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SIGLAS E ABREVIATURAS 

 

ACES ou ACES do Alto Ave  Agrupamento dos Centros de Saúde do Alto Ave – 
Guimarães/Vizela/Terras de Basto 

ACES Guimarães/Vizela Agrupamento dos Centros de Saúde de Guimarães/Vizela 
ACES Terras de Basto Agrupamento dos Centros de Saúde de Terras de Basto 
ARSN ou ARSNorte Administração Regional de Saúde do Norte, I.P.  
BCG Vacina do Bacilo de Calmette e Guerain 
DDI-URVE Departamento de Doenças Transmissíveis de Referência e 

Vigilância Epidemiológica 
DDO  Doenças de Declaração Obrigatória  
DGS  Direção-Geral da Saúde  
DPOC Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica 
DSP  Departamento de Saúde Pública da Administração Regional de 

Saúde do Norte, I.P.  
DTPa Vacina da Difteria, Tétano e Pertussis 
Hab Habitantes 
Hib Vacina do Haemophilus influenza b 
INE Instituto Nacional de Estatística 
IPSS Instituições Particulares de Solidariedade Social 
MenC Vacina Meningocócica do grupo C 
M&A Monitorização e Avaliação 
NUTS Nomenclatura das Unidades Territoriais  
PLS Plano Local de Saúde 
PNV  Programa Nacional de Vacinação  
SAM  Sistema de Apoio ao Médico  
Td Vacina do Tétano e Difteria 
TBM Taxa Bruta de Mortalidade 
TM Tumor Maligno 
TMP  Taxa de Mortalidade Padronizada 
UCSP  Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados  
ULS  Unidades Locais de Saúde  
USF  Unidade de Saúde Familiar  
USP Unidade de Saúde Pública  
VHB Vacina da Hepatite B 
VIH Vírus da Imunodeficiência Humana 
VIP Vacina da Poliomielite 
SIDA Síndrome de Imunodeficiência Adquirida 
SIVG-TB Sistema de Vigilância da Tuberculose 
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1. INTRODUÇÃO  
 

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

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

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

económicos...". (Imperatori e Giraldes, 1982). 

O Plano Local de Saúde (PLS) é um documento estratégico e de gestão dos Agrupamentos de 

Centros de Saúde (ACES).  

É um documento estratégico cujas orientações, norteadas pela promoção da saúde e prevenção da 

doença, contribuem para a obtenção de ganhos em saúde tendo por base as necessidades de saúde da 

população.  

É um instrumento de gestão pois visa sustentar tecnicamente as tomadas de decisão dos 

responsáveis dos vários níveis de intervenção do ACES (Direção, Coordenadores das Unidades de Saúde 

Familiares (USF), Conselho da Comunidade), permitindo-lhes não só fazer as escolhas mais eficazes e 

eficientes, mas também as mais oportunas e efetivas.  

É também um instrumento de mudança já que pretende garantir a melhoria da saúde da população 

de uma maneira planeada no tempo e no espaço, com “metas” e objetivos a serem alcançados, 

recentrando as intervenções do ACES nas principais necessidades de saúde da população.  

É ainda um instrumento de comunicação, interna e externa, transmitindo informação de qualidade 

sobre a saúde da população e seus problemas.  

O PLS deve também integrar e facilitar a coordenação da ação de múltiplos atores sociais, somando 

sinergias, já que os determinantes em saúde são influenciados por diversos domínios, nomeadamente 

sociais, económicos e ambientais. Permite-nos assim, organizar parcerias de um modo sustentado, 

monitorizando a efetividade das ações em curso, com um compromisso centrado nos resultados.  

Por outro lado o PLS deve-se basear na evidência científica e ser coerente com as orientações 

técnico-normativas e estratégias internacionais, nacionais e regionais.  

O PLS além de um documento técnico será também um compromisso social em que as tomadas de 

decisão serão integradas, envolvendo ao longo de todo o processo de planeamento os profissionais do 

ACES, assim como os parceiros chave da comunidade, chamando-os a serem coprodutores neste 

processo de mudança.  

No atual contexto de mudança organizacional, o presente PLS 2014-2016, afigura-se 

particularmente importante sendo da competência da Unidade de Saúde Pública (USP), dentro das suas 

funções de observatório de saúde, a sua elaboração. 

A análise de vários indicadores é efetuada por ex-ACES em virtude de ainda não existirem dados recém-

formado ACES do Alto Ave. 
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2. METODOLOGIA  

Na elaboração deste documento utilizou-se a metodologia clássica do Planeamento em Saúde, 

partindo do diagnóstico de situação de saúde da população, para a identificação e priorização dos 

principais problemas e definição das respetivas necessidades em saúde.  

Este processo teve por base a análise de alguns indicadores de mortalidade e morbilidade vertidos 

em diversos documentos elaborados pela Unidade de Planeamento do Departamento de Saúde Pública 

(DSP) da Administração Regional de Saúde do Norte, I.P., tendo em conta as principais orientações 

estratégicas definidas a nível nacional e regional - Plano Nacional de Saúde 2012-2016 (PNS) e Plano 

Regional de Saúde do Norte 2014-2016 (PRSN).  

Na priorização dos problemas foram tomados em consideração os critérios major de priorização 

Magnitude, Transcendência e Vulnerabilidade (Quadro 1).  

 

Quadro 1. Critérios de definição das prioridades  

Valor da 
escala 

Critério 

Magnitude 
Transcendência 

social 
Transcendência 

económica 
Vulnerabilidade 

1 

Problema não 
preocupante pelos 
indicadores de 
morbilidade e 
mortalidade 

O problema não 
afecta 
significativamente a 
população  

Problema sem 
repercussão 
económica 

Grandes 
dificuldades práticas 
ou técnicas na 
redução do 
problema 

2 

Importância média Afecta parcialmente 
a população ou 
grupos importantes 

Problema de efeito 
médio 

Problema redutível 
mas as medidas ou 
tecnologias a utilizar 
são de difícil 
aplicação 

3 

Dimensão nos 
indicadores 

Afecta a população 
ou grupos 
importantes 

Grande repercussão 
económica por 
incapacidade ou 
perdas de produção 

Problema responde 
às medidas e  
tecnologias a que se 
apliquem 

Fonte: Unidade de Planeamento em Saúde, DSP, ARS Norte, I.P.,; Adaptado a partir de Imperatori, 1993  

O grupo de profissionais do Observatório Local de Saúde convidou a participar quer na priorização 

dos problemas quer na identificação das necessidades e recursos da comunidade, os elementos da USP, 

os órgãos da gestão do ACES (à exceção do Conselho da Comunidade por ainda não estar formado) e os 

coordenadores das USF. 

Tendo em conta a tendência evolutiva dos problemas identificados, definiram-se as estratégias e, de 

acordo com as projeções efetuadas, os objetivos de saúde, bem como as recomendações para os atingir.  

Por fim, o Plano Local de Saúde foi concluído com a elaboração do seu Plano de Monitorização e 

Avaliação.  

Temos consciência que este documento é a versão possível nos condicionalismos de tempo e 

recursos em que foi produzido.   
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3. DIAGNÓSTICO DE SAÚDE DA POPULAÇÃO DO ACES DO ALTO AVE 

 

3.1. CARATERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO: QUEM SOMOS? 

 

A área de abrangência do ACES é constituída pelos concelhos de Cabeceiras de Basto, Fafe, 

Guimarães, Mondim de Basto e Vizela, que se situam no Distrito de Braga à exceção de Mondim de 

Basto que pertence ao distrito de Vila Real. Estes concelhos localizam-se a Noroeste da Península 

Ibérica, região Norte de Portugal, estão inseridos nas sub-regiões do Vale do Ave e Tâmega, que em 

termos da nomenclatura comum das unidades territoriais estatísticas (NUTS), pertencem à NUTS III e, 

apresentam uma área total de aproximadamente 900 km2, especificamente cerca de 242 km2 em 

Cabeceiras de Basto, 242 km2 em Guimarães, 220 km2 em Fafe, 174 km2 em Mondim de Basto e 24 km2 

em Vizela.  

O Censos 2011 disponibiliza os últimos dados sobre o volume e a estrutura demográfica, o que nos 

permite caraterizar a dinâmica populacional dos concelhos da área de abrangência ao ACES do Alto Ave 

no período 2001/2011. A população residente em 2011 nos concelhos da área de abrangência do ACES 

do Alto Ave totalizava 256 696 habitantes (Quadro 2).  

 

Quadro 2. Variação da população residente, nos concelhos Guimarães, Vizela, Fafe, Cabeceiras de Basto e Mondim de Basto 

e no total dos concelhos do ACES do Alto Ave, 2001 e 2011 

 

Fonte: INE, Censos 2011  

 

A evolução demográfica dos últimos dez anos, entre os censos de 2001 e 2011, indica que a 

população residente nos concelhos do ACES do Alto Ave decresceu em 1,8% em relação a 2001. O 

HM H M HM H M HM H M

Continente 9869343 4765444 5103899 10047621 4798798 5248823 1,80% 0,70% 2,80%

Região Norte 3687293 1782931 1904362 3689682 1766260 1923422 0,10% -0,90% 1,00%

Guimarães 159576 78436 81140 158124 76767 81357 -0,90% -2,10% 0,30%

Vizela 22595 11197 11398 23736 11653 12083 5,00% 4,10% 6,00%

Fafe 52757 25322 27435 50633 23946 26687 -4,00% -5,40% -2,70%
Cabeceiras de 

Basto 17846 8778 9068 16710 8115 8595 -6,40% -7,60% -5,20%

Mondim de Basto 8573 4220 4353 7493 3598 3895 -12,60% -14,70% -10,50%

Total Concelhos 

do ACES do Alto 

Ave 261347 127953 133394 256696 124079 132617 -1,80% -3,00% -0,60%

Local de 

Residência

2001 2011 Variação da população residente

Total Total 2001-2011
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concelho de Mondim de Basto registou a diminuição mais acentuada da população, sendo a variação em 

relação a 2001 de -12,6%, em contraponto com o concelho de Vizela que registou um aumento de 5,0%, 

tendo sido este o único concelho a registar crescimento demográfico nesse período.  

Relativamente à proporção de população residente em 2011 nos concelhos do ACES do Alto Ave, o 

concelho de Guimarães contribuiu com 61,6 % de habitantes do total do ACES.  

Analisando a pirâmide etária referente à população residente nos concelhos do ACES do Alto Ave, 

em 2011, verificou-se que os grupos etários com maior representação percentual (8%) são os dos 

indivíduos e com idades compreendidas entre os 35 a 39 anos, 40 a 44 anos e 45 a 49 anos, verificando-

se tanto grupo dos homens como no grupo das mulheres.  

A variação da população residente segundo os grupos etários revela ainda um decréscimo 

acentuado nos escalões etários compreendidos entre os 0 e os 34 anos, refletindo uma diminuição da 

natalidade e um aumento da esperança média de vida, o que traça uma pirâmide etária invertida desde 

o grupo etário dos 0 - 4 anos até aos 35-39 anos, como a seguir se pode verificar (Figura 1).  

 

Figura 1. Pirâmide etária, da população residente nos concelhos do ACES do Alto Ave, 2011 

 

Fonte: INE, Censos 2011 

 

A estrutura etária desta população residente reflete o progressivo envelhecimento da população 

como se pode observar nas pirâmides etárias (Figura 2). O concelho com população mais jovem é o 

concelho de Vizela, tendo nos grupos etários dos 0 até aos 65 anos, 89% da sua população. 
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Figura 2. Pirâmides etárias da população dos concelhos de Guimarães, Vizela, Fafe, Cabeceiras de Basto e Mondim de Basto, 

2011 

  

Fonte: INE, Censos 2011 

 

No ACES do Alto Ave, o grupo etário dos 0 aos 14 anos, apresentou uma proporção da população 

residente superior (15,7%) à do grupo dos 65 e mais anos (14,63%), apresentando maior percentagem 

de indivíduos jovens e menor percentagem de idosos do que o Continente e a região Norte (Figura 3). 
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Figura 3. Proporção (%) da população residente por grupos etários, em 2011 

 

Fonte: INE, Censos 2011 

 

A relação de masculinidade, ou seja, o quociente entre os efetivos populacionais do sexo 

masculino e os do sexo feminino (habitualmente expresso por 100 (10^2) mulheres), segundo o INE, em 

2011 nos concelhos de Guimarães, Vizela, Fafe, Cabeceiras de Basto e Mondim de Basto mostrou um 

predomínio do número de mulheres em relação aos homens, verificando-se o mesmo cenário a nível do 

Continente e região Norte, tal como se pode verificar no quadro abaixo (Quadro 3). 

 

Quadro 3. Relação de masculinidade (Nº) na população residente, nos concelhos Guimarães, Vizela,  
Fafe, Cabeceiras de Basto e Mondim de Basto, região Norte e Continente ano 2011. 

Local de residência Relação de Masculinidade (N.º) 

Continente 91,2 

Região Norte 91,7 

Guimarães 94,2 

Vizela 96,0 

Fafe 89,6 

Cabeceiras de Basto 94,5 

Mondim de Basto 92,5 
 

Fonte: INE, Estimativas anuais da População Residente; (Estimativas Provisórias de População Residente - valores revistos: 
 as estimativas pós-censitárias de população residente de 2011 - exercício ad hoc assente nos resultados provisórios dos  
Censos 2011 - foram revistas, em função dos resultados definitivos dos Censos 2011). 

 
Esta predominância da população residente feminina em relação à masculina é reforçada à medida 

que a idade avança, com maior incidência nos grupos etários dos 25-64 anos e 65 e mais anos. A 

comparação dos dados referentes do Continente e região Norte fazem convergir as tendências nesses 

grupos etários onde o número de mulheres também foi superior ao de homens (Quadro 4). 
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Quadro 4. Distribuição da população residente por sexo e grupo etário (n.º) nos concelhos de Guimarães, Vizela, Fafe, 

Cabeceiras de Basto e Mondim de Basto, na Região Norte e no Continente, 2011   

Local de 
Residência 

0 - 14 anos 15 - 24 anos 25 - 64 anos 65 ou mais anos 

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

Continente 1484120 758841 725279 1079493 547004 532489 5546220 2677999 2868221 1937788 814954 1122834 

Região 
Norte 557233 284853 272380 425876 215532 210344 2075134 1001965 1073169 631439 263910 367529 

Guimarães 24712 12761 11951 19961 10234 9727 91883 44639 47244 21568 9133 12435 

Vizela 3978 2031 1947 3258 1685 1573 13779 6778 7001 2721 1159 1562 

Fafe 7818 4026 3792 6138 3001 3137 28236 13554 14682 8441 3365 5076 

Cabeceiras 
de Basto 2723 1395 1328 2161 1072 1089 8605 4290 4315 3221 1358 1863 

Mondim 
de Basto 1125 583 542 949 458 491 3810 1866 1944 1609 691 918 

ACES do 
Alto Ave 40356 20796 19560 32467 16450 16017 146313 71127 75186 37560 15706 21854 

 

Fonte: INE, Recenseamento da População e Habitação (Censos 2011) 

 

A evolução do índice de envelhecimento no ACES do Alto Ave, apesar de ter um aumento 

progressivo, apresentou valores inferiores aos encontrados no Continente e região Norte (Figura 4). 

 

Figura 4. Índice de envelhecimento (%), 2001 a 2011 

 

Fonte: INE, Censos 2011  

 

O índice de dependência de jovens diminuiu de 28,2% em 2001, para 22,6% em 2011, traduzindo 

um decréscimo progressivo do número de jovens em relação aos indivíduos em idade ativa. O 

decréscimo deste índice verifica-se também em todos os concelhos da área de abrangência deste ACES, 

com maior expressão nos concelhos de Vizela e Guimarães, com um decréscimo 7,5% e 5,8%, 

respetivamente, na sub-região do Vale do Ave, região Norte e Continente desde 2001 a 2011 (Figura 5). 
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Figura 5. Índice dependência jovens (%), 2001 a 2011 

 

Fonte: INE, Censos 2011  

 

Quanto ao índice de dependência de idosos em 2011 (21,0%) apresentou um aumento em relação 

a 2001 (16,6%), mantendo-se no entanto abaixo dos valores apresentados na sub-região do Vale do Ave 

(21,2%), região Norte (25,2%) e Continente (29,2%) (Figura 6). 

 

Figura 6. Índice dependência idosos (%), 2001 a 2011 

 

Fonte: INE, Censos 2011  
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O valor da taxa bruta de natalidade nos concelhos da área da abrangência do ACES do Alto Ave 

tem vindo a diminuir progressivamente, sendo a partir de 2005 inferior ao do Continente (Figura 7). 

 

Figura 7. Taxa bruta de natalidade, 2000-2011 

 

Fonte: INE, Censos 2011  

 

O índice sintético de fecundidade seguiu a mesma tendência decrescente da natalidade, 

apresentando desde 2001, valores inferiores aos do Continente (Figura 8).  

 

Figura 8. Índice sintético de fecundidade, 2000-2011 

 

Fonte: INE, Censos 2011  

 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Continente 11,6 10,8 10,9 10,7 10,3 10,3 9,9 9,6 9,8 9,3 9,5 9,1 

Região Norte 12,2 11,3 11,3 10,8 10,2 10,0 9,6 9,1 9,2 8,7 8,8 8,5 

AVE 12,9 12,1 11,5 11 10,4 9,9 9,4 8,9 8,9 8,3 8,4 8,5 

Guimarães 13,6 12,6 11,3 11,0 10,3 9,9 9,8 9,3 9,4 8,5 8,4 8,9 

Vizela 13,6 11,5 11,2 11,2 12,0 10,7 10,1 8,6 9,1 8,7 8,6 8,7 

Fafe 12,8 12,6 11,6 10,7 10,6 10,1 9,2 8,1 8,1 8,3 8,5 8,0 

Cabeceiras 12,0 10,9 12,5 10,5 10,9 10,8 10,7 9,7 9,3 7,7 8,0 7,8 

Mondim de Basto 9,5 10,7 11,1 10,5 9,7 7,5 6,9 7,7 7,1 6,6 6,3 6,5 

ACES Alto Ave 13,1 12,3 11,4 10,9 10,5 10,0 9,7 9,0 9,1 8,3 8,4 8,6 
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Quanto à distribuição do número de nados-vivos por grupos etários e fazendo a comparação no 

mesmo período, ocorreu um aumento de nascimentos com predomínio entre os 34 e os 44 anos e um 

decréscimo nas idades mais jovens (Figura 9).  

 

Figura 9. Nados-vivos por idade das mães, ACES do Alto Ave 

 

Fonte: INE, Censos 2011 (última atualização destes dados.20 de abril de 2012) 

 

O número da nados-vivos por idade das mães e por concelho pode ser observado na figura 

seguinte:  

 

Figura 10. Nados-vivos (Nº) por idade das mães, por concelho, 2011 

 

Fonte: INE, Censos 2011  
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Desde 2000, verificou-se que a proporção de nascimentos em mulheres com idade inferior a 20 

anos, na área de abrangência do ACES, tem vindo a diminuir, atingindo em 2011, 2.3%. Nas mulheres de 

idade igual ou superior a 35 anos, aumentou desde 2002 a 2011, tendo chegado a 21.6% (Figuras 11 e 

12). 

 

Figura 11. Nascimentos em mulheres com idade inferior a 20 anos (%), 2000-2011 

 

Fonte: INE, Censos 2011  

 

Figura 12. Nascimentos em mulheres com idade igual ou superior a 35 anos, 2000-2011 

 

Fonte: INE, Censos 2011  

 

A proporção de nascimentos pré-termo, no ACES, mais que duplicou de 2000 para 2011 (de 4.4% 

para 9,8%) (Figura 13). Comparativamente ao Continente, à região Norte e sub-região do Vale do Ave, é 

superior desde o ano 2009 apresentando estes em 2011 valores de 7.5%,7.3% e 8.0%, respetivamente.  
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Figura 13. Nascimentos pré-termo (%), 2000-2011 

 

Fonte: INE, Censos 2011  

 

A proporção de crianças de termo com baixo peso à nascença, no quinquénio 2007-2012, nos ex-

ACES Guimarães/Vizela e ex-ACES Terras de Basto, apresentaram valores superiores à região Norte e 

Continente. Em 2013 sendo os dados já analisados a nível de ACES do Alto Ave, os resultados 

encontram-se mais próximos dos da região Norte e Continente (Figura 14). 

 

Figura 14. Proporção de Crianças de Termo com Baixo Peso á Nascença (%),no ACES, na região Norte e no Continente, 

2007-2013  

 

Fonte: ARSNorte I.P. (dados: GDH) 
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No triénio 2008-2010 a esperança de vida à nascença no ACES do Alto Ave era de 80 anos e aos 65 

anos era de 18,6 anos, valores semelhantes aos da região Norte e Continente (Quadro 5). 

 

Quadro 5. Esperança de vida à nascença e aos 65 anos, no triénio 2008-2010 

 

Fonte: Dr. Vasco Machado, DSP da ARS Norte, I.P. Cálculos efetuados com os dados fornecidos: Estimativas da população residente (3 x 

população a meio do ano 2009) e Óbitos (acumulado 3 anos: 2008, 2009 e 2010), do ACES do Alto Ave.  

 

 

3.2. CARATERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO: COMO VIVEMOS? 

No território do ACES do Alto Ave, segundo os dados do INE, em 2011 existiam 21 851 empresas, 

localizando-se 14 067 (64,4%) no concelho de Guimarães, 4 288 (19,6%) no concelho de Fafe, 1 804 

(8,3%) no concelho de Vizela, 1 218 (5,6%) no concelho de Cabeceiras de Basto e 474 (2,2%) no concelho 

de Mondim de Basto. Em relação à sua estrutura empresarial, predominavam as pequenas e médias 

empresas, sendo que 20 315 (93%) empresas tinham menos de 10 trabalhadores por unidade, 1 309 

(6,0%) tinham menos de 50 trabalhadores, 210 (1,0%) tinham menos que 250 trabalhadores e apenas 17 

(0,1%) tinham 250 ou mais trabalhadores. Verificou-se ainda que, das 17 empresas com 250 ou mais 

trabalhadores, 16 se localizavam no concelho de Guimarães e uma no concelho de Vizela. 

No contexto das indústrias destacam-se as atividades económicas de comércio por grosso e a 

retalho, reparação de veículos automóveis e motociclos e, de indústrias transformadoras (Figura 15). 

 

Esperança de 
vida 

Continente Região Norte ACES do Alto Ave 

  
HM H M HM H M HM H M 

à nascença 79,4 76,3 82,4 79,6 76,5 82,4 80 77 82,8 

                    

aos 65 anos 18,6 16,7 20,1 18,6 16,7 20,1 18,6 16,9 20 
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Figura 15. Empresas (%) por Atividade Económica (Divisão - CAE Rev.),nos concelhos de Mondim de Basto, Cabeceiras de 

Basto, Vizela, Guimarães e Fafe, 2011

 

Fonte: INE, Sistema de Contas Integradas das Empresas. Percentagem calculada por nós a partir dos dados do INE: INE, Sistema de Contas 

Integradas das Empresas (última atualização de dados a 29-Aug-2013). 

 

A população empregada nos concelhos de Vizela, Guimarães, Fafe, Cabeceiras de Basto e Mondim 

de Basto, em 2011, ascendeu a 108 426 indivíduos, representando 85,6% da população ativa e era 

constituída maioritariamente por homens com 52,4%, estando as mulheres representadas com 47,0%. 

Nesse mesmo ano, segundo a Classificação Portuguesa de Atividades Económicas (CAE), Revisão 

(rev.) 3, nos referidos concelhos, o setor de atividade económica com mais população empregada era o 

setor da Industria, Construção, Energia e Água, com 54570 (50,3%) trabalhadores, seguindo-se o setor 

dos Serviços, com 52334 (48,3%) trabalhadores e por último, o setor da Agricultura, produção animal, 

caça, floresta e pesca, com 1522 (1,4%) trabalhadores. 

Em termos de distribuição da população residente empregada (%), segundo os grupos profissionais, 

de ambos os sexos, em 2011, verificou-se que o grupo com maior expressão nos concelhos da área de 

abrangência do ACES foi o grupo dos Trabalhadores por conta de outrem, representando 83,90% da 

população ativa empregada (Quadro 6). 
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Quadro 6. População empregada (%) segundo a sua situação na profissão, ambos sexos, dos concelhos de Guimarães, Vizela, 

Fafe, Cabeceiras de Basto e Mondim de Basto, ano 2011 

 

Local de residência Empregador 
Trabalhador 

por conta 
própria 

Trabalhador 
familiar não 
remunerado 

Trabalhador 
por conta 
de outrem 

Membro de 
uma 

cooperativa 
de 

produção 

Outra 
situação 

Guimarães 9,62 4,64 0,31 84,65 0,05 0,74 

Vizela 8,10 4,25 0,29 86,76 0,03 0,57 

Fafe 10,26 6,39 0,47 82,03 0,06 0,78 

Cabeceiras de Basto 10,76 9,20 1,58 77,43 0,09 0,94 

Mondim de Basto 9,67 8,43 1,29 79,84 0,00 0,77 

Total dos cinco 
concelhos 9,64 5,24 0,43 83,90 0,05 0,74 
 

Fonte: INE, Recenseamento da População e Habitação (última atualização de dados a 20-nov-2012) 

 

 

3.3. MORTALIDADE: DE QUE MORREMOS? 

A taxa bruta de mortalidade na população da área de abrangência do ACES do Alto Ave manteve-se 

sempre inferior à da região Norte e à do Continente, verificando-se um decréscimo de 0,1‰ desde o 

triénio 2001-2003 até ao triénio 2009-2011 (Figura 16). 

 

Figura 16. Taxa média de Mortalidade, ACES do Alto Ave, Região Norte e Continente, por triénios 2001 a 2011 

 

Fonte: INE, Indicadores demográficos (última atualização destes dados a 10 de fevereiro de 2012); ARS Norte, I.P., webmort@lidades – Análise 

da Mortalidade na Região Norte, Triénios 2001-2010 
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A taxa bruta de mortalidade anual desde 2001 até 2011, no ACES do Alto Ave, na região Norte e no 

Continente pode ser observada na figura abaixo (Figura 17). 

 

Figura 17. Taxa Bruta de Mortalidade, ACES do Alto Ave, Região Norte e Continente, por triénios 2001 a 2011 

 

Fonte: INE, Indicadores demográficos (última atualização destes dados a 10 de fevereiro de 2012); ARS Norte, I.P., webmort@lidades – Análise 

da Mortalidade na Região Norte, Triénios 2001-2010 

 

Ao analisarmos a mortalidade prematura verificou-se que a mesma diminuiu em ambos os sexos de 

4,17%o para 3,31%0, do triénio de 2001-2003 para o triénio de 2008-2010, sendo maior no grupo dos 

homens, apresentando valores de 10,42%o no triénio de 2001-2003 e 5,44%0 no triénio de 2008-2010, 

como pode ser observado na figura 18. 

 

Figura 18. Taxa Bruta de Mortalidade, prematura (<75 anos), ACES do Alto Ave, por triénios 2001 a 2011 

 

Fonte: INE, Indicadores demográficos (última atualização destes dados a 10 de fevereiro de 2012); ARS Norte, I.P., webmort@lidades – Análise 

da Mortalidade na Região Norte, Triénios 2001-2010 
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A análise por triénios da taxa de mortalidade infantil deste ACES mostrou uma evolução favorável, 

desde o triénio 2001-2003 até ao triénio 2009-2011, no entanto verificaram-se variações 

nomeadamente, nos triénios 2004-2006, 2005-2007 e 2009-2011 em que apresentaram valores 

superiores aos triénios anteriores de mais 0,4/1000, 0,5/1000 e 0,7/1000 óbitos, respetivamente. Nos 

triénios 2007-2009, 2008-2010 e 2009-2011, os valores desta taxa no ACES foram inferiores aos 

observados no Continente e na região Norte (Quadro 7 e Figuras 19,20,21,22,23 e 24). 

Da análise dos diversos componentes deste indicador, nomeadamente, taxa de mortalidade 

neonatal e taxa de mortalidade neonatal precoce, verificou-se que registaram valores inferiores à região 

Norte e Continente desde o triénio 2001-2003 em ambos os indicadores. No triénio 2009-2011 os 

valores apresentados foram de 2,7/1000 e 2,1/1000 respetivamente, sendo que houve um agravamento 

nestas taxas de 0,7/1000 e 0,6/1000, respetivamente, em relação ao triénio anterior. 

A taxa de mortalidade pós-neonatal apresentou maiores variações ao longo dos triénios 

apresentando valores superiores em relação à região Norte e Continente, com exceção dos triénios 

2003-2005, 2007-2009 e 2009-2011. As últimas componentes, taxa de mortalidade fetal tardia e taxa de 

mortalidade perinatal, evidenciaram variações ao longo nos triénios em análise apresentando valores 

inferiores aos da região Norte e Continente. O triénio 2009-2011 apresentou valores superiores em 

relação ao triénio anterior.  

 

Quadro 7. Taxa de Mortalidade Infantil e componentes 

Local de Residência 01-03 02-04 03-05 04-06 05-07 06-08 07-09 08-10 09-11 

TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL                   
Continente 4,6 4,3 3,7 3,5 3,4 3,3 3,4 3,1 3 
Região Norte 5,2 4,6 4 3,7 3,5 3,1 3,1 2,6 2,8 
ACES do Alto Ave* 4,7 3,6 3 3,4 3,9 3,4 2,3 2 2,7 

TAXA DE MORTALIDADE NEONATAL                   
Continente 2,9 2,8 2,4 2,2 2,1 2,1 2,2 2 2,1 
Região Norte 3,3 3 2,6 2,3 2,1 1,9 2 1,7 1,9 
ACES do Alto Ave* 2,5 1,8 1,9 1,6 2,1 1,8 1,6 1,5 2,1 

TAXA DE MORTALIDADE NEONATAL 
PRECOCE                   
Continente 2,2 2,1 1,8 1,6 1,6 1,5 1,5 1,4 1,4 
Região Norte 2,6 2,3 1,8 1,5 1,4 1,3 1,3 1,2 1,3 
ACES do Alto Ave* 2,1 1,4 1,3 1,1 1,4 1,4 1,3 1,3 1,2 

TAXA DE MORTALIDADE PÓS-
NEONATAL                   
Continente 1,7 1,4 1,3 1,2 1,3 1,2 1,2 1,1 0,9 
Região Norte 1,9 1,5 1,4 1,4 1,4 1,2 1,2 0,9 0,9 
ACES do Alto Ave* 2,2 1,7 1,1 1,7 1,8 1,6 0,7 0,6 0,6 

TAXA DE MORTALIDADE FETAL 
TARDIA                   
Continente 3,2 3 2,8 2,8 2,8 2,8 2,7 2,6 2,5 
Região Norte 2,7 2,6 2,3 2,4 2,3 2,2 2,1 2 2,1 
ACES do Alto Ave* 2,3 1,6 0,7 1 1,4 1,2 1 0,4 0,6 

TAXA DE MORTALIDADE PERINATAL                   
Continente 5,4 5,1 4,5 4,4 4,4 4,3 4,2 4 3,9 
Região Norte 5,3 4,8 4,1 4 3,7 3,5 3,4 3,2 3,4 
ACES do Alto Ave* 4,4 3 2 2,1 2,9 2,6 2,3 1,7 1,8 

 

Fonte: *calculada por nós com os dados dos concelhos, fornecidos pelo INE, Óbitos de menos de 1 ano (Nª) por local de residência; Anual - INE, 

óbitos (última atualização destes dados a 20 de abril de 2012) 
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Figura 19. Taxa de mortalidade infantil (/1000 nados vivos                    Figura 20. Taxa de mortalidade neonatal (/1000 nados vivos) 

 

Figura 21.Taxa de mortalidade neonatal precoce (/1000 nados vivos)    Figura 22.  Taxa de mortalidade pós-neonatal (/1000 nados vivos)  

 

Figura 23. Taxa de mortalidade fetal tardia (/1000 fm 28+ sem)              Figura 24. Taxa de mortalidade perinatal (/1000 (nv + fm 28+ sem) 

  

Fonte: Figura 17 a 22:*calculada por nós com os dados dos concelhos, fornecidos pelo INE, Óbitos de menos de 1 ano (Nº) por local de 

residência; Anual - INE, óbitos (última atualização destes dados a 20 de abril de 2012) 
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Mortalidade específica 

Devido à dificuldade em obter dados relativos ao ACES do Alto Ave, a informação será apresentada 

pelos ACES que lhe deram origem, o ex-ACES Guimarães/Vizela e o ex-ACES Terras de Basto.  

 

Mortalidade bruta por grandes grupos de causa de morte em todas as idades 

No ex-ACES Guimarães/Vizela da análise das principais causas de morte em todas as idades, em 

ambos os sexos, por grandes grupos, no triénio 2008-2010, evidenciaram-se as doenças do aparelho 

circulatório (184,7/100.000), seguidas dos tumores malignos (176,0/100.00) (ANEXO 1). 

 A taxa bruta de mortalidade por grandes grupos de causas de morte no ex-ACES Guimarães/Vizela, 

ambos os sexos, todas as idades, por triénios durante a década de 2001 a 2010, pode ser observada na 

figura abaixo. 

 

Figura 25. Taxa Bruta de Mortalidade, por grandes grupos de causas de morte, ambos os sexos, por triénios, ex-ACES 
Guimarães/Vizela  

 
Fonte: ARS Norte, I.P., webmort@lidades_ARSN08_V1;última atualização a Dezembro de 2012. 

 

No triénio de 2008-2010, o maior contributo na mortalidade por doenças do aparelho circulatório 

foi dado pelas doenças cerebrovasculares (90,0/100.000), que embora tenha mantido a tendência 

decrescente na última década, manteve-se em valores três (3) vezes superiores aos da doença 

isquémica do coração (29,9/100.000); dos tumores malignos evidenciaram-se os tumores malignos do 

do aparelho digestivo e peritoneu (78,6/100.000) e os tumores malignos do aparelho respiratório 

(31,7/100.000); das doenças do aparelho respiratório, sobressaíram e a Pneumonia (24,0/100.000) tal 

como a DPOC (24,0/100.000); das doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas, a morte por diabetes 

mellitus contribuiu com 30,8/100.000.  
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Na taxa bruta de mortalidade, por grandes grupos, em todas as idades, pelos sexos masculino e 

feminino, no mesmo triénio, constatou-se que os tumores malignos e as doenças do aparelho 

circulatório foram as principais causas de morte. 

A evolução deste indicador por triénios desde 2001 a 2010 pode ser visualizada nas figuras 26 e 27. 

 

Figura 26. Taxa Bruta de Mortalidade, por grandes grupos de causas de morte, sexo masculino, por triénios, ex-ACES 
Guimarães/Vizela 

 

Fonte: ARS Norte, I.P., webmort@lidades_ARSN08_V1;última atualização a Dezembro de 2012. 

 

Figura 27. Taxa Bruta de Mortalidade, por grandes grupos de causas de morte, sexo feminino, por triénios, ex-ACES 
Guimarães/Vizela 

 
 

Fonte: ARS Norte, I.P., webmort@lidades_ARSN08_V1;última atualização a Dezembro de 2012. 
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No ex-ACES Terras de Basto da análise das principais causas de morte em todas as idades, em 

ambos os sexos, por grandes grupos, no triénio 2008-2010, evidenciaram-se as doenças do aparelho 

circulatório (312,5/100.000), seguidas dos tumores malignos (194,4/100.000), tal como no ex-ACES 

Guimarães/Vizela (ANEXO 2).  

A taxa bruta de mortalidade por grandes grupos de causas de morte no ex-ACES Terras de Basto, 

ambos os sexos, todas as idades, por triénios durante a década de 2001 a 2010, pode ser observada na 

figura seguinte. 

 

Figura 28. Taxa Bruta de Mortalidade, por grandes grupos de causas de morte, ambos os sexos, por triénios, ex-ACES Terras 
de Basto  

 
 

Fonte: ARS Norte, I.P., webmort@lidades_ARSN08_V1;última atualização a dezembro de 2012. 
 

No triénio de 2008-2010, o maior contributo na mortalidade por doenças do aparelho circulatório 

foi dado pelas doenças cerebrovasculares (163,4/100.000), que embora tenha mantido a tendência 

decrescente na última década, manteve-se em valores quatro (4) vezes superiores aos da doença 

isquémica do coração (39,5/100.000); dos tumores malignos destacaram-se os tumores do aparelho 

digestivo e peritoneu (91,6/100.000) e os tumores malignos do aparelho respiratório (30,7/100.000); 

das doenças do aparelho respiratório evidenciaram-se a Pneumonia (34,0/100.000) e a doença 

pulmonar obstrutiva crónica (25,2/100.000); das doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas, a 

morte por diabetes mellitus contribuiu com 31,5/100.000.  

Pela análise deste indicador, no triénio 2008-2010, por sexo masculino e feminino, verificou-se que 

as doenças do aparelho circulatório e os tumores malignos foram as principais causas de morte nos 

homens e nas mulheres.  

A evolução deste indicador por triénios desde 2001 a 2010 pode ser observada nas figuras 29 e 30. 
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Figura 29. Taxa bruta de mortalidade, todas as idades, sexo masculino, grandes grupos, por triénios, ex-ACES Terras de Basto  

 

Fonte: ARS Norte, I.P., webmort@lidades_ARSN08_V1;última atualização a Dezembro de 2012 

 

Figura 30. Taxa bruta de mortalidade, todas as idades, sexo feminino, grandes grupos, por triénios, ex-ACES Terras de Basto  

 

Fonte: ARS Norte, I.P., webmort@lidades_ARSN08_V1;última atualização a Dezembro de 2012  
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Mortalidade bruta por grandes grupos de causas de morte em idades prematuras 

No ex-ACES Guimarães/Vizela da análise da taxa de mortalidade bruta em idade prematura (<75 

anos), em ambos os sexos, por grandes grupos, os tumores malignos e as doenças do aparelho 

circulatório evidenciaram-se como as duas principais causas de morte ao longo do triénio 2008 a 2010 

(ANEXO 3) (Figura 31). 

 

Figura 31. Taxa de mortalidade bruta em idade prematura, em ambos os sexos, por grandes grupos, por triénios, ex-ACES 

Guimarães/Vizela 

 

Fonte: ARS Norte, I.P., webmort@lidades_ARSN08_V1;última atualização a Dezembro de 2012 

 

Quando se analisou este indicador por sexo masculino e feminino, no mesmo triénio, constatou-se 

que os tumores malignos foram a primeira causa de morte em ambos, sendo que nos homens a 

tendência crescente tem vindo a acentuar-se.  

A evolução deste indicador por triénios desde 2001 a 2010 pode ser visualizada nas figuras 32 e 33. 
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Figura 32. Taxa de mortalidade bruta em idade prematura, sexo masculino, por grandes grupos, por triénios, ex-ACES 

Guimarães/Vizela 

 

Fonte: ARS Norte, I.P., webmort@lidades_ARSN08_V1;última atualização a Dezembro de 2012 

 

Figura 33. Taxa de mortalidade bruta em idade prematura, sexo feminino, por grandes grupos, por triénios, ex-ACES 

Guimarães/Vizela, 2008-2010 

 

Fonte: ARS Norte, I.P., webmort@lidades_ARSN08_V1;última atualização a Dezembro de 2012 
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No ex-ACES Terras de Basto da análise da taxa de mortalidade bruta em idade prematura (<75 

anos), em ambos os sexos, por grandes grupos, verificou-se que os tumores malignos e as doenças do 

aparelho circulatório, foram as duas principais causas de morte ao longo do triénio 2008-2010 (ANEXO 

4) (Figura 34). 

 

Figura 34. Taxa de mortalidade bruta em idade prematura, em ambos os sexos, por grandes grupos, por triénios, ex-ACES 

Terras de Basto 

 

Fonte: ARS Norte, I.P., webmort@lidades_ARSN08_V1;última atualização a Dezembro de 2012 

 

Em relação a este indicador no triénio 2008-2010, a análise por sexo masculino e feminino, 

mostrou que os tumores malignos e as doenças do aparelho circulatório foram as principais causas de 

morte tanto nos homens como nas mulheres.  

A evolução deste indicador por triénios desde 2001 a 2010 pode ser observada nas figuras 35 e 36. 
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Figura 35 Taxa de mortalidade bruta em idade prematura, sexo masculino, por grandes grupos, por triénios, ex-ACES Terras 

de Basto 

 

Fonte: ARS Norte, I.P., webmort@lidades_ARSN08_V1;última atualização a Dezembro de 2012 

 

Figura 36. Taxa de mortalidade bruta em idade prematura, sexo feminino, por grandes grupos, por triénios, ex-ACES Terras 

de Basto, 2008-2010 

 

Fonte: ARS Norte, I.P., webmort@lidades_ARSN08_V1;última atualização a Dezembro de 2012 
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Mortalidade bruta em todas as idades e idades prematuras, por causas específicas 

Nos quadros 8 e 9, apresenta-se o resumo das taxas brutas de mortalidade (/100.000 hab.), em 

todas as idades e em idades prematuras (<75anos), por causas específicas, que se verificaram no ex-

ACES Guimarães/Vizela e no ex-ACES Terras de Basto, no triénio 2008-2010 . 

No ex-ACES Guimarães/Vizela, a análise da taxa bruta de mortalidade por causas específicas, em 

todas as idades, evidenciou que as doenças cerebrovasculares foram a principal causa de morte tanto 

em ambos os sexos (90,9/100.00), como no sexo masculino (79,0/100.000) e no sexo feminino 

(100,6/100.000). Destacaram-se ainda em ambos os sexos, o contributo da diabetes mellitus 

(30,8/100.000), do tumor maligno do estômago (29,9/100.000), da doença isquémica do coração 

(29,9/100.000), do tumor maligno da traqueia, brônquios e pulmão (28,1/100.000), do tumor maligno 

do cólon e reto (24,0/100.000), da pneumonia (24,0/100.000) e da DPOC (24,0/100.000). No sexo 

masculino destacou-se também o tumor maligno da traqueia, brônquios e pulmão (44,6/100.000), 

tumor maligno do estômago (38,0/100.000), a doença isquémica do coração (38,0/100.000), o tumor 

maligno do cólon e reto (27,2/100.000), DPOC (25,4/1000.000), a diabetes mellitus (23,5/100.000) e a 

pneumonia (23,5/100.000). No sexo feminino destacou-se também a diabetes mellitus (37,9/100.000), a 

pneumonia (24,5/100.000), a DPOC (22,8/100.000), o tumor maligno do estômago (22,1/100.000), a 

doença isquémica do coração (22,1/100.000) e o tumor maligno da mama (20,7/100.000). 

Da análise da taxa bruta de mortalidades por causas específicas, em idade prematura, em ambos 

os sexos, verificou-se que o maior contributo foi das doenças cerebrovasculares (22,3/100.000), 

seguidas do tumor maligno da traqueia, brônquios e pulmão (21,6/100.000),do tumor maligno do 

estômago (19,1/100.000) e do tumor maligno do cólon e reto (10,3/100.000). No sexo masculino 

destacaram-se como as três principais causas de morte, o tumor maligno da traqueia, brônquios e 

pulmão (35,1/100.000), as doenças cerebrovasculares (28,7/100.000) e o tumor maligno do estômago 

(25,3/100.000), enquanto no sexo feminino as três principais causas foram as doenças 

cerebrovasculares (16,1/100.000), o tumor maligno da mama (14,2/100.000) e o tumor maligno do 

estômago (13,1/100.000). 
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Quadro 8. Taxas brutas de mortalidade em todas as idades e em idades prematuras (<75anos), por causas 

específicas, no ex-ACES Guimarães/Vizela, no triénio 2008-2010 

 

Fonte: ARS Norte, I.P., webmort@lidades_ARSN08_V1;última atualização a Dezembro de 2012 

 

Taxa Bruta de Mortalidades , todas as idades Taxa Bruta de Mortalidades, idade prematura (<75 anos)

Doenças cerebrovasculares (90,0) Doenças cerebrovasculares (22,3)

Diabetes mellitus (30,8) Tumor maligno da traqueia, brônquios e pulmão (21,6)

Tumor maligno do estômago (29,9) Tumor maligno do estômago (19,1)

Doença isquémica do coração (29,9) Tumor maligno do cólon e reto (10,3)

Tumor maligno da traqueia, brônquios e pulmão (28,1) Diabetes mellitus (9,9

Tumor maligno do cólon e reto (24,0) Doença isquémica do coração (9,9)

Pneumonia (24,0) Acidentes de veículos a motor(6,9)

DPOC (24,0) Doença crónica do figado e cirrose (6,4)

TM do tecido linfático e hematopoiéticos (9,6) Tumor maligno do esófago (6,2)

Acidentes de veículos a motor (8,0) DPOC (6,0)

Tumor maligno do esófago (7,7) TM do tecido linfático e órgãos hematopoiéticos (5,8)

Doença crónica do figado e cirrose (7,3) Pneumonia (4,7)

Tumor maligno da bexiga (4,3) Tumor maligno do pâncreas (4,3)

Doenças cerebrovasculares (79,0) Tumor maligno da traqueia, brônquios e pulmão (35,1)

Tumor maligno da traqueia, brônquios e pulmão (44,6) Doenças cerebrovasculares (28,7)

Tumor maligno do estômago (38,0) Tumor maligno do estômago (25,3)

Doença isquémica do coração (38,0) Doença isquémica do coração (17,7)

Tumor maligno do cólon e reto (27,2) Tumor maligno do esófago (11,3)

DPOC (25,4) Tumor maligno do cólon e reto (10,9)

Diabetes mellitus (23,5) Diabetes mellitus (10,9)

Pneumonia (23,5) Doença crónica do figado e cirrose (10,6)

Tumor maligno da próstata (14,9) Acidentes de veículos a motor (8,3)

Tumor maligno do esófago (13,4) HIV/sida (7,5)

Doença crónica do figado e cirrose (12,3) DPOC (7,5)

TM do tecido linfático e hematopoiéticos (9,6) Tumor maligno do lábio, Cavidade oral e Faringe (6,8)

Acidentes de veículos a motor (9,1) Tumor maligno do pâncreas (6,0)

Doenças cerebrovasculares (100,6) Doenças cerebrovasculares (16,1)

Diabetes mellitus (37,9) Tumor maligno da mama (14,2)

Pneumonia (24,5) Tumor maligno do estômago (13,1)

DPOC (22,8) Tumor maligno do cólon e reto (9,7)

Tumor maligno do estômago (22,1) Diabetes mellitus (9,0)

Doença isquémica do coração (22,1) Tumor maligno da traqueia, brônquios e pulmão (8,2)

Tumor maligno do cólon e reto (21,0) Acidentes de veículos a motor (5,6)

Tumor maligno da mama (20,7) TM do tecido linfático e hematopoiéticos (5,6)

Tumor maligno da traqueia, brônquios e pulmão (12,3) DPOC (4,5)

TM do tecido linfático e hematopoiéticos (10,5) Pneumonia (3,0)

Acidentes de veículos a motor (7,0) Tumor maligno do pâncreas (2,6)

Tumor maligno do pâncreas (5,6) Doença isquémica do coração (2,2)

Ambos os sexos

Sexo masculino

Sexo Feminino
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No ex-ACES Terras de Basto, da análise da taxa bruta de mortalidades por causas específicas, em 

todas as idades, evidenciou-se que as doenças cerebrovasculares foram a principal causa de morte 

tanto em ambos os sexos (163,4/100.00), como no sexo masculino (135,6/100.000) e como no sexo 

feminino (189,6/100.000), tal como aconteceu no ex-ACES Guimarães/Vizela. Destacou-se também em 

ambos os sexos, o contributo do tumor maligno do estômago (39,9/1000.000), da doença isquémica do 

coração (39,5/100.000), da pneumonia (34,0/100.000), da diabetes mellitus (31,5/100.000),do tumor 

maligno da traqueia, brônquios e pulmão (25,6/100.000), da DPOC (24,0/100.000) e do tumor maligno 

do cólon e reto (20,2/100.000). No sexo masculino destacou-se também o tumor maligno do estômago 

(50,1/100.000), a doença isquémica do coração (48,4/100.000), o tumor maligno da traqueia, brônquios 

e pulmão (44,0/100.000), a pneumonia (35,4/100.000), a DPOC (29,4/100.000), a doença crónica do 

fígado e cirrose (27,6/100.000), a diabetes mellitus (25,9/100.000) e o tumor maligno do cólon e reto 

(20,7/100.000). No sexo feminino destacou-se também a diabetes mellitus (36,8/100.000), a pneumonia 

(32,7/100.000), a doença isquémica do coração (31,1/100.000), o tumor maligno do estômago 

(30,2/100.000), a DPOC (30,2/100.000) e o tumor maligno do cólon e reto (19,6/100.000). 

 

Quando se analisa este mesmo indicador, em idade prematura, verificou-se que as doenças 

cerebrovasculares foram a principal causa de morte tanto em ambos os sexos (34,4/100.00), como no 

sexo masculino (37,6/100.000) e como no sexo feminino (31,3/100.000) e que a segunda causa foram os 

tumores malignos do estômago de morte também para ambos os sexos (20,4/100.000), como para o 

sexo masculino (28,4/100.000) e para o sexo feminino (12,5/100.000). Destacaram-se ainda em ambos 

os sexos o tumor maligno da traqueia, brônquios e pulmão (28,4/100.000), a doença crónica do fígado e 

cirrose (16,8/100.000) e o do tumor maligno do cólon e reto (12,2/100.000). No sexo masculino 

destacaram-se ainda o tumor maligno da traqueia, brônquios e pulmão (28,4/100.000), a doença 

crónica do fígado e cirrose (26,6/100.000), a doença isquémica do coração (21,1/100.000) e o tumor 

maligno do cólon e reto (15,6/100.000). No sexo feminino além das duas principais causas acima 

mencionadas, seguiram-se o tumor maligno do cólon e reto (9,0/100.000), o tumor maligno da mama 

(8,1/100.000), o tumor maligno do tecido linfático e hematopoiéticos (8,1/100.000) e doença crónica do 

fígado e cirrose (7,2/100.000) das causas com maior contributo na mortalidade prematura. 
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Quadro 9. Taxas brutas de mortalidade em todas as idades e em idades prematuras (<75anos), por causas 

específicas, no ex-ACES Terras de Basto, no triénio 2008-2010 

 

Fonte: ARS Norte, I.P., webmort@lidades_ARSN08_V1;última atualização a Dezembro de 2012 

  

Taxa Bruta de Mortalidades , todas as idades Taxa Bruta de Mortalidades, idade prematura (<75 anos)

Doenças cerebrovasculares (163,4) Doenças cerebrovasculares (34,4)

Tumor maligno do estômago (39,9) Tumor maligno do estômago (20,4)

Doença isquémica do coração (39,5) Tumor maligno da traqueia, brônquios e pulmão (17,2)

Pneumonia (34,0) Doença crónica do figado e cirrose (16,8)

Diabetes mellitus (31,5) Tumor maligno do cólon e reto (12,2)

Tumor maligno da traqueia, brônquios e pulmão (25,6) Diabetes mellitus (9,5)

DPOC (25,2) Tumor maligno do pâncreas (9,1)

Tumor maligno do cólon e reto (20,2) TM do tecido linfático e hematopoiéticos (6,8)

Doença crónica do figado e cirrose (17,2) Tumor maligno do esófago (6,3)

Tumor maligno do pâncreas (13,0) Tumor maligno do lábio, Cavidade oral e Faringe (5,9)

TM do tecido linfático e hematopoiéticos (12,2) DPOC (5,9)

Tumor maligno do esófago (8,8) Pneumonia (5,0)

Tumor maligno do lábio, Cavidade oral e Faringe (5,9) Acidentes de veículos a motor (5,0)

Doenças cerebrovasculares (135,6) Doenças cerebrovasculares (37,6)

Tumor maligno do estômago (50,1) Tumor maligno do estômago (28,4)

Doença isquémica do coração (48,4) Tumor maligno da traqueia, brônquios e pulmão (28,4)

Tumor maligno da traqueia, brônquios e pulmão (44,0) Doença crónica do figado e cirrose (26,6)

Pneumonia (35,4) Doença isquémica do coração (21,1)

DPOC (29,4) Tumor maligno do cólon e reto (15,6)

Doença crónica do figado e cirrose (27,6) Diabetes mellitus (13,7)

Diabetes mellitus (25,9) Tumor maligno do pâncreas (11,9)

Tumor maligno do cólon e reto (20,7) Tumor maligno do lábio, Cavidade oral e Faringe (11,0)

Tumor maligno do pâncreas (15,5) Tumor maligno do esófago (11,0)

Tumor maligno do esófago (14,7) Pneumonia (7,3)

Tumor maligno do lábio, Cavidade oral e Faringe (11,2) HIV/sida (6,4)

TM do tecido linfático e hematopoiéticos (9,5) Tumor maligno da bexiga (6,4)

Doenças cerebrovasculares (189,6) Doenças cerebrovasculares (31,3)

Diabetes mellitus (36,8) Tumor maligno do estômago (12,5)

Pneumonia (32,7) Tumor maligno do cólon e reto (9,0)

Doença isquémica do coração (31,1) Tumor maligno da mama (8,1)

Tumor maligno do estômago (30,2) TM do tecido linfático e órgãos hematopoiéticos (8,1)

DPOC (21,3) Doença crónica do figado e cirrose (7,2)

Tumor maligno do cólon e reto (19,6) Tumor maligno da traqueia, brônquios e pulmão (6,3)

TM do tecido linfático e hematopoiéticos (14,7) Tumor maligno do pâncreas (6,3)

Tumor maligno da traqueia, brônquios e pulmão (12,3) Diabetes mellitus (5,4)

Tumor maligno da mama (13,1) Doença isquémica do coração (5,4)

Tumor maligno do pâncreas (10,6) DPOC (5,4)

Tumor maligno da traqueia, brônquios e pulmão (8,2) Acidentes de veículos a motor (3,6)

Sexo Masculino

Sexo Feminino

Ambos os sexos
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Mortalidade Proporcional, por grandes grupos e por causas específicas de morte  

Analisando a mortalidade proporcional (peso relativo de cada causa de morte ocorrido num 

determinado período de tempo, expresso em %), pelos grandes grupos de causas de morte, no ex-ACES 

Guimarães/Vizela e no ex-ACES Terras de Basto, em todas as idades, no triénio 2008-2010, verificou-se 

que a maior percentagem de mortes foi devida às doenças do aparelho circulatório e aos tumores 

malignos, sendo que o ex-ACES Terras de Basto ficou em 1º lugar nas doenças do aparelho circulatório e 

o ex-ACES Guimarães/Vizela nos tumores malignos (ANEXO 5 e 6) (Figura 37).  

 

Figura 37. Mortalidade proporcional, grandes grupos de causas de morte, ex-ACES Guimarães/Vizela e ex-ACES Terras de 

Basto, todas as idades, ambos os sexos, triénio 2008-2010 

 

Fonte: ARS Norte, I.P., webmort@lidades_ARSN08_V1;última atualização a Dezembro de 2012 

 

Na mortalidade proporcional, pelas principais causas de morte específicas em todas as idades, 

ambos os sexos, no ex-ACES Guimarães/Vizela e no ex-ACES Terras de Basto, destacaram-se com a 

maior percentagem de mortes, as doenças cerebrovasculares, com maior impacto no ex-ACES Terras de 

Basto, seguidas da diabetes mellitus e do tumor maligno do estômago, com maior proporção no ex-

ACES Guimarães/Vizela, como pode ser observado na figura 38.  
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Figura 38. Mortalidade proporcional, causas de morte específicas, ex-ACES Guimarães/Vizela e ex-ACES Terras de Basto, 
todas as idades, ambos os sexos, triénio 2008-2010  

 

Fonte: ARS Norte, I.P., webmort@lidades_ARSN08_V1;última atualização a Dezembro de 2012 

 

Se analisarmos este indicador por sexos, quer no sexo masculino quer no sexo feminino, 

mantiveram-se as doenças cerebrovasculares, como a principal causa de morte, sendo que no ex-ACES 

Terras de Basto apresenta maior proporção (Figura 39 e 40). A diabetes mellitus apresentou-se como a 

2ª causa de morte no sexo feminino nos dois ex-ACES e o TM da Traqueia, Brônquios e Pulmão surgiu 

como a 2ª causa de morte no sexo masculino no ex-ACES Guimarães/Vizela. 

 

Figura 39. Mortalidade proporcional, causas de morte específicas, ex-ACES Guimarães/Vizela e ex-ACES Terras de Basto, 
todas as idades, sexo masculino, triénio 2008-2010 

 

Fonte: ARS Norte, I.P., webmort@lidades_ARSN08_V1;última atualização a Dezembro de 2012 
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Figura 40. Mortalidade proporcional, causas de morte específicas, ex-ACES Guimarães/Vizela e ex-ACES Terras de Basto, 

todas as idades, sexo feminino, triénio 2008-2010 

 

Fonte: ARS Norte, I.P., webmort@lidades_ARSN08_V1;última atualização a Dezembro de 2012 

 

Ainda neste âmbito, da análise efetuada da mortalidade proporcional por fases do ciclo da vida, 

ambos os sexos, no triénio 2008-2010, no ex-ACES Guimarães/Vizela, os tumores malignos, 

contribuíram com mais de metade das mortes na faixa etária dos 45-64 anos (52%) e um terço das 

mortes nas faixas etárias doa 25-44 anos (36%) e 65-74 anos (35%). Acima dos 75 anos o que contribuiu 

com o maior número de mortes foram as doenças do aparelho circulatório (36%). As causas externas de 

mortalidade contribuíram com um terço das mortes na faixa etária dos 5-24 anos (25%) (ANEXO 7).  

O ex-ACES Terras de Basto, na análise dos mesmos itens, revelou que os tumores malignos 

causaram mais de um terço das mortes nas faixas etárias dos 45-64 anos (40%) e 65-74 anos (32%). As 

causas externas de mortalidade ocasionaram cerca de um terço das mortes na etária dos 5-24 anos 

(34%) e na faixa etária dos 25-44 anos (33%). Acima dos 75 anos, as doenças do aparelho circulatório 

contribuíram com 41% do número de mortes (ANEXO 8). 
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do estômago, diabetes mellitus e doença pulmonar obstrutiva crónica (DPOC). No sexo masculino, as 

causas de morte que apresentaram valores superiores com significância, foram o tumor maligno do 

esófago e o tumor maligno do estômago. No sexo feminino, destacaram se a diabetes mellitus, o tumor 

maligno do estômago, a doença pulmonar obstrutiva crónica (DPOC) e os acidentes de transporte 

(ANEXO 9). 

O ex-ACES Terras de Basto apresentou valores superiores com significância nas seguintes causas: 

tumor maligno do esófago, tumor maligno do estômago, tumor maligno do pâncreas, doenças 

cerebrovasculares e doença crónica do fígado e cirrose. No sexo masculino as causas de morte que 

apresentaram valores superiores com significância foram o tumor maligno do esófago, o tumor maligno 

do estômago e a doença crónica do fígado e cirrose. No sexo feminino, destacaram se as doenças 

cerebrovasculares (ANEXO 10). 

Em relação à TMP pela idade, em ambos os sexos e em idade prematura (<75 anos), por todas as 

causas de morte, para ambos os sexos e também para o sexo masculino, no triénio 2008-2010, o ex-

ACES Guimarães/Vizela apresentou valores superiores com significância no tumor maligno do esófago 

e tumor maligno do estômago. No sexo feminino, destacaram-se o tumor maligno do estômago, a 

doença pulmonar obstrutiva crónica (DPOC) e os acidentes de transporte (ANEXO 11). 

O ex-ACES Terras de Basto, apresentou a TMP pela idade, em ambos os sexos e em idade 

prematura (<75 anos), por todas as causas de morte, para ambos os sexos, no triénio 2008-2010, 

valores superiores com significância no tumor maligno do estômago, doenças cerebrovasculares, 

tumor maligno do pâncreas e doença crónica do fígado e cirrose . No sexo masculino, as causas de 

morte que apresentaram valores superiores com significância, foram o tumor maligno do estômago, 

tumor maligno do pâncreas e a doença crónica do fígado e cirrose. No sexo feminino, destacaram se as 

doenças cerebrovasculares (ANEXO 12).  

No quadro seguinte encontra-se o resumo das taxas de mortalidade padronizada, todas as idades e 

em idades prematuras, por causas específicas, em ambos os sexos e no sexo masculino e sexo feminino, 

para o ex-ACES Guimarães/Vizela e ex-ACES Terras de Basto, no triénio 2008-2010 (Quadro 10). 
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Quadro 10. Taxas de mortalidade padronizada (/100.000hab), todas as idades e em idades prematuras, por causas 

específicas, ex-ACES Guimarães Vizela e ex-ACES Terras de Basto, triénio 2008-2010 

 

Fonte: ARS Norte, I.P., webmort@lidades_ARSN08_V1;última atualização a Dezembro de 2012 

 

 

Mortalidade evitável 

A mortalidade evitável é o conjunto de mortes teoricamente evitáveis através de intervenções de 

carater preventivo ou curativo e que permite inferir sobre a efetividade das intervenções dos serviços 

de saúde. A análise desta mortalidade permite estudar a efetividade das intervenções dos serviços de 

saúde. Pretende-se que este indicador seja um sistema de “alerta” para determinados problemas que 

podem passar despercebidos. Para o seu cálculo utiliza-se um conjunto de causas de morte “evitáveis”, 

Elevada com significância
Taxa de Mortalidades Padronizada, todas 

as idades

Taxa de Mortalidades Padronizada, idade 

prematura (<75 anos)

Ambos os sexos Tumor maligno do estômago (27,4) Tumor maligno do estômago (18,6)

Diabetes mellitus (26,7) Tumor maligno do esofago (6,0)

 DPOC (20,7)

Tumor maligno do esófago (7,1)

Sexo Masculino Tumor maligno do estômago (37,9) Tumor maligno do estômago (25,6)

Tumor maligno do esófago (13,3) Tumor maligno do esófago (11,4)

Sexo Feminino Diabetes mellitus (27,4) Tumor maligno do estômago (12,2)

Tumor maligno do estômago (18,7) Acidentes de transporte (5,3)

DPOC (16,5) DPOC (4,1)

Acidentes de transporte (6,3)

ex-ACES Terras de Basto

Ambos os sexos Doenças cerebrovasculares (105,8) Doenças cerebrovasculares (30,5)

Tumor maligno do estômago (30,1) Tumor maligno do estômago (19,0)

Doença crónica do fígado e cirrose (16,9) Doença crónica do fígado e cirrose (16,7)

Tumor maligno do pâncreas (11,0) Tumor maligno do pâncreas (8,7)

Tumor maligno do esófago (7,4)

Sexo Masculino Doenças cerebrovasculares (113,4) Tumor maligno do estômago (29,3)

Tumor maligno do estômago (44,6) Doença crónica do fígado e cirrose (27,8)

Doença crónica do fígado e cirrose (28,4) Tumor maligno do pâncreas (12,6)

Tumor maligno do pâncreas (15,2)

Tumor maligno do esófago (13,9)

Sexo Feminino Doenças cerebrovasculares (99,2) Doenças cerebrovasculares (24,7)

ex-ACES Guimarães /Vizela
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18 delas sensíveis aos cuidados de saúde e 5 sensíveis à promoção de saúde referenciadas por grupos 

etários e sexo (ANEXO 13).  

Da análise da mortalidade evitável no período 2001-2005 verificou-se que o “peso” das mortes 

evitáveis em relação à totalidade das mortes prematuras no ex-ACES Guimarães/Vizela foi de 39,8% 

(39,3% no sexo masculino e 40,7% no sexo feminino) e no ex-ACES Terras de Basto foi de 39,1% (39,3 no 

sexo masculino e 40,9% no sexo feminino). O ”peso” das mortes sensíveis aos cuidados médicos no ex-

ACES Guimarães/Vizela representou 14,6% de todas as mortes prematuras (10,4% no sexo masculino e 

23,1% no sexo feminino) e no ex-ACES Terras de Basto representou 13,2% de todas as mortes 

prematuras (8,8% no sexo masculino e 21,5% no sexo feminino). O ”peso” das mortes sensíveis à 

promoção da saúde no ex-ACES Guimarães/Vizela representou 25,2% de todas as mortes prematuras 

(28,9% no sexo masculino e 17,7% no sexo feminino) e no ex-ACES Terras de Basto representou 25,9% 

de todas as mortes prematuras (29,3% no sexo masculino e 19,4% no sexo feminino) (Quadro 11). 

 

Quadro 11. Mortalidade evitável, ex-ACES Guimarães/Vizela e ex-ACES Terras de Basto, triénio 2001-2005 

Fonte: ARS Norte, I.P., webmort@lidades_ARSN08_V1; mort@lidades.evita. 

 

Das mortes evitáveis sensíveis aos cuidados médicos no ex-ACES Guimarães/Vizela, as doenças 

hipertensivas e cerebrovasculares, representaram mais de metade do “peso” das mortes nos homens 

(55%), a mortalidade infantil (27%) e a tuberculose (10%) apresentando-se como a 2ª e 3ª causa de 

morte evitável respetivamente. No sexo feminino, os tumores malignos da mama (36%) e do colo e 

corpo do útero (9%), representam quase metade do “peso” das mortes evitáveis sensíveis aos cuidados 

médicos (Figuras 41 e 42). 

ex-ACES 

Guimarães

/Vizela

ex-ACES 

Terras de 

Basto

ex-ACES 

Guimarães

/Vizela

ex-ACES 

Terras de 

Basto

ex-ACES 

Guimarães

/Vizela

ex-ACES 

Terras de 

Basto

Óbitos (Nº)

Todas as causas 5861 3792 3077 1954 2784 1838

Todas as causas prematuras (0-64 anos) 1405 711 941 464 464 247

Mortes evitáveis 559 278 370 177 189 101

Sensíveis a cuidados médicos 205 94 98 41 107 53

Sensíveis à promoção da saúde 354 184 272 136 82 48

"Peso" em todas as causas (%)

Mortes evitáveis 9,5 7,3 12,0 9,1 6,8 5,5

Sensíveis a cuidados médicos 3,5 2,5 3,2 2,1 3,8 2,9

Sensíveis à promoção da saúde 6,0 4,9 8,8 7,0 2,9 2,6

"Peso" em todas as causas prematuras (0-64anos)(%)

Mortes evitáveis 39,8 39,1 39,3 38,1 40,7 40,9

Sensíveis a cuidados médicos 14,6 13,2 10,4 8,8 23,1 21,5

Sensíveis à promoção da saúde 25,2 25,9 28,9 29,3 17,7 19,4

Ambos os sexos Sexo Masculino Sexo Feminino

Mortalidade evitável
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39; 36%

30; 28%

19; 18%

10; 9%

6; 6%

3; 3%

Sexo Feminino

TM Mama 

D Hipertensivas e 
Cerebrovasculares

Mortalidade Infantil 

TM Colo e Corpo do Útero 

Restantes 

Tuberculose

15; 28%

15; 28%

8; 15%

4; 8%

11; 21%

Sexo Feminino

D Hipertensivas e 
Cerebrovasculares

TM Mama 

TM Colo e Corpo do Útero 

Mortalidade Infantil 

Restantes 

Figuras 41 e 42. Mortes evitáveis sensíveis aos cuidados médicos, sexo masculino e feminino, ex-ACES Guimarães/Vizela, 

2001-2005 

 

Fonte: ARS Norte, I.P., webmort@lidades_ARSN08_V1; mort@lidades.evita. 

 

 

Das mortes evitáveis sensíveis aos cuidados médicos no ex-ACES Terras de Basto, as doenças 

hipertensivas e cerebrovasculares, representaram a maioria do “peso” das mortes nos homens (64%) e a 

mortalidade infantil (22%) apresentou-se como a 2ª causa de morte evitável, tal como no ex-ACES 

Guimarães/Vizela. No sexo feminino, as doenças hipertensivas e cerebrovasculares e os tumores 

malignos da mama (28% em ambos) e corpo do útero (15%), representaram mais metade do “peso” das 

mortes evitáveis sensíveis aos cuidados médicos (Figuras 43 e 44). 

 

Figuras 43 e 44. Mortes evitáveis sensíveis aos cuidados médicos, sexo masculino e feminino, ex-ACES Terras de Basto, 2001-

2005 

 

 Fonte: ARS Norte, I.P., webmort@lidades_ARSN08_V1; mort@lidades.evita. 

  

54; 55%

26; 27%

10; 10%

8; 8%

Sexo Masculino

D Hipertensivas e 
Cerebrovasculares

Mortalidade Infantil 

Tuberculose

Restantes 

26; 64%

9; 22%

3; 7%

3; 7%

Sexo Masculino

Doenças Hipertensivas e 
Cerebrovasculares

Mortalidade Infantil 

Tuberculose

Restantes 
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27; 33%

22; 27%

18; 22%

15; 18%

Sexo Feminino

Acidentes de Veículos a Motor

Cirrose do Fígado

Doença Isquémica do Coração

Tumor Maligno da Traqueia, 
Brônquios e Pulmões

20; 42%

16; 33%

6; 13%

5; 10%

1; 2%

Sexo Feminino

Cirrose do Fígado

Acidentes de Veículos a Motor

Doença Isquémica do Coração

Tumor Maligno da Traqueia, 
Brônquios e Pulmões

Restantes

Relativamente às causas de morte evitáveis sensíveis à promoção de saúde no ex-ACES 

Guimarães/Vizela, verificou-se que os acidentes de veículos a motor representaram cerca de 1/3 do 

“peso” atribuído, em ambos os sexos. A 2ª causa de morte com maior “peso “na totalidade das mortes 

evitáveis foram os tumores malignos da traqueia, brônquios e pulmões, no sexo masculino (28%) e a 

cirrose do fígado no sexo feminino (27%) (Figuras 45 e 46). 

 

Figura 45 e 46. Mortes evitáveis sensíveis à promoção da saúde, sexo masculino e feminino, ex-ACES Guimarães/Vizela, 

2001-2005 

 

Fonte: ARS Norte, I.P., webmort@lidades_ARSN08_V1; mort@lidades.evita. 

 

Relativamente às causas de morte evitáveis sensíveis à promoção de saúde no ex-ACES Terras de 

Basto, verificou-se que no sexo masculino mais de 1/3 do “peso” é atribuído aos acidentes de veículos a 

motor (36%), sendo que 2ª causa de morte foi a cirrose do fígado (28%). No sexo feminino, as principais 

causas foram as mesmas mas em ordem inversa, cirrose do fígado (42%) e acidentes de veículos a motor 

(33%) (Figuras 47 e 48). 

 

Figuras 47e 48. Mortes evitáveis sensíveis à promoção da saúde, sexo masculino e feminino, ex-ACES Terras de Basto, 2001-

2005 

 

Fonte: ARS Norte, I.P., webmort@lidades_ARSN08_V1; mort@lidades.evita.  

88; 32%

76; 28%

57; 21%

50; 19%
1; 0%

Sexo Masculino

Acidentes de Veículos a 
Motor

Tumor Maligno da Traqueia, 
Brônquios e Pulmões

Doença Isquémica do 
Coração

Cirrose do Fígado

Restantes

49; 36%

38; 28%

28; 21%

21; 15%

Sexo Masculino
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Motor

Cirrose do Fígado

Tumor Maligno da 
Traqueia, Brônquios e 
Pulmões
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3.4. MORBILIDADE: DE QUE ADOECEMOS? 

O estudo das morbilidades pode ser efetuado, de uma forma indireta, através das taxas de 

internamento hospitalar, causas de internamento e outros dados de base hospitalar, que apesar de não 

ser totalmente abrangente, possibilita a vigilância/monitorização de determinadas doenças ou 

condições específicas. 

A informação sobre as morbilidades irá ser apresentada com dados referentes ao ex-ACES 

Guimarães/Vizela e ao ex-ACES Terras de Basto, disponibilizada na aplicação informática 

morbilid@des.hospitalar - Análise dos Internamentos Hospitalares, 2008, no portal da ARSNorte, I.P. 

A taxa de internamento bruta, pelos grandes grupos por todas as causas e em ambos os sexos, no 

ex-ACES Guimarães/Vizela, em 2008, foi de 7583,3/100.000, sendo ligeiramente superior nas mulheres 

(8588,2/100.000) em relação aos homens (6545,2/100.000) (ANEXO 14). Em relação ao ex-ACES Terras 

de Basto, este indicador apresentou valores de 7995,8/100.000, sendo também ligeiramente superior 

nas mulheres (8652,6/100.000) em relação aos homens (7301,9/100.000) (ANEXO 15) (Quadro 12). 

No sexo masculino, destacaram-se as doenças do aparelho circulatório, as doenças do aparelho 

respiratório e as doenças do aparelho digestivo, como os três primeiros grandes grupos de doenças que 

levaram ao internamento nos dois ex-ACES. No sexo feminino surgiram como as primeiras três causas 

de internamento, a gravidez parto e puerpério, as doenças do aparelho circulatório e as doenças do 

aparelho digestivo, para os dois ex-ACES.  

Em relação às causas de internamento específicas, em ambos os sexos e no sexo masculino, as três 

principais causas de internamento foram as mesmas nos dois ex-ACES, nomeadamente, a pneumonia, as 

doenças cerebrovasculares e a doença isquémica do coração. No sexo feminino as principais causas de 

internamento diferiram ligeiramente nos dois ex-ACES, sendo por ordem decrescente no ex-ACES 

Guimarães/Vizela as pneumonias, as doenças cerebrovasculares e os tumores malignos da mama e no 

ex-ACES Terras de Basto as doenças cerebrovasculares, as pneumonias e as fraturas do cólo do fémur 

(Quadro 12). 

No ex-ACES Guimarães/Vizela, todas as causas externas apresentaram uma taxa de internamento 

bruta de 828,5/100.000 no sexo masculino e de 699,8/100.000 no sexo feminino. No ex-ACES Terras de 

Basto, todas as causas externas apresentaram uma taxa de internamento bruta de 979,3/100.000 no 

sexo masculino e de 723,9/100.000 no sexo feminino. 
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Quadro 12. Causas de internamento, por grandes grupos, específicas, por sexo, ex-ACES Guimarães/Vizela e ex-ACES Terras 

de Basto, 2008 

 

Fonte: ARSNorte, I.P.,morbilid@des.hospitalar - Análise dos Internamentos Hospitalares na região Norte, 2008. 

 

Da análise da taxa de internamento bruta por grupo etário, por todas as causas, no ex-ACES 

Guimarães/Vizela, verificou-se que as faixas etárias com maiores valores foram as de menos de 1 ano 

(19874,7/100.000) e a partir de 75 anos (28650,7/100.000) (ANEXO 16) (Quadro 13).  

Nos grupos etários com menos de 1 ano e de 1 aos 4 anos, as principais causas de internamento, 

foram as doenças do aparelho respiratório. Nas faixas etárias compreendidas entre as idades de 5 a 24 

anos e de 25 a 44 anos, excluindo os internamentos por gravidez parto e puerpério, predominaram as 

doenças do aparelho digestivo. Nos grupos etários de 45 a 64, de 65 a74 e a partir dos 75 anos 

evidenciaram-se as doenças do aparelho circulatório.  

Em relação às causas de internamento específicas, a pneumonia foi predominante nas faixas etárias 

até aos 44 anos e a partir dos 75 anos. No grupo etário dos 45 a 64 anos, as taxas de internamento por 

doenças cerebrovasculares, doença isquémica do coração e tumor maligno da mama (feminina), 

GRANDES GRUPOS ESPECÍFICAS

ex-ACES GUIMARÃES/VIZELA

Ambos Sexos Doenças do aparelho circulatório (1051,3) Pneumonia (423,5)

Doenças do aparelho digestivo (908,5) Doenças cerebrovasculares (308,6)

Doenças do aparelho respiratório (885,0) Doença isquémica do coração (167,9)

Lesões e envenenamentos (615,5) DPOC (126,2)

Sexo Masculino Doenças do aparelho circulatório (1084,0) Pneumonia (439,2)

Doenças do aparelho respiratório (1007,9) Doenças cerebrovasculares (315,3)

Doenças do aparelho digestivo (979,6) Doença isquémica do coração (254,4)

Lesões e envenenamentos (692,6) DPOC (154,4)

Sexo Feminino Gravidez, parto e puerpério (2075,2) Pneumonia (408,3)

Doenças do aparelho circulatório (1019,7) Doenças cerebrovasculares (302,0)

Doenças do aparelho digestivo (839,8) T. maligno da mama (114,7)

Lesões e envenenamentos (540,9) Fractura do colo do fémur (100,0)

ex-ACES TERRAS DE BASTO

Ambos Sexos Doenças do aparelho digestivo (1197,4) Doenças cerebrovasculares (398,3)

Doenças do aparelho circulatório (1176,0) Pneumonia (383,2)

Doenças do aparelho respiratório (887,0) Doença isquémica do coração (159,6)

Lesões e envenenamentos (753,8) DPOC (128,2)

Sexo Masculino Doenças do aparelho digestivo (1346,2) Pneumonia (459,9)

Doenças do aparelho circulatório (1178,2) Doenças cerebrovasculares (418,6)

Doenças do aparelho respiratório (1007,7) Doença isquémica do coração (217,0)

Lesões e envenenamentos (878,5) Doença crónica do figado e cirrose (175,7)

Sexo Feminino Gravidez, parto e puerpério (1873,3) Doenças cerebrovasculares (379,1)

Doenças do aparelho circulatório (1173,9) Pneumonia (310,6)

Doenças do aparelho digestivo (1056,5) Fractura do colo do fémur (149,2)

Doenças do aparelho respiratório (772,8) DPOC (127,2)
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apresentaram valores muito semelhantes. No grupo etário dos 65 a 74 anos, as doenças 

cerebrovasculares foram as mais observadas como causa de internamento específica. Nas causas 

externas, os acidentes de transporte contribuíram com maiores taxas brutas de internamento nos 

grupos etários dos 45-64 anos e dos 5-24 anos. 

 

Quadro 13. Causas de internamento, por grandes grupos, específicas e causas externas, por grupo etário (fases de ciclo de 

vida), ex-ACES Guimarães/Vizela, 2008 

 

Fonte: ARSNorte, I.P.,morbilid@des.hospitalar - Análise dos Internamentos Hospitalares na região Norte, 2008.* TIB aplicada ao sexo feminino 

 

No ex-ACES Terras de Basto, analisando a taxa de internamento bruta por grupo etário, por todas 

as causas, constatou-se que as faixas etárias que atingiram valores mais elevados foram as de menos de 

1 ano (28224,6/100.000) e a partir de 75 anos (23896,5) (ANEXO 17) (Quadro 14). 

Nos grupos etários com menos de 1 ano e de 1 aos 4 anos, sobressaíram como grandes grupos de 

causas de internamento, as doenças do aparelho respiratório. Nas faixas etárias compreendidas entre as 

idades de 5 a 24 anos, de 25 a 44 anos (excluindo os internamentos por gravidez parto e puerpério) e de 

45-64 anos, predominaram as doenças do aparelho digestivo. No grupo etário a partir dos 75 anos 

evidenciaram-se as doenças do aparelho circulatório.  

CAUSAS DE 

INTERNAMENTO
GRANDES GRUPOS ESPECÍFICAS

<1 ANO Doenças do aparelho respiratório (5922,6) Pneumonia (626,4)

Doenças do aparelho geniturinário (2505,7) Diabetes Mellitus (170,8)

Doenças infecciosas e parasitárias (1765,4)

Doenças do aparelho respiratório (1745,5) Pneumonia (654,6)

Doenças infecciosas e parasitárias (818,2) DPOC (68,2)

Doenças do aparelho digestivo (818,2) Diabetes Mellitus (13,6)

Doenças cerebrovasculares (13,6)

Doença crónica do figado e cirrose (13,6)

5-24 ANOS Gravidez, parto e puerpério (1510,6) Acidentes de transporte (98,2)

Doenças do aparelho digestivo (470,2) Pneumonia (94,0)

Doenças do aparelho respiratório (418,0) Suicídios (37,6)

Diabetes Mellitus (27,2)

25-44 ANOS Gravidez, parto e puerpério (5211,0) Pneumonia (87,2)

Doenças do aparelho digestivo (498,8) Acidentes de transporte (80,7)

Lesões e envenenamentos (403,6) Suicídios (58,1)

Doenças cerebrovasculares (51,7)

45-64 ANOS Doenças do aparelho circulatório (1196,0) Doenças cerebrovasculares (264,3)

Doenças do aparelho digestivo (1102,9) Doença isquémica do coração (262,2)

Tumores malignos (875,4) T. maligno da mama (feminina) *(257,6)

65-74 ANOS Doenças do aparelho circulatório (3678,2) Doenças cerebrovasculares (1064,3)

Doenças do aparelho digestivo (2058,2) Pneumonia (860,9)

Tumores malignos (1886,1) Doença isquémica do coração (720,0)

>=75 ANOS Doenças do aparelho circulatório (7921,7) Pneumonia (4809,6)

Doenças do aparelho respiratório (6507,1) Doenças cerebrovasculares (3101,2)

Doenças do aparelho digestivo (3329,7) DPOC (1077,3)

1-4 ANOS
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Relativamente às causas de internamento específicas, a pneumonia foi predominante nas faixas 

etárias até aos 44 anos. Nos grupos etários a partir dos 45 e até 75 e mais anos, verificou-se que as 

doenças cerebrovasculares foram a causa de internamento específica com os valores mais elevados. Nas 

causas externas, os acidentes de transporte foram responsáveis pelas maiores taxas brutas de 

internamento nos grupos etários dos 65-74 anos e dos 5-24 anos.  

 

Quadro 14. Causas de internamento, por grandes grupos, específicas e causas externas por grupo etário (fases de ciclo de 

vida), ex-ACES Terras de Basto, 2008 

 

Fonte: ARSNorte, I.P.,morbilid@des.hospitalar - Análise dos Internamentos Hospitalares na região Norte, 2008.* TIB aplicada ao sexo feminino 

 

Comparando o ex-ACES Guimarães/Vizela com a região Norte, no ano de 2008, tendo em conta os 

grandes grupos de internamento, verificou-se que a taxa de internamento padronizada pela idade 

apresentou valores superiores com significância em ambos os sexos e também no sexo masculino e sexo 

feminino, nas doenças do aparelho circulatório e nas doenças do aparelho respiratório. Nas causas de 

internamento específicas, em ambos os sexos e também no sexo masculino e sexo feminino, 

apresentaram valores superiores com significância principalmente para a pneumonia, as doenças 

CAUSAS DE 

INTERNAMENTO
GRANDES GRUPOS ESPECÍFICAS

<1 ANO Doenças do aparelho respiratório (10470,4) Pneumonia (910,5)

Doenças infecciosas e parasitárias (4552,4)

Afecções  no período perinatal (2579,7)

1-4 ANOS Doenças do aparelho respiratório (1843,2) Pneumonia (614,4)

Doenças do aparelho digestivo (905,4) DPOC (129,3)

Doenças do aparelho geniturinário (582,1) Acidentes de transporte (128,3)

Doenças infecciosas e parasitárias (549,7) Diabetes Mellitus (32,3)

5-24 ANOS Gravidez, parto e puerpério *(1739,6) Acidentes de transporte (128,3)

Doenças do aparelho digestivo (468,9) Pneumonia (54,3)

Lesões e envenenamentos (370,2) Tuberculose (14,8)

25-44 ANOS Gravidez, parto e puerpério * (4712,4) Acidentes de transporte (99,4)

Doenças do aparelho digestivo (794,9) Pneumonia (71,5)

Lesões e envenenamentos (469,0) Doença crónica do figado e cirrose (51,7)

T. Maligno da Mama feminina (39,8)

45-64 ANOS Doenças do aparelho digestivo (1567,2) Doenças cerebrovasculares (265,7)

Doenças do aparelho circulatório (1209,3) Doença isquémica do coração (238,6)

Tumores malignos (938,2) Doença crónica do figado e cirrose (216,9)

Pneumonia (195,2)

65-74 ANOS Doenças do aparelho circulatório (4024,0) Doenças cerebrovasculares (1451,8)

Doenças do aparelho digestivo (2666,9) Pneumonia (789,0)

Tumores malignos (1672,7) Doença isquémica do coração (631,2)

Lesões e envenenamentos (1672,7) Doença crónica do figado e cirrose (536,5)

Doenças do aparelho respiratório (1609,6) DPOC(362,9)

>=75 ANOS Doenças do aparelho circulatório (6860,5) Doenças cerebrovasculares (2925,0)

Doenças do aparelho respiratório (5016,8) Pneumonia (2925,0)

Doenças do aparelho digestivo (2836,4) Fractura do colo do fémur (1028,2)

Lesões e envenenamentos (2676,8) DPOC(975,0)
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cerebrovasculares, a DPOC, a doença crónica do fígado e cirrose e o TM mama feminina. Quanto às 

causas externas a taxa de internamento padronizada pela idade é superior com significância para os 

acidentes de transporte e suicídio em ambos os sexos e sexo masculino (Quadro 15) (ANEXO 18). 

 

Quadro 15. Taxa de internamento padronizada, por grandes grupos, específicas e causas externas, pela idade, ex-ACES 

Guimarães/Vizela, 2008 

 

Fonte: ARSNorte, I.P.,morbilid@des.hospitalar - Análise dos Internamentos Hospitalares na região Norte, 2008 

 

Comparando o ex-ACES Terras de Basto com a região Norte, no ano de 2008, em relação aos 

grandes grupos de internamento, verificou-se que a taxa de internamento padronizada pela idade 

apresentou valores superiores com significância em ambos os sexos e também no sexo masculino e sexo 

TIP PELA IDADE GRANDES GRUPOS ESPECÍFICAS CAUSAS EXTERNAS

ELEVADA COM 

SIGNIFICÂNCIA

AMBOS SEXOS Doenças do aparelho circulatório (983,8) Pneumonia (412,8) Acidentes de transporte (83,0)

Doenças do aparelho respiratório (923,6) Doenças cerebrovasculares (284,3) Suicídios (42,3)

Tumores malignos (515,4) Doença pulmonar obstrutiva crónica (DPOC)(119,6)

Doenças do sistema nervoso (343,1) Doença crónica do figado e cirrose (66,2)

Neoplasias benignas ou desconhecidas (201,8) T. maligno do estômago (60,7)

Doenças do sangue e dos órgãos hemat.(124,4) T. maligno da traqueia, brônquios e pulmão (59,4)

Doenças do ouvido e da apófise mastóide (86,9) T. maligno do pâncreas (15,1)

SEXO MASCULINO Doenças do aparelho circulatório (1144,5) Pneumonia (494,8) Acidentes de transporte (136,3)

Doenças do aparelho respiratório (1144,5) Doenças cerebrovasculares (334,7) Suicídios (24,7)

Tumores malignos (591,4) Doença pulmonar obstrutiva crónica (DPOC) (167,3)

Doenças do sistema nervoso (294,9) Doença crónica do figado e cirrose (117,9)

Neoplasias benignas ou desconhecidas (135,8) T. maligno da traqueia, brônquios e pulmão (97,5)

Doenças do sangue e dos órgãos hemat. (122,7) T. maligno do estômago (81,1)

Doenças do ouvido e da apófise mastóide (99,2) T. maligno do pâncreas (23,2)

SEXO FEMININO Doenças do aparelho circulatório (844,1) Pneumonia (337,2) Suicídios (60,7)

Tumores malignos (451,2) Doenças cerebrovasculares (240,4)

Doenças do sistema nervoso (387,2) T. maligno da mama (108,3)

Doenças do sangue e dos órgãos hemat. (128,0) T. maligno do tecido linfático e órg. hematop. (44,6)

T. maligno do estômago (42,1)

T. maligno da traqueia, brônquios e pulmão (26,5)

ELEVADA SEM 

SIGNIFICÂNCIA

AMBOS SEXOS Doenças do aparelho digestivo (910,8) Doença isquémica do coração (161,3)

Lesões e envenenamentos (602,2) Diabetes Mellitus (66,3)

Doenças infecciosas e parasitárias (212,7) Fractura do colo do fémur (58,5)

Doenças endócrinas, nutric. e metabólicas (189,8) T. maligno do cólon (38,2)

Malformações congénitas (80,6) T. maligno do tecido linfático e órg. hematop. (37,0)

Doenças da pele e do tecido subcutâneo (75,9) T. maligno da bexiga (30,8)

T. maligno do recto e ânus (27,7)

SEXO MASCULINO Doenças do aparelho digestivo (1025,3) Doença isquémica do coração (267,7)

Lesões e envenenamentos (697,2) Diabetes Mellitus (68,6)

Doenças do sistema osteomuscular (343,2) T. maligno da bexiga (53,4)

Doenças infecciosas e parasitárias (258,4) T. maligno do cólon (45,0)

Doenças endócrinas, nutric. e metabólicas (122,5) T. maligno do recto e ânus (31,9)

Malformações congénitas (92,3) T. maligno do tecido linfático e órg. hematop.(28,3)

Doenças da pele e do tecido subcutâneo (84,4) VIH / sida (26,9)

SEXO FEMININO Gravidez, parto e puerpério (1865,2) Doença pulmonar obstrutiva crónica (DPOC) (79,5) Acidentes de transporte (29,9)

Doenças do aparelho digestivo (811,4) Fractura do colo do fémur (79,2)

Doenças do aparelho respiratório (720,8) Doença isquémica do coração (71,1)

Lesões e envenenamentos (492,5) Diabetes Mellitus (61,6)

Neoplasias benignas ou desconhecidas (268,9) T. maligno do cólon (32,2)

Doenças endócrinas, nutric. e metabólicas (249,8) T. maligno do recto e ânus (25,4)

Transtornos mentais e comportamentais (169,6) Doença crónica do figado e cirrose (22,4)
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feminino, nas doenças do aparelho digestivo e nas doenças do aparelho circulatório. Nas causas de 

internamento específicas, as pneumonias e as doenças cerebrovasculares apresentaram valores 

superiores com significância em ambos os sexos e no sexo masculino, sendo que no sexo feminino 

foram as doenças cerebrovasculares. (Quadro 16) (ANEXO 19). 

 

Quadro 16. Taxa de internamento padronizada, por grandes grupos, específicas e causas externas, pela idade, ex-ACES Terras 

de Basto, 2008 

 

Fonte: ARSNorte, I.P., morbilid@des.hospitalar - Análise dos Internamentos Hospitalares na região Norte, 2008. 

 

  

TIP PELA IDADE GRANDES GRUPOS ESPECÍFICAS CAUSAS EXTERNAS

ELEVADA COM 

SIGNIFICÂNCIA

AMBOS SEXOS Doenças do aparelho digestivo (1132,5) Pneumonia (310,4)

Doenças do aparelho circulatório (948,5) Doenças cerebrovasculares (297,3)

Lesões e envenenamentos (674,5) Doença crónica do figado e cirrose (114,7)

Tumores malignos (486,8) Fractura do colo do fémur (73,6)

Doenças do sistema nervoso (248,6) T. maligno do estômago (67,1)

Neoplasias benignas ou desconhecidas (217,1) Tuberculose (23,5)

Doenças da pele e do tecido subcutâneo (154,5) T. maligno do lábio, cavidade oral e faringe (22,3)

SEXO MASCULINO Doenças do aparelho digestivo (1354,1) Pneumonia (427,1)

Doenças do aparelho circulatório (1101,8) Doenças cerebrovasculares (377,2)

Lesões e envenenamentos (843,5) Doença crónica do figado e cirrose (181,2)

Tumores malignos (633,5) T. maligno do estômago (104,3)

Doenças do sistema nervoso (183,6) T. maligno do lábio, cavidade oral e faringe (42,4)

Doenças da pele e do tecido subcutâneo (171,7) T. maligno do esôfago (30,3)

Neoplasias benignas ou desconhecidas (127,0) T. maligno do pâncreas (25,2)

SEXO FEMININO Doenças do aparelho digestivo (944,8) Doenças cerebrovasculares (233,7)

Doenças do aparelho circulatório (827,7) Doença crónica do figado e cirrose (56,6)

Neoplasias benignas ou desconhecidas (301,2) Tuberculose (17,9)

Doenças do sistema nervoso (309,3)

Doenças da pele e do tecido subcutâneo (133,4)

 

ELEVADA SEM 

SIGNIFICÂNCIA

AMBOS SEXOS Doenças do aparelho respiratório (855,4) Doença isquémica do coração (139,8) Acidentes de transporte (84,8)

Doenças infecciosas e parasitárias (217,2) Doença pulmonar obstrutiva crónica (DPOC) (97,0) Suicídios (15,2)

Transtornos mentais e comportamentais (174,4) Diabetes Mellitus (59,6)

Malformações congénitas (92,2) T. maligno do cólon (35,5)

Afecções originadas no período perinatal (41,3) T. maligno da bexiga (33,9)

T. maligno da traqueia, brônquios e pulmão (33,1)

T. maligno do recto e ânus (31,7)

SEXO MASCULINO Doenças do aparelho respiratório (1051,9) Doença isquémica do coração (221,9) Acidentes de transporte (129,1)

Doenças do aparelho geniturinário (468,4) Doença pulmonar obstrutiva crónica (DPOC)(113,6) Suicídios (16,6)

Doenças infecciosas e parasitárias (271,4) Diabetes Mellitus (58,0)

Transtornos mentais e comportamentais (176,2) T. maligno da traqueia, brônquios e pulmão (57,7)

Doenças endócrinas, nutric. e metabólicas (131,0) Fractura do colo do fémur (51,9)

Malformações congénitas (86,5) T. maligno da bexiga (51,7)

Doenças do olho e anexos (76,2) T. maligno do cólon (42,3)

SEXO FEMININO Gravidez, parto e puerpério (1730,1) Pneumonia (224,1) Acidentes de transporte (41,3)

Doenças do aparelho respiratório (707,0) Fractura do colo do fémur (84,5) Suicídios (14,1)

Lesões e envenenamentos (508,9) Doença pulmonar obstrutiva crónica (DPOC)(84,2)

Tumores malignos (354,4) T. maligno da mama (67,8)

Transtornos mentais e comportamentais (171,5) Doença isquémica do coração (65,7)

Doenças infecciosas e parasitárias (164,0) Diabetes Mellitus (60,6)

Malformações congénitas (97,8) T. maligno do estômago(35,1)
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Tuberculose 

Em relação à Tuberculose são consideradas regiões de alta incidência as que apresentam valores 

anuais de novos casos superiores ou iguais a 50/100.000 habitantes. A região Norte tem vindo a afastar-

se do critério de região com alta incidência, situando-se atualmente na zona intermédia, com valores de 

27,2/100.000 habitantes em 2012, mas apresentando valores superiores aos do Continente. No ACES 

registou-se uma tendência decrescente da taxa de incidência desde 2001 (35,6/100000 habitantes) até 

2012 (15,6 /100000 habitantes). Comparativamente com a região Norte e Continente, para o mesmo 

período, o ACES tem apresentado continuamente, valores inferiores, com exceção do ano de 2002 

(Figura 49).  

 

Figura 49. Evolução da taxa de incidência (/100000 habitantes) de tuberculose, no ACES, na ARS Norte e no Continente, 2000-

2012 

 

Fonte: Perfil Local de Saúde 2014, ACES Alto Ave – ARS Norte I.P. 

 

Na análise da taxa de incidência média anual, 2008-2012, o ACES apresentou valores inferiores 

quando comparado com os outros ACES/ULS da ARS Norte (Figura 50). 

 

Figura 50. Distribuição espacial da taxa de incidência média anual de tuberculose (/100000 habitantes) na ARS Norte por 

ACES/ULS, 2008-2012 

 

Fonte: Perfil Local de Saúde 2014, ACES Alto Ave – ARS Norte I.P. 

Legenda 
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No ACES do Alto Ave, em 2013, das 37 notificações de tuberculose, todas de tuberculose 

respiratória, resultaram 32 casos confirmados de doença. Do total de casos de tuberculose, 25 

ocorreram em indivíduos do sexo masculino (78,1%) e 7 no sexo feminino (21,9%). Em 2013 a 

tuberculose atingiu maioritariamente o grupo etário com idades compreendidas entre os 35-44 anos 

(Figura 51). 

 

Figura 51. Casos de Tuberculose (Nº) notificados, no ACES, por grupo etário e sexo, 2013  

 

Fonte: USP, ACES do Alto Ave 

 

Quanto à distribuição geográfica verificou-se que embora esta se tenha encontrado presente em 

todos os concelhos, metade dos casos (16), ocorreram no concelho de Guimarães (Figura 52). 

 

Figura 52. Proporção de casos de Tuberculose em 2013, nos concelhos do ACES do Alto Ave 

 

Fonte: USP,ACES do Alto Ave 
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Infeção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (VIH) /Síndrome de Imunodeficiência Adquirida 

(SIDA) 

A infeção pelo vírus da imunodeficiência humana (VIH) é um fator de risco conhecido para 

tuberculose. Preconiza-se que todo o doente com tuberculose seja testado para o VIH. 

A evolução da taxa de incidência de infeção VIH, no ACES, desde o ano 2000 a 2012, registou 

valores inferiores aos da ARS Norte e Continente (Figura 53). A taxa de incidência de SIDA apresentou o 

valor mais elevado deste período em 2005 (7,6/100.000) tendo desde então vindo a decrescer e 

manteve valores inferiores aos da ARS Norte e Continente até 2012 (Figura 54). 

 

Figura 53. Evolução da taxa de incidência (/100000 habitantes) da Infeção VIH (CRS+PA+SIDA), 2000-2012 

 

Fonte: Perfil Local de Saúde 2014, ACES Alto Ave – ARS Norte I.P. 

 

Figura 54. Evolução da taxa de incidência (/100000 habitantes) de SIDA, 2000-2012 

 

Fonte: Perfil Local de Saúde 2014, ACES Alto Ave – ARS Norte I.P. 
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Doenças de Declaração Obrigatória  

A distribuição das doenças de declaração obrigatória (DDO), notificadas entre 2008 e 2013, está 

representada no quadro 17. Nesse período, verificaram-se no ACES do Alto Ave, 454 notificações, das 

quais 45,8 % corresponderam a Tuberculose respiratória (208 notificações).  

 

Quadro 17. Distribuição das doenças de declaração obrigatória (Nº), notificadas ao ACES do Alto Ave, 2008 a 2013 

DDO  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Doença dos Legionários 6 7 15 5 32 5 

Outras Salmoneloses 7 12 10 14 6 5 

Tuberculose respiratória 33 25 22 53 38 37 

Brucelose 0 0 7 1 2 2 

Tosse convulsa 0 4 0 0 6 3 

Meningite meningocócica 1 3 3 1 0 2 

Infeções gonocócicas 0 1 1 0 0 1 

Hepatite C* (registo a partir de 
2012) - - - - 3 11 

Malária 0 0 3 0 0 1 

Parotidite epidémica 7 7 4 3 4 2 

Febre escaro nodular 1 0 1 0 1 0 

Febres tifoide e paratifoide 1 0 0 0 0 0 

Hepatite B 1 1 0 1 0 0 

Rubéola 1 1 0 0 0 0 

Infeções meningocócica 1 0 0 1 0 0 

Infeção haemophilus 0 1 0 0 0 0 

Sífilis precoce 0 5 1 2 4 0 

Leptospirose 0 1 1 1 2 0 

Tuberculose miliar 0 1 0 2 2 0 

Doença de Lyme 1 0 1 0 1 0 

Botulismo 0 2 0 0 0 0 

Total ano 60 71 69 84 101 69 
 

Fonte: USP, ACES do Alto Ave 

 

No ano de 2013, no ACES do Alto Ave, foram notificadas 10 tipos de patologias das 45 existentes na 

lista das doenças de declaração obrigatória, estando a sua distribuição pelos concelhos da área da 

abrangência do ACES representada no quadro 18, continuando a tuberculose respiratória a ser a doença 

com mais peso (53,6%) do total de notificações. 
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Quadro 18. Distribuição das DDO (Nº), por concelhos e ACES do Alto Ave, ano 2013 

DDO Guimarães Vizela Fafe 
Cabeceiras 
de Basto 

Mondim 
de Basto 

ACES 

Outras 
Salmoneloses 

3 
 

2 
  

5 

Tuberculose 
respiratória 

20 1 11 3 2 37 

Brucelose 1 
  

1 
 

2 

Tosse 
convulsa 

2 
 

1 
  

3 

Meningite 
meningocócica 

2 
    

2 

Doença dos 
Legionários 

4 1 
   

5 

Infeções 
gonocócicas 

1 
    

1 

Malária 1 
    

1 

Hepatite C 7 1 2 1 
 

11 

Parotidite 
Epidémica  

1 1 
  

2 

 

Fonte: USP, ACES do Alto Ave 

 

Ao analisar a distribuição por sexos, observou-se um predomino do sexo masculino (53 casos- 

76,8%) em relação ao sexo feminino (16 casos- 23,2%). 

 

 

Doenças Evitáveis pela Vacinação 

As taxas de cobertura vacinal das coortes dos indivíduos inscritos no ACES do Alto Ave com 1, 2, 7 e 

14 anos relativas aos anos de 2011, 2012 e 2013, apresentaram valores elevados (acima dos 97%), 

significando que a imunidade de grupo foi assegurada (Quadros 19,20,21 e 22) 

 

Quadro 19. Cobertura vacinal (%) dos indivíduos inscritos no ACES do Alto Ave com 1 ano de idade, 2011 a 2013. 

Vacina 2011 2012 2013 

VHB 99,7 99,2 98,5 

DTPa 99,6 99,3 99,1 

Hib 99,6 99,4 99,3 

VIP 99,6 99,4 99,1 

MenC 99,6 98,7 97,1 

Fonte: USP, ACES do Alto Ave 

 



 

Plano Local Saúde 2014 - 2016 | ACES do Alto Ave                             58 

 

Quadro 20. Cobertura vacinal (%) dos indivíduos inscritos no ACES do Alto Ave com 2 anos de idade, 2011 a 2013. 

Vacina 2011 2012 2013 

BCG 99,8 99,8 99,3 

VHB 99,6 99,8 99,3 

DTPa 99,4 99,3 98,9 

Hib 99,6 99,3 98,9 

MenC 99,5 99,8 99,5 

Fonte: USP, ACES do Alto Ave 

 

Quadro 21. Cobertura vacinal (%) dos indivíduos inscritos no ACES do Alto Ave com 7 anos de idade, 2011 a 2013. 

Vacina 2011 2012 2013 

BCG 99,6 99,7 99,5 

VHB 99,6 99,8 99,4 

DTPa 99,6 99,1 98,8 

VIP 99,7 99,2 98,9 

VASPR 99,7 99,2 98,9 

MenC 99,5 99,8 99,4 

Fonte: USP, ACES do Alto Ave 

 

Quadro 22. Cobertura vacinal (%) dos indivíduos inscritos no ACES do Alto Ave com 14 anos de idade, 2011 a 2013 

Vacina 2011 2012 2013 

BCG 99,4 98,7 99,6 

VHB 98,4 98,0 99,5 

VASPR 99,2 99,2 99,4 

VIP 99,4 99,5 99,3 

MenC 98,8 99,1 99,4 

Td 98,2 98,5 98,5 

Fonte: USP, ACES do Alto Ave 

 

Relativamente à vacina antitetânica (Td), a coorte em estudo selecionada tem sido a dos indivíduos 

que completam 65 anos em cada ano civil. No ACES Alto Ave, a cobertura vacinal nesta coorte tem vindo 

a aumentar, tendo registado coberturas vacinais de 87,7% em 2011, 89,8% em 2012 e 93,2% em 2013, 

valores inferiores a meta preconizada pela DGS (100%). 
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3.5. IDENTIFICAÇÃO E PRIORIZAÇÃO DOS PROBLEMAS 

Os problemas de saúde do ACES do Alto Ave foram definidos tendo em conta os seguintes 

indicadores: 

 Taxa bruta de mortalidade elevada;  

 Taxa bruta de mortalidade em idade prematura elevada;  

 Taxa de mortalidade padronizada pela idade elevada, com significância, comparativamente 

com a região Norte;  

 Principais causas de morte evitáveis sensíveis a cuidados médicos e à promoção de saúde;  

 Taxas de internamento bruta elevadas; 

 Taxas de internamento padronizadas com significância, comparativamente com a região 

Norte. 

 

Foram assim identificados os seguintes problemas: 

 Acidentes de transporte  

 Diabetes Mellitus 

 Doenças cerebrovasculares 

 Doença crónica do fígado e cirrose 

 Doença isquémica do coração  

 DPOC 

 Pneumonia 

 Tuberculose 

 Tumor maligno da bexiga 

 Tumor maligno da mama feminina 

 Tumor maligno da traqueia, brônquios e pulmão 

 Tumor maligno do cólo e corpo do útero 

 Tumor maligno do cólon e reto 

 Tumor maligno do estômago 

 Tumor maligno do esófago 

 Tumor maligno do lábio, cavidade oral e faringe 

 Tumor maligno do pâncreas 

 Tumor maligno do tecido linfático e órgãos hematopoiéticos 

 

Perante os numerosos problemas identificados, havia a necessidade de definir os mais prioritários. 

Assim os profissionais da USP através dos critérios major de priorização (magnitude, transcendência 

social, transcendência económica e vulnerabilidade) definiram os seis problemas prioritários abaixo 

elencados, através do preenchimento de um formulário on-line onde constavam os problemas 

identificados. 

Após a aplicação da grelha de priorização e verificada a valorização atribuída aos problemas, obteve-

se a seguinte ordem:  

1º Doenças Cerebrovasculares 



 

Plano Local Saúde 2014 - 2016 | ACES do Alto Ave                             60 

 

2º Tumor Maligno do Estômago  

3º Diabetes Mellitus 

4º DPOC  

5º Acidentes de transporte 

6º Pneumonia 

 

No quadro seguinte (Quadro 23) apresentam-se os problemas de saúde priorizados com a respetiva 

justificação. 

 

Quadro 23. Problemas de saúde priorizados no ACES do Alto Ave 

PROBLEMA  

DE SAÚDE 
JUSTIFICAÇÃO 

DOENÇAS 
CEREBROVASCULARES 

 As doenças cerebrovasculares, no triénio 2008-2010, nos dois ex-ACES, 
ocupam o 1º lugar na TBM, em todas as idades, em ambos os sexos, bem 
como no sexo masculino e no feminino; em idade prematura, ocupam o 1º 
lugar em ambos os sexos, bem como no sexo masculino e feminino no ex-
ACES Terras de Basto e ainda em ambos os sexos e no sexo feminino para o 
ex-ACES Guimarães/Vizela. 
 

 Apresentam ainda no mesmo período uma TMP elevada com significância por 
todas as idades e idade prematura, em ambos os sexos, no sexo masculino e 
no feminino, no ex-ACES Terras de Basto.  
 

 Estas doenças, classificadas como uma causa evitável de morte sensível aos 
cuidados médicos, têm no quinquénio 2000-2005 um peso relativo de 64% no 
sexo masculino e 28% no sexo feminino no ex-ACES Terras de Basto e de 55% 
no sexo masculino e 28 % no sexo feminino no ex-ACES Guimarães/Vizela.  
 

 Da lista das causas de internamento no ex-ACES Terras de Basto, em 2008, as 
doenças cerebrovasculares representam a 1ª causa de internamento em 
ambos os sexos e no sexo masculino, bem como nos grupos etários 45-64 
anos e 65-74 anos e dos 75 e mais anos. No ex-ACES Guimarães/Vizela 
representam a 2ª causa de internamento em ambos os sexos, bem como no 
sexo masculino e feminino e a 1ª causa de internamento nos grupos etários 
45-64 anos e 65-74 anos.  

TUMOR MALIGNO DO 
ESTÔMAGO 

 A TBM, por tumor do estômago, no triénio 2008-2010, no ex-ACES Terras de 
Basto, em todas as idades e em idade prematura, ocupa o 2º lugar em ambos 
os sexos; no ex-ACES Guimarães/Vizela, em todas as idades e em idade 
prematura, ocupa o 3º lugar em ambos os sexos. 
 

 Esta doença apresentou em todas as idades e em idade prematura uma TMP, 
elevada com significância, comparada com a região Norte, em ambos os sexos 
bem como no sexo masculino e no feminino para o conjunto dos dois ex-
ACES. 
 

 Da lista das causas de internamento em 2008, o tumor do estômago 
representa a 8ª causa de internamento em ambos os sexos nos dois ex-ACES; 
representa ainda a 6ª causa de internamento, nos grupos etários 45-64 anos e 
65-74 anos para os dois ex-ACES. 



 

Plano Local Saúde 2014 - 2016 | ACES do Alto Ave                             61 

 

PROBLEMA  

DE SAÚDE 
JUSTIFICAÇÃO 

DIABETES  A TBM para todas as idades na diabetes, no triénio 2008-2010, no ex-ACES 
Guimarães/Vizela, representa a 2ª causa de morte em ambos os sexos e no 
sexo feminino enquanto no ex-ACES Terras de Basto, representa a 2ª causa de 
morte no sexo feminino. 
 

 No triénio 2008-2010, no ex-ACES Guimarães/Vizela a TMP pela idade, em 
todas as idades, em ambos os sexos e no sexo feminino, é superior e com 
significância em relação à região Norte.  
 

 Da lista das causas de internamento em 2008, representa a 6ª causa em 
ambos os sexos no ex-ACES Guimarães/Vizela. 

DPOC  A TBM, por DPOC, no triénio 2008-2010, no ex-ACES Terras de Basto, em 
todas as idades, representa a 7ª causa de morte em ambos os sexos e a 6ª 
causa de morte no sexo masculino bem como no feminino, enquanto no ex-
ACES Guimarães/Vizela representa a 8ª causa de morte em ambos os sexos e 
a 6ª causa de morte no sexo masculino e a 4ª no sexo feminino. 
 

 No mesmo período apresenta uma TMP, no ex-ACES Guimarães/Vizela, em 
todas idades, elevada com significância, em ambos os sexos e no sexo 
feminino e ainda nas idades prematuras no sexo feminino. 
 

 Da lista das causas de internamento em 2008, no ex- ACES Guimarães/Vizela a 
DPOC representa a 4ª causa de internamento em ambos os sexos e no sexo 
masculino e a 5ª causa no sexo feminino; no ex-ACES Terras de Basto 
representa a 4ª causa de morte para ambos os sexos e para o sexo feminino e 
a 6ª causa para o sexo masculino. 

 

ACIDENTES DE 
TRANSPORTE 

 A TBM para os acidentes de transporte, no triénio 2008-2010, no ex-ACES 
Guimarães/Vizela, representam a 7ª causa de morte em idade prematura em 
ambos os sexos e no sexo feminino e a 9ª no sexo masculino.  
 

 Quando se compara com a região Norte a TMP no ex-ACES Guimarães/Vizela, 
em todas as idades e em idade prematura apresenta-se elevada e com 
significância no sexo feminino. 
 

 No quinquénio 2001-2005, no ex-ACES Guimarães/Vizela esta doença é a 1ª 
causa de morte evitável sensível à promoção da saúde com um peso relativo, 
de 32% e 33% no sexo masculino e feminino respetivamente; representa 
ainda no ex-ACES Terras de Basto, a 1ª causa de morte evitável sensível à 
promoção da saúde no sexo masculino com um peso relativo de 36% e a 2ª 
causa de morte sensível à promoção da saúde com um peso relativo no sexo 
feminino de 33%.  
 

 Da lista das causas de internamento nos dois ex-ACES, em 2008, os acidentes 
de transporte representam a 1ª causa de internamento nos grupos etários de 
5-24 e 25-44 anos; no ex-ACES Guimarães/Vizela representam a 3ª causa de 
internamento, no grupo etário de 1-4 anos; representam ainda a 5ª causa de 
internamento em ambos os sexos e no sexo masculino, no ex-ACES 
Guimarães/Vizela. 
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PROBLEMA  

DE SAÚDE 
JUSTIFICAÇÃO 

PNEUMONIA  No triénio 2008-2010, no ex-ACES Terras de Basto, a Pneumonia, em todas as 
idades ocupa o 4º lugar em ambos os sexos, o 5º lugar no sexo masculino e o 
3º lugar no sexo feminino; no ex-ACES Guimarães/Vizela, a Pneumonia, em 
todas as idades ocupa o 7º lugar em ambos os sexos, o 8º lugar no sexo 
masculino e o 3º lugar no sexo feminino. 
 

 Da lista das causas de internamento em 2008, a Pneumonia representa no ex-
ACES Guimarães/Vizela a 1ª causa de internamento em ambos os sexos, bem 
como no sexo masculino e feminino; representa ainda no ex-ACES Terras de 
Basto a 2ª causa de internamento em ambos os sexos e sexo feminino e a 1ª 
causa de internamento no sexo masculino.  
 

 Ainda da lista das causas de internamento, no ex-ACES Guimarães/Vizela, nos 
grupos etários de menos de 1 ano, 1 a 4 anos, 5 a 24 anos,25 a 44 anos e 75 e 
mais anos é a 1ª causa de internamento passando para a 2ª causa no grupo 
etário dos 65 a 74 anos e a 4ª causa de internamento no grupo etário dos 45-
64 anos. No ex-ACES Terras de Basto, nos grupos etários de menos de 1 ano, 1 
a 4 anos e 75 e mais anos é a 1ª causa de internamento sendo a 2ª causa no 
grupo etário dos 5 a 24 anos, 25 a 44 anos e 65 a 74 anos e a 4ª causa de 
internamento no grupo etário dos 45-64 anos. 
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3.6. DETERMINANTES DA SAÚDE: QUE ESCOLHAS FAZEMOS? 

A ocorrência de doença ou morte, prematura ou evitável, pode ser alterada por fatores 

denominados de determinantes. Os determinantes podem aumentar a probabilidade de doença ou 

morte – fatores de risco; ou proteger a saúde – fatores de proteção ou preventivos. 

Os determinantes para os problemas identificados no ACES do Alto Ave encontram-se 

discriminados no quadro seguinte (Quadro 24). 

 

Quadro 24. Fatores de risco e protetores dos problemas identificados 

PROBLEMA DE SAÚDE FATORES DE RISCO FATORES PROTETORES 

DOENÇAS 
CEREBROVASCULARES 

 Diabetes mellitus 

 Dislipidemia 

 Envelhecimento 

 HTA  

 Obesidade 

 Sedentarismo 

 Stress  

 Tabagismo 

 Alimentação equilibrada 

 Exercício Físico 

 Literacia em saúde 

 Vigilância médica 
 

TUMOR MALIGNO DO 
ESTÔMAGO 

 Alimentação 

 Carga genética 

 Idade 

 Infeção por Helicobacter pylori 

 Sexo Masculino 

 Alimentação equilibrada 

 Exercício Físico 
 

DIABETES  Desequilíbrios alimentares 

 Diabetes gestacional prévia 

 Dislipidemia 

 Antecedentes familiares 

 Idade 

 Intolerância à glicose 

 Obesidade/Excesso de peso 

 Sedentarismo  

 Alimentação equilibrada 

 Exercício Físico 

 Literacia em saúde 

 Vigilância médica 

DPOC  Tabagismo 

 Poluição ambiental 

 Défices enzimáticos 

 Carga genética  

 Cessação tabágica 

 Controlo de poluição ambiental 

 Exercício Físico 

 Vigilância médica 

ACIDENTES DE 
TRANSPORTE 

 Condução sob o efeito de drogas 
lícitas e ilícitas 

 Incumprimento das regras de trânsito 

 Manutenção inadequada das vias de 
trânsito. 

 Literacia rodoviária  

 Prevenção rodoviária 

 Cessação alcoólica 

PNEUMONIA  Poluição ambiental  

 Tabagismo 

 DPOC 

 Controlo de poluentes ambientais 

 Cessação tabágica 

 Literacia em saúde 
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3.7. DEFINIÇÃO DE NECESSIDADES  

A necessidade de saúde mede-se estimando o desvio entre o real e o desejado e exige a 

identificação dos fatores determinantes. 

Para os 6 primeiros problemas definidos como prioritários no ACES do Alto Ave, elencaram-se as 

necessidades técnicas apresentadas tendo por base os determinantes acima mencionados. 

A USP submeteu à consideração do Diretor Executivo, Presidente do Conselho Clinico, 

Coordenadores das Unidades Funcionais e profissionais da USP, a lista das necessidades técnicas de 

saúde identificadas, auscultando-os quanto a outras necessidades (Quadro 25).  

 

Quadro 25. Necessidades técnicas de saúde definidas 

PROBLEMA DE SAÚDE NECESSIDADES TÉCNICAS DE SAÚDE 

DOENÇAS CEREBROVASCULARES  Menor mortalidade por Doenças Cerebrovasculares 

TUMOS MALIGNO DO ESTÔMAGO  Menor mortalidade por Tumor Maligno do Estômago 

DIABETES  Menor mortalidade por Diabetes 

DPOC  Menor mortalidade por DPOC 

ACIDENTES DE TRANSPORTE  Menor mortalidade por Acidente de Transporte 

PNEUMONIA  Menor incidência (novos casos) de Pneumonia 

 

Os constrangimentos existentes não permitiram, neste momento a diversificação do grupo, 

nomeadamente a presença de “stakeholders” (parceiros estratégicos) da comunidade, uma vez que 

neste momento ainda não existe o Conselho da Comunidade no ACES do Alto Ave. 

 

 

3.8. RECURSOS DA COMUNIDADE 

Para a concretização das necessidades será necessário definir objetivos e respetivas metas. Para 

isso é preciso saber quais os recursos de que a comunidade dispõe, para a promoção da saúde e 

prevenção da doença através do diagnóstico precoce, tratamento e reabilitação/reinserção. 

Os recursos da comunidade podem ser provenientes de serviços de saúde públicos e privados 

(ACES, Hospitais, Clínicas e consultórios) bem como de outras instituições da comunidade (Autarquias, 

Santa Casa da Misericórdia, Agrupamentos de Escolas, IPSS, Associações de Bombeiros, Cruz Vermelha 

Portuguesa, Forças de Autoridade, Empresas, Associações/Organizações, etc.). 

Perante as necessidades técnicas identificadas elencaram-se os recursos existentes (Quadro 26). 
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Quadro 26. Recursos existentes para as necessidades técnicas de saúde definidas 

PROBLEMA DE SAÚDE RECURSOS QUEM DISPONIBILIZA 

DOENÇAS 
CEREBROVASCULARES 

 Prevenção primordial (Programa 
Nacional para as Doenças Cérebro-
Cardiovasculares; Orientações 
Técnicas) 

 Prevenção primária (controlo de 
fatores de risco) 

 Prevenção secundária (Diagnóstico 
precoce e tratamento) 

 Prevenção terciária (Reabilitação) 
 

 DGS 

 ACES 

 Hospital 

TUMOR MALIGNO DO 
ESTOMAGO 

 Prevenção primária (controlo de 
fatores de risco) 

 Prevenção secundária (Diagnóstico 
precoce e tratamento) 

 Prevenção terciária (Reabilitação) 
 

 ACES 

 Hospital 

 DGS  
 

DIABETES  Prevenção primordial (Programa 
Nacional de Controlo da Diabetes; 
Orientações Técnicas) 

 Prevenção primária (controlo de 
fatores de risco e Programa de 
Alimentação Saudável em Saúde 
Escolar - PASSE) 

 Prevenção secundária (Diagnóstico 
precoce e tratamento) 

 Prevenção terciária (Reabilitação) 
 

 DGS 

 ACES 

 Hospital 
 

DPOC  Prevenção primordial (Programa 
Nacional de Prevenção da Doença 
Pulmonar Obstrutiva Crónica; 
Orientações Técnicas) 

 Diagnóstico precoce 

 Tratamento 

 Reabilitação 

 Consulta de cessação tabágica 
 

 DGS 

 ACES 

 Hospital 
 

ACIDENTES DE 
TRANSPORTE 

 Prevenção primordial (Programa 
Nacional de Prevenção de 
Acidentes) 

 Prevenção primária  

 Tratamento 

 Reabilitação 

 Legislação 
 

 DGS 

 ACES 

 Associação de Alcoólicos Anónimos 

 Hospital 

 Prevenção Rodoviária 

 Forças policiais 
 

PNEUMONIA  Tratamento 

 Reabilitação 

 Consulta de cessação tabágica 

 Controlo de fontes de poluição 
ambiental 

 ACES 

 Hospital 

 USP 

 Ministério do ambiente 

 Saúde e Segurança no Trabalho 
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4. ESTRATÉGIAS 

As estratégias de Saúde são formas de atuação que permitem alcançar os objetivos fixados e 

modificar a tendência natural de uma doença ou problema de saúde. As propostas de estratégias devem 

partir dos serviços de saúde mas a sua execução não é exclusiva deste setor. Podem ser classificadas 

num dos quatro níveis de prevenção – primordial, primária, secundária e terciária.  

O controlo dos fatores de risco cardiovasculares – hipertensão, diabetes e dislipidemia - constitui a 

principal estratégia para a redução das doenças cerebrovasculares (Quadro 27).  

 

Quadro 27. Estratégia de prevenção para as Doenças Cerebrovasculares 

PREVENÇÃO PRIMÁRIA PREVENÇÃO SECUNDÁRIA PREVENÇÃO TERCIÁRIA 

Estilo de vida saudável Diagnóstico e controlo de hipertensão Reabilitação 

Educação da população Diagnóstico e controlo da diabetes   

Formação dos profissionais Diagnóstico e controlo da dislipidemia 
 

  
Diagnóstico e controlo do excesso de 
peso/obesidade   

 
Consulta de cessação tabágica 

 
  Tratamento precoce   

 

 

A dieta equilibrada e diversificada e o tratamento da infeção por Helicobacter pylori são as principais 

estratégias para a diminuição do risco de desenvolver tumor maligno do estômago (Quadro 28). 

 

Quadro 28. Estratégia de prevenção para o TM do Estômago 

PREVENÇÃO PRIMÁRIA PREVENÇÃO SECUNDÁRIA PREVENÇÃO TERCIÁRIA 

Estilo de vida saudável Diagnóstico e tratamento precoce Reabilitação 

Educação da população Vigilância da população em risco   

  
Diagnóstico e tratamento da infeção por 
Helicobacter pylori   

 

O estilo de vida saudável é a principal estratégia para a diminuição do risco de desenvolver a diabetes 

(Quadro 29). 
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Quadro 29. Estratégia de prevenção para a Diabetes 

PREVENÇÃO PRIMÁRIA PREVENÇÃO SECUNDÁRIA PREVENÇÃO TERCIÁRIA 

Estilo de vida saudável Diagnóstico e tratamento precoce Reabilitação 

Educação da população Rastreio da retinopatia diabética Reinserção social 

Formação dos profissionais     

 

 

Para a doença pulmonar obstrutiva crónica, as estratégias a destacar são a diminuição da exposição ao 

fumo ambiental e o tratamento precoce (Quadro 30). 

 

Quadro 30. Estratégia de prevenção para a DPOC 

PREVENÇÃO PRIMÁRIA PREVENÇÃO SECUNDÁRIA PREVENÇÃO TERCIÁRIA 

Não fumar Diagnóstico e tratamento precoce Reabilitação 

Espaços livres de tabaco Consulta de cessação tabágica   

Controlo de poluentes 
ambientais/utilização de EPI´s 

  
Formação de profissionais     

Educação da população 
  

Aumento da fiscalização dos 
serviços de segurança no 
trabalho      

 

 

A educação da população é a principal estratégia de prevenção para os acidentes de transporte (Quadro 

31). 

 

Quadro 31. Estratégia de prevenção para os Acidentes de Transporte 

PREVENÇÃO PRIMÁRIA PREVENÇÃO SECUNDÁRIA PREVENÇÃO TERCIÁRIA 

Educação da população Consulta de cessação alcoólica 
Parcerias com Centros de 
Reabilitação da região Norte 

Estabelecimento de parcerias 
com Entidades da comunidade 

Identificação e correção dos pontos 
negros da rede viária   
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Para a pneumonia as estratégias a destacar são a educação da população e a consulta e cessação 

tabágica (Quadro 32). 

 

Quadro 32. Estratégia de prevenção para a Pneumonia 

PREVENÇÃO PRIMÁRIA PREVENÇÃO SECUNDÁRIA PREVENÇÃO TERCIÁRIA 

Educação da população Consulta de cessação tabágica Reabilitação 

Formação dos profissionais Diagnóstico e tratamento precoce   

Controlo das fontes poluentes 
(indicação e análise de 
potenciais locais de trabalho 
com poluição por aerossóis)     
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5. OBJETIVOS 

Um objetivo de saúde corresponde a um resultado desejável e tecnicamente exequível da evolução 

de um problema de saúde, que altera a tendência de evolução do mesmo.  

Considerada a situação atual dos problemas priorizados e respetivas necessidades de saúde 

definidas, os recursos disponíveis e a avaliação prognóstica dos respetivos indicadores de saúde, pelo 

método de regressão exponencial, definiram-se os objetivos de saúde da população do ACES.  

No que respeita às projeções efetuadas, importa esclarecer algumas considerações de metodologia. 

Assim, tendo em conta que a projeção é uma estimativa de valores futuros baseados em dados 

observados e que alguns indicadores já por si são estimativas com algum erro, a projeção pode refletir 

este erro. O ideal seria aplicar várias técnicas de projeção, e no final encontrar o valor que suavize o erro 

matemático que pode existir em cada uma das técnicas de projeção. Considerando que a projeção 

contribui para a melhor quantificação dos objetivos de saúde, optou-se pela utilização do método de 

regressão exponencial e pelo método de tendência linear.  

 

Analisando a tendência evolutiva das doenças cerebrovasculares através da taxa de mortalidade 

padronizada, verifica-se que ela é decrescente, sendo superior à região Norte no ex-ACES Terras de 

Basto em ambos os sexos e em idade prematura (< 75 anos) (Figura 55). 

 

Figura 55. TMP por doenças Cerebrovasculares, ambos os sexos, < 75 anos, na região Norte, no ex-ACES Guimarães/Vizela e 

no ex-ACES Terras de Basto nos triénios 2001-03 a 2008-10 e projeção, nos triénios 2009-11 a 2014-16  
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Objetivo de saúde: 

 Diminuir a taxa de mortalidade por doenças cerebrovasculares, no ex-ACES Guimarães/Vizela, 

na população com menos de 75 anos, em ambos os sexos, de 21,5/100.000 para 11,0/100.000 

indivíduos, no triénio 2014-2016;  

 Diminuir a taxa de mortalidade por doenças cerebrovasculares, no ex-ACES Terras de Basto, na 

população com menos de 75 anos, em ambos os sexos, de 30,5/100.000 para 17,15/100.000 

indivíduos, no triénio 2014-2016. 

 

 

No que diz respeito ao tumor maligno do estômago verifica-se uma tendência crescente para o ex-

ACES Guimarães/Vizela, contrária à tendência da região Norte (Figura 56). 

 

Figura 56. TMP por Tumor Maligno do Estômago, ambos os sexos, < 75 anos, na região Norte, no ex-ACES Guimarães/Vizela e 

no ex-ACES Terras de Basto nos triénios 2001-03 a 2008-10 e projeção, nos triénios 2009-11 a 2014-16  

 

o, na região Norte e no ACES Alto Ave (Guimarães/Vizela e Terras de Basto), ambos os sexos,   

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo de saúde: 

 Diminuir a taxa de mortalidade por tumor maligno do estômago, no ex-ACES Guimarães/Vizela, 

na população com menos de 75 anos, em ambos os sexos, para 22,0/100.000 indivíduos, no 

triénio 2014-2016;  

 Diminuir a taxa de mortalidade por tumor maligno do estômago, no ex-ACES Terras de Basto, 

população com menos de 75 anos, em ambos os sexos, de 19,0 para 12,8/100.000 indivíduos, 

no triénio 2014-2016.  

Definiu-se como meta para o ex-ACES Guimarães/Vizela, o valor de 22 mortes/100.00 indivíduos em 

idade prematura, utilizando-se um valor intermédio entre o observado em 2009-2010 e o projetado 
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para 2014-2016. Não se utilizou o critério de redução dos 50% como nas doenças cerebrovasculares, 

por não se considerar tão realista. 

 

 

A tendência evolutiva da taxa de mortalidade padronizada da diabetes, nos dois ex-ACES e na região 

Norte é decrescente em ambos os sexos e em idade prematura (< 75 anos). No entanto, os valores da 

taxa projetados para o triénio 2014-2016, apresentam-se superiores aos da região Norte (Figura 57). 

 

Figura 57. TMP por Diabetes, ambos os sexos, < 75 anos, na região Norte, no ex-ACES Guimarães/Vizela e no ex-ACES Terras 

de Basto nos triénios 2001-03 a 2008-10 e projeção, nos triénios 2009-11 a 2014-16  

 

 

Objetivo de saúde: 

 Diminuir a taxa de mortalidade por diabetes, no ex-ACES Guimarães/Vizela, na população com 

menos de 75 anos, em ambos os sexos, de 9,5 para 6,0/100.000 indivíduos, no triénio 2014-

2016;  

 Diminuir a taxa de mortalidade por diabetes, no ex-ACES Terras de Basto, na população com 

menos de 75 anos, em ambos os sexos, de 8,2 para 6,0/100.000 indivíduos, no triénio 2014-

2016.  

 

O valor adotado neste objetivo foi o valor da projeção da região Norte. 
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A doença pulmonar obstrutiva crónica (DPOC) apresenta uma tendência decrescente, sendo 

superior à região Norte no ex-ACES Guimarães/Vizela em ambos os sexos e em todas as idades. No 

entanto este problema apresenta-se com maior magnitude no sexo feminino (Figuras 58 e 59). 

 

Figura 58. TMP por DPOC, ambos os sexos, todas as idades, na região Norte, no ex-ACES Guimarães/Vizela e no ex-ACES 

Terras de Basto nos triénios 2001-03 a 2008-10 e projeção, nos triénios 2009-11 a 2014-16  

 

 

Figura 59. TMP por DPOC, sexo feminino, todas as idades, na região Norte, no ex-ACES Guimarães/Vizela e no ex-ACES Terras 

de Basto nos triénios 2001-03 a 2008-10 e projeção, nos triénios 2009-11 a 2014-16  
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Objetivo de saúde: 

 Diminuir a taxa de mortalidade por DPOC, no ex-ACES Guimarães/Vizela, ambos os sexos, todas 

as idades, de 20,7 para 16,0/100.000 indivíduos, no triénio 2014-2016. 

 Diminuir a taxa de mortalidade por DPOC, no ex-ACES Terras de Basto, ambos os sexos, todas as 

idades, de 15,7 para 10,5/100.000 indivíduos, no triénio 2014-2016. 

 Diminuir a taxa de mortalidade padronizada por DPOC, no ex-ACES Guimarães/Vizela, sexo 

feminino, todas as idades, de 16,5 para 13,6/100.000 indivíduos, no triénio 2014-2016. 

O valor do objetivo a atingir na mortalidade padronizada por DPOC, ambos os sexos, todas as idades no 

ex-ACES Terras de Basto, foi o valor da projeção, por se considerar um valor aceitável. 

 

 

A taxa de mortalidade padronizada por acidentes por transporte, no ex-ACES Guimarães/Vizela e no ex-

ACES Terras de Basto, no sexo feminino, em idade prematura (<75 anos), apresenta desde o triénio 

2007-2009, valores superiores à região Norte (Figura 60). 

 

Figura 60. TMP por Acidentes de Transporte, sexo feminino, < 75 anos, na região Norte, no ex-ACES Guimarães/Vizela e no 

ex-ACES Terras de Basto nos triénios 2001-03 a 2008-10 e projeção, nos triénios 2009-11 a 2014-16  
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Objetivo de saúde: 

 Diminuir a taxa de mortalidade padronizada por acidentes de transporte, no ex-ACES 

Guimarães/Vizela, na população com menos de 75 anos, no sexo feminino, de 5,3 para 

2,8/100.000 indivíduos, no triénio 2014-2016;  

 Diminuir a taxa de mortalidade padronizada por acidentes de transporte, no ex-ACES Terras de 

Basto, na população com menos de 75 anos, no sexo feminino, de 2,0 para 1,5/100.000 

indivíduos, no triénio 2014-2016. 

 

A taxa de internamento padronizada pela idade por pneumonia em 2008 apresentou-se nos dois ex-

ACES com valores superiores ao Continente e região Norte em ambos os sexos, no sexo masculino e no 

sexo feminino. No entanto o responsável pelo maior número de internamentos nos dois ACES foi o sexo 

masculino. 

 

Figura 61. Taxa de Internamento Padronizada pela idade, por Pneumonia, sexo masculino, na região Norte, no ex-ACES 

Guimarães/Vizela e no ex-ACES Terras de Basto, 2008  

 
 

Objetivo de saúde: 

 Manter a taxa de incidência por Pneumonia, no ex-ACES Guimarães/Vizela, em todas as idades, 

no sexo masculino, de 494,8 /100 000 indivíduos, no triénio 2014-2016;  

 Manter a taxa de incidência da Pneumonia, no ex-ACES Terras de Basto, em todas as idades no 

sexo masculino, de 427,1/100 000 indivíduos, no triénio 2014-2016. 

Houve dificuldade em quantificar estes dois objetivos por não haver dados retrospetivos e não ser 

possível elaborar uma tendência com base na evidência científica, pelo que se optou por manter os 

valores de 2008 com o risco daí inerente.  
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6. RECOMENDAÇÕES PARA A INTERVENÇÃO 

A Unidade de Saúde Pública do ACES do Alto Ave, após análise do diagnóstico de situação, 

identificação das necessidades técnicas de saúde e dos recursos da comunidade e das estratégias 

definidas para os problemas priorizados, entende serem importantes as seguintes recomendações:  

 Implementar/manter as atividades decorrentes dos programas nacionais/regionais: 

o Programa Nacional de Prevenção e Controlo das Doenças Oncológicas 

o Programa Nacional de Saúde Escolar 

o Programa de Alimentação Saudável em Saúde Escolar (PASSE) 

o Programa de Escolas Livres de Tabaco (PELT) 

o Programa Nacional de Intervenção Integrada sobre determinantes da Saúde 

relacionados com os Estilos de Vida 

o Programa Nacional para as Doenças Cérebro-Cardiovasculares 

o Programa Nacional de Prevenção e Controlo da Diabetes  

o Programa Nacional de Luta contra a Obesidade  

o Programa Nacional de Prevenção e da Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica 

o Programa Nacional de Prevenção de Acidentes 

o Programa Nacional de Saúde Ocupacional 

 Todas as USF/UCSP devem efetuar o diagnóstico e tratamento precoce de todos os fatores de 

risco associados às doenças cerebrovasculares.  

 Providenciar a todos os profissionais de saúde formação sobre tabagismo e implementar a 

consulta de cessação tabágica.  

 Promover a participação interna e externa na atualização do diagnóstico de situação de saúde e 

na identificação e priorização dos problemas e necessidades de saúde.  

 Discussão com peritos locais internos/externos de alguns objetivos de saúde que por terem 

menor base de evidência poderão ser passíveis de serem reformulados. 

 Recomenda-se, ainda: 

o Reforço da articulação efetiva entre as diversas unidades funcionais 

o Que pelo menos alguns problemas de saúde, identificados como prioritários, sejam 

tidos em consideração na contratualização com as unidades funcionais 
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7. PLANO DE MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO (M&A) DO PLS 

O objetivo global da M&A é medir a eficácia dos programas, identificar as áreas-problema, 

aprender com os erros e melhorar o desempenho global. Conjuntamente, a monitorização e a 

avaliação demonstram o impacto que os recursos e as atividades dos programas tiveram no alcance 

das metas programadas e disponibilizam aos gestores e decisores informação relevante para a ação. 

 

Quadro 33. Plano de avaliação do PLS 

INDICADOR NUMERADOR DENOMINADOR FONTE 

Taxa de mortalidade 
padronizada por doenças 
cerebrovasculares, <75 anos 
(/100 000 habitantes) 

Óbitos em indivíduos com 
menos de 75 anos por doenças 
cerebrovasculares 

Nº de indivíduos com idade 
inferior a 75 anos 

INE 

Taxa de mortalidade 
padronizada por tumor maligno 
do estômago, <75 anos (/100 
000 habitantes) 

Óbitos em indivíduos com 
menos de 75 anos por tumor 
maligno do estômago 

Nº de indivíduos com idade 
inferior a 75 anos 

INE 

Taxa de mortalidade 
padronizada por diabetes, <75 
anos (/100 000 habitantes) 

Óbitos em indivíduos com 
menos de 75 anos por diabetes 

Nº de indivíduos com idade 
inferior a 75 anos 

INE 

Taxa de mortalidade 
padronizada por DPOC, todas 
as idades (/100 000 habitantes) 

Óbitos em indivíduos por DPOC População residente estimada INE 

Taxa de mortalidade 
padronizada por DPOC, todas 
as idades, sexo feminino (/100 
000 habitantes) 

Óbitos em indivíduos do sexo 
feminino por DPOC 

Nº indivíduos do sexo feminino  INE 

Taxa de mortalidade 
padronizada por acidentes de 
transporte, <75 anos no sexo 
feminino (/100 000 habitantes) 

Óbitos em indivíduos do sexo 
feminino com menos de 75 
anos, por acidentes de 
transporte  

Nº de indivíduos do sexo 
feminino com menos de 75 
anos 

INE 

Taxa de incidência por 
pneumonia, todas as idades 
(/100 000 habitantes) 

Casos novos de pneumonia Nº de indivíduos do sexo 
masculino  

INE; 
GDH 

 

A monitorização do estado de saúde da população do ACES do Alto Ave é da competência da 

Unidade de Saúde Pública (USP), que exerce a função Observatório Local de Saúde.  
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8. COMENTÁRIOS FINAIS  

Ao longo da elaboração deste documento foram detetados alguns aspetos que cabe sublinhar. 

Assim, por um lado, verifica-se:  

 a escassez de dados de morbilidade e de determinantes da saúde/fatores de risco da população 

do ACES, o que torna urgente a elaboração de um plano para a obtenção de dados e 

informação;  

 a dificuldade em conseguir a real participação dos parceiros-chave, o que se reflete na ausência 

da expressão das necessidades sentidas e expressas pela população;  

por outro, cabe relevar que o PLS não é:  

 um plano de atividades ou diagnóstico da situação de saúde da população do ACES, embora 

baseado na evidência disponível;  

 um instrumento de avaliação ou monitorização dos programas de saúde em execução, na 

medida em que só inclui indicadores de saúde, em sentido estrito;  

 um “inventário” de todas as necessidades/problemas de saúde do ACES, pelo que não implica o 

descurar outros problemas, não elencados/priorizados, abrangidos por programas em execução, 

cuja prossecução é considerada essencial para se manterem e consolidarem ganhos em saúde 

obtidos (p.e., o Programa Nacional de Luta contra a Tuberculose);  

 um substituto do Plano de Desempenho do ACES, sendo somente um meio privilegiado de 

suporte à decisão/gestão, assente o mais possível na evidência disponível;  

Contudo é fundamental que fique claro para todos que o PLS é um documento estratégico e, 

portanto um instrumento de apoio à gestão. 

Em jeito de conclusão, pode-se afirmar que este PLS não é um documento acabado mas sim o início 

de um processo dinâmico, de aperfeiçoamento, orientado para a mudança e para o futuro, o que 

garante a sua sustentabilidade e utilidade, tendo como missão obter ganhos em saúde. 
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9. ANEXOS 
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ANEXO 1. Taxa bruta de mortalidade, por causas de morte, ambos os sexos, todas as idades, ex-ACES 

Guimarães/Vizela 
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ANEXO 2. Taxa bruta de mortalidade, por causas de morte, ambos os sexos, todas as idades, ex-ACES 

Terras de Basto 
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ANEXO 3. Taxa bruta de mortalidade, por causas de morte, ambos os sexos, <75 anos, ex-ACES 

Guimarães/Vizela 
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ANEXO 4. Taxa bruta de mortalidade, por causas de morte, ambos os sexos, <75 anos, ex-ACES Terras 

de Basto 

 

 

  



 

Plano Local Saúde 2014 - 2016 | ACES do Alto Ave  

 

ANEXO 5. Mortalidade Proporcional, por grandes grupos de causa de morte e por causas de morte 

específicas, ex-ACES Guimarães/Vizela 
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ANEXO 6. Mortalidade Proporcional, por grandes grupos de causa de morte e por causas de morte 

específicas, ex-ACES Terras de Basto 
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ANEXO 7. Mortalidade Proporcional, por fases de ciclo de vida, ex-ACES Guimarães/Vizela 
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ANEXO 8. Mortalidade Proporcional, por fases de ciclo de vida, ex-ACES Terras de Basto 
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ANEXO 9. Taxa de mortalidade padronizada pela idade, ambos os sexos, sexo masculino e sexo 

feminino, ex-ACES Guimarães/Vizela 
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ANEXO 10. Taxa de mortalidade padronizada pela idade, ambos os sexos, sexo masculino e sexo 

feminino, ex-ACES Terras de Basto 
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ANEXO 11. Taxa de mortalidade padronizada pela idade, ambos os sexos, sexo masculino e sexo 

feminino, <75 anos, ex-ACES Guimarães/Vizela 
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ANEXO 12. Taxa de mortalidade padronizada pela idade, ambos os sexos, sexo masculino e sexo 

feminino, <75 anos, ex-ACES Terras de Basto 
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ANEXO 13.Indicadores de mortalidade evitável (lista da EU) por tipo de indicador, código (CID9 e 

CID10) e grupos de idades  
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ANEXO 14. Taxa bruta de internamento, por grandes causas e específicas, por sexo, ex-ACES 

Guimarães/Vizela, 2008 
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ANEXO 15. Taxa bruta de internamento, por grandes causas e específicas, por sexo, ex-ACES Terras de 

Basto, 2008 
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ANEXO 16. Distribuição da taxa de internamento bruta por grupo etário (fases do ciclo de vida), ex-

ACES Guimarães/Vizela, 2008 
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ANEXO 17. Distribuição da taxa de internamento bruta por grupo etário (fases do ciclo de vida), ex-

ACES Terras de Basto, 2008 
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ANEXO 18. Taxa de Internamento Padronizada pela idade, ex-ACES Guimarães/Vizela, 2008   
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ANEXO 19. Taxa de Internamento Padronizada pela idade, ex-ACES Terras de Basto, 2008

 

 

 


