Indicador Unidade Sexo  Projeções 
Gondomar 

Definição da 
Meta 

Continente Região 
Norte 

Gondomar Período Valor Período Meta 

MORTALIDADE    
TMP< 75 anos por tumores malignos em ambos os sexos /100.000 HM 137,0 135,9 148,5 12-14 150,3 18-20 143,3 

TMP<75 anos por tumor maligno da traqueia brônquios e pulmão,  /100.000 H 50,6 54,3 85,4 12-14 93,0 18-20 72,7 

TMP<75 anos por tumor maligno do estômago  /100.000 HM 12,1 15,7 14,9 12-14 13,3 18-20 13,3 

TMP<75 anos por tumor maligno da mama  /100.000 M 17,7 15,2 13,6 12-14 13,3 18-20 13,3 

TMP<75 anos por tumor maligno do colón  /100.000 H 16,3 13,6 16,2 12-14 14,9 18-20 14,4 

TMP<75 anos por doenças cerebrovasculares  /100.000 M 16,8 17,3 17,1 12-14 20,7 18-20 19,7 

TMP<75 anos por doença isquémica cardíaca  /100.000 H 35,8 30,3 32,0 12-14 34,3 18-20 29,9 

TMP<75 anos por diabetes  /100.000 HM 10,9 10,2 8,0 12-14 9,9 18-20 9,0 

TMP<75 anos  por HIV/SIDA  /100.000 HM 4,5 3,1 5,1 12-14 2,3 18-20 2,3 

MORBILIDADE        

Proporção de inscritos com diagnóstico de Diabetes /100 
inscritos 

HM 8,19 8,07 8,77 2018  18-20 13,0 

Taxa de incidência da infeção VIH /100.000 HM     n.a. 18-20 3,0 

Proporção de inscritos com diagnóstico de Hipertensão Arterial /100 
inscritos 

HM 22,5 21,5 22,2 2018 n.a. 18-20 27,0 

Proporção de inscritos com diagnóstico de abuso de tabaco /100 
inscritos 

HM 11,5 13,5 17,1 2018 n.a. 18-20  

Proporção de inscritos com diagnóstico de obesidade /100 
inscritos 

HM 10,7 12,5 14,1 2018 n.a. 18-20  

Proporção de inscritos com diagnóstico de excesso de peso /100 
inscritos 

HM 12,9 16,5 18,4 2018 n.a. 18-20  

Proporção de inscritos, padronizada pela idade, com diagnóstico de 
abuso crónico de álcool 

/100 
inscritos 

HM 4,67 2,03 2,21 2018 n.a. 18-20  
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