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BREVE INTRODUÇÃO

O Plano Local de Saúde 2011-2016 (PLS) é um documento estratégico que tem por objetivo
último contribuir para a melhoria do estado de saúde da população. É um instrumento de
apoio à gestão das atividades dos serviços de saúde e da comunidade, orientando e integrando
as diferentes tomadas de decisão que reconhecidamente têm impacto na saúde da população.
Trata-se de um documento estratégico fundamentado nos princípios do Planeamento em
Saúde que tem por base a “…racionalização na utilização de recursos escassos com vista a
atingir os objectivos fixados, em ordem à redução dos problemas de saúde considerados como
prioritários, e implicando a coordenação de esforços provenientes dos vários sectores sócio
1

económicos…” .
E porquê planear? Essencialmente, por seis tipos de razões:
Porque os recursos são cada vez mais escassos e é necessário utilizá-los da maneira mais
eficaz e mais eficiente;
Porque é necessário intervir nas causas dos problemas;
Porque é necessário basear, cada vez mais, as decisões de intervenção e as diversas
intervenções projetadas, na evidência que, a cada momento, for possível recolher;
Porque é necessário ter instrumentos que permitam definir, de um modo dinâmico, quais
as principais prioridades de intervenção;
Porque é necessário evitar intervenções isoladas e implementar abordagens integradas que
utilizem e potenciem as sinergias existentes;
Porque é necessário utilizar e adequar os serviços e os seus recursos de modo a poderem
responder, atempadamente e adequadamente, aos principais problemas e necessidades de
saúde que forem identificadas.

O presente Plano Local de Saúde (PLS) parte do Plano Regional de Saúde (PRS) e direciona-se
especificamente para a população residente na área do Agrupamento de Centros de Saúde
(ACeS) da região Douro Sul, tendo sido realizada uma profunda análise do respetivo Perfil Local
de Saúde e do Diagnóstico de Situação de Saúde do ACeS Douro Sul.

1

Imperatori e Giraldes. Metodologia do Planeamento em Saúde. Lisboa, 1993.
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Compete à Unidade de Saúde Pública (USP) do ACeS proteger e elevar o estado de saúde de
toda a população residente na área geográfica abrangida pelo ACeS. Uma das competências da
USP prende-se com a elaboração das propostas dos Planos Locais de Saúde e respetivas
estratégias, o que deve pressupor a participação de todos os profissionais de saúde, bem como
a comunidade e parceiros chave.2
Os serviços de saúde são por definição recursos imprescindíveis para o controlo dos problemas
de saúde da comunidade, no entanto a própria comunidade é proprietária de competências e
recursos que, funcionando em rede, constituem juntos a primeira grande barreira ao
desenvolvimento da morbilidade e mortalidade dos seus elementos. Pretende-se assim,
estabelecer na comunidade uma rede de funcionamento conjunta que, com base numa
responsabilidade partilhada, promovam uma melhor saúde para todos.
Partindo deste contexto, qual a utilidade do PLS ACeS Douro Sul?
Para definir quais as principais necessidades de saúde do ACeS Douro Sul;
Para definir quais as mudanças que, desejavelmente, deverão ocorrer, em termos de
melhoria do estado de saúde da população do ACeS Douro Sul;
Para ajudar as Unidades de Saúde do ACeS Douro Sul a orientar o planeamento da sua
intervenção;
Para facilitar a definição conjunta do papel dos cidadãos e dos diversos setores da
comunidade e da sua co-participação no processo de mudança;
Para ajudar a fazer as melhores escolhas (ou seja, não só as que são mais eficazes e
eficientes, como também as que são mais oportunas e efetivas).

Por último, para

3

que os problemas de saúde possam ser identificados, monitorizados,

avaliados, é imprescindível ter informação disponível sobre eles em tempo útil. De outra forma
não serão percetíveis. Esta é uma realidade desejável, no entanto os sistemas de informação
disponíveis ainda não satisfazem as necessidades de informação especialmente no que diz
respeito aos determinantes da saúde. No entanto esta situação não servirá de impedimento ao
nosso trabalho mas antes de incitação à melhoria dos sistemas de informação disponíveis.

2
3

Art.12º Decreto Lei 28/2008 22/02 e art.3º, DL nº81/2009 02/04

Imperatori e Giraldes. Metodologia do Planeamento em Saúde. Lisboa, 1993.
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METODOLOGIA

Este PLS inicia-se pela primeira fase clássica do Planeamento em Saúde que é o diagnóstico de
situação da população, onde é feita a identificação e priorização dos problemas de saúde da
população e posteriormente a identificação das principais necessidades de saúde.
Para que a elaboração do atual documento fosse possível, a USP sentiu necessidade de
preparar a elaboração do documento de partida acima referido: o Diagnóstico de Situação de
Saúde. Este documento encontra-se trabalhado com maior detalhe em diversas
especificidades relativas à população Douro Sul, concretamente nos recursos existentes na
comunidade e nos múltiplos indicadores socioeconómicos e de saúde disponíveis à data do
presente estudo.
Para este PLS recorreu-se à base de evidência científica disponível, designadamente ao Perfil
Regional de Saúde da Região Norte (d), ao Perfil Local de Saúde 2009 referente ao ACeS Douro
Sul (e), ao documento Natalidade, Mortalidade Infantil e Componentes Região Norte 19962009 (c), e posteriormente à análise por triénios das mortalidades do ACeS Douro Sul (b)
disponibilizados pela ARS Norte em agosto do corrente ano. Foi também objeto de consulta e
análise o Plano de Saúde da Região Norte 2009-2010 (f) e o documento relativo à sua
avaliação, Avaliação do Plano Regional de Saúde do Norte 2009-2010 (a).
Após trabalho de pesquisa e análise da informação disponibilizada, a USP pela equipa técnica
de planeamento em saúde, identificou os principais problemas de saúde. Seguidamente
apresentou o trabalho desenvolvido ao Diretor Executivo e presidente do Conselho Clínico (CC)
do ACeS Douro Sul.
Com a colaboração ativa do presidente do CC realizou-se a priorização dos principais
problemas de saúde da população e identificaram-se os recursos necessários face às
necessidades técnicas de saúde da população.
Analisaram-se quais as estratégias consideradas mais adequadas de acordo com a evidência
científica disponível, de forma a podermos atingir o nível de saúde desejável para a população
Douro Sul.
Seguidamente definiram-se os objetivos de saúde para o ACeS. Recorreu-se aos indicadores de
mortalidade e optámos por utilizar a técnica de projeção do Plano Nacional de Saúde (PNS),
através da regressão exponencial, recomendada pelo DSP da ARS Norte. No entanto para a
maioria dos indicadores em análise eram necessários mais anos de estudo. Assim optou-se
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por ter também em consideração o valor de referência da projeção da Região Norte para o
ano 2016 e seguidamente reduziu-se para metade a diferença entre as duas projeções. Para
este efeito recorreu-se às taxas padronizadas dos indicadores em referência. Não sendo um
método com o rigor científico desejado, este não foi escusa para que os objectivos não fossem
projetados para 2016, ficando estes sujeitos às limitações aqui referidas.
Na continuidade da metodologia utilizada, elaboraram-se posteriormente, recomendações
para a intervenção, partindo da evidência disponibilizada, dos resultados obtidos no processo
de identificação e priorização dos problemas e necessidades de saúde, bem como dos
recursos, não esquecendo as estratégias de saúde que foram sendo propostas ao longo do
processo de construção do PLS.
Não se poderia terminar o presente documento sem planear a monitorização e avaliação deste
PLS, de forma a determinar, de forma tão sistemática e objetiva quanto possível, a relevância,
a eficácia e o impacto das intervenções planeadas, ou outras atividades, à luz dos seus
objetivos previamente definidos na construção deste PLS. Nesta etapa explorou-se o sistema
de informação SIARS, tendo os contributos do presidente do CC sido importantes para
percebermos quais os indicadores de saúde que melhor se apropriavam ao plano de
monitorização e avaliação. Ficamos no entanto cientes que a informação por nós desejada não
corresponde à informação disponível nos sistemas de informação, mas este não será
certamente um fator desmobilizador da equipa de monitorização e avaliação do presente PLS.
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DIAGNÓSTICO DE SITUAÇÃO DE SAÚDE DA POPULAÇÃO DO ACeS DOURO SUL

O ACeS Douro Sul integra a Administração Regional de Saúde da Região Norte. Dele fazem
parte oito concelhos pertencentes ao distrito de Viseu: Armamar; Lamego; Moimenta da Beira;
Penedono; São João da Pesqueira; Sernancelhe; Tarouca; Tabuaço. Distribuem-se por uma
área geográfica de 1367.6 km2; num total global de 130 freguesias e com 74207 residentes
(INE, 2011). Fica delimitado a norte pelo ACeS Marão I - Douro Norte e ACeS Nordeste, e a Sul
pelo ACeS Dão Lafões II.
Figura 1. Agrupamento de Centros de Saúde – ACeS Douro Sul

Caracterização da População: Quem Somos?
No ano de 2010 o ACeS Douro Sul apresentou uma população residente de 74207 habitantes,
sendo 52% indivíduos do sexo feminino (38275). (INE, 2011)
A maior fatia da população residente encontra-se atribuída aos indivíduos com idades entre os
15-64 anos, (49792); por outro lado, os indivíduos mais jovens, entre os 0-14 anos, ocupam a
menor porção da população com apenas 9812 indivíduos. A faixa etária mais idosa (com 65 e
mais anos) apresenta 14603 indivíduos.
O concelho de Lamego é o detentor da maior proporção de população do ACeS com 34% dos
residentes (25175), seguindo-se Moimenta da Beira com 15% (10847), Tarouca e S. João da
Pesqueira com 11% (8276 e 7805 respetivamente), Armamar com 9% (6911), os concelhos de
Sernancelhe e Tabuaço com 8% (5928 e 6041 respetivamente) e por último, Penedono, que é o
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concelho detentor da menor proporção de população, com apenas 4% (3226) de indivíduos
residentes no ACeS Douro Sul. (INE, 2011)
Nos últimos cinco anos, segundo dados do INE, a população residente no ACeS Douro Sul tem
vindo a diminuir observando-se um decréscimo de 2892 habitantes do ano 2006 para o ano
2010. A diminuição da população foi observada em todos os concelhos do ACeS. Esta
diminuição refletiu-se igualmente no decréscimo da Densidade Populacional, que no mesmo
período de tempo, parece contrariar a realidade observada na Região Norte e no Continente,
onde se observa um ligeiro aumento da densidade populacional. Em 2010, o concelho de
Lamego é o responsável pela maior densidade populacional do ACeS (152.2), seguindo-se
Tarouca (82.7), Armamar (58.9), Moimenta da Beira (49.3), Tabuaço (45.1), S. João da
Pesqueira (29.3), Sernancelhe (25.9) e por último, o concelho de Penedono com a menor
densidade populacional (24.4).
O ACeS Douro Sul acompanha a realidade nacional no que respeita ao aumento do
envelhecimento da população. Em 2010 o Índice de Envelhecimento assumiu um valor de
148,8 que é expressivamente superior ao valor registado na Região Norte (106.6) e no
Continente (122.9). O concelho que apresenta um maior índice de envelhecimento no ACeS
Douro Sul é Penedono com 207.1, e o concelho que apresenta o menor índice de
envelhecimento é Tarouca com 119.7.
O Índice de Dependência Total assume também no ACeS Douro Sul um valor (49.03) superior
à região Norte (45.4) mas inferior ao Continente (50.2). Penedono é o concelho do ACeS com o
maior índice de dependência total (56.2) sendo Lamego o concelho onde a relação entre a
população jovem e idosa e a população em idade ativa, apresenta o menor valor (45.9).
O reflexo do progressivo envelhecimento da população residente é notório na observação das
pirâmides etárias – 2001/2010, sendo claro o estreitamento da base e o alargamento do topo.
(Anexo A)
A diminuição do número de nados vivos no ACeS Douro Sul ao longo da última década reflete
uma Taxa Bruta de Natalidade sempre menor quando comparada com a Região Norte ou com
o Continente. No ano 2009 o ACeS apresentava uma Taxa Bruta de Natalidade de 6.6‰,
menos 2.1‰ do que a Região Norte e menos 2.7‰ do que o Continente. Penedono é o
concelho do ACeS com menos nascimentos (4‰) sendo Tarouca o concelho responsável pela
taxa bruta de natalidade mais elevada (8.2‰) neste mesmo ano de 2009. (ARS Norte, 2011 (c))
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Analisando a proporção de Nascimentos em Mulheres com Idade Inferior a 20 anos no ACeS
Douro Sul, nos triénios referentes aos anos entre 1996 e 2009, verifica-se que esta proporção
tem diminuído ao longo dos anos, atingindo o valor de 5.4% no triénio 2007-2009, mantendose no entanto superior à Região Norte (4.2%) e ao Continente (4.3%). Por outro lado, a
proporção de Nascimentos em Mulheres com Idade Igual ou Superior a 35 anos, tem
aumentado quando analisamos o mesmo período de tempo. O ACeS apresenta ainda assim
menor proporção de nascimentos nestas mulheres (16.0%) quando comparado com a Região
Norte (18.6%) e com o Continente (19.4). (ARS Norte, 2011 (c))
A proporção de Nascimentos Pré-termo no ACeS Douro Sul tem apresentado nos últimos anos
(triénios anos 2000/2009) uma tendência para aumentar, encontrando-se no triénio 20072009 o valor do ACeS Douro Sul (8.9%) muito próximo do valor da Região Norte (9.0%) e do
Continente (9.0%). (ARS Norte, 2011 (c))
A Esperança de Vida à Nascença no ACeS Douro Sul (77.8 anos de vida) é inferior à da Região
Norte (79 anos de vida) e à do Continente (78.9 anos de vida), se analisarmos o triénio 20052007. No mesmo período de tempo, a Esperança de Vida aos 65 Anos, é de 17.7 anos no ACeS
Douro Sul, menos 8 meses do que a esperança de vida aos 65 anos na Região Norte e menos 7
meses do que a esperança de vida aos 65 anos no Continente (Triénio 2005-2007). (ARS Norte,
2009 (e))
Nos últimos cinco anos (2006-2010), a Taxa de Crescimento Natural nos diferentes concelhos
do ACeS Douro tem vindo a diminuir, assumindo, ao longo do tempo em análise, valores cada
vez mais negativos, reflexo da diminuição da taxa de natalidade. O único concelho com taxa de
crescimento natural positivo foi Tarouca no ano de 2006. Os concelhos que em 2010,
apresentaram um valor menos negativo foram Moimenta da Beira e Tarouca com 0.4.%
negativos. A Região Norte apresentou em 2010 uma Taxa de Crescimento Natural positiva
(0.02%), contrariamente ao valor negativo do Continente (-0.05%). (INE, 2011)

Caracterização da População: Como vivemos?
De acordo com os censos 2001, a população empregada por Setor de Atividade Económica
privilegiado no ACeS é o setor terciário, possivelmente pelas atividades relacionadas com o
turismo e comércio. O setor secundário e primário ocupam uma proporção muito semelhante,
provavelmente devido à forte componente agrícola, de transformação e exportação dos
produtos produzidos na região Douro Sul. (INE, 2011)
USP – Planeamento em Saúde |
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Os concelhos de Lamego e S. João da Pesqueira são os concelhos do ACeS com maior
Rendimento Médio Mensal de Trabalhadores por conta de outrem, 724.1 e 744 euros
respetivamente, valores inferiores à Região Norte (877.3 euros) e ao Continente (1010.4),
segundo dados do INE referentes ao ano 2008. O Indicador per capita de Poder de Compra,
referente ao ano 2007, para os concelhos do ACeS Douro Sul, é inferior em todos os concelhos
quando comparado com a Região Norte (86.24), sendo que o concelho com o indicador mais
elevado foi Lamego com 77.64, e Sernancelhe foi o concelho com menor poder de compra
(46.95). (INE, 2011)
O concelho de S. João da Pesqueira apresentou em 2001 a Taxa de Abandono Escolar mais
elevada do ACeS, com 7.45%. Este valor é superior em 3.95% quando comparado com a taxa
de abandono escolar da Região Norte (3.5%). Relativamente à Taxa de Retenção e Desistência
no ensino básico regular (dados referentes ao ano lectivo 2007/2008), é o mesmo concelho de
S. João da Pesqueira que apresenta a taxa mais elevada do ACeS. Este indicador é muito
inferior nos restantes concelhos, inclusivamente, 6 dos concelhos Douro Sul, apresentam taxas
inferiores à do Continente (7.7%) e 4 dos concelhos apresentam taxas iguais ou inferiores à
Região Norte (6.6%). (INE, 2011)

Mortalidade: De que morremos?
Observando, o documento “mortalidades.ACeS”, publicado em agosto de 2011 pela ARS Norte,
constata-se que a Taxa Bruta de Mortalidade nos anos de 2001 a 2009, no ACeS Douro Sul,
sempre manifestou valores superiores à Região Norte e ao Continente. Esta taxa apresentou
valores crescentes de 2001 até 2003, tendo depois mostrado algumas oscilações. Em 2009, a
Taxa Bruta de Mortalidade no ACeS foi menor em 1‰ quando comparado com o valor do ano
2001 (12‰). Neste ano de 2009, a Taxa Bruta de Mortalidade do ACeS (11‰) foi superior à
Região Norte (8.5‰) em 2.5‰ e superior ao Continente (9.8‰) em 1.2‰. (Anexo B)
Partindo para uma análise do triénio 2007-2009, no ACeS Douro Sul, as Doenças do Aparelho
Circulatório, os Tumores Malignos, as Doenças do Aparelho Respiratório e as Doenças do
Aparelho Digestivo são por ordem decrescente da sua magnitude as causas de Mortalidade
para os indivíduos de todas as idades e ambos os sexos.
Analisando na mesma fonte de informação a Mortalidade Prematura, no mesmo triénio e
seguindo o mesmo critério de magnitude por ordem decrescente, é possível constatar que as
mortes antes dos 65 ocorreram por causas relacionadas com Doença Crónica do Fígado e
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Cirrose; Tumor Maligno do Estômago; Tumor Maligno da Traqueia, Brônquios e Pulmão;
Tumor Maligno do Cólon e Reto. Seguindo os mesmos critérios, no sexo masculino, as
principais causas de morte são a Doença Crónica do Fígado e da Cirrose, o Tumor Maligno do
Estômago e a Doença Cerebrovascular. Nos indivíduos do sexo feminino, as mortes
prematuras, antes dos 65 anos, ocorrem por causas relacionadas com o Tumor Maligno da
Mama e Doença Crónica do Fígado e Cirrose. (Anexo B)
Se compararmos as mortalidades do ACeS Douro Sul com a Região Norte, através da análise da
Taxa de Mortalidade Padronizada (TMP), para todas as idades e ambos os sexos, verificamos
que as mortalidades por Tumores Malignos do Aparelho Digestivo, especificamente o Tumor
Maligno do Esófago, Pneumonia, Doença Crónica do Fígado e da Cirrose apresentam valores
superiores com significância estatística. (Anexo B)
Nos indivíduos do sexo masculino, a TMP, apresenta valores significativos para os Tumores
Malignos do Aparelho Digestivo, especificamente o Tumor Maligno do Esófago, para a
Pneumonia e Doença Crónica de Fígado e Cirrose. No sexo feminino é a mortalidade por
Doença do Aparelho Digestivo, a Doença Crónica do Fígado e Cirrose e a mortalidade por
Penumonia que apresentam valores significativos comparativamente à Região Norte.
A mesma análise da TMP para as mortalidades prematuras revela valores estatisticamente
superiores à Região Norte para as mortalidades por Tumores Malignos do Aparelho Digestivo,
Doenças do aparelho Digestivo nomeadamente Doença Crónica do Fígado e da Cirrose. No
sexo masculino são os Tumores Malignos, especificamente os Tumores Malignos do Aparelho
Digestivo e a Doença Crónica do Fígado e da Cirrose que apresentam valores superiores
comparativamente com a Região Norte. Nos indivíduos do sexo feminino é a Doença do
Aparelho Digestivo que apresenta a única TMP com significância estatística.
A Mortalidade Infantil é um importante indicador de mortalidade pois reflete, de um modo
geral, o nível de saúde e socioeconómico de uma população. Este indicador, segundo o INE, no
período de tempo 2002-2009, no ACeS Douro Sul, tem vindo a apresentar valores mais baixos,
apesar das oscilações observadas. Tem igualmente apresentado valores inferiores à Região
Norte e ao Continente com exceção dos anos de 2004 e 2007. No ano 2009 a Taxa de
Mortalidade Infantil do ACeS foi menor em 1.3‰ quando comparada com a Região Norte
(3.3‰) e menor em 1.6‰ quando comparada com o Continente (3.6‰).
A Mortalidade Neonatal (entre os 0 e os 28 dias) é na quase totalidade, devida às chamadas
causas perinatais e às anomalias congénitas. São portanto causas de mortalidade relacionadas
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com problemas de gestação, problemas associados ao parto, fatores maternos e problemas
congénitos e genéticos.
Analisando a Mortalidade Neonatal no Continente e no Nut II Norte, por triénios de 1996 a
2009, verifica-se uma constante diminuição desta taxa apresentando no último triénio, 2.2 ‰
e 2.0‰, respetivamente. Por outro lado, no ACeS Douro Sul, verifica-se um aumento entre os
triénios 1996-1998 e 1999-2001, assistindo-se nos triénios seguintes a alguns momentos de
diminuição deste indicador, sendo que os valores voltam a subir nos triénios de 2004-2006 a
2006-2008. No último triénio, 2007-2009, o ACeS apresentou uma Taxa de Mortalidade
Neonatal de 1.9 ‰, inferior à Região Norte e ao Continente. (ARS Norte, 2011 (c))

Morbilidade: De que adoecemos?
O conceito de morbilidade não é tão preciso como seria desejável. Na verdade, trata-se de um
conceito imbuído de alguma subjetividade, pois uma pessoa pode sentir-se mais doente e
incapacitada para o trabalho do que outra que apresenta exatamente os mesmos sinais
objetivos. Contudo, e utilizando expressões mais comuns, a doença e a incapacidade
constituem, cada vez mais, um facto incontornável da vida. (ARS Norte, 2009 – 2010 (f))
Analisando os dados disponíveis no Perfil Local de Saúde – ACeS Douro Sul (2009), sobre
Morbilidade Hospital, sabemos que no ano de 2007 aconteceram 7800 internamentos. As
maiores causas de internamento hospitalar foram as doenças do aparelho digestivo, as
doenças do aparelho respiratório e as doenças do aparelho circulatório.
Em 2007, as causas de internamento hospitalar com os valores mais elevados no ACeS Douro
Sul foram as doenças do aparelho respiratório e digestivo.
A padronização da Taxa de Internamento, para o mesmo ano de 2007, e relativamente à
Região Norte, diz-nos que são vários os grandes grupos de causas de internamento com
significância estatística. As Doenças do Aparelho Digestivo, do Aparelho Respiratório e
Aparelho Circulatório são por ordem decrescente as que apresentam maior magnitude.
Se analisarmos a Taxa de Internamento padronizada para algumas causas de internamento
específicas, destacam-se a Pneumonia, as Doenças Cerebrovascular, a Doença Pulmonar
Obstrutiva Crónica (DPOC) e a Doença Crónica do Fígado e Cirrose.
Relativamente ao VIH/ Sida, e ainda de acordo com os dados disponíveis no Perfil Local de
Saúde – ACeS Douro Sul (2009), sabemos que a Taxa de Incidência Média Anual de Sida,
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relativa aos anos 2000-2008, é de 2.0 ‰, muito inferior aos 7.4‰ da Região Norte e aos 7.7‰
de Portugal. A Taxa de Prevalência de Sida, no ACeS (17.1‰) apresenta o mesmo
comportamento, consideravelmente inferior ao da Região Norte (53.9‰) e de Portugal
(72.9‰). Neste mesmo período de tempo foram notificados 14 casos.
Ainda em 2000-2008, no ACeS Douro Sul, foram notificados 29 casos Infeção VIH
(CRS+PA+sida). A Taxa de Incidência Média Anual de Infeção VIH foi de 4.1‰ e a Taxa de
Prevalência foi de 50‰. Valores notavelmente inferiores aos obtidos pela Região Norte e
Portugal.
Analisando, segundo a mesma fonte, os dados de morbilidade disponíveis relativos à
Tuberculose, anos 2000-2008 verifica-se que o ACeS Douro Sul apresentou sempre uma Taxa
de Incidência de Tuberculose inferior à Região Norte. No ano de 2008 a Taxa de Incidência de
Tuberculose para o ACeS Douro Sul foi de 14.5 ‰, menos 18‰ do que a Região Norte.
Segundo dados da USP Douro Sul, foram notificados em 2009, 15 casos de tuberculose e no
ano de 2010 foram notificados 13 casos. O concelho de Lamego apresentou nos dois anos 8
casos de Tuberculose. Penedono e São João da Pesqueira não tiveram qualquer notificação
nesses dois anos.
Não foram tidos em conta os dados apresentados no documento publicado pela ARS Norte “A
Tuberculose na Região de Saúde do Norte 2000-2010”, de setembro de 2011, por se reportar
apenas a dados do SVIG, o que diminuiu em muito o número de casos de tuberculose no ACeS
Douro Sul (apenas 7 casos em 2010).
No âmbito da Vigilância Epidemiológica e Controlo das Doenças Transmissíveis de Declaração
Obrigatória, e segundo dados da USP Douro Sul, no ano de 2010 o ACeS obteve 33 notificações
de Doenças de Declaração Obrigatória, mais 14 notificações do que no ano 2009. Este
aumento esteve ligado a uma estratégia de sensibilização dos clínicos para a notificação de
DDO. Os concelhos que notificaram mais casos foram os concelhos de Lamego e Armamar com
10 e 7 casos notificados, respetivamente. (Anexo C)
Quanto ao Programa Nacional de Vacinação (PNV), nos anos 2009 e 2010, segundo dados da
USP douro Sul, todas as coortes das crianças até aos 2 anos e 7 anos, obtiveram, nos dois anos
em avaliação, sempre Coberturas Vacinais superiores aos 97.6% no esquema recomendado
pela DGS. Estas taxas de cobertura atingiram valores superiores a 98.3% quando avaliamos
todas as coortes com o esquema cumprido de PNV, ou seja, quando avaliamos todas as
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crianças que foram vacinadas mesmo depois da data recomendada pela DGS. Estes valores,
por serem superiores a 95 %, asseguram a imunidade de grupo. (Anexo C)
Segundo a mesma fonte, pelos dados referentes à avaliação da Gripe Sazonal na época
2010/2011 no ACeS Douro Sul, podemos dizer que obtivemos 57.8% de cobertura vacinal nos
profissionais de saúde do ACeS. Este valor representa menos 12.2% de profissionais vacinados
quando comparamos com a época anterior, 2009/2010. (Anexo C)
Foram vacinados com acesso à gratuitidade da vacina da gripe sazonal, 87% dos idosos
residentes em Lares abrangidos pela orientação nº 2/2010 de 22/09/2010.
Ainda na prevenção de morbilidades temos a Saúde Oral, que pelo seu Programa Nacional de
Promoção Saúde Oral (PNPSO), através do sistema de informação SISO, permite obter dados
respeitantes ao Índice CPOD. Este índice indica a prevalência de cárie dentária na população
estudada e é calculado a partir da quantidade de dentes cariados (C), perdidos (P) e de dentes
obturados (O). A OMS aponta para que no ano 2020 o índice CPOD, aos 12 anos de idade, não
ultrapasse o valor de 1,5. A DGS projetou para o ano 2010 uma meta de 1.90 para Portugal.
No ACeS Douro Sul, no ano letivo 2009/2010 a taxa de utilização do 1º cheque dentista foi
superior nas três coortes comparativamente à Região Norte. No mesmo ano letivo o índice
CPOD das coortes dos 10 anos e dos 13 anos foi menor no ACeS Douro Sul do que na Região
Norte. Apesar de no ano letivo em referência o índice de CPOD aos 13 anos (2.49) ser menor
comparativamente à Região Norte (2.59), o ACeS Douro Sul apresentou na avaliação do ano
letivo seguinte 2010/2011, uma subida do índice CPOD na mesma coorte dos 13 anos (2.58).
Este é ainda um índice muito elevado face à meta ambicionada pela DGS (1.90).

Determinantes da Saúde: Fatores de Risco e de Proteção
De acordo com o Programa Nacional de Intervenção Integrada sobre Determinantes da
Saúde Relacionados com os Estilos de Vida (PNIIDSREV) as doenças crónicas não
transmissíveis (doenças cardiovasculares, cancro, patologia respiratória crónica, diabetes
mellitus, as doenças osteoarticulares e as perturbações da saúde mental, como a depressão)
constituem, hoje, a principal causa de morbilidade e mortalidade nas sociedades
desenvolvidas. São também estas doenças as principais responsáveis por situações de
incapacidade, muitas vezes permanente, e perda de qualidade de vida, com expressão muito
significativa no consumo de serviços de saúde, meios complementares de diagnóstico,
medicamentos e dias de internamento. Têm como etiologia comum, um conjunto de fatores,
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fundamentalmente ligados aos estilos de vida individuais. A forma como cada pessoa gere o
seu próprio capital de saúde ao longo da vida, através de opções individuais expressas no que
se pode entender como estilo de vida, constitui assim uma questão fundamental na génese da
saúde individual e coletiva.
Os determinantes como o consumo excessivo de álcool, de tabaco, a obesidade, os erros
alimentares, a inatividade física e a má gestão de stresse, estão hoje, segundo o PNIIDSREV,
claramente identificados como sendo os principais fatores implicados na origem das doenças
acima mencionadas. Nesta medida intervir sobre os determinantes surge como uma estratégia
de saúde fundamental que permitirá obter, a médio prazo, ganhos significativos em termos de
redução da prevalência de doenças crónicas e dos custos económicos individuais e sociais que
lhe estão associados.
A informação acerca dos principais determinantes da saúde e fatores de risco, não se
encontra atualmente disponível no Perfil Local de Saúde do ACeS Douro Sul. A informação
disponibilizada pelo Inquérito Nacional de Saúde (INS) ou do Inquérito Nacional ao
Consumo de Substâncias Psicoativas não tem representatividade a nível de ACeS.
No entanto, no sentido de obter informações que de alguma forma caracterizassem alguns
determinantes da saúde do ACeS Douro Sul, a USP, após verificar que o ACeS apresentou
no 1º Semestre de 2011 uma taxa de 86.89% de consultas com 1 ou mais ICPC´s registados,
optou por recolher informação através do Sistema de Informação da ARS (SIARS). A
informação exposta não é de base populacional e não se reporta a qualquer dado relativo a
prevalências da população em estudo, uma vez que reflete apenas os registos efetuados
nos sistemas de informação relativos aos utentes inscritos no ACeS.
Assim, com a metodologia descrita, foi possível obter alguma informação relativa ao abuso
crónico de álcool, ao consumo de tabaco, excesso de peso e obesidade.
Quadro 1 - Determinantes da saúde, 1º semestre de 2011, ACeS Douro Sul
ACeS Douro Sul
Códigos ICPC (2)
P15
P17
T83
T82

ABUSO CRÓNICO DO ÁLCOOL
ABUSO DO TABACO
EXCESSO DE PESO
OBESIDADE

Nº
Problemas

Nº Utentes
Inscritos

Problemas por 1000
inscritos

1.385
2.363
1.022
2.140

80.887
80.887
80.887
80.887

17,12
29,21
12,63
26.46
Fonte: SIARS, 2011

Tendo presente que os fatores determinantes da saúde decorrem de fatores individuais
(genéticos, biológicos e psicológicos) e de fatores ambientais, económicos, sociais e
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culturais, têm sido implementados programas focalizados em ambientes específicos, com
particular destaque para as escolas, os locais de trabalho, cidades, e predominantemente
orientados para a capacitação das pessoas para a adoção de estilos de vida saudáveis e
para a criação de condições ambientais, organizacionais e sociais mais favoráveis à saúde.

Recursos da Comunidade
O ACeS Douro Sul dispõe de uma Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP) em
cada um dos 8 concelhos do ACeS, sendo que em Lamego existe também a única Unidade
de Saúde Familiar (USF) do ACeS. Nestas unidades estão inscritos 80.890 utentes, estando
4841 utentes sem médico de família atribuído.
Quadro 2 – Número de utentes inscritos no ACeS Douro Sul, por concelho, no ano 2011
Local de inscrição

ACeS

Armamar

Lamego

Moimenta
da Beira

Penedono

S. João da
Pesqueira

Sernancelhe

Tabuaço

Tarouca

Nº de utentes
inscrição

80890

6728

29611

10867

3315

8572

5538

6330

9929

Fonte: SIARS, 2011

No concelho de Lamego está sediada a Unidade de Apoio à Gestão (UAG), o Gabinete do
Cidadão e a sede do ACeS. No edifício da UCSP de Lamego funciona a Unidade de Saúde
Pública (USP) e a Equipa Coordenadora Local da Rede Nacional de Cuidados Continuados
Integrados (RNCCI). Existe uma Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) no concelho de
Tarouca e um Serviço de Urgência Básica em Moimenta da Beira.
Relativamente aos recursos humanos, existem no ACeS 41 médicos de medicina geral e
familiar, 2 médicos de saúde pública, 74 enfermeiros, 45 assistentes técnicos, 8 técnicos de
saúde ambiental, 1 técnico de radiologia e 43 assistentes operacionais.
A unidade hospitalar de referência encontra-se em Lamego e pertence ao Centro Hospitalar de
Trás-os-Montes e Alto Douro (CHTMAD). A Unidade Hospitalar de Lamego dispõe de um
Serviço de Urgência, Consulta Externa, Bloco Operatório e Serviços de Internamento de
Medicina (25 camas) e Cirurgia (24 camas). Dispõe ainda de uma Unidade de Cirurgia de
Ambulatório e uma Equipa de Apoio Domiciliário.
No âmbito da RNCCI, existe no concelho de Tarouca uma unidade de convalescença com 15
camas.
Relativamente a instituições de apoio a pessoas com deficiência, existe no concelho de Lamego
uma unidade de apoio à pessoa com deficiência com capacidade para 87 pessoas em regime
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de ambulatório, 24 em lar residencial e 20 em residências autónomas. No concelho de Tarouca
existe uma unidade da Sta. Casa da Misericórdia com capacidade para prestar apoio a 12
utentes, sendo que 10 estão em regime de internamento.
Existem, nos 8 concelhos, 44 instituições com apoio a idosos (Lar/Centros de Dia/Apoio
Domiciliário), com capacidade para aproximadamente 1247 idosos em regime de
internamento e aproximadamente 1126 idosos em regime de centro de dia/apoio domiciliário.
No

ACeS existe

apenas uma freguesia do concelho de Lamego que não possui apoio

domiciliário.
Em todos os concelhos do ACeS existe pelo menos uma instituição de apoio à infância, sendo
Lamego o concelho que possui maior número de respostas sociais nesta valência específica de
apoio à infância. (Quadro 3)
Não existe em qualquer um dos concelhos do ACeS instituições ou associações de apoio à
pessoa com dependência nos consumos de substâncias.
Quadro 3 – Número de instituições por tipo de resposta social, no ACeS Douro Sul, por concelhos,
no ano 2011
Concelhos

Apoio à infância1

Apoio a idosos2

Apoio à deficiência3

Armamar
1
5
Lamego
7
10
Moimenta da Beira
2
6
Penedono
1
3
S.João da Pesqueira
2
5
Sernancelhe
2
6
Tabuaço
1
5
Tarouca
2
4
Nº Total de instituições (por valência)
18
44
1
2
3
Creche, Jardim de infância; Apoio domiciliário, centro de dia, lar; Lar residencial, centro de dia.

0
1
0
0
0
0
0
1
2

Nº total de instituições
(por concelho)
6
18
8
4
7
8
6
7
64

Relativamente ao parque escolar do ACeS Douro Sul, no ano lectivo 2010/2011 foram
abrangidos pelo Programa Nacional de Saúde Escolar (PNSE) nove agrupamentos escolares,
uma escola não agrupada, da rede de ensino público e duas escolas profissionais, do ensino
particular cooperativo. Esta comunidade escolar reunia um total de 10229 alunos, 990
professores, 360 auxiliares.
O quadro que se segue expõe dados relativos ao parque escolar global de todos o ACeS,
abrangendo para além do ensino público, o ensino particular cooperativo pelos diferentes
concelhos do ACeS. Esta análise permite-nos saber da existência de pelo menos 11536 alunos,
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uma vez que os dados expostos se remetem à informação recebida até à presente data,
estando ainda a aguardar respostas de alguns estabelecimentos de ensino.
Quadro 4 – Número de instituições e estabelecimentos de ensino, por concelhos, no ACeS Douro Sul,
no ano 2011
Armamar

Agrupamentos
escolares

Níveis de ensino

Nº total de alunos

Nº
Escolas não
agrupadas

Ensino Público

Nº

Escolas não
agrupadas

Nº
Escolas
Profissionais

Ensino Particular/Cooperativo

Nº total de alunos

S. João da
Pesqueira

Sernancelhe

Tabuaço

Tarouca

2

1

1

1

1

1

1

Préescolar a
Secundário
2542

Pré-escolar a
Secundário

Pré-escolar
a 3º Ciclo

Pré-escolar a
Secundário

1654

348

Pré-escolar
a
Secundário
1036

487

Préescolar a
Secundário
768

Préescolar a
Secundário
1077

?

2

?

0

2
3ºCiclo e
Ensino
Superior
1820

1

9

2

1

Préescolar

PréEscolarSecundário
719*

Pré-escolar

Pré-escolar

Pré-escolar

Préescolar

*

*

30*

33

4

1

0

34
0

Níveis de ensino

Nº total de alunos

Total de alunos por concelhos

Penedono

1

Nº total de alunos

Níveis de ensino

Moimenta
da Beira

Préescolar a
3º Ciclo
644

Níveis de ensino

Nº

Lamego

678

3º Ciclo a
Ensino
Secundário
*

*

5653*

1654*

348*

1

1

3º Ciclo a
secundário

Ensino
Secundário

158

186

1194

705*

1

0

0

768*

1110

(*) Dados incompletos, apenas relativos às respostas obtidas até outubro de 2011.

Os profissionais de saúde que implementam o PNSE nas escolas, são profissionais das UCSP´s.
Estes profissionais não têm número de horas atribuídas para saúde escolar. As atividades do
âmbito do PNSE são desenvolvidas em função da disponibilidade dos profissionais face às suas
atividades da UCSP. A única UCC recentemente formada no ACeS Douro Sul iniciará a
implementação do PNSE no ano letivo 2011/2012, e terá como área de intervenção o
Agrupamento de Escolas do concelho de Tarouca.
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Identificação e Priorização dos Principais Problemas de Saúde da População do ACeS
Douro Sul
Um problema de saúde “É um estado de saúde considerado deficiente pelo indivíduo, o
profissional de saúde ou a comunidade”. (adaptado de Pineault, 1987)
Neste PLS, para a identificação dos problemas de saúde da população, utilizamos os
indicadores de mortalidade. A mortalidade é considerada uma medida direta das necessidades
em cuidados de saúde, refletindo a carga global da doença na população, não só em termos da
incidência da doença, como da capacidade de a tratar. Daí a importância dos indicadores de
mortalidade no processo de planeamento da saúde e dos serviços de saúde. O envelhecimento
progressivo das populações como acontece marcadamente no ACeS Douro Sul, torna a
mortalidade prematura cada vez mais importante, em termos da avaliação de potenciais
ganhos em saúde. (ARS Norte, 2009 – 2010 (f))
Após a análise da informação científica disponível identificaram-se os Principais Problemas
de Saúde:
•

Tumor Maligno (T.M.) do Estômago (< 65 anos)

•

Tumor Maligno (T.M.) do Cólon e Reto (< 65 anos)

•

Tumor Maligno (T.M.) da Mama Feminina (< 65 anos)

•

Tumor Maligno (T.M.) do Esófago (< 65 anos)

•

Tumor Maligno (T.M.) da Traqueia, Brônquios e Pulmão (< 65 anos)

•

Pneumonia (< 65 anos)

•

Doença Crónica do Fígado e Cirrose (< 65 anos)

•

Doença Cerebrovascular (<65 anos)

A mortalidade evitável é também importante para a avaliação do potencial de intervenção dos
serviços de saúde para assim se obter ganhos em saúde. Esta análise permite-nos identificar
causas e priorizar necessidades que de outra forma não seriam identificáveis, como por
exemplo, o Tumor Maligno da Mama Feminina.
Na priorização dos principais problemas de saúde da região Douro Sul, foram tomados em
4

consideração os seguintes critérios :

4

Imperatori e Giraldes, 1982. Health Strategies in Europe. Methods for priority setting.Lisbon, 2007.
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Critérios de magnitude (dimensão do problema utilizando indicadores de mortalidade);



Critério de transcendência (trata-se de uma simples ponderação por grupos, neste caso,
grupos etários, de maneira a valorizar as mortes por determinada causa nesses diferentes
grupos);



Critério de vulnerabilidade, baseados numa perspetiva de avaliação do potencial de ou
possibilidade de prevenção.



Critérios baseados numa perspetiva de benchmarking (as prioridades e as metas
definidas no Plano Nacional de Saúde e as prioridades regionais/Carta de Missão do
Presidente do Conselho Diretivo da ARSN);

Apesar de cada vez mais relevantes, não foi possível utilizar, neste primeiro PLS, critérios
relacionados com as perspetivas sociais (nomeadamente, iniquidades, minorias, custo social) e
económica (custos indiretos e benefícios para a economia, entre outros).
Para uma melhor compreensão do modo como neste processo de decisão foram utilizados os
critérios atrás enunciados, passamos a expor, de um modo mais detalhado, alguns dos aspetos
que poderão suscitar uma leitura ou interpretação mais difícil, nomeadamente:


O primeiro critério utilizado foi o da magnitude analisando-se, para tal, as taxas de
mortalidade por triénios, desde o ano 2001 até dados referentes ao ano 2009. Foi também
analisado a sua tendência evolutiva ao longo dos anos referidos;



Utilizaram-se ainda como referências as metas 2010 do Plano Nacional de Saúde e do
Plano Regional de Saúde da Região Norte. Foi analisado o valor do ACeS Douro Sul e a
distância para as referidas metas, com base na padronização das mortalidades.



Foi também analisado o contributo, em termos percentuais, de cada causa de morte para a
mortalidade prematura (geral e por sexo), bem como a sensibilidade da patologia aos
cuidados médicos e à promoção da saúde.

Nos quadros que se seguem, são apresentados os problemas de saúde, de acordo com a ordem
da priorização efetuada, apresentando-se uma análise sucinta da justificação dessa priorização.
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Quadro 5 - Justificação da priorização dos problemas de saúde ACeS Douro Sul
Problema de Saúde

Justificação
Foi responsável por 13.3

(/100.000 habitantes) das

mortes em

mulheres com idade inferior a 65 anos no triénio 20072009. Apresenta uma distância para a meta de 2010 do
PNS e da Região Norte de 3.3 (/100.000 habitantes) e 3.8 (/100.000
respetivamente.

habitantes)

1.T.M. Mama Feminina,

Este valor (13.3/100.000

antes dos 65 anos

que ligeiramente, o valor do triénio 2001-2003 (13.2/100.000
habitantes)

habitantes)

consegue superar, ainda

na região Douro Sul.

O T.M. Mama Feminina é atualmente considerado como
uma das causas de morte evitáveis sensíveis aos cuidados
médicos.
No último triénio em análise 2007-2009, as Doenças
Crónicas do Fígado e Cirrose, foram responsáveis por 15.1
/100.000 habitantes

das mortes ocorridas antes dos 65 anos.

Actualmente (2007-2009) estas doenças são responsáveis
por mais mortes do que em 2001-2003, (13.3/100.000
habitantes,

valor superior em 1.8/100.000 habitantes).

2.Doença Crónica do

As doenças crónicas do fígado e cirrose ao longo dos

Fígado e Cirrose, antes dos

últimos 10 anos foram responsáveis por taxas de

65 anos

mortalidade que chegaram a atingir os 19.9/100000 habitantes.
O valor atual da Taxa de Mortalidade dista em 7.1 da meta
da Região Norte (8.0/100000 habitantes).
A cirrose do fígado está atualmente classificada como uma
causa de morte evitável sensível à promoção da saúde e
aos cuidados médicos.
A análise deste indicador demonstra agravamento desde o

3. T. M. Estômago, antes

triénio 2004-2005 até ao triénio mais recente.

dos 65 anos

O T.M. do Estômago foi a maior causa de morte atribuível
aos tumores malignos do aparelho digestivo, com uma
taxa de 11.4/100000 habitantes.
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Quadro 5 - Justificação da priorização dos problemas de saúde ACeS Douro Sul - (cont.)
Problema de Saúde

Justificação
As mortalidades por T.M. do Cólon e Reto aumentaram
em 5.3/100.000 habitantes comparativamente ao triénio 20012003. Esta causa de morte apresentou sempre Taxas de

4. T. M. Cólon e Reto, antes

Mortalidade crescentes ao longo do período de tempo em

dos 65 anos

análise.
É atualmente (2007-2009) responsável por 9.6/100.000
habitantes

e dista em cerca de 3.3 da meta da região norte e

3.6 da meta do PNS.
No

último

triénio

2007-2009,

as

doenças

cerebrovasculares em indivíduos com idades inferiores aos
5. Doença Cerebrovascular,

65 anos apresentaram uma taxa de mortalidade de 9.9

antes dos 65 anos

/100.000 habitantes,

no ACeS Douro Sul, estando este indicador

a uma distância de 2.1 da meta do PNS e a 0.9 da meta da
região norte.
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Definição das Necessidades de Saúde da População do ACeS Douro Sul
A noção de necessidade, no contexto de planeamento, pode-se expressar como “a diferença
5

entre aquilo que existe e aquilo que deveria existir . Como tal, implica a definição de “aquilo
que deveria existir” através do recurso a quadros de referência (ou benchmarks) que, no caso
específico do PLS, são as metas e prioridades definidas pelo Plano Regional de Saúde do Norte.
Apresentam-se agora, após a identificação e priorização dos problemas de saúde, as
Necessidades Técnicas de Saúde da região Douro Sul:
1. Menor Taxa de Mortalidade por Tumor Maligno da Mama Feminina, antes dos 65
anos;
2. Menor Taxa de Mortalidade por Doença Crónica do Fígado e da Cirrose, antes dos 65
anos;
3. Menor Taxa de Mortalidade por Tumor Maligno do Estômago, antes dos 65 anos;
4. Menor Taxa de Mortalidade por Tumor Maligno do Cólon e Reto antes dos 65 anos;
5. Menor Taxa de Mortalidade por Doença Cerebrovascular, antes dos 65 anos;
A taxa de mortalidade pode ser melhorada reduzindo o risco da população (por exemplo e
conforme os problemas de saúde em causa, encorajando a prática de estilos de vida mais
saudáveis, a diminuição da exposição ao fumo do tabaco e a diminuição ou cessação de
comportamentos de risco, entre outros), aumentando a precocidade do diagnóstico da (s)
doença (s) e melhorando a efetividade do seu tratamento. (ARS Norte, 2009 – 2010f)
Continuadamente, ao processo da identificação e priorização dos problemas de saúde da
região Douro Sul, identificaram-se os principais determinantes da saúde associados aos
problemas de saúde identificados e priorizados:

5

Pineault e Daveluy. La planification de la Santé. Concepts, méthodes et stratédigs. Montréal, 1989.
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Tabela 1 – Determinante da saúde – Tumor Maligno da Mama Feminina
Problema de Saúde

Determinantes da Saúde
Fatores de Risco

Fatores de Proteção

Genético/História Familiar

Aleitamento materno

Raça (mais frequente em mulheres caucasianas)

Atividade física regular

Idade (aumenta com a idade)

Alimentação saudável

Idade da Menarca (risco tanto maior quanto mais
precoce é a menarca, antes dos 12 anos)
Idade da Menopausa (Risco é tanto maior quanto
mais tardia é a menopausa, após os 55 anos)
Doenças Mamárias Benignas
Idade da 1ª gestação de termo (risco é tanto
T.M. Mama Feminina

menor quanto mais precoce é a idade da primeira
gestação – 1ª Gravidez depois dos 31 aumenta o
risco)
Nuliparidade
Excesso de Peso e Obesidade (aumenta o risco em
mulheres pós menopausicas)
Bebidas alcoólicas (ingestão mesmo em
quantidades moderadas aumenta ligeiramente o
risco)
Inatividade física
Radiações ionizantes

Tabela 2 – Determinante da saúde – Doença Crónica do Fígado e Cirrose
Problema de Saúde

Determinantes da Saúde
Fatores de Risco

Fatores de Proteção

Genéticos

Alimentação saudável

Sexo (mais frequente no sexo masculino)

Vacinação

Ambiente sócio - cultural
Doença Crónica do Fígado
e Cirrose

Idade de início de consumo do álcool
Alcoolismo
Consumo de drogas e medicamentos
Causas infeciosas
Comportamentos sexuais de risco
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Tabela 3 – Determinante da saúde – Tumor Maligno do Estômago
Problema de Saúde

Determinantes da Saúde
Fatores de Risco
Sexo (mais frequente no sexo masculino)
Idade (6tª década de vida)

Fatores de Proteção
Alimentação saudável
(rica em fibras)
Prática regular de
exercício físico

Tabagismo
T.M. do Estômago

Consumo de álcool
Hábitos alimentares (Dieta rica em alimentos
salgados, alimentos fumados, carne vermelha,
alimentos processados)
Infeção Helicobacter pylori
Excesso de peso e obesidade

Tabela 4 – Determinante da saúde – Tumor Maligno do Cólon e Reto
Problema de Saúde

Determinantes da Saúde
Fatores de Risco
Genéticos/História familiar
Idade (> a 50 anos)

Fatores de Proteção
Alimentação saudável
(rica em fibras)
Pratica regular de
exercício físico

Excesso de peso e obesidade
Consumo de álcool
T.M. do Cólon e Reto

Hábitos alimentares (Dieta pobre em vegetais
verdes e fibras, consumos de carnes vermelhas,
gorduras de origem animal saturadas, hidratos de
carbono, excesso aporte calórico global)
Tabagismo
Sedentarismo
Pólipos no intestino grosso
História de colite ulcerosa ou doença de Crohn
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Tabela 5 – Determinante da saúde – Doenças Cerebrovasculares
Problema de Saúde

Determinantes da Saúde
Fatores de Risco

Fatores de Proteção

Idade

Alimentação saudável

História Familiar
Tabagismo (risco aumenta quando se inicia antes
dos 15 anos, em particular nas mulheres; mais do
que um maço de cigarros por dia aumenta o risco
em 4 vezes mais de enfarte do miocárdio)

Prática regular de
exercício físico
Consulta de vigilância
precoce para indivíduos
história familiar de
doença cardiovascular
precoce ou morte súbita.
Exames periódicos de

Doenças
Cerebrovasculares

saúde a uma
Inatividade física

determinada idade (50
anos para as mulheres e
40 anos para os homens)

Diabetes Mellitus
Obesidade (abdominal)
Hábitos alimentares (Excesso de sal, gorduras,
álcool, açucares de absorção rápida, ausência de
legumes, frutos secos, vegetais)
Hipercolesterolemia
Hipertensão
Stress excessivo

O desenvolvimento das ciências da saúde veio provar que a morte ocorrida em idades
precoces, no mundo ocidental, deve-se em grande parte a doenças causadas ou agravadas
pela ignorância dos fatores que as causam. A maior parte das doenças resultam de um estilo
de vida inapropriado e de fatores de risco modificáveis.
Com base na evidência científica disponível, e após a pesquisa dos determinantes da saúde dos
problemas de saúde identificados e priorizados, podemos constatar que existem fatores de
risco e de proteção comuns aos vários problemas de saúde.
Neste sentido, para promover a diminuição da probabilidade de ocorrência de doença e morte
das diferentes necessidades de saúde anteriormente identificadas pretende-se no ACeS Douro
Sul, diminuir o consumo excessivo de álcool, diminuir o consumo de tabaco, diminuir o
excesso de peso e obesidade, promover o aumento do consumo de frutas e legumes,
aumentar os hábitos de prática regular de exercício físico, promover o aleitamento materno,
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e aumentar a precocidade na identificação da doença. (exemplo, T.M. da mama, T.M. cólon
e reto).
Os principais fatores de risco agora identificados, vão ao encontro dos principais fatores de
risco identificados da OMS-Europa, que por ordem decrescente são a hipertensão arterial, o
tabaco, o álcool, a hipercolesterolemia (excesso de colesterol no sangue), o excesso de peso, o
baixo consumo de fruta e vegetais e a inatividade física.
Segundo a mesma fonte, OMS-Europa, a doença coronária, a doença cerebrovascular, a
diabetes, o cancro, doenças infeciosas (VIH/sida, Infeções Sexualmente Transmissíveis) e as
dependências (álcool e drogas), são as principais doenças preveníveis, suscetíveis aos cuidados
de saúde.
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ESTRATÉGIAS DE SAÚDE

O processo de seleção das estratégias de saúde a serem adotadas face às necessidades de
saúde priorizadas, pretende dar resposta à seguinte questão:


Quais os processos/técnicas mais adequados para reduzir os problemas de
saúde/satisfazer as necessidades de saúde prioritárias da população?

A estratégia de saúde pode não ser uma estratégia respeitante ao domínio exclusivo dos
serviços de saúde, pode requerer a colaboração dos municípios, das escolas, etc. Embora a
execução da estratégia possa não pertencer exclusivamente ao setor da saúde, cabe a este a
proposta da estratégia bem como a função de dinamizar a sua implementação.
Apresentam-se seguidamente propostas de estratégias de saúde para ir ao encontro das
necessidades de saúde identificadas e priorizadas:
Quadro 6 – Estratégias de saúde, recursos por necessidade de saúde
Necessidade

Quem Disponibiliza

Estratégia de saúde

de Saúde

Recursos

Menor
mortalidade por:

-Diagnóstico e tratamento precoce dos
casos:
•

Rastreio

segundo

(mamografia
T.M. Mama

de

critérios
2/2

anos

ACeS/LPLCC

nas

mulheres dos 50 aos 69 anos);

Feminina,

•

Consulta de rastreio oncológico;

antes dos 65

•

Monitorização

anos

DGS

nominal

ACeS (médico família)
das

ACeS

mulheres que não fazem rastreio
para

reforço

de

convocatória.

(SiiMA)
-Ensino auto exame da mama;

ACeS (profissionais de
saúde)

-Promover o aleitamento materno.
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Quadro 6 – Estratégias de saúde, recursos por necessidade de saúde (cont.)
Necessidade de

Quem Disponibiliza

Estratégia de saúde

Saúde

Recursos

Menor mortalidade
por:

Doença Crónica
do Fígado e
Cirrose, antes dos
65 anos

T.M. Estômago,
antes dos 65 anos

-Disponibilizar AUDIT aos profissionais de
saúde do ACeS;
-Formação aos profissionais;
-Disponibilizar consulta de Problemas
Ligados ao Álcool;
-Consulta descentralizada do CRI, num
concelho do ACeS;
-Implementação Programa de Alimentação
Saudável nas Escolas – PASSE;
-Programa de Educação Sexual nas Escolas
/PRESSE;
-Vacinação.
-Implementação Programa de Alimentação
Saudável nas Escolas – PASSE;
-Programa de Promoção de Exercício Físico
Regular;
-Consulta de doença oncológica (médico
de família);
-Disponibilizar consulta de cessação
tabágica;
-Formação
profissionais
(cessação
tabágica)

ACeS/CRI
ACeS/CRI/ARSN
ACeS/CRI/ARSN
ACeS/CRI/ARSN
DSP/ ACeS/Escolas
DSP/ACeS/Escolas
ACeS
DSP/ ACeS/Escolas
ACeS/ Municípios
ACeS (médico família)
ARSN/ACeS
ARSN/ACeS

-Diagnóstico e tratamento precoce dos
casos:
•
T.M. Cólon e
•

Reto, antes dos
65 anos

-

Rastreio segundo critérios (PSOF –
indivíduos dos 50 aos 74 anos);
- EDB, segundo critérios;
Consulta de doença oncológica;
Implementação

Programa

de

ACeS

DSP/ ACeS/ Escolas

Alimentação Saudável nas Escolas – PASSE;
-Implementação

de

Programa

de

ACeS/ Municípios

Promoção de Exercício Físico Regular;

Quadro 6 – Estratégias de saúde, recursos por necessidade de saúde (cont.)
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Necessidade de
Saúde

Quem Disponibiliza

Estratégia de saúde

Recursos

Menor mortalidade
por:

Doença
Cerebrovasculares,
antes dos 65 anos

-Implementação
Programa
de
Alimentação Saudável nas Escolas –
PASSE;
-Programa de Escolas Livres de Tabaco –
PELT;
-Programa de Promoção de Exercício
Físico Regular;
-Predição do risco cardiovascular aos 10
anos;
-Avaliação do IMC todas as idades;
-Consulta de HTA (segundo normas de
orientação clínica DGS);
-Consulta Diabetes (segundo normas de
orientação clínica DGS);
-Disponibilizar consulta de cessação
tabágica.

DSP/ ACeS/ Escolas

DSP/ ACeS/ Escolas
ACeS/ Municípios
ACeS (médico família)
ACeS (médico/Enf.º)
ACeS
ACeS
ACeS

OBJETIVOS DE SAÚDE
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Os objetivos permitem saber exatamente onde se pretende chegar em termos de saúde, o que
é preciso fazer para lá chegar, como e em quanto tempo.
Passamos seguidamente a apresentar os objetivos de saúde que se traduzem em objetivos de
resultado ou impacto.
 Diminuir a Taxa de Mortalidade por Tumor Maligno da Mama em mulheres com idades
inferiores a 65 anos, de 13.3/100.000 habitantes para 12.8/100.000 habitantes, no ACeS Douro
Sul, entre 2011 e 2016.
 Diminuir a Taxa de Mortalidade por Doenças Crónica do Fígado e Cirrose, de
15.1/100.000

habitantes

para 11.7/100.000

habitantes

em indivíduos com idade inferior a 65

anos, no ACeS Douro Sul, entre 2011 e 2016.
 Diminuir a Taxa de Mortalidade por Tumor Maligno do Estômago, de 11.4/100.000
habitantes

para 7.9/100.000 habitantes nos indivíduos com idade inferior a 65 anos, no ACeS

Douro Sul, entre 2011 e 2016.
 Diminuir a Taxa de Mortalidade por Tumor Maligno do Cólon e Reto, de 9.6/100.000
habitantes,

para 7.6/100.000 habitantes nos indivíduos com idade inferior a 65 anos, no ACeS

Douro Sul, entre 2011 e 2016.
 Diminuir a Taxa de Mortalidade por Doença Cerebrovascular, de 9.9/100.000

habitantes

para 6.8/100.000 habitantes nos indivíduos com idade inferior a 65 anos, no ACeS Douro
Sul, entre 2011 e 2016.

Recomendações para a Intervenção
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As recomendações que agora se apresentam resultam da evidência disponibilizada pelo DSP da
ARS Norte, em vários documentos já anteriormente referidos, e também da análise do
diagnóstico de situação de saúde do ACeS Douro Sul. Daqui se partiu para a identificação de
necessidades de saúde e dos recursos da comunidade. Efetuou-se a análise prognóstica dos
problemas de saúde priorizados e definiram-se as estratégias face às necessidades de saúde
identificadas.

Assim, a USP entende serem importantes as seguintes recomendações:
- Dar continuidade às atividades recomendadas pelo Plano Nacional de Prevenção e
Controlo das Doenças Oncológicas, nomeadamente nos rastreios oncológicos;
- Reforçar a acessibilidade das mulheres que não fazem rastreio do TM Mama, diminuindo
os obstáculos que condicionam a realização do rastreio;
- Necessidade de criar e promover no ACeS respostas mais eficientes para os utentes com
Problemas Ligados ao Álcool, investindo na prevenção e no diagnóstico precoce;
-Investir em programas e projetos de promoção da saúde dirigidos aos principais
determinantes da saúde e grupos alvo prioritários, reforçando áreas de intervenção como
a prevenção e o tratamento da dependência alcoólica, a prevenção e o tratamento do
tabagismo.

A definição dos objetivos de saúde que se pretendem alcançar em 2016 e que principalmente,
se pretende que se traduzam num real impacto nos ganhos em saúde para a população do
ACeS Douro Sul, relevam a necessidade de serem tomados em consideração os determinantes
de saúde que os condicionam, nomeadamente através de uma forte articulação, cooperação e
contributo de todos os atores responsáveis pela saúde da comunidade, com a finalidade última
de se obterem ganhos em saúde para a comunidade.
Para tal é necessário iniciar um processo de participação pública que incentive os membros da
comunidade com responsabilidades nesta área a participarem e a contribuírem, justificando
assim um esforço conjunto de todos os principais responsáveis pela saúde das populações.
Do grau de participação de todos os intervenientes dependerá a qualidade futura da Saúde
nossa comunidade.
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Plano de M&A do PLS do ACeS Douro Sul
Avaliar é sempre comparar algo com um padrão ou modelo e implica uma finalidade operativa
que é corrigir ou melhorar. A monitorização trata de acompanhar os elementos chave do
desenvolvimento, neste caso, do desenvolvimento do PLS, mediante a manutenção de
registos, informações periódicas e sistemas de vigilância, assim como através de observações
nos serviços de saúde e/ou inquéritos.

Para estes momentos de avaliação e de monitorização foi efetuado um plano de avaliação
onde serão utilizados os indicadores–chave selecionados, que irão medir os objetivos de saúde
fixados.
A monitorização do PLS será feita anualmente.
Para o presente PLS, decidiu-se ter os seguintes momentos de avaliação:
- 2011 (momento zero/teste)
- 2013 (avaliação intercalar)
- 2016 (avaliação final)

Os objetivos de saúde do PLS são medidos através de indicadores de saúde. Para a
obtenção desta informação, especialmente importante para a monitorização do PLS
elegeu-se o sistema de informação SIARS.

Os quadros seguintes apresentam os indicadores pensados para a monitorização e
avaliação de acordo com as necessidades de saúde identificadas no presente PLS.

Será a USP, na pessoa do seu coordenador a defenir a equipa responsável para efetuar
o processo de monitorização e avaliação nas datas acima referidas. Este processo
deverá ser partilhado com o CC, elemento essencial para a implementação de medidas
eventualmente necessárias à correção de aspetos a melhorar.
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Quadro 7 – Indicadores para a monitorização e avaliação do PLS ACeS Douro Sul

Necessidade de
Saúde

Objetivos de Impacto

Diminuir o Taxa de Mortalidade por Tumor
Diminuir a Taxa de
Maligno da Mama em mulheres com
Mortalidade por
idades inferiores a 65 anos, de 14.2/100
TM Mama
000 para 12.0/100 000, no ACeS Douro
Feminina
Sul, entre 2011 e 2016

Indicadores
de Impacto

Objetivos de
Outcome

Taxa de
Mortalidade na
população até
65 anos, por
TM mama
feminina

Até 2016, aumentar
em 100% a proporção
de mulheres com
idade entre os 45 e os
69 anos, rastreadas
para o cancro da
mama

Até 2016, reduzir em
20% o número de
indivíduos inscritos
com consumo abusivo
Taxa de
Diminuir a Taxa de Mortalidade por
Mortalidade na de álcool, na
Diminuir a Taxa de
Doença Crónica do Fígado e Cirrose, de
população até população
Mortalidade por
15.8/100 000 para 12.5/100 000 em
65 anos, por
Até 2016 aumentar
Doença Crónica do
indivíduos com idade inferior a 65 anos, no Doença Crónica para 99,8% as taxas de
Fígado e Cirrose
ACeS Douro Sul, entre 2011 e 2016.
do Fígado e
cobertura vacinal,
Cirrose
esquema
recomendado, nas
coortes até aos dois
anos e sete anos
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Indicadores de Outcome

Fonte
dos
Dados

Nº de mulheres com idade entre os 45 e os
69 anos, rastreadas para o cancro da
mama/Nº de mulheres inscritas com idades
entre ao 45 e os 69 anos*100.

SiiMA
SIARS

N.º de mulheres com idade entre o 45 e os
69 anos com registo de mamografia nos
últimos 2 anos /n.º de Mulheres com> 45 e
<69 anos*100.

SIARS

Nº de utentes inscritos com registo de
consumo abusivo de álcool.

SIARS

% de Crianças com PNV actualizado
(esquema recomendado) aos 2 e aos 7 anos
de idade. Fonte: Sinus Vacinação

SINUS
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Quadro 4 – Indicadores para a monitorização e avaliação do PLS ACeS Douro Sul (cont.)

Necessidade de
Saúde

Indicadores
de Impacto

Objetivos de Impacto

Objetivos de
Outcome
Aumentar em 20% o
consumo de frutas e
legumes
Até 2016, reduzir em
20% o número de
indivíduos inscritos
com consumo abusivo
de álcool, na
população.

Diminuir a Taxa de
Mortalidade de TM
do Estômago

Diminuir a Taxa de Mortalidade por
Tumor Maligno do Estômago, de
12.0/100 000 para 10.5/100 000, nos
indivíduos com idade inferior a 65 anos,
no ACeS Douro Sul, entre 2011 e 2016.

Taxa de
Mortalidade na
população até
65 anos, Por TM
Estômago

Até 2016, reduzir em
8% o número de
indivíduos inscritos
com abuso de tabaco,
na população.

Indicadores de Outcome

Fonte
dos
Dados

???? LIMITAÇÃO: Actualmente Não exite um
indicador para o consumo de frutas e
?SIARS?
legumes???

Nº de utentes inscritos com registo de
consumo abusivo de álcool

SIARS

Nº de utentes inscritos com registo de abuso
SIARS
de tabaco

Até 2016, reduzir em
20% o número de
indivíduos inscritos
com excesso de peso,
na população

Nº de utentes inscritos com registo de
excesso de peso

SIARS

Até 2016, reduzir em
20% o número de
indivíduos inscritos
com excesso de peso,
na população

Nº de utentes inscritos com registo de
obesidade

SIARS
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Quadro 4 – Indicadores para a monitorização e avaliação do PLS ACeS Douro Sul (cont.)

Necessidade de
Saúde

Indicadores
de Impacto

Objetivos de Impacto

Objetivos de
Outcome

Indicadores de Outcome

Fonte
dos
Dados

N.º de utentes com registo de PSOF com
idade entre os 50 < 65 anos/n.º de utentes
com idade <65 anos*100

SIARS

N.º de utentes com idade > 50 anos < 65
anos com registo de Colonoscopia nos
últimos 5 anos /n.º de utentes com idade >
50 < 65 anos*100.

Diminuir a Taxa de
Mortalidade por
TM do Cólon e
Reto

Diminuir a Taxa de Mortalidade por
Tumor Maligno do Cólon e Reto, de
9.8/100 000, 7.6/100 000 nos indivíduos
com idade inferior a 65 anos, no ACeS
Douro Sul, entre 2011 e 2016.

Taxa de
Mortalidade na
população até
65 anos, por
TM Cólon e
Reto

Até 2016, aumentar
em 50% a proporção
de utentes com idade
entre os 50 e os 65
anos, rastreadas para
o TM Cólon e Reto
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Nº de utentes inscritos com registo de
consumo abusivo de álcool

SIARS

SIARS

Nº de utentes inscritos com registo de abuso
SIARS
de tabaco
Nº de utentes inscritos com registo de
excesso de peso

SIARS

Nº de utentes inscritos com registo de
obesidade

SIARS

???LIMITAÇÃO: Atualmente não existe um
indicador para o consumo de frutas e
legumes

SIARS
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Quadro 4 – Indicadores para a monitorização e avaliação do PLS ACeS Douro Sul (cont.)

Necessidade
de Saúde

Objetivos de Impacto

Indicadores de
Impacto

Objetivos de Outcome

Indicadores de Outcome

Até 2016, aumentar em 100% a
proporção de utentes hipertensos
inscritos com registo de pressão
arterial e IMC.

% Hipertensos com registo de pressão arterial
nos últimos 6 meses;

Até 2016, aumentar em 100% o
registo de peso e altura nos utentes
inscritos
Até 2016, aumentar em 100% a
proporção de utentes diabéticos
inscritos com registo de 3 HbA1C no
último ano

Fonte
dos
dados
SIARS

% de Hipertensos com registo de IMC nos últimos
SIARS
12 meses
% Inscritos com registo de peso e altura nos
últimos 12 meses

SIARS

% Diabéticos com pelo menos 3 HbA1C registadas
SIARS
nos últimos 12 meses;

Diminuir a Taxa de
Até 2016, aumentar em 100% o
Nº de utentes com registo de risco cardiovascular
Mortalidade por Doença
Taxa de
registo de risco cardiovascular nos
SIARS
Diminuir a Taxa
por grupo etário
Cerebrovascular, de 10.3/100
Mortalidade na
utentes
inscritos
de Mortalidade
000 para 7.3/100 000 nos
população até 65
por Doenças
indivíduos com idade inferior anos, por Doenças Até 2016, reduzir em 20% o número
Cerebrovasculares
a 65 anos, no ACeS Douro Sul, Cerebrovasculares de indivíduos inscritos com consumo Nº de utentes inscritos com registo de consumo SIARS
abusivo de álcool
entre 2011 e 2016.
abusivo de álcool, na população.
Até 2016, reduzir em 8% o número
de indivíduos inscritos com abuso de
tabaco, na população.

Nº de utentes inscritos com registo de abuso de
tabaco

SIARS

Até 2016, reduzir em 20% o número
de indivíduos inscritos com excesso
de peso, na população

Nº de utentes inscritos com registo de excesso de
SIARS
peso

Até 2016, reduzir em 20% o número
de indivíduos inscritos com
obesidade, na população.

Nº de utentes inscritos com registo de obesidade SIARS
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Comentários Finais

Este documento é o primeiro Plano Local de Saúde da região Douro Sul. Constitui um primeiro grande
passo dado pela Saúde a nível local que só se tornou possível ao aceitar o desafio do Departamento de
Saúde Pública da ARS Norte.

Através do Plano Local de Saúde 2011-2016 identificaram-se, pela primeira vez, a partir da definição
de critérios específicos e da análise da informação disponível, as principais necessidades técnicas de
saúde da região Douro Sul. Analisou-se a evolução dos indicadores de saúde e, com base nas projeções
para o ACeS e para a Região Norte, definiram-se os objetivos de saúde para 2016. Planificou-se o
acompanhamento e avaliação dos indicadores ao longo do período de tempo deste PLS, 2011-2016.
Não só se definiu e quantificou a mudança desejada, como se efetuou e centrou todo o planeamento
nas necessidades de saúde e nos ganhos em saúde para a população Douro Sul. É neste momento um
documento que pretende contribuir para a construção da visão estratégica do ACeS e assim orientar o
planeamento em saúde do ACeS, nomeadamente, no Plano de Desempenho/Plano de Atividades do
ACeS, bem como os Planos de Atividades das respetivas unidades funcionais. Pretende-se acima de
tudo ajudar a fazer as melhores escolhas, não só as mais eficazes e eficientes, como também as que
são mais oportunas e efetivas. Ajudar os serviços de saúde e os restantes setores da comunidade a
alinhar e/ou manter alinhadas as suas ações com as principais necessidades de saúde da população.

Sendo esta a primeira experiência na realização de um PLS, todos os que nele participaram
aprenderam, evoluíram e amadureceram teórica e profissionalmente, sentindo que num futuro PLS
poderão ser capazes de partir para uma fase ainda mais desafiante que será a abertura do processo de
planeamento, em todas as suas etapas, a outras disciplinas e setores, convidando todos os
interessados a serem co-produtores do futuro PLS. A implementação de uma estratégia de
participação eficiente e tecnicamente exequível, no contexto do processo de construção do Plano
Local de Saúde, é uma garantia da sustentabilidade e utilidade do mesmo nos diversos setores da
comunidade.

Este Plano Local de Saúde continuará em constante aperfeiçoamento uma vez que faz parte de um
processo dinâmico que tem que ser suficientemente flexível para se adaptar ao constante evoluir do
perfil epidemiológico das populações e suficientemente ágil para poder cumprir a sua função de apoio
à decisão para a ação em saúde.
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ANEXOS
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Anexo A – Pirâmides Etárias

Pirâmide Etária do ACeS Douro Sul, ano 2001
85+
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4

4.000

3.000

2.000

1.000

0

Homens

1.000

2.000

3.000

4.000

Mulheres

Pirâmide Etária do ACeS Douro Sul, ano 2010
85+
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4

4.000

3.000

2.000

1.000

Homens

0

1.000

2.000

3.000

4.000

Mulheres
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Anexo B – Mortalidades

Taxa Bruta de Mortalidade (/100000 habitantes), Análise por Triénios, Todas as Idades, Ambos os
Sexos, ACeS Douro Sul

ARS Norte (b)
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Taxa Bruta de Mortalidade (/100000 habitantes), Análise por Triénios, Prematura (<65 anos), Ambos
os Sexos, ACeS Douro Sul

ARS Norte (b)
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Taxa de Mortalidade Padronizada (TMP) (/100000 habitantes), Análise por Triénios, Todas as Idades,
Ambos os Sexos, ACeS Douro Sul

ARS Norte (b)

Legenda:

TPM é inferior à significância estatística
TPM é inferior mas não estatisticamente
significativa
TPM é superior mas não estatisticamente
significativa
TPM é superior com significância estatística
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Taxa de Mortalidade Padronizada (TMP) (/100000 habitantes), Análise por Triénios, Prematura
(<65anos) Ambos os Sexos, ACeS Douro Sul

ARS Norte (b)

Legenda:

TPM é inferior à significância estatística
TPM é inferior mas não estatisticamente
significativa
TPM é superior mas não estatisticamente
significativa
TPM é superior com significância estatística
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Anexo C – Morbilidades

Vigilância Epidemiológica e Controlo das Doenças Transmissíveis de Declaração Obrigatória

N.º de casos de Doenças de Declaração Obrigatória (DDO), por Local de Residência, nos anos 2010 e
2011

Fonte: USP Douro Sul, 2011

N.º casos de DDO nos concelhos do ACeS Douro Sul nos anos 2010
33

35
30
25
20
15
10
5
0

7

10
2
1

1

4

4

4

Fonte: USP Douro Sul, 2011
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Programa Nacional de Vacinação (PNV)

Esquema Recomendado, 2009
Coorte
2009

2008

2007

2002
1995

Vacina

Coberturas Vacinais
(%), no ACeS Douro Sul,
ano 2009

Esquema Recomendado, 2010
Coorte

Vacina

BCG

100

BCG

99,6

VHB 1

100

VHB 1

99,6

BCG

99,8

BCG

99,6

VHB 3

99,6

VHB 3

99,6

DTPa 3

99,8

DTPa 3

99,8

Hib 3

99,6

Hib 3

99,8

VIP 3

99,8

VIP 3

99,8

MenC 2

98,5

MenC 2

99,6

DTPa 4

98,2

DTPa 4

99,1

Hib 4

99,1

Hib 4

98

2010

2009

2008

VASPR 1

99,4

VASPR 1

99,6

MenC 3

97,6

MenC 3

97,5

DTPa 5

98,4

DTPa 5

99,4

VAP/VIP 4

99,6

VASPR 2

99,7

VHB 3

99,3

VAP/VIP 4

99

VASPR 2

99

VHB 3
VASPR 2

99,1

2003
1996

99,6

VASPR 2

Fonte: USP Douro Sul, 2010

Coorte Vacina

2007

2002

1995
1984
1944

Coberturas Vacinais (%),
no ACeS Douro Sul, ano
2009

99,5
Fonte: USP Douro Sul, 2011

Esquema Cumprido, 2009

2008

Coberturas Vacinais
(%), no ACeS Douro Sul,
ano 2010

Esquema Cumprido, 2010
Coorte Vacina

Coberturas Vacinais (%),
no ACeS Douro Sul, ano
2010

VHB

99,8

VHB

99,8

DTPa

99,8

DTPa

99,8

Hib

99,8

Hib

99,8

VIP

99,8

VIP

99,8

MenC

98,4

MenC

98,4

DTPa

98,7

BCG

99,8

Hib

98,3

VHB

99,6

MenC

99,6

DTPa

99,5

DTPa

99

Hib

99,5

VIP

99

MenC

99,6

2009

2008

VASPR

99,9

BCG

99,9

VHB

99,4

VHB

99,7

VASPR

99,6

DTPa

99,7

Td

99,6

VIP

99,7

Td

82,2

VASPR

99,7

Td

86,1

MenC

99,6

BCG

99,5

VHB

99,5

VASPR

99,5

VIP

99,5

MenC

99,6

Td

99,5

Td

87,6

2003

Fonte: USP Douro Sul, 2010

1996

1945

Fonte: USP Douro Sul, 2011
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Siglas:
Hib
VHB
MenC
VIP (vírus inactivado
BCG
DTP
VASPR
Td

Vacina contra
Haemophilus influenza b
Hepatite B
Meningococo C
Poliomielite
Tuberculose
Difteria-Tétano-Tosse convulsa (Pertusis)
Sarampo-Parotidite epidémica-Rubéola
Tétano-Difteria (dose adulto)

Vacina Gratuita da Gripe Sazonal

Cobertura Vacinal – Gripe Sazonal, por grupo
profissional no ACeS Douro Sul, 2010/2011
Grupo Profissional
Administrativo
Enfermagem
Médico
Serviços Gerais
Outros Profissionais
Total

Total Vacinados
(n.º)
(n.º)
55
69
51
56
51
282

%

34

61,8

41

59,4

25

49

37

66,1

26

51

163

57,8

Cobertura Vacinal – Gripe Sazonal, dos residentes
e funcionários em instituições abrangidas pela
vacina gratuita, no ACeS Douro Sul, 2010/2011
Instituições abrangidas pela Vacina Gratuita
Total
Vacinados
Grupo Alvo
%
(n.º)
(n.º)
Residentes
Trabalhadores

804
490

701

87,2

164

33,5

Fonte: USP Douro Sul, 2011

Fonte: USP Douro Sul, 2011
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Programa Nacional Promoção Saúde Oral - Índice CPOD

Taxa de utilização do 1º Cheque-dentista e Índice CPOD na Região Norte e ACeS Douro Sul, nos anos
lectivos 2008/2009 e 2009/2010
Saúde Oral em Crianças e Jovens (SOCJ)
Região Norte
2008/2009

ACeS Douro Sul
2008/2009

Região Norte
2009/2010

ACeS Douro Sul
2009/2010

Região Norte
2010/2011

ACeS Douro Sul
2010/2011

Tx
Utilização
1º Cheque
dentista

Índice
CPOD

Tx
Utilização
1º Cheque
dentista

Índice
CPOD

Tx
Utilização
1º Cheque
dentista

Índice
CPOD

Tx
Utilização
1º Cheque
dentista

Índice
CPOD

Tx
Utilização
1º Cheque
dentista

Índice
CPOD

Tx
Utilização
1º Cheque
dentista

Índice
CPOD

7 anos

*

0,93

69,9

0,93

64,3

0,64

73,8

0,75

*

*

75,96

0,79

10
anos

*

1,52

61,3

1,3

55,8

0,98

60,4

0,8

*

*

61,99

0,73

13
anos

*

3,16

63,5

2,92

59,6

2,59

68,2

2,49

*

*

70,83

2,58

Fonte: SISO

Legenda:
* - Dados não disponíveis

Evolução Índice de CPOD no ACeS Douro Sul, anos 2008 - 2011
3

2,58

2,5

Índice CPOD no ACeS
Douro Sul 2008-2009

2

1,39

1,5
1

0,79

0,73

Índice CPOD no ACeS
Douro Sul 2009-2010
Índice CPOD no ACeS
Douro Sul 2010-2011

0,5
0
7 anos

10 anos 13 anos

Total
Fonte: SISO

Índice CPOD, por idades, na Região Norte e ACeS Douro Sul,
nos anos lectivos 2008/2009 e 2009/2010
12
10

2,49

8

2,59

6
4
2
0

0,75
0,64
0,93
0,93

7 anos

0,8
0,98
1,3
1,52

10 anos

2,92
3,16

2009/2010 ACeS Douro Sul
Índice CPOD
2009/2010 Região Norte
Índice CPOD
2008/2009 ACeS Douro Sul
Índice CPOD
2008/2009 Região Norte
Índice CPOD

13 anos
Fonte: SISO
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