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NOTA PRÉVIA 

 

  

 

O Plano Local de Saude, é sem dúvida, um documento estratégico que além de 

fazer uma caraterização exaustiva do perfil do ACES, é a pedra basilar para 

implementação no terreno do Plano Nacional de Saúde. 

Este documento, elaborado pela USP do ACES de Famalicão, vem demonstrar a 

importância fundamental desta unidade funcional, como observatório de saúde e como 

unidade essencial ao planeamento de todas as ações que visam melhorar a saúde e bem 

estar de todos os utentes deste ACES. As intervenções nas áreas de promoção e 

prevenção são fundamentais para uma gestão rigorosa e criteriosa das políticas de saúde 

vertidas no Plano Nacional de Saúde. 

Por toda a mais valia deste documento fundamental de planeamento e gestão, os 

meus agradecimentos à USP na figura da sua coordenadora Drª Fátima Basto. 

  

 

 

O Diretor Executivo 

 

Paulo Oliveira (Dr.)
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1. Breve Introdução 
 

O Planeamento da Saúde é um “processo sistemático, orientado para o futuro, que 

determina a direção, os objetivos e as ações a desenvolver para alcançar os objetivos 

definidos”1
....    

“Pode ser definido como a 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 socio-económicos.”2 

 De acordo com o Decreto-Lei nº28/2008, de 22 de Fevereiro (cria os agrupamentos 

de centros de saúde do Serviço Nacional de Saúde, abreviadamente designados por 

ACeS, e estabelece o seu regime de organização e funcionamento), a Unidade de Saúde 

Pública (USP) funciona como observatório de saúde da área geodemográfica do ACeS em 

que se integra, competindo-lhe, designadamente, elaborar informação e planos em 

domínios da saúde pública.   

Neste enquadramento situa-se esta proposta de Plano Local de Saúde, podendo 

ser definida como “um documento ESTRATÉGICO do ACeS/ULS cujas orientações 

contribuem para a obtenção de ganhos em saúde, promovendo mais saúde para toda a 

população”3. 

Pretende, com base em intervenções, alterar o estado atual (e conhecido devido à 

identificação e análise dos dados existentes) para um idealmente proposto (instrumento de 

mudança). Deve assim: 

• Dar resposta às necessidades de saúde da população da sua área de influência; 

• Incluir o diagnóstico da situação de saúde da população da sua área de influência; 

• Indicar as estratégias de saúde para a sua área de influência; 

• Indicar os objetivos de saúde; 

• Pode apresentar cenários; 

• Apresentar recomendações para a operacionalização das estratégias; 

• Explicitar o seu plano de avaliação; 

• Estar enquadrado no Plano Regional de Saúde; 

• Estar enquadrado nas orientações técnico-normativas nacionais e regionais. 

 

                                                 
1 Wallace, Robert B; Last, John M; Kohatsu, Neal, eds. Public health and preventive medicine. 15th ed. New Jersey: McGraw-Hill Professional; 
2008 
2 Imperatori E, Giraldes MR. Metodologia do Planeamento da Saúde – manual para uso em serviços centrais, regionais e locais. 2ª edição. 
1986 
3 Unidade de Planeamento em Saúde, Departamento de Saúde Pública, ARSNorte - PLANOS LOCAIS DE SAÚDE: Termos de Referência 
para a sua construção (Parte I e II), 2011. 
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2. 

 

Metodologia 
 

2.1. Como foi elaborado?  
 

A metodologia utilizada baseou-se na expressa pelo Departamento de Saúde 

Pública, nos documentos: “Planos Locais de Saúde: Termos de referência para a sua 

construção I e II”, e “Monitorização e Avaliação dos Programas de Saúde – Termos de 

Referência”.  

Numa primeira fase elaborou-se o diagnóstico de saúde da população. Para o 

efeito, contou-se, entre outros, com as ferramentas/relatórios disponibilizados pelo DSP da 

ARSN (Perfil de Saúde da Região Norte (PSRN); Perfil locais de Saúde: ACeS Famalicão; 

Plano Regional de Saúde do Norte, 2009-2010; Avaliação do Plano Regional de Saúde do 

Norte, 2009-2010; mort@lidades.ACeS: Região de Saúde do Norte; mort@lidades.infantil - 

Natalidade, Mortalidade Infantil e Componentes; mort@lidades.geres - Mortalidade Geral e 

Específica; mort@lidades.prop - Mortalidade Proporcional; mort@lidades.evita - 

Mortalidade Evitável; morbilid@des.hospitalar: Análise dos Internamentos Hospitalares na 

Região Norte; Carga Global da Doença na região Norte de Portugal; Mortalidade Evitável: 

uma análise evolutiva na região Norte de Portugal). 

Foram ainda consultados dados do INE, IEFP, da Câmara Municipal, Sistema de 

Vigilância da Tuberculose (SVIG-TB) e Sistema de Notificação de Doenças Transmissíveis 

(DDO). Além destes, foram ainda considerados dados internos da Unidade de Saúde 

Pública e outros dados do ACeS, através de consultas específicas ou através do SIARS. 

Face ao diagnóstico de saúde efetuado, definiram-se os principais problemas de 

saúde, os quais tiveram de ser hierarquizados, de forma a ser possível uma intervenção 

dirigida e eficiente. Os critérios utilizados para a sua hierarquização foram a Magnitude, 

Transcendência e Vulnerabilidade. 

Em seguida, e após a identificação dos determinantes de saúde para cada um dos 

problemas hierarquizados, foram identificadas e priorizadas as necessidades em Saúde, 

através dos critérios Magnitude, Gravidade das consequências e Vulnerabilidade. 

Posteriormente identificaram-se os recursos e foram selecionadas as estratégias de 

saúde. De acordo com as projeções efetuadas e o conhecimento sobre o comportamento 

de cada indicador, definiram-se e quantificaram-se os objetivos de saúde, e elaborou-se o 

plano de monitorização e de avaliação. 

Está ainda previsto um plano de comunicação e de recomendações para a 

intervenção.  
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Diagnóstico da Situação de Saúde da População do ACeS do Ave III - Famalicão 
 

3.1. Caracterização da População: Quem somos e como vivemos? 

3.1.1. Situação geodemográfica 

O ACeS de Famalicão abrange a totalidade do Concelho de V. N. de Famalicão 

com as suas 49 freguesias. O Concelho pertence ao distrito de Braga e à província do 

Minho. Em termos de NUTS4, o Concelho pertence à NUTS I Portugal Continental, NUTS II 

Norte e à NUTS III Ave. 

O Concelho tem uma área de 201,7 Km2 e uma população de 127.567 habitantes 

pelos censos de 2001. Segundo o INE5, a população residente no concelho em 2011 é de 

133.804 habitantes (censos 2011 – resultados preliminares) com uma densidade 

populacional de 663,4 hab/ Km2 pelo que existiu um crescimento para a população entre 

2001 e 2011 de 4,89%. 

 

Variação da população residente em Portugal por município, 2001-2011 

 
 Fonte: INE (Censos 2001 e 2011 – resultados preliminares) 

  

 

                                                 
4 NUTS – Nomenclatura de Unidades Territoriais para fins Estatísticos para referenciar as divisões administrativas de países.  
5 INE – Instituto Nacional de Estatística, citado no livro Comissão Eventual de Análise da Situação Sócio-Económica na Área do Município de 
Vila Nova de Famalicão, elaborado pela Assembleia Municipal de Vila Nova de Famalicão 
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Variação da população residente por freguesia, 2001-2011 

   
Fonte: INE (Censos 2001 e 2011 – resultados preliminares) 

3.1.2. Distribuição da população por idade e sexo 

Quanto à distribuição da população por idade e sexo, analisando a pirâmide etária 

referente à população residente no Concelho de V.N. Famalicão em 2001 e 2010, verifica-

se que o grupo etário com maior representação percentual é o dos indivíduos com 35-39 

anos. Contudo, em 2010, observa-se um estreitamento da base da pirâmide e o 

alargamento da parte superior da pirâmide, o que demonstra o envelhecimento da 

população. Em 2001 os três grupos mais significativos para ambos os sexos são 25-39 

anos mas em 2010 foram os dos 35-49 anos. 

       Pirâmide etária no Concelho de Vila Nova de Famalicão, 2001 e 2010 
2001 2010 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INE  
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3.1.3. Esperança de vida 

No triénio de 2005-2007, a esperança de vida (ao nascimento e aos 65 anos) foi 

superior no concelho de Vila Nova de Famalicão, face à região Norte e ao Continente.  

Esperança de 
vida 

Continente Região Norte ACeS Famalicão 

HM H M HM H M HM H M 

à nascença 78,9 75,6 82,0 79,0 75,8 82,1 79,8 76,9 82,7 

aos 65 anos 18,4 16,6 20,0 18,5 16,6 20,0 18,8 17,0 20,2 
Fonte: ARSN, Perfis de Saúde Região Norte 

 

3.1.4. Natalidade 

O número de nados vivos corresponde ao(s) produto(s) da extração ou expulsão 

completa, relativamente ao corpo materno e independente da duração da gravidez, do 

produto da fecundação que, após esta separação, respire ou manifeste quaisquer outros 

sinais de vida.   

O número de nados vivos manteve-se com poucas oscilações de 1996 a 2000, e a 

partir de 2001 tem-se verificado uma diminuição tanto em Portugal Continental como na 

Região Norte e no ACeS Famalicão. 

 
 

Evolução do número de nados vivos no Continente, na Região Norte e no ACeS 
Famalicão, de 1996 a 2010 

 

Fonte: DSP-ARSN, mort@lidades.infantil - Natalidade, Mortalidade Infantil e Componentes,  Região Norte 1996-2010 

 

A taxa bruta de natalidade, corresponde ao número de nados vivos numa 

determinada região, para um determinado período de tempo, geralmente um ano civil, 

referido à população média desse período, expressa em número de nados vivos por 1000 

habitantes. 

No período de 2000 a 2010, a taxa bruta de natalidade tem vindo a diminuir em 

Portugal Continental, Região Norte e no ACeS Famalicão. Especificamente, no ACeS de 

Famalicão esta diminuição foi mais acentuada, sendo que inicialmente (ano 2000) era 

superior às restantes áreas geográficas e a partir de 2007 passou a ser inferior à do 

Continente e próxima da observada na Região Norte.  

 

Local de 
Residência 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Continente 103668 106299 106857 109381 113318 106479 108192 106232 103309 103420 99713 96925 99057 99057 96133 

Região 
Norte 

43092 43817 43469 43687 44521 41471 41667 39903 37999 37306 35904 34094 34631 32760 33046 

ACeS 
Famalicão 

1650 1584 1670 1586 1667 1574 1579 1466 1449 1390 1358 1267 1259 1210 1218 
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Evolução da taxa bruta de natalidade (/1000), no Continente, na Região 
Norte e no ACeS Famalicão, de 1996 a 2010 

Fonte: DSP-ARSN, mort@lidades.infantil - Natalidade, Mortalidade Infantil e Componentes,  Região Norte 1996-2010 

 

A proporção (%), de nascimentos em mulheres com idade inferior ou igual a 20 anos, 

no período 1996-2010 diminuiu, tanto em Portugal Continental como na Região Norte e no 

ACeS Famalicão. Neste último os valores têm-se mantido inferiores aos das outras regiões 

consideradas. 

Proporção de nascimentos em mulheres com idade igual ou inferior a 20 anos (%), no 
Continente, na Região Norte e no ACeS Famalicão de 1996 a 2010 

 

Fonte: DSP-ARSN, mort@lidades.infantil - Natalidade, Mortalidade Infantil e Componentes,  Região Norte 1996-2010 

 

A proporção (%), de nascimentos em mulheres com idade superior ou igual a 35 

anos, no mesmo período de 1996-2010, tem aumentado em Portugal Continental, na 

Região Norte e no ACeS Famalicão. No ACeS de Famalicão apresentou-se sempre inferior 

às restantes regiões. 
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Proporção de nascimentos em mulheres com idade igual ou superior a 35 anos (%), no 
Continente, na Região Norte e no ACeS Famalicão de 1996 a 2010 

 

 
Fonte: DSP-ARSN, mort@lidades.infantil - Natalidade, Mortalidade Infantil e Componentes,  Região Norte 1996-2010 

 
 

3.1.5. Dependência dos jovens e dos idosos 

O Índice de Dependência Total define-se como o quociente entre o somatório da 

população jovem (indivíduos com idades entre 0-14 anos) e idosa (indivíduos com 65 ou 

mais anos), sobre a população em idade ativa (indivíduos com idades entre 15 e 64 anos), 

sendo geralmente expresso em percentagem (por 100 pessoas com idades entre 15-64 

anos). Corresponde, ainda, à soma dos índices de dependência de jovens (população 

jovem/população em idade ativa) e idosos (população idosa/população em idade ativa).  

De 2000 a 2010, o índice de dependência aumentou progressivamente em Portugal 

Continental, tendo permanecido relativamente estável na região Norte e ACeS de 

Famalicão, nesse período. No ACeS de Famalicão foi sempre inferior ao de Portugal 

Continental e da Região Norte. 

 

Índice de dependência total, em Portugal Continental, na Região Norte e no ACeS 
Famalicão, 2000 a 2010 

Local de Residência 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Continente 47,7 47,9 48,1 48,3 48,6 48,7 48,7 48,9 49,3 49,7 50,2 

Região Norte 45,9 45,9 45,9 45,8 45,8 45,6 45,3 45,1 45,1 45,2 45,4 

ACeS Famalicão 41,7 42 42,1 42 42,1 42,1 41,8 41,6 41,5 41,4 41,6 
Fonte: INE  
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Índice de dependência total, no Continente, na Região Norte e no  
ACeS Famalicão, 2000 a 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INE  

 

No ACeS de Famalicão, o índice de dependência de jovens tem vindo a diminuir 

progressivamente entre 1991 a 2010. Contrariamente, o índice de dependência de idosos 

tem aumentado, sendo que em 2010 já foi superior ao índice de dependência de jovens.  

 

Índices de dependência no Concelho de Vila Nova de Famalicão, 1991 a 2010 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fonte: INE 

 Assim, analisando estes dados anteriores (diminuição do índice de dependência de 

jovens e aumento do índice de dependência dos idosos) com um índice de dependência 

total estável, permite-nos verificar que esta “estabilidade” se deve não à manutenção da 

estrutura etária, mas a uma real diminuição do número de jovens “compensado” pelo 

aumento de idosos. Este facto, aliado à diminuição da taxa de natalidade, permite-nos 

concluir a existência duma população cada vez mais idosa.  
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Esta conclusão é reforçada pela existência dum Índice de Envelhecimento – relação 

entre a população idosa e a população jovem, define-se como quociente entre o número 

de idosos e o de jovens, sendo expresso por número de idosos por cada 100 jovens – que 

tem vindo a aumentar progressivamente no período entre 2000-2010 em Portugal 

Continental, Região Norte e ACeS de Famalicão. No ACeS de Famalicão o índice de 

envelhecimento foi inferior ao de Portugal Continental e da Região Norte até 2009, tendo-

se verificado em 2010 um aumento acentuado deste índice (de 80,5 idosos/100 jovens 

para 113,5 idosos/100 jovens). 

 

Índice de envelhecimento no Continente, na Região Norte e no ACeS Famalicão, 2000 a 2010 

Local de Residência 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Continente 104,6 106,5 107,8 109,3 111,2 112,6 114,2 116,2 118,1 120,3 122,9 

Região Norte 79,9 82,2 84,2 86,1 88,6 90,9 93,3 96,4 99,3 102,6 106,6 
ACeS Famalicão 57,8 59,8 61,5 63,4 65,8 68,1 70,9 73,9 77,1 80,5 113,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INE 

 

O Índice de renovação da população em idade ativa, isto é, a relação entre a 

população que potencialmente está a entrar e a que está a sair do mercado de trabalho é 

definido, habitualmente, como o quociente entre o número de pessoas com idade 

compreendida entre os 20 e os 29 anos e o número de pessoas com idade compreendida 

entre os 55 e 64 anos. É expressa, usualmente, por 100 pessoas com 55-64 anos. 

No período compreendido entre 2000 e 2010 observou-se uma diminuição 

progressiva deste índice no Continente, na Região Norte e no ACeS de Famalicão.  
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Índice de renovação anual da população em idade ativa por local de 
residência 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INE 

 

3.1.6. Situação Socioeconómica  

3.1.6.1. Indicadores de educação 

Em 2001, a percentagem de residentes com o nível básico foi superior no Concelho 

de Famalicão relativamente ao encontrado na região Norte e no Continente, e inferior no 

que se refere ao ensino secundário/médio e superior.  

 

Distribuição (%) da população residente por nível de instrução (CENSO 2001) 

 
Fonte: INE 
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No ano letivo de 2008/2009, a taxa bruta de escolarização no ACeS de Famalicão 

foi menor que a encontrada para a região Norte e para o Continente no que se refere ao 

ensino básico e ao ensino superior, tendo no entanto sido superior para o ensino 

secundário. A taxa de pré-escolarização foi também ligeiramente inferior no ACeS de 

Famalicão. 
 

Indicadores de educação por município, 2008/2009 

  
Taxa de pré-

escolarização 

Taxa bruta de escolarização 

Ensino 
básico 

Ensino 
secundário 

Ensino 
superior* 

  2008/2009 

Continente 83,2 131,0 149,2 31,0 

 Norte 83,9 131,8 140,5 26,4 

ACeS Famalicão 81,0 128,8 150,0 18,3 

Fonte: INE - Anuário Estatístico da Região Norte – 2009 

* Alunos com idades entre 18 e 22 anos.  

 

 
3.1.6.2. Distribuição da população ativa empregada por grupos profissionais 

Quando se analisa os trabalhadores por conta de outrem no município de Vila Nova 

de Famalicão, por sector de atividade, verificamos que, de um total de 37.655 

trabalhadores, a maior parte trabalham no sector secundário (64%, correspondendo a 

24.129 trabalhadores), 35% trabalham no sector terciário (13.289 trabalhadores) e apenas 

1% do total de trabalhadores (correspondendo a 237 pessoas) a trabalharem no sector 

primário. Analisando a distribuição por sexo, confirma-se que, quer no sexo masculino quer 

no feminino, a maioria das pessoas trabalha no sector secundário (68% dos homens e 

59% das mulheres), mas, uma maior percentagem de mulheres trabalha no sector terciário 

(41% das mulheres e apenas 31% dos homens). 

 
 

Trabalhadores por conta de outrem nos estabelecimentos no município de Vila Nova de 
Famalicão, segundo o sector de atividade e o sexo, 2008 

Sector de Atividade 
  Sexo 

  H M H-M 

Primário   165 0,8% 72 0,4% 237 

Secundário   14199 68,1% 9930 59,1% 24129 

Terciário   6492 31,1% 6797 40,5% 13289 

  Total 20856 100,0% 16799 100,0% 37655 
 

Legenda: H: sexo masculino; M: sexo feminino; HM: ambos os sexos. 

Fonte: INE 
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Trabalhadores por conta de outrem nos estabelecimentos de Vila Nova de Famalicão, 

segundo o sector de atividade, ambos os sexos 

 

Fonte: INE  

 

3.1.6.3. População desempregada  

A taxa de desemprego corresponde ao quociente entre o número de trabalhadores 

desempregados e a força de trabalho total, ou seja, a população ativa, e representa a 

percentagem de indivíduos capazes de exercer uma profissão e que procuram emprego 

remunerado, mas que por variadas razões não entram no mundo do trabalho. 

Numa análise global, verifica-se que no período entre Janeiro de 2008 e Dezembro 

de 2010 a taxa de desemprego no ACeS de Famalicão aumentou progressivamente até 

Setembro de 2010, tendo depois diminuído ligeiramente (número de desempregados em 

Dezembro 2008 foi de 7.044 indivíduos, em Dezembro 2009 de 8.944 indivíduos e em 

Dezembro 2010 de 8.711 indivíduos). 

 

Taxa de desemprego no ACeS de Famalicão, 2008-2010 

 
Fonte: IEFP 
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Analisando o número de desempregados, no período entre Dezembro de 2008 e 

Dezembro de 2010, a maioria pertencia ao sexo feminino. Relativamente ao tempo de 

inscrição quanto à procura de emprego em Dezembro de 2008 a maioria estava inscrito há 

menos de um ano, contrariamente ao que ocorreu em Dezembro de 2010 em que a 

maioria estava inscrita há 1 ano ou mais.  

 

Desemprego registado no ACeS de Famalicão segundo o género, o tempo de inscrição e a situação 
face à procura de emprego (situação no final do ano), 2008-2010 

Ano 
Género Tempo de inscrição 

Situação face à procura de 
emprego 

Total 
Homens Mulheres < 1 ano 1 ano e + 1º emprego 

Novo 
emprego 

Dez/08 2936 4108 4107 2937 510 6534 7044 

Dez/09 3810 5134 5220 3724 551 8393 8944 

Dez/10 3724 4987 4138 4573 535 8176 8711 

Fonte: IEFP 

Desemprego registado no ACeS de Famalicão segundo o género, 
 (situação no final do ano), 2008-

2010  

Fonte: IEFP 
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Desemprego registado no ACeS de Famalicão segundo o tempo de inscrição  
(situação no final do ano), 2008-2010 

 

Fonte: IEFP 

 

Relativamente ao desemprego registado, por grupos etários, no ACeS de 

Famalicão de 2008 a 2010, observou-se que a maioria pertence ao grupo etário 35-54 

anos, tendo-se mantido como o grupo com maior representatividade nesse período. Em 

segundo e terceiro lugar foram, respetivamente, os indivíduos dos grupos etários 55 anos 

ou mais e 25 a 34 anos. No grupo dos 55 anos ou mais, o número de indivíduos na 

situação de desemprego tem vindo a aumentar progressivamente. 

 

Desemprego registado no ACeS de Famalicão, segundo o grupo etário  
(situação no final do ano), 2008-2010 

 

 
Fonte: IEFP 
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Analisando por nível de escolaridade, constata-se que, no período analisado, a 

maioria dos desempregados tem apenas o primeiro ciclo. De destacar, ainda, que o 

número de desempregados com ensino superior tem aumentado gradualmente. 

 

Desemprego registado no ACeS de Famalicão segundo a situação face à procura de emprego 
(situação no final do ano), 2008-2010 

 

Fonte: IEFP 

 

 

3.1.7. Situação Ambiental 

Relativamente às infraestruturas e situação ambiental no ACeS de Famalicão, no 

ano 2008, observou-se que a proporção de resíduos urbanos recolhidos seletivamente 

ainda é baixa (14%) mas é superior à de Portugal Continental e à restante região Norte.  

No mesmo ano a população servida por sistemas de abastecimento de água foi de 

82% sendo inferior à das restantes localizações (Portugal Continental 94% e Região Norte 

90%), no mesmo período.  

Quanto à população servida por sistemas de drenagem de águas residuais e 

estações de tratamento de águas residuais a percentagem, em 2008, foi ainda mais baixa 

com 45% e 42%, respetivamente. Estes valores são bastante inferiores aos dados de 

Portugal Continental e Região Norte. 

Por fim, em relação à proporção de águas residuais tratadas, no ano de 2008, foi de 

100% no ACeS de Famalicão, sendo ligeiramente superior à das restantes regiões (96% 

em Portugal Continental e 98% na Região Norte). 
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Infraestruturas e ambiente em Portugal Continental, Região Norte e ACeS de Famalicão, 2008 

  Proporção de 
resíduos urbanos 

recolhidos 
seletivamente (%) 
por Localização 

geográfica; Anual 

População 
servida por 
sistemas de 

abastecimento 
de água (%) por 

Localização 
geográfica; 

Anual*  

População 
servida por 
sistemas de 
drenagem de 

águas residuais 
(%) por 

Localização 
geográfica; 

Anual* 

População 
servida por 
estações de 

tratamento de 
águas residuais 

(%) por 
Localização 
geográfica; 

Anual* 

Proporção de 
águas residuais 
tratadas (%) por 

Localização 
geográfica; Anual 

Continente 12 94 81 74 96 

 Norte 12 90 72 65 98 

ACeS 
Famalicão 

14 82 45 42 100 

Fonte: INE (*Dados administrativos da base de dados INSAAR (Inventário Nacional de Sistemas de Abastecimento de Água e Águas 
Residuais) administrada pelo Instituto da Água (INAG, I.P.) 

 

Segundo o Departamento de Ambiente da Câmara Municipal de V.N. Famalicão, a 

situação tem-se vindo a alterar, sendo que, em Junho de 2011, 93% da população do 

ACeS de Famalicão já era abrangida por sistemas de abastecimento de água, 73% por 

sistemas de drenagem de águas residuais e toda a população era servida por sistemas de 

recolha de resíduos sólidos. 

 

Infraestruturas e ambiente no  ACeS de Famalicão, Junho 2011. 

 

População 
servida por 
sistemas de 

abastecimento 
de água (%) 

População 
servida por 
sistemas de 
drenagem de 

águas residuais 
(%) 

População 
servida por 
sistema de 
recolha de 

resíduos sólidos 
(%) 

ACeS 
Famalicão 

93 73 100 

Fonte: Departamento de Ambiente da Câmara Municipal de V.N. Famalicão. 

 
 
3.2. Caracterização da População: De que morremos? 

3.2.1. Mortalidade infantil e componentes 

A taxa de mortalidade infantil corresponde ao número de óbitos em crianças com 

menos de um ano de idade, ocorridos num determinado período de tempo (geralmente um 

ano civil), relativamente ao total de nados-vivos no mesmo período. Geralmente é 

expressa por 1.000 nados-vivos. É um indicador do estado de saúde global de toda uma 

população, refletindo a relação entre causas de mortalidade infantil e determinantes da 

saúde da população, tais como aspetos económicos, sociais e ambientais.  
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Os óbitos infantis têm diminuído nas três regiões no período entre 1996-2005. 

Concretamente, no ACeS de Famalicão no ano 2002 registaram-se 14 óbitos, a partir 

deste período o número de óbitos tem vindo a diminuir, sendo que em 2010 não ocorreu 

qualquer óbito. 

 
Óbitos infantis (< 1 ano) no Continente, Região Norte e ACeS Famalicão,1996 a 2010 

  Continente Norte Famalicão 

1996 683 338 15 

1997 664 309 9 

1998 624 278 11 

1999 592 286 10 

2000 597 260 9 

2001 514 246 7 

2002 534 223 14 

2003 432 169 2 

2004 388 153 3 

2005 353 143 6 

2006 326 111 3 

2007 329 121 5 

2008 324 90 2 

2009 338 107 3 

2010 236 68 0 
Fonte: DSP-ARSN, mort@lidades.infantil - Natalidade, Mortalidade Infantil e Componentes, Região Norte 1996-2010 

 

Como se tratam de pequenos números, o cálculo das taxas torna-se fortemente 

sensível a pequenas variações aleatórias e a taxa assim construída deve ser interpretada 

com precaução. Assim, para diminuir esta limitação optou-se pela avaliação quinquenal da 

mesma. A taxa de mortalidade infantil tem vindo a diminuir de 1998 até 2009 em Portugal 

Continental, Região Norte e ACeS de Famalicão.  

Taxa quinquenal de mortalidade infantil (‰) por local de residência da mãe, 1998-2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: INE 
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A taxa de mortalidade neonatal corresponde ao número de óbitos em crianças com 

menos de 28 dias de idade, ocorridos num determinado período de tempo, geralmente um 

ano civil, relativamente ao total de nados-vivos no mesmo período. Habitualmente é 

expressa por 1.000 nados-vivos.  

De 1998-2009 a taxa de mortalidade neonatal tem diminuído progressivamente em 

Portugal Continental, Região Norte e ACeS de Famalicão. Tal como ocorria relativamente 

à mortalidade infantil, a taxa de mortalidade neonatal era, inicialmente, superior no ACeS 

de Famalicão em relação às restantes regiões. Contudo, a partir do quinquénio 2003-2007 

foi sempre inferior.  

 

Taxa quinquenal de mortalidade neonatal (‰), por local de residência da mãe, 1998-2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INE 

 

3.2.2. Mortalidade geral e específica 

A taxa bruta de mortalidade ou taxa geral de mortalidade, corresponde ao número 

de óbitos ocorridos numa determinada região, para um determinado período de tempo, 

geralmente um ano civil, relativamente à população dessa região calculada para o meio do 

período considerado. Habitualmente é expressa por 1.000 habitantes. 

Por sua vez a taxa de mortalidade prematura define-se como o quociente entre os 

óbitos de indivíduos com idade compreendida entre os 0 e os 64 anos e a população 

média residente do mesmo grupo etário. É também expressa por 1.000 habitantes. 
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No período compreendido entre 1996 e 2009, foram registados no ACeS de 

Famalicão um total de 13.632 óbitos, ocorrendo o maior número de óbitos em 2009, com 

939 óbitos.  

 

Número total de óbitos em Portugal Continental, Região Norte e ACeS de Famalicão,  

1996 a 2009. 

  Continente Norte Famalicão 

1996 101466 32128 833 

1997 99355 31532 816 

1998 100844 31698 861 

1999 102665 32585 801 

2000 100021 31480 809 

2001 99706 31914 822 

2002 100880 31865 892 

2003 103321 33063 872 

2004 96946 30815 802 

2005 102323 32471 868 

2006 97038 31153 865 

2007 98668 31618 867 

2008 99401 31422 859 

2009 99335 31729 939 
   

Fonte: ARSN, Natalidade, Mortalidade Infantil e componentes, Região Norte 1996-2009 

 

No ACeS Famalicão, a taxa bruta de mortalidade por todas as causas, para todas 

as idades e ambos os sexos, tem permanecido relativamente estável ao longo dos vários 

triénios analisados, sendo sempre superior no sexo masculino.  

No que diz respeito à taxa de mortalidade prematura, esta tem apresentado um 

decréscimo ligeiro ao longo dos triénios analisados (o valor mais alto foi registado logo no 

triénio 2001-2003, com 208,9 mortes/100.000 habitantes; no último triénio analisado – 

2007-2009, a taxa registada foi de 174,3 mortes/100.000 habitantes), sendo também 

sempre superior no sexo masculino. 

 

 



 

20 

 

Unidade de Saúde Pública 

 
 
 
 

Taxa bruta de mortalidade (/100.000 habitantes), análise por triénios e por sexo,               

ACeS de Famalicão 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INE 

Taxa de mortalidade prematura (<65 anos) (/100.000 habitantes),  
análise por triénios e por sexo, ACeS Famalicão 
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Fonte: INE 

 

Ao analisarmos a evolução das taxas de mortalidade por grandes grupos de causas 

de morte, para todas as idades e ambos os sexos, verificamos que as doenças do 

aparelho circulatório continuam a ser as mais representativas (185,2 mortes/100.000 

habitantes no triénio 2007-2009), embora tenham vindo a diminuir progressivamente ao 

longo dos triénios analisados (com exceção do último triénio – 2007-2009). 

 

 

 

Os tumores malignos aparecem como a segunda grande causa de morte (172,0 

mortes/100.000 habitantes no triénio 2007-2009) e, ao contrário das doenças do aparelho 

circulatório, tem vindo a aumentar sucessivamente ao longo dos vários triénios analisados.  

Relativamente aos restantes grandes grupos de causas de morte, todos têm 

permanecido relativamente estáveis ao longo dos triénios analisados, no ACeS de 

Famalicão. 

 

Taxa de mortalidade por causa de morte (/100.000 habitantes), análise por triénios, 
ACeS Famalicão 
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Fonte: INE 

 

Para o sexo masculino os tumores malignos são a principal causa de mortalidade, 

tendo ultrapassado as doenças do aparelho circulatório (desde o triénio 2004-2006).  
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Taxa de mortalidade por causa de morte (/100.000 habitantes), análise por triénios, no 
sexo masculino, ACeS Famalicão 

 

 

Fonte: INE 

 

No sexo feminino (todas as idades), as doenças do aparelho circulatório continuam 

a ser o grupo que apresenta a taxa mais elevada (embora tenham apresentado um 

decréscimo progressivo até ao triénio 2004-2006, tendo permanecido estável 

posteriormente até ao triénio 2007-2009, em que aumentou novamente). Os tumores 

malignos apresentam a segunda taxa mais elevada, e têm registado uma subida gradual 

ao longo dos triénios analisados. 



 

24 

 

Unidade de Saúde Pública 

 
 

 

Taxa de mortalidade por causa de morte (/100.000 habitantes), análise por triénios, no 
sexo feminino, ACeS Famalicão 

 

Fonte: INE 

 

No que diz respeito à taxa de mortalidade prematura (< 65 anos) por grandes 

grupos de causas de morte, os tumores malignos passam a representar a maior taxa (68,6 

mortes/100.000 habitantes no último triénio analisado (2007-2009). A taxa de mortalidade 

prematura específica por doenças do aparelho circulatório apresentou uma diminuição 

progressiva até ao triénio 2005-2007, porém, nos dois últimos triénios analisados (2006-

2008 e 2007-2009) voltou a aumentar, apresentando no triénio 2007-2009 a 2ª maior taxa 

(26,9 mortes/100.000 habitantes). 

 

Taxa de mortalidade prematura (<65 anos) por causa de morte (/100.000 habitantes), 
análise por triénios, ACeS Famalicão 

 
Fonte: INE 
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Em relação à taxa de mortalidade prematura (< 65 anos) por grandes grupos de 

causas e por sexo, verificamos que os tumores malignos representam a maior taxa para 

ambos os sexos. No sexo masculino, salienta-se também a relevância das causas 

externas de mortalidade, que no entanto, têm vindo a diminuir progressivamente.  

 

Taxa de mortalidade prematura (<65 anos) por causa de morte (/100.000 habitantes)  
no sexo masculino, análise por triénios, ACeS Famalicão 

 

Fonte: INE 

 
Taxa de mortalidade prematura (<65 anos) por causa de morte (/100.000 habitantes) 

no sexo feminino, análise por triénios, ACeS Famalicão 

 
Fonte: INE 
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Analisando agora a evolução da taxa de mortalidade específica por alguns dos 

principais tumores malignos (aparelhos e sistemas), observou-se que a maior taxa foi para 

os tumores do aparelho digestivo e peritoneu, seguido, no triénio de 2007-2009, pelo dos 

tumores do aparelho respiratório.  

 
Taxa de mortalidade (/100.000 habitantes) por tumores malignos (aparelhos e sistemas), 

todas as idades, ambos os sexos, análise por triénios, ACeS Famalicão 

 
Fonte: INE 

 

Ao efetuarmos a análise por alguns tumores malignos mais específicos, observou-

se que, dos tumores do aparelho digestivo e peritoneu, a maior taxa se referia ao tumor 

maligno do estômago, seguido pelo do cólon e reto. Nesta análise verificamos que as taxas 

do tumor maligno de estômago e da traqueia, brônquios e pulmão tiveram valores 

semelhantes no triénio de 2007-2009.  
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Taxa de mortalidade (/100.000 habitantes) por tumores malignos específicos, 

 todas as idades, ambos os sexos, análise por triénios, ACeS Famalicão 

 
Fonte: INE 

 

  No sexo masculino o tumor maligno da traqueia, brônquios e pulmão apresentou, 

no triénio 2007-2009, a maior taxa (47,0 mortes/100.000 habitantes), seguido pelo tumor 

do estômago (38,4 mortes/100.000 habitantes) e pelos tumores malignos do cólon e reto  

(26,8 mortes/100.000 habitantes).  

 
Taxa de mortalidade (/100.000 habitantes) por tumores malignos específicos, 
 todas as idades, sexo masculino, análise por triénios, ACeS Famalicão 
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Fonte: INE 

 
 

 

Quanto à mortalidade prematura (< 65 anos) observada no triénio 2007-2009, o 

tumor maligno da traqueia, brônquios e pulmão foi, tal como para todas as idades, o que 

apresentou a maior taxa (20,4 mortes/100.000 habitantes) para o sexo masculino. Do 

mesmo modo, observou-se que o tumor do estômago apresentou a segunda maior taxa 

entre os tumores malignos (18,7 mortes/100.000 habitantes).  

 

Taxa de mortalidade prematura (<65 anos) por tumores malignos específicos (/100.000 
habitantes) no sexo masculino, análise por triénios, ACeS Famalicão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INE 

 

Em relação ao sexo feminino, o tumor maligno do cólon e reto apresentou a maior 

taxa entre os tumores malignos (25,2 mortes/100.000 habitantes, no triénio 2007-2009), 

ultrapassando o tumor maligno do estômago (19,9 mortes/100.000 habitantes). O tumor 

maligno da mama constituiu a terceira maior causa de mortalidade (14,1 mortes/100.000 

habitantes, no triénio 2007-2009).  

Se analisarmos a mortalidade ocorrida antes dos 65 anos (mortalidade prematura) 

no triénio 2007-2009 e para o sexo feminino, o tumor maligno do cólon e reto foi o que 

apresentou a maior taxa (10,7 mortes/100.000 habitantes), ultrapassando o tumor maligno 

da mama (9,1 mortes/100.000 habitantes). Em terceiro surge o tumor do estômago (7,9 

mortes/100.000 habitantes). 

 
 
 
 
 



 

29 

 

Unidade de Saúde Pública 

 
 
 
 
 

Taxa de mortalidade (/100.000 habitantes) por tumores malignos específicos, 
 todas as idades, sexo feminino, análise por triénios, ACeS Famalicão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fonte: INE 

 
Taxa de mortalidade prematura (<65 anos) por tumores malignos específicos (/100.000 

habitantes) no sexo feminino, análise por triénios, ACeS Famalicão 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INE 

 

Analisando a taxa de mortalidade em relação a outras causas de morte que não a de 

tumores, verificamos que, para ambos os sexos e para todas as idades, dentro das causas  
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analisadas, as doenças cerebrovasculares apresentaram a maior taxa (no último triénio 

analisado – 2007-2009, registaram uma taxa de 92,8 mortes/100.000 habitantes).  

Nesta análise a doença isquémica do coração apresentou a segunda maior taxa 

(39,9 mortes/100.000 habitantes). A diabetes mellitus foi a terceira causa de morte.  

Em relação a estas causas de mortalidade ocorridas antes dos 65 anos, as doenças 

cerebrovasculares, de igual forma, constituíram a principal causa de mortalidade. Por sua 

vez, a doença isquémica do coração aparece com valores mais próximos da anterior causa 

de morte e com valores semelhantes aos da doença crónica do fígado e cirrose, 

aparecendo a Diabetes Mellitus em 4º lugar e com valores que têm vindo a decrescer. 

 

Taxa de mortalidade (/100.000 habitantes) por algumas causas específicas de morte, 
todas as idades, ambos os sexos, análise por triénios, ACeS Famalicão 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INE 

 

Taxa de mortalidade prematura (<65 anos) algumas causas específicas de morte  
(/100.000 habitantes) ambos os sexos, análise por triénios, ACeS Famalicão 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: INE 
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Relativamente às causas externas de mortalidade, verifica-se que os acidentes de 

transporte apresentaram um decréscimo importante até ao triénio 2006-2008, tendo 

apresentado um discreto aumento no último triénio analisado (2007-2009). Por sua vez os 

suicídios também apresentaram um discreto aumento neste último triénio analisado.  

 
Taxa de mortalidade (/100.000 habitantes) por causas externas, 

todas as idades, ambos os sexos, análise por triénios, ACeS Famalicão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INE 

 

Em relação à mortalidade por tuberculose e VIH/SIDA, a taxa de mortalidade pela 

primeira tem vindo a decrescer (0,2 mortes/100.000 habitantes no triénio 2007-2009)  e, 

em relação à segunda, após uma descida nos triénios iniciais (até 2003-2005), verificou-se 

uma ligeira subida no triénio 2004-2006, tendo posteriormente permanecido estável até ao 

triénio 2007-2009, em que voltou a decrescer (2,0 mortes/100.000 habitantes no triénio 

2007-2009). 

Taxa de mortalidade (/100.000 habitantes) por tuberculose e VIH/SIDA, 
todas as idades, ambos os sexos, análise por triénios, ACeS Famalicão 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fonte: INE 
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3.2.3. Mortalidade Proporcional 
 Quanto à mortalidade proporcional no ACeS de Famalicão, a principal causa para 

todas as idades e em ambos os sexos foram as doenças do aparelho circulatório (28,1%), 

seguido pelos tumores (26,1%). Analisando por sexos, para todas as idades, observou-se 

que, para as mulheres a principal causa foram as doenças do aparelho circulatório 

(31,7%), enquanto, que para os homens foram os tumores malignos (30,1%).  

 Em idades inferiores a 65 anos, podemos verificar que os tumores são a principal 

causa de morte para ambos os sexos (39,3%), seguido pelas doenças do aparelho 

circulatório (15,4%).  

 

Mortalidade proporcional (%) para grandes grupos de causas de morte, triénio 2007-2009, para 
todas as idades e para idade <65 anos, por sexo, ACeS Famalicão 

Grandes Grupos de causa de morte               Todas as Idades                             Idade <65 anos 

HM H M HM H M 
Algumas Doenças Infecciosas e 
Parasitárias  1,4    1,4    1,4    3,1    2,9    3,6   

Tumores Malignos  26,1    30,1    21,6    39,3    34,7    49,5   
Doenças Endócrinas, Nutricionais e 
Metabólicas  5,1    3,5    6,9    1,5    1,2    2,1   

Doenças do Aparelho Circulatório  28,1    24,8    31,7    15,4    16,6    12,9   
Doenças do Aparelho Respiratório  8,9    9,5    8,2    2,4    2,4    2,6   
Doenças do Aparelho Digestivo  4,9    5,1    4,6    8,1    9,0    6,2   
Sintomas, Sinais e Achados Anormais 
Não Classificados  14,1    12,9    15,5    14,8    15,4    13,4   

Causas Externas de Mortalidade  4,2    5,9    2,4    10,6    13,3    4,6   
Outras Causas de Morte  7,2    6,9    7,7    4,7    4,5    5,2   

 
 
 

 
MORTALIDADE PROPORCIONAL NO ACeS DE FAMALICÃO NO TRIÉNIO 2003-2005, POR CICLO DE VIDA PARA 
OS GRANDES GRUPOS DE CAUSAS DE MORTE, AMBOS OS SEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

S 

 

 

 

 

Fonte: INE 



 

33 

 

Unidade de Saúde Pública 

 

 

Na análise da mortalidade proporcional no ACeS de Famalicão, nos triénios 2003-

2005 e 2007-2009, por ciclo de vida e para ambos os sexos, verifica-se o seguinte para os 

grandes grupos de causas de morte: 

- Na faixa etária dos 5-24 anos, salienta-se a importância das causas externas de 

mortalidade (52% do total) no triénio 2003-2005, e que se continua a salientar no triénio 

2007-2009 (60% do total), surgindo, neste último triénio, as doenças infeciosas com um 

papel relevante (com 27% do total). No entanto salienta-se que os dados relativos a esta 

faixa etária devem ser interpretados com precaução, dado o baixo número de mortes neste 

grupo e em que o respetivo valor percentual poder ser facilmente variável entre os vários 

triénios. 

- Na faixa etária dos 25-44 anos, e para o triénio 2003-2005 os tumores malignos 

causavam a maior percentagem das mortes (25,3%), seguido pelas causas externas 

(20,9%), causas estas, que se mantiveram como as mais prevalentes no triénio 2007-2009, 

com os tumores malignos a causarem a maior percentagem das mortes (27%), seguido 

pelas causas externas (25%).  

- Na faixa etária dos 45-64 anos e para o triénio 2003-2005, praticamente 60% das 

mortes foram devidas a duas causas: tumores malignos (39,7%) e doenças do aparelho 

circulatório (20%). No triénio 2007-2009 mais de 60% das mortes foram causadas também 

pelos tumores malignos (45%) e doenças do aparelho circulatório (18%).  

- Nas faixas etárias mais altas, nos 2 triénios considerados, continuam a ser estas 

as duas principais causas de morte, com acentuação da importância das doenças do 

aparelho circulatório no grupo etário mais elevado (faixa etária 65-74 anos: tumores 

malignos – 35,4% das mortes em 2003-2005 e 36% em 2007-2009; doenças do aparelho 

circulatório 27,4% das mortes em 2003-2005 e 22% em 2007-2009; faixa etária 75+ anos: 

tumores malignos – 16,2% das mortes em 2003-2005 e 18% em 2007-2009; doenças do 

aparelho circulatório – 41,7% das mortes em 2003-2005 e 35% em 2007-2009).  
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Mortalidade proporcional (%) por fase do ciclo de vida para grandes                                   
grupos de causas de morte, triénio 2003-2005, ACeS Famalicão 

 

                                 

 

Fonte: INE 
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Mortalidade proporcional (%) por fase do ciclo de vida para grandes                                   
grupos de causas de morte, triénio 2007-2009, ACeS Famalicão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INE 
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3.2.4. Taxa de Mortalidade Padronizada 

Os valores da Taxa de Mortalidade Padronizada pela Idade (TMP) do ACeS de 

Famalicão são comparados com os valores da TMP da região Norte. Para a visualização e 

identificação mais rápida das diferenças testadas foi utilizada uma sinalética próxima dos 

semáforos, conforme aplicação do DSP da ARS Norte, I.P., e que se replica: 

 

 

3.2.4.1. Grandes grupos de causas de morte, para ambos os sexos: 

Analisando a evolução da taxa de mortalidade padronizada (TMP) na população do 

ACeS de Famalicão (comparativamente à Região Norte), verifica-se o seguinte 

relativamente aos grandes grupos de causas de morte: 

 

- a TMP por todas as causas é, em todos os triénios considerados, significativamente 

inferior no ACeS de Famalicão. 

- a TMP por VIH/SIDA e por pneumonia foram inferiores, com significância estatística 

em todos os triénios analisados. 

- a TMP por tumores malignos do aparelho digestivo e peritoneu foi estatisticamente 

superior no ACeS de Famalicão no triénio 2007-2009. Igualmente, e no mesmo triénio 

considerado, os tumores malignos do estômago apresentaram uma TMP estatisticamente 

superior. Esta situação é ainda mais relevante pelo facto da Região Norte apresentar uma 

diferença estatisticamente significativa em relação ao Continente/Portugal para estes tipos 

de tumores e para todos os anos analisados.  
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Evolução da taxa de mortalidade padronizada (/100.000 habitantes), para todas as idades, por 
grandes grupos de causas de morte, para ambos os sexos, ACeS Famalicão 

 
 

2001-
2003 

2002-
2004 

2003-
2005 

2004-
2006 

2005-
2007 

2006-
2008 

2007-
2009 

Todas as Causas 677,0 662,8 632,9 607,5 598,0 577,6 573,8 

Sintomas, Sinais e Achados Anormais Não 
Classificados 

75,4 71,0 69,9 92,0 106,3 104,4 82,2 

Algumas Doenças Infecciosas e Parasitárias 9,2 9,7 11,5 11,9 11,5 9,6 8,3 

Tuberculose 2,5 3,2 2,8 2,1 1,1 0,5 0,3 

VIH / sida 3,3 2,9 2,0 2,4 2,6 2,6 1,7 

Tumores Malignos 154,2 152,9 157,6 149,6 146,8 143,8 152,4 

Tumor Maligno do Lábio, Cavidade Oral e Faringe 4,8 4,0 3,6 3,2 3,7 4,7 4,8 

Tumor Maligno do Aparelho Digestivo e Peritoneu    53,0 57,5 58,8 68,5 

Tumor Maligno do Esôfago 6,4 5,4 6,1 4,5 4,2 3,1 4,4 

Tumor Maligno do Estômago 27,6 22,9 25,2 20,5 23,0 23,2 25,8 

Tumor Maligno do Cólon e Recto 17,7 17,9 18,0 16,3 16,6 19,1 22,8 

Tumor Maligno do Pâncreas 4,5 5,1 5,4 5,3 4,7 4,9 5,1 

Tumor Maligno do Aparelho Respiratório    26,9 24,7 25,6 29,7 

Tumor Maligno da Traqueia, Brônquios e Pulmão 30,0 28,5 27,0 23,1 21,0 22,0 26,3 

Tumor Maligno dos Ossos, Pele e Mama    10,5 10,9 11,4 8,4 

Tumor Maligno dos Órgãos Geniturinários    26,9 26,4 22,7 20,6 

Tumor Maligno da Bexiga 2,8 3,7 4,3 4,5 3,3 2,0 2,5 

Tumor Maligno de Outras Localizações e de 
Localizações não Esp. 

   14,9 12,9 11,2 11,8 

Tumor Maligno do Tecido Linfático e Orgão 
Hematopoéticos 

11,2 12,9 11,5 10,8 8,3 8,2 8,3 

Doenças Endócrinas, Nutricionais e Metabólicas 32,4 35,7 32,2 30,8 27,1 28,5 27,4 

Diabetes Mellitus 30,0 33,3 29,6 26,0 22,3 22,8 23,4 

Doenças do Aparelho Circulatório 234,4 224,0 204,0 169,4 154,5 149,0 157,9 

Doença Isquémica do Coração 50,2 49,2 50,9 36,5 30,6 28,7 34,3 

Doenças Cerebrovasculares 129,0 119,7 99,7 85,1 80,0 76,0 79,1 

Doenças do Aparelho Respiratório 61,3 57,2 59,6 55,9 54,5 49,4 49,8 

Pneumonia 13,6 13,3 14,3 14,5 13,7 12,6 14,1 

Bronquite Crónica, Bronquite não Específicada , 
Enfisema e Asma 

   3,5 3,4 3,5 4,2 

Doenças do Aparelho Digestivo 31,1 28,3 24,4 25,7 27,3 29,5 28,9 

Doença Crónica do Fígado e Cirrose 19,0 15,4 10,8 10,3 8,6 9,6 8,9 

Causas Externas de Mortalidade 31,1 33,7 28,3 26,1 25,3 22,0 25,2 

Acidentes de Transporte 13,3 12,5 8,2 5,7 4,5 4,8 6,5 

Acidentes de Veículos a Motor    5,6 4,3 4,8 6,5 
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Lesões Autoprovocadas Intencionalmente (Suicídios) 3,8 5,8 5,4 4,8 3,9 3,1 3,9 

Fonte: DGS 

 
 

 

 

3.2.4.2. Grandes grupos de causas de morte, TMP prematura (< 65 anos), para ambos 

os sexos: 

Analisando a evolução da taxa de mortalidade padronizada (TMP) na população com 

idade inferior a 65 anos no ACeS de Famalicão (comparativamente à Região Norte), 

verifica-se o seguinte relativamente aos grandes grupos de causas de morte: 

- a TMP por todas as causas é, desde o triénio 2003-2005 até o triénio 2007-2009, 

significativamente inferior no ACeS de Famalicão. 

- a TMP por VIH/SIDA foi inferior com significância estatística em todos os triénios 

analisados. 

- a TMP por tumores malignos do aparelho digestivo e peritoneu foi superior (mas não 

de forma estatisticamente significativa) no ACeS de Famalicão no triénio 2007-2009. Por 

sua vez, os tumores malignos do estômago apresentaram uma TMP estatisticamente 

superior no triénio 2007-2009, no ACeS de Famalicão. No entanto estes tumores 

apresentaram um aumento estatisticamente significativo na região Norte (em relação ao 

Continente/Portugal), em todos os triénios considerados, pelo que o ACeS de Famalicão, 

mesmo nos anos em que não apresenta valores estatisticamente superiores aos da Região 

Norte, apresenta-os em relação ao Continente/Portugal.  
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Evolução da taxa de mortalidade padronizada (/100.000 habitantes), na população com  
idade < 65 anos, por grandes grupos de causas de morte, para ambos os sexos, ACeS Famalicão 

 

 
2001-
2003 

2002-
2004 

2003-
2005 

2004-
2006 

2005-
2007 

2006-
2008 

2007-
2009 

Todas as Causas 221,6 209,1 190,1 182,4 176,3 171,2 168,9 

Sintomas, Sinais e Achados Anormais Não 
Classificados 

21,7 18,9 19,3 30,0 36,6 35,8 24,7 

Algumas Doenças Infecciosas e Parasitárias 5,9 6,2 7,2 7,8 6,9 5,3 5,1 

Tuberculose 0,5 1,3 2,1 1,8 0,9 - - 

VIH/SIDA 3,4 2,7 1,7 2,5 2,7 2,7 1,7 

Tumores Malignos 71,3 65,3 65,3 60,9 60,3 61,5 65,9 

Tumor Maligno do Lábio, Cavidade Oral e Faringe 2,8 3,1 2,6 2,7 2,4 2,8 3,0 

Tumor Maligno do Aparelho Digestivo e Peritoneu    21,0 22,9 23,3 27,6 

Tumor Maligno do Esôfago 4,1 3,3 4,0 2,0 2,6 1,3 2,5 

Tumor Maligno do Estômago 10,8 9,3 10,0 9,2 11,5 11,8 12,7 

Tumor Maligno do Cólon e Recto 7,2 6,1 6,7 5,4 4,9 5,9 8,2 

Tumor Maligno do Pâncreas 1,6 2,1 2,3 2,2 1,5 1,5 1,4 

Tumor Maligno do Aparelho Respiratório    13,4 12,4 12,3 14,6 

Tumor Maligno da Traqueia, Brônquios e Pulmão 14,1 12,0 12,9 11,1 10,0 10,1 12,1 

Tumor Maligno dos Ossos, Pele e Mama    5,0 5,2 6,4 5,0 

Tumor Maligno dos Órgãos Geniturinários    4,2 5,4 4,5 4,9 

Tumor Maligno da Bexiga 0,6 0,6 0,7 1,3 1,3 0,9 0,3 

Tumor Maligno de Outras Localizações e de Localizações 
não Esp. 

   7,8 7,2 7,7 7,6 

Tumor Maligno do Tecido Linfático e Orgão 
Hematopoéticos 

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

Doenças Endócrinas, Nutricionais e Metabólicas 6,1 6,3 6,1 5,9 4,8 3,6 2,4 

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

Doenças do Aparelho Circulatório 36,0 37,6 32,3 23,0 18,3 21,3 26,5 

Doença Isquémica do Coração 13,1 12,3 11,9 7,8 6,1 6,1 7,7 

Doenças Cerebrovasculares 15,4 15,8 12,7 9,6 7,7 7,8 10,7 

Doenças do Aparelho Respiratório 12,2 11,7 11,6 10,4 7,6 4,9 4,1 

Pneumonia 1,3 1,5 1,4 1,5 1,4 1,2 1,6 

Bronquite Crónica, Bronquite não Específicada , 
Enfisema e Asma 

   0,3 0,3 0,3 0,3 

Doenças do Aparelho Digestivo 20,7 18,1 15,3 14,9 13,5 13,4 13,6 

Doença Crónica do Fígado e Cirrose 15,0 12,1 8,7 7,9 6,1 6,8 7,2 

Causas Externas de Mortalidade 25,6 26,3 21,2 19,1 18,7 17,1 17,3 

Acidentes de Transporte 12,6 10,7 7,1 4,6 4,4 4,4 5,4 

Acidentes de veículos a motor    4,6 4,4 4,4 5,4 

Lesões Autoprovocadas Intencionalmente (Suicídios) 3,8 4,9 4,0 3,8 3,4 3,1 3,4 
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 Fonte: DGS 

 

 

 
3.3. Caracterização da População: De que adoecemos? 

3.3.1. Morbilidade Hospitalar 

No ano de 2007, ocorreram no ACeS de Famalicão um total de 10864 episódios de 

internamento. Não foram considerados, a nível do ACeS, os episódios cuja identificação do 

doente é dada apenas ao nível de distrito, como, por exemplo os extraídos do IPO Porto e 

Lisboa. Portanto, pode-se esperar que os valores apresentados relativos às neoplasias 

possam vir subavaliados. De acordo com a metodologia adotada no documento 

morbilid@des.hospitalar - Análise dos Internamentos Hospitalares na Região Norte, tem de 

se ter alguma cautela ao interpretar os quadros apresentados (que têm como unidade de 

medida o internamento hospitalar), já que um utente pode ter mais que um internamento 

durante o ano, e apenas referir dados referentes a causas mais graves, já que os 

processos mais ligeiros não serão alvo de internamento hospitalar ou, a sê-lo, serão de 

pouca duração. No entanto e apesar das limitações apontadas dos dados de base 

hospitalar para o estudo da morbilidade, esta informação possibilita a 

vigilância/monitorização de determinadas doenças ou condições específicas. 

Como se pretendeu estudar a severidade da doença, apenas se consideraram os 

internamentos hospitalares com duração igual ou superior a 24 horas.  

 

Episódios de internamento, 2007 

Episódios de internamento Continente 
Região 
Norte 

ACeS 
Famalicão 

Grandes grupos de causas 819048 285729 9301 

Causas suplementares 115841 40059 1563 

Total 934889 325788 10864 
Fonte: morbilid@des.hospitalar - Análise dos Internamentos Hospitalares na Região Norte 

  

Relativamente à morbilidade hospitalar, as principais causas foram, no ano de 

2007, no ACeS de Famalicão, as doenças do aparelho digestivo (1441 episódios), a 

gravidez, parto e puerpério (1305 episódios), as doenças do aparelho circulatório (1273 

episódios) e as doenças do aparelho respiratório (1144 episódios) (estes mesmo grupos 

são também as principais causas na região Norte e em Portugal Continental). No entanto, 

enquanto no ACeS Famalicão são as doenças do aparelho digestivo a principal causa de 

morbilidade hospitalar, em Portugal Continental e na região Norte são as doenças do 

aparelho circulatório.   
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Morbilidade Hospitalar Proporcional por grandes grupos de causas de internamento, 2007. 

Fonte: morbilid@des.hospitalar - Análise dos Internamentos Hospitalares na Região Norte 

 

 

 No que diz respeito ao número médio de dias de internamento, o ACeS Famalicão 

apresenta uma duração média global de internamento inferior à região Norte e ao 

Continente (6,5 dias vs 7,0 dias vs 7,6 dias, respetivamente), sendo que os transtornos 

mentais e comportamentais foram as causas associadas a uma duração superior do 

internamento nas três regiões.  

 A taxa de letalidade intra-hospitalar foi, em 2007, inferior no ACeS Famalicão 

(3,4%) relativamente à região Norte (4,2%) e a Portugal Continental (5,0%). A principal 

causa de letalidade intra-hospitalar foram os tumores malignos (nas três regiões).  
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Episódios de internamento, número médio de dias de internamento e taxa de letalidade para 
os grandes grupos de causa de internamento, 2007 

GRANDES GRUPOS DE CAUSA DE 
INTERNAMENTO 

Episódios de internamento Número médio de dias de 
internamento Taxa de letalidade intra-hospitalar 

Continente 
Região 
Norte 

ACeS 
Famalicão 

Continente 
Região 
Norte 

ACeS 
Famalicão 

Continente 
Região 
Norte 

ACeS 
Famalicão 

Todas as causas 819047 285729 9301 7,6 7,0 6,5 5,0 4,2 3,4 

Doenças infeciosas e parasitárias 22151 8024 250 11,2 10,1 6,7 9,4 9,6 4,4 

Tumores malignos 56697 15818 505 11,8 11,2 9,7 16,2 14,0 11,1 

Neoplasias benignas ou 
desconhecidas 18938 6830 249 5,4 5,1 4,2 1,1 0,9 0,0 

Doenças do sangue e dos órgãos 
hemat. 7324 1838 56 8,1 8,6 7,4 3,1 3,5 8,9 

Doenças endócrinas, nutric. e 
metabólicas 24541 8227 221 7,7 7,1 6,1 3,6 2,8 5,0 

Transtornos mentais e 
comportamentais 17256 6243 153 20,7 18,6 14,4 0,5 0,4 0,0 

Doenças do sistema nervoso 14449 5728 168 6,8 5,5 4,2 2,2 1,6 1,2 

Doenças do olho e anexos 18469 5763 209 2,8 2,6 2,1 0,0 0,0 0,0 

Doenças do ouvido e da apófise 
mastóide 6808 2590 71 4,0 3,8 3,1 0,1 0,0 0,0 

Doenças do aparelho circulatório 123647 38207 1273 8,5 8,5 7,8 7,9 7,2 5,3 

Doenças do aparelho respiratório 97027 36442 1144 8,6 8,0 8,2 10,7 8,7 8,3 

Doenças do aparelho digestivo 105821 37834 1441 6,2 5,9 4,6 3,3 3,0 2,2 

Doenças da pele e do tecido 
subcutâneo 10346 3541 122 8,4 7,8 8,7 2,1 2,6 1,6 

Doenças do sistema osteomuscular 40918 17591 388 6,5 5,5 6,4 0,4 0,3 0,0 

Doenças do aparelho geniturinário 60781 21562 694 6,0 5,6 4,9 2,4 2,1 1,4 

Gravidez, parto e puerpério 104525 37477 1305 3,4 3,3 3,0 0,0 0,0 0,0 

Afeções originadas no período 
perinatal 2284 1163 39 5,8 5,0 6,3 0,7 0,6 0,0 

Malformações congénitas 7169 2843 86 5,6 5,5 8,3 0,7 0,8 3,5 

Sintomas, sinais e achados não 
classificados 10994 3844 133 4,6 4,7 3,8 2,9 2,8 2,3 

Lesões e envenenamentos 68864 24160 794 10,1 9,5 11,1 3,0 2,6 2,0 

                    

Causas externas 103603 32908 1014 11,9 11,2 12,2 4,9 4,1 3,2 

Fonte: morbilid@des.hospitalar - Análise dos Internamentos Hospitalares na Região Norte 

 

As causas de internamento específicas mais frequentes em 2007 foram, por ordem 

decrescente, as pneumonias, as doenças cerebrovasculares e a doença isquémica do 

coração, nas três regiões.  

A tuberculose esteve associada a um número médio mais elevado de dias de 

internamento, nas três regiões. No ACeS de Famalicão, a 2ª e 3ª causa de internamentos 

médios mais prolongados foram os tumores malignos do tecido linfático e órgão 

hematopoiéticos e as fraturas do colo do fémur, respetivamente.  
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A causa que provocou a taxa de letalidade intra-hospitalar mais elevada no ACeS 

de Famalicão, região Norte e Portugal Continental foi os tumores malignos da traqueia, 

brônquios e pulmão. É de referir que o número de internamentos é baixo para algumas 

patologias consideradas no ACeS de Famalicão, pelo que a comparação das taxas tem de 

ser efetuada com cuidado.  

 
 
Episódios de internamento, número médio de dias de internamento e taxa de letalidade para 
algumas causas de internamento específicas, 2007 

GRANDES GRUPOS DE CAUSA DE 
INTERNAMENTO 

Episódios de internamento Número médio de dias de 
internamento Taxa de letalidade intra-hospitalar 

Continente 
Região 
Norte 

ACeS 
Famalicão 

Continente 
Região 
Norte 

ACeS 
Famalicão 

Continente 
Região 
Norte 

ACeS 
Famalicão 

Tuberculose 1662 613 14 26,4 18,9 31,3 6,9 5,2 7,1 

HIV / sida 3410 1066 5 18,9 16,3 6,8 15,1 14,4 20,0 

T. maligno da traqueia, brônquios e 
pulmão 4604 1366 32 13,3 12,1 10,2 31,7 30,1 46,9 

T. maligno do estômago 3910 1500 58 14,9 14,5 9,9 22,2 18,5 12,1 

T. maligno do cólon 5113 1312 58 13,4 12,7 10,0 16,3 12,8 3,4 

T. maligno da próstata 2819 690 18 8,8 8,6 6,5 12,4 9,1 5,6 

T. maligno da mama (feminina) 5230 1241 40 6,6 6,2 6,2 6,3 4,4 0,0 

T. maligno do colo do útero 732 206 3 10,8 8,6 7,0 14,6 11,2 0,0 

T. malignos do lábio, cavidade oral 
e faringe 1510 341 9 12,1 10,6 5,9 13,8 12,9 22,2 

T. maligno do reto e ânus 3401 937 36 13,5 12,7 12,4 12,6 10,6 5,6 

T. malignos do tecido linfático e 
org. hematop. 4423 1154 42 16,8 15,4 18,6 18,7 16,2 14,3 

Diabetes Mellitus 11913 3666 86 9,9 9,7 10,0 4,5 3,8 9,3 

Doença isquémica do coração 25138 7168 261 7,3 8,0 6,8 5,7 5,0 6,5 

Doenças cerebrovasculares 32379 10373 344 10,8 10,6 10,6 13,0 12,3 8,1 

Pneumonia 38518 12926 429 10,9 10,6 10,7 18,1 14,8 12,6 

Doença pulmonar obstrutiva 
crónica (DPOC) 13099 4949 139 9,2 9,2 8,5 5,3 6,0 5,0 

Doença crónica do fígado e cirrose 6814 2459 30 10,7 11,1 9,4 13,7 15,3 10,0 

Fratura do colo do fémur 10085 2961 80 14,3 12,8 16,2 5,1 4,8 5,0 

                    

Acidentes de transporte 8690 3129 128 12,5 10,9 12,2 2,6 2,4 0,8 

Suicídios e lesões autoprovocadas 2603 777 15 8,2 8,5 15,9 3,8 3,3 13,3 

Fonte: morbilid@des.hospitalar - Análise dos Internamentos Hospitalares na Região Norte 

 

Em relação à taxa de internamento padronizada, os valores da TIP da região Norte 

são comparados com os da TIP do Continente e os valores da TIP dos ACES são 

comparados com os da TIP da região Norte, em que:  

 

 A TIP é inferior com significância estatística 

           Não existem diferenças estatisticamente significativas 

          A TIP é superior com significância estatística 
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A taxa de internamento padronizada é inferior com significância estatística no ACeS 

de Famalicão, relativamente à região Norte, no total de causas de internamento para 

ambos os sexos, isto é existem significativamente menos internamentos no ACeS de 

Famalicão. 

 

Taxa de internamento padronizada (/100000 habitantes) para todas as idades, para os 
grandes grupos de causas, por sexo, 2007. 

Grandes grupos de causas de 

internamento 

Ambos os sexos Sexo masculino Sexo feminino 

Continente 
Região 

Norte 

ACeS 

Famalicão 
Continente 

Região 

Norte 

ACeS 

Famalicão 
Continente 

Região 

Norte 

ACeS 

Famalicão 

Todas as causas 7073,6 7063,4 6761,3 6638,3 6662,8 6274,9 7629,4 7569,9 7309,8 

Doenças infeciosas e parasitárias 231,2 239,5 230,9 270,7 279,5 233,1 193,7 202,6 227,8 

Tumores malignos 435,6 358,1 355,5 524,6 447,7 430,9 368,0 289,4 293,0 

Neoplasias benignas ou 
desconhecidas 

172,9 172,0 176,8 81,3 87,1 84,9 261,5 253,4 266,8 

Doenças do sangue e dos órgãos 
hemat. 

61,9 44,5 41,4 60,5 45,2 31,2 63,4 43,9 50,6 

Doenças endócrinas, nutric. e 
metabólicas 

201,7 196,2 155,9 161,8 144,1 96,6 240,1 245,4 211,1 

Transtornos mentais e 
comportamentais 

159,3 156,8 108,2 161,2 160,4 107,7 157,4 153,9 111,7 

Doenças do sistema nervoso 135,7 148,8 126,5 107,0 103,7 84,1 163,2 190,8 167,5 

Doenças do olho e anexos 135,9 128,5 144,8 135,0 126,9 127,6 135,8 129,2 155,8 

Doenças do ouvido e da apófise 
mastóide 

74,8 75,6 56,6 73,6 74,5 61,0 75,6 76,1 51,0 

Doenças do aparelho circulatório 882,8 816,9 872,2 1078,5 975,4 1042,1 722,9 690,5 727,1 

Doenças do aparelho respiratório 838,7 929,8 863,7 1027,5 1150,1 1078,7 683,8 748,8 684,4 

Doenças do aparelho digestivo 931,9 953,2 1057,2 1116,5 1141,8 1223,9 771,7 791,4 914,6 

Doenças da pele e do tecido 
subcutâneo 

99,4 91,9 94,2 113,5 101,0 94,6 85,2 82,6 93,7 

Doenças do sistema osteomuscular 363,0 440,2 281,1 326,6 393,1 244,7 395,0 480,9 314,1 

Doenças do aparelho geniturinário 522,1 535,4 505,4 427,8 435,3 334,9 620,7 639,5 675,2 

Gravidez, parto e puerpério   928,6         2013,5 1858,2 1729,3 

Afeções originadas no período 
perinatal 

36,5 51,5 45,2 41,6 61,0 61,6 31,1 41,7 28,5 

Malformações congénitas 93,5 97,0 79,1 105,7 108,0 104,4 80,4 85,2 52,3 

Sintomas, sinais e achados não 
classificados 

112,4 114,3 123,4 123,0 122,5 144,9 103,4 107,2 102,3 

Lesões e envenenamentos 585,8 584,6 577,1 702,0 705,4 688,1 462,9 459,2 453,2 

                    

Causas externas 864,0 786,0 725,2 993,9 914,1 869,2 735,7 660,2 577,8 

Fonte: morbilid@des.hospitalar - Análise dos Internamentos Hospitalares na Região Norte 
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Relativamente aos grandes grupos de causas de internamento, para ambos os 

sexos, a taxa de internamento padronizada foi estatisticamente superior, no ACeS de 

Famalicão relativamente à região Norte, para as doenças do aparelho circulatório e as 

doenças do aparelho digestivo; a taxa de internamento padronizada foi inferior com 

significância estatística para causas externas, doenças endócrinas, nutricionais e 

metabólicas, transtornos mentais e comportamentais, doenças do sistema nervoso, 

doenças do ouvido e da apófise mastoide, doenças dos aparelhos respiratório e oste 

muscular. 

Fazendo uma análise por sexos verifica-se que, no ACeS de Famalicão 

comparativamente com a região Norte, a taxa de internamento padronizada foi superior 

com significância estatística apenas para o sexo feminino, nas doenças do aparelho 

digestivo e doenças do olho e anexos. 

No que diz respeito a algumas causas de internamento específicas, comparando o 

ACeS de Famalicão com a região Norte, podemos verificar que a taxa de internamento 

padronizada foi inferior com significância estatística, para ambos os sexos, para o 

HIV/SIDA, Diabetes Mellitus, doenças crónicas do fígado e cirrose e suicídio e lesões auto 

provocadas. Por outro lado e ainda para ambos os sexos, a taxa de internamento 

padronizada foi estatisticamente superior para o tumor maligno do cólon e para a doença 

isquémica do coração. 

No sexo masculino, a taxa de internamento padronizada foi superior, com 

significância estatística, para os tumores malignos do cólon e doença isquémica do 

coração. Não existiu qualquer causa estatisticamente superior à da Região Norte, para o 

sexo feminino. 
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Taxa de internamento padronizada (/100000 habitantes) para todas as idades, para algumas 
causas de internamento específicas, por sexo, 2007 

Causas de internamento específicas 

Ambos os sexos Sexo masculino Sexo feminino 

Continente 
Região 

Norte 

ACeS 

Famalicão 
Continente 

Região 

Norte 

ACeS 

Famalicão 
Continente 

Região 

Norte 

ACeS 

Famalicão 

Tuberculose 15,1 15,4 10,1 22,7 23,1 11,4 8,2 8,3 8,6 

HIV / sida 31,7 26,2 3,3 47,2 40,6 3,1 16,8 12,5 3,6 

T. maligno da traqueia, brônquios 
e pulmão 

35,3 31,2 22,4 60,8 56,3 42,2 14,2 10,5 5,5 

T. maligno do estômago 27,9 32,4 39,6 39,1 45,6 58,6 18,8 21,8 24,5 

T. maligno do cólon 35,8 27,8 40,2 46,1 36,5 54,9 27,8 21,0 27,7 

T. maligno da próstata   15,5   46,2 35,4 28,8       

T. maligno da mama (feminina)   29,5         82,1 55,3 52,0 

T. maligno do colo do útero   5,0         12,0 9,4 4,0 

T. malignos do lábio, cavidade 
oral e faringe 

12,9 8,2 6,7 23,1 14,7 9,6 3,8 2,6 3,8 

T. maligno do reto e ânus 24,4 20,5 25,2 33,3 26,3 32,0 17,5 16,0 19,7 

T. malignos do tecido linfático e 
org. hematop. 

36,6 27,4 31,4 41,5 29,8 34,1 32,5 25,3 28,2 

Diabetes Mellitus 90,7 82,6 61,0 98,4 87,8 64,2 83,8 77,8 59,7 

Doença isquémica do coração 185,7 
158,

7 
183,4 287,0 

250,
2 

313,1 98,7 81,1 70,0 

Doenças cerebrovasculares 214,6 
209,

3 
228,6 265,1 

255,
4 

287,8 173,0 
171,

5 
182,1 

Pneumonia 288,7 
293,

4 
310,0 366,1 

375,
6 

419,5 231,2 
231,

9 
229,7 

Doença pulmonar obstrutiva 
crónica (DPOC) 

99,3 
107,

3 
94,4 132,6 

144,
6 

126,9 73,5 79,2 69,8 

Doença crónica do fígado e 
cirrose 

58,9 60,7 20,9 91,7 88,4 36,8 29,8 36,5 6,7 

 

Fratura do colo do fémur 

59,3 55,2 53,7 40,2 37,2 24,0 70,1 65,0 71,9 

                    

Acidentes de transporte 
84,3 81,4 92,2 129,3 

127,
5 

132,5 40,4 37,1 51,0 

Suicídios e lesões autoprovocadas 24,4 19,5 10,8 16,5 13,2 7,7 32,4 25,8 13,6 

Fonte: morbilid@des.hospitalar - Análise dos Internamentos Hospitalares na Região Norte 
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3.3.2. Doenças de Declaração Obrigatória (DDO) 

As doenças de declaração obrigatória são doenças infeciosas ou transmissíveis, 

que pelas suas características podem representar um perigo real ou potencial para a 

Saúde Pública. O principal objetivo da notificação destas doenças é a interrupção da 

cadeia de infeção de modo a prevenir o aparecimento de casos secundários de doença. 

Para que tal ocorra é necessário que os médicos que suspeitam ou diagnosticam alguma 

dessas doenças procedam à sua notificação atempadamente. O tratamento estatístico, 

posterior, dos dados obtidos também permite conhecer a incidência e as características 

epidemiológicas das DDO na comunidade ou em grupos de risco de forma a facilitar a 

intervenção mais oportuna das autoridades e serviços de saúde. A lista atual, que define 

quais as Doenças de Declaração Obrigatória foi publicada em Diário da República, pela 

Portaria nº 1071/98 de 31 de Dezembro, e foi completada com a Portaria nº 258/2005 de 

16 de Março. 

Embora tenhamos consciência de que as notificações não representem a realidade 

existente devido à subnotificação das mesmas (em que a taxa de notificação é tanto mais 

elevada quanto mais grave é a doença), a sua existência e principalmente a sua evolução 

temporal, permite-nos ter uma visão aproximada da prevalência destas doenças.   

 

3.3.2.1. VIH / SIDA 

A infeção pelo VIH integra a lista de DDO. Segundo a Portaria nº 258/2005 de 16 

de Março, “a notificação é obrigatória em qualquer estádio da infeção, e sempre que se 

verifique mudança de estado ou óbito”. 

Relativamente ao ACeS de Famalicão foram diagnosticados 88 casos até 

31/12/2008. Destes, quando notificados, 10 encontravam-se na fase clínica de complexo 

relacionado com a SIDA (CRS), 46 eram portadores assintomáticos (PA) e 32 

encontravam-se na fase de SIDA (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida). Do mesmo 

modo na Região Norte e Portugal Continental a maioria dos casos notificados são 

efetuados no estádio de PA.  
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Número de notificações de casos de CRS (Complexo Relacionado com a SIDA), PA (Portador 
Assintomático), SIDA (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida) e Infeção VIH (CRS+PA+SIDA) por 
estado vital (Casos declarados até 31/12/2008). 

Local de Residência 
CRS PA sida Infecção VIH (CRS+PA+sida) 

Morto Vivo Total Morto Vivo Total Morto Vivo Total Morto Vivo Total 

Portugal 484 2890 3374 807 15687 16494 7273 7747 15020 8564 26324 34888 

Região Norte * 121 674 795 256 4320 4576 2193 2020 4213 2570 7014 7584 

ACeS Famalicão 0 10 10 4 42 46 15 17 32 19 69 88 

* Estão incluídos os casos notificados em que o concelho de residência é desconhecido nos 5 distritos da ex-região Norte 
Fonte: Departamento de Doenças Infeciosas - Unidade de Referência e Vigilância Epidemiológica 

 

No período entre 1990 a 2008, a taxa de incidência de indivíduos de SIDA e infeção 

por VIH aumentaram até 1999 em Portugal Continental e até 2000 na Região Norte, tendo 

declinado gradualmente a partir destas datas. Relativamente ao ACeS de Famalicão os 

dados estão disponíveis a partir do ano 2000 até ao ano 2008. A taxa apresenta mais 

flutuações por estarmos a tratar de pequenos números de doença. No entanto, as taxas 

registadas foram sempre inferiores às documentadas na Região Norte e Portugal 

Continental. 

 

Evolução da taxa de incidência (/100000 Habitantes) de Infeção por VIH (CRS+PA+SIDA) em 
Portugal Continental, ex-Região Norte, Região Norte e ACeS de Famalicão, entre 1990-2008. 

 
Fonte: Departamento de Doenças Infeciosas - Unidade de Referência e Vigilância Epidemiológica 
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No período entre 2000-2008, no ACeS de Famalicão, foram notificados 25 casos na 

fase de SIDA e 68 como infeção de VIH (CRS+PA+SIDA), pelo que a taxa de incidência 

média anual foi 2,1/100.000 na fase de SIDA e 5,8/100.000 como infeção VIH, e taxa de 

prevalência de 12,6 e 51,2/100.000, respetivamente. Estas taxas (incidência e 

prevalência), no ACeS de Famalicão, foram sempre inferiores às registadas tanto na 

Região Norte como em Portugal Continental.  
 

Número de Notificações, taxa de incidência média anual, taxa de prevalência de casos de 
SIDA e infeção VIH (CRS+PA+SIDA), no período 2000-2008 

Local de Residência 

sida Infecção VIH (CRS+PA+sida) 

Notificações 

(2000-2008) 

Taxa de incidência 

média anual (00-08) 

Taxa de 

prevalência 

Notificações 

(2000-2008) 

Taxa de incidência 

média anual (00-08) 

Taxa de 

prevalência 

Portugal 7227 7,7 72,9 17985 19,1 247,8 

Região Norte 2467 7,4 53,9 5548 16,6 187,3 

ACeS Famalicão 25 2,1 12,6 68 5,8 51,2 

Fonte: Departamento de Doenças Infeciosas - Unidade de Referência e Vigilância Epidemiológica 

 
Embora não tenhamos informação a nível do ACeS de Famalicão, a nível da 

Região Norte a maior parte dos casos de SIDA declarados pertencia ao sexo masculino, 

tinham entre 30 e 34 anos, sendo o principal modo de transmissão a toxicodependente, e a 

principal doença indicadora de SIDA foi a Tuberculose.  

 
3.3.2.2.Tuberculose 

A tuberculose é considerada um problema de saúde de intervenção prioritária na 

Região Norte. No ACeS de Famalicão a taxa de incidência de tuberculose permaneceu 

relativamente estável entre 2000 e 2004, mas a partir desse ano diminuiu de forma 

sustentada até 2008, onde a taxa de incidência de tuberculose era de 18,6 casos/100.000 

habitantes. Na Região Norte, as taxas de incidência de tuberculose apresentam também 

um decréscimo progressivo, mas os valores da taxa de incidência são bastante superiores 

(32.5 casos/100.000 habitantes em 2008), sendo também superiores aos verificados em 

Portugal Continental. 

 

Evolução da taxa de incidência (/100.000 habitantes) de tuberculose, 2000-2008 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Portugal 44,1 42,8 43,4 39,7 36,5 33,8 32,4 29,6   

Região Norte (NUT II) 52,7 50,4 51,4 47,8 43,4 41,1 38,2 35,0 32,5 

ACeS Famalicão 36,5 37,1 34,3 35,5 37,4 26,5 22,5 19,4 18,6 

Fonte: SVIG-TB - Sistema de Informação Intrínseco do Programa Nacional de Luta contra a Tuberculose 
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Evolução da taxa de incidência (/100.000 habitantes) de tuberculose, 1990-2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SVIG-TB - Sistema de Informação Intrínseco do Programa Nacional de Luta contra a Tuberculose 

 

Quando analisamos a taxa de incidência média anual de tuberculose na região 

Norte por ACeS/ULS, no período compreendido entre 2000 e 2008, verificamos que o 

ACeS de Famalicão apresenta uma taxa de incidência de 29,6 casos/100.000 habitantes 

nesse período.  

Distribuição espacial da taxa de incidência média anual de tuberculose (/100000 habitantes) 
na Região Norte por ACeS/ULS, 2000-2008 

 
Fonte: SVIG-TB - Sistema de Informação Intrínseco do Programa Nacional de Luta contra a Tuberculose 
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Analisando a distribuição dos casos de tuberculose por grupo etário no ACeS de 

Famalicão, verifica-se que os grupos mais atingidos no triénio 2000-2002 foram os grupos 

de 25-34 anos e 35-44 anos. No triénio de 2006-2008, a maioria dos casos concentram-se 

nos grupos etários dos 35-44 anos e dos 45-54 anos.  

 

Distribuição do número de casos de tuberculose no ACeS de Famalicão por  
grupo etário, triénios 2000-2002 e 2006-2008. 

 
Fonte: SVIG-TB - Sistema de Informação Intrínseco do Programa Nacional de Luta contra a Tuberculose 

 

Em relação aos casos de tuberculose respiratória declarados através do impresso 

de notificação obrigatória, temos vindo a constatar uma diminuição do número de casos.  

 

Número de casos de Tuberculose Respiratória notificados 
Vila Nova de Famalicão 1995-2011 

 
Fonte: USP Famalicão 
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3.3.2.3.Tosse Convulsa  

A taxa média anual de internamento hospitalar por tosse convulsa no primeiro ano 

de vida, no período de 2000-2007 para o ACeS de Famalicão, foi de 76,6 casos por 

100.000 crianças com menos de um ano de idade. O valor obtido foi inferior ao observado 

na Região Norte e em Portugal Continental. 

 
Número e taxa média anual de internamento hospitalar com diagnóstico de tosse convulsa 

nas crianças com menos de um ano de idade, 2000-2007. 

Local de Residência 
Número de internamentos 

hospitalares 

Taxa média anual de internamento 

hospitalar 

Continente 1004 119,9 

Região Norte 370 118,3 

ACeS Famalicão 9 76,6 

Fonte: ACSS 

 
 

Distribuição espacial da taxa média anual de internamento hospitalar com diagnóstico de 
tosse convulsa na Região Norte ACeS/ULS nas crianças com menos de um ano, 2000-2007 

 
Fonte: ACSS 

 

 
3.3.2.4. Outras Doenças de Declaração Obrigatória 

O número total de doenças de declaração obrigatória declaradas no concelho de 

Vila Nova de Famalicão tem vindo a apresentar uma tendência decrescente.  
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Número de Doenças de Declaração Obrigatória notificadas 
Vila Nova de Famalicão 2001-2011 

 
Fonte: USP Famalicão 

 

Nos últimos 5 anos tem-se constatado serem a tuberculose respiratória e outras 

salmoneloses as doenças mais notificadas no concelho de Vila Nova de Famalicão.  

Apesar de ter vindo a decrescer o número de doenças notificadas, verificamos que 

continuam a existir doenças preveníveis pela vacinação.  

 

Doenças de Declaração Obrigatória notificadas por tipo de doença 
Vila Nova de Famalicão 2007-2011 

Designação Código CID-10 2007 2008 2009 2010 2011 
Tuberculose respiratória A15 17 12 2 21 19 

Tuberculose do sistema 
nervoso 

A17 1 
 

1  1 

Febre tifóide A01   2   

Outras salmoneloses A02 14 16 14 12 4 

Febre escaro-nodular A77.1    2  

Parotidite epidémica B26 4    2 

Doença dos legionários A48.1 1 1 1 1 3 

Meningite meningocócica A39.0 1 1 2  1 

Meningite por Haemophilus G00.0   1   

Tosse Convulsa A37   6   

Sífilis precoce A51   2 1 1 

Sífilis congénita A50 1 1 1 1  

Doença de Hansen A30 1 1    

Doença Creutzfelt Jakob A81.0 1     

Hepatite aguda B B16 1 1 2 1  

Malária B50, 51 e 54    3  

Leptospirose A27   1 1  

TOTAL  42 33 35 43 31 
Fonte: USP Famalicão 
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3.3.2.5. Programa Nacional de Vacinação  

 A garantia da continuação do sucesso do Programa Nacional de Vacinação (PNV) 

depende da manutenção de taxas elevadas de cobertura vacinal, na certeza de que 

apenas taxas ≥ 95% permitem obter imunidade de grupo (exceto no caso do tétano em que 

a proteção conferida pela vacinação é individual, e apenas uma cobertura de 100% 

impediria o surgimento de novos casos). 

 Verifica-se que todas as taxas de cobertura vacinal por coorte de nascimento no 

ACeS Famalicão de 2009 a 2011 foram superiores a 95%, o que assegura a imunidade de 

grupo, quando aplicável. 

 
Cobertura vacinal (%) por coorte de nascimento 

Vila Nova de Famalicão 2009 a 2011 

    

Coorte Vacina 
Atingido 
em 2009 

(%) 

Atingido 
em 2010 

(%) 

Atingido 
em 2011 

(%) 

1 ano 

VHB 97,5 98,2 98,9 

DTPa  97,7 98,2 98,7 

Hib 97,9 99,0 99,1 

VIP 97,7 98,5 98,7 

MenC 95,0 96,4 98,7 

2 anos 

DTPa  96,1 97,5 97,0 

Hib 96,5 97,4 97,0 

MenC  97,4 98,0 99,5 

7 anos 

DTPa  97,2 98,7 98,3 

VIP 97,3 98,9 98,3 

VASPR  97,3 98,5 98,3 

14 anos 

VHB  96,7 97,8 97,4 

VASPR  97,9 99,4 99,4 

Td 97,0 97,7 97,4 

≥25 anos Td  80,2 82,1 85,5 

≥65 anos Td 84,6 86,1 89,4 
Fonte: USP Famalicão 
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Taxa de Vacinação (%) por vacina administrada, na coorte de 1 ano 
Vila Nova de Famalicão, 2009 a 2011 

 
BCG: vacina contra a Tuberculose; VHB: vacina contra a Hepatite B; DTPa: vacina contra a Difteria-Tétano-Tosse Convulsa; Hib: 
vacina contra o Haemophilus influenza b; VIP: vacina contra a Poliomielite; MenC: vacina contra o meningococo C. 
Fonte: USP Famalicão 

 
Taxa de Vacinação (%) por vacina administrada, na coorte de 2 anos 

Vila Nova de Famalicão, 2009 a 2011 

 
DTPa: vacina contra a Difteria-Tétano-Tosse Convulsa; Hib: vacina contra o Haemophilus influenza b; MenC: vacina contra o 
meningococo C. 
Fonte: USP Famalicão 
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Taxa de Vacinação (%) por vacina administrada, na coorte de 7 anos 

Vila Nova de Famalicão, 2009 a 2011 

 
DTPa: vacina contra a Difteria-Tétano-Tosse Convulsa; VIP: vacina contra a Poliomielite; VASPR: vacina contra Sarampo-Parotidite 
epidémica-Rubéola. 
Fonte: USP Famalicão 
 

Taxa de Vacinação (%) por vacina administrada, na coorte de 14 anos 
Vila Nova de Famalicão, 2009 a 2011 

 
VHB: vacina contra a Hepatite B; VASPR: vacina contra Sarampo-Parotidite epidémica-Rubéola; Td: vacina contra o Tétano-
Difteria. 
Fonte: USP Famalicão 
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3.3.3. Prevalência de doenças crónicas 

 Embora tendo como base a população inscrita no ACeS de Famalicão (e não a 

população residente) os dados retirados do Serviço de Apoio ao Médico (SAM) através da 

ferramenta SIARS (sistema de informação da ARS) podem ser muito importantes na 

determinação da taxa de prevalência de muitas entidades nosológicas. Embora a taxa de 

registo no SAM por parte dos médicos (registos de morbilidade) ainda não seja total 

(percentagem de consultas efetuadas entre Janeiro a Abril de 2011 com 1 ou mais ICPC`s 

– Classificação Internacional de Cuidados Primários – preenchido, no ACeS de Famalicão 

de 61,86%, segundo o DEP – ARS Norte), esta tem vindo a aumentar, dando-nos um valor 

aproximado da taxa de prevalência destas doenças na comunidade, ao entrar em 

consideração com as doenças tratadas em ambulatório (e não apenas as que originaram 

internamento). Temos ainda a noção de que patologias mais frequentes ou mais graves 

são mais suscetíveis de registo.  

 

3.3.3.1. Hipertensão arterial (HTA) 

 Segundo o DEP, testes estatísticos revelaram que não há influência significativa da 

qualidade dos registos clínicos, sendo o registo desta patologia significativo, até por uma 

característica do SAM, em que qualquer utente colocado em programa de vigilância de 

hipertensão fica automaticamente com este código ICPC na sua lista de problemas, pelo 

que este indicador poderá ser utilizado com alguma segurança para avaliar a prevalência 

desta doença.  

Até Abril de 2011 a taxa de prevalência de hipertensos (com e sem complicações) 

no ACeS de Famalicão foi de 83,5/1000 utentes inscritos, sendo inferior à observada na 

Região Norte (146,4/1000 utentes inscritos). 
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Taxa prevalência de hipertensos (com e sem complicações - código ICPC K86 e K87) 
(%0 população inscrita) em Abril de 2011, na Região Norte e ACeS Famalicão. 
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Fonte: DEP-ARS Norte - Siars (dados colhidos em Abril 2011) 

 

 
3.3.3.2. Diabetes Mellitus 

Tal como no caso da HTA, e segundo o DEP, o registo desta patologia é 

significativo, e os testes estatísticos indicam que não há interferência significativa da 

qualidade dos registos efetuados, até pela característica do SAM, em que qualquer utente 

colocado em programa de vigilância de diabetes fica também automaticamente com este 

código ICPC na sua lista de problemas, pelo que este indicador poderá ser utilizado com 

alguma segurança para avaliar a prevalência desta doença.  

A taxa de prevalência de diabéticos (insulino tratado e não insulino tratados), até 

Abril 2011, no ACeS de Famalicão foi de 34,7/1000 utentes inscritos, sendo inferior à 

observada na Região Norte (55,4/1000 utentes inscritos). 
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Taxa prevalência de diabéticos (insulina tratados e não insulino tratados – código ICPC T89 e 
T90) (% população inscrita) em Abril de 2011, na Região Norte e ACeS Famalicão 
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Fonte: DEP-ARS Norte - Siars (dados colhidos em Abril 2011) 

 
3.3.3.3. Perturbações Depressivas 

Quanto a este indicador, segundo o DEP, a sua utilização ainda envolve algumas 

reservas, pelo que tem de se ter cautela na sua interpretação. 

A taxa de prevalência de perturbações depressivas, até Abril 2011, no ACeS de 

Famalicão (44,2 ‰) foi ligeiramente superior à observada na Região Norte (43,7‰).  

 
Taxa prevalência de utentes com perturbações depressivas (código ICPC P76) 

(% população inscrita) em Abril de 2011, na Região Norte e ACeS Famalicão 
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Fonte: DEP-ARS Norte - Siars (dados colhidos em Abril 2011) 
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3.3.4. Carga Global de doença 

A questão que se põe muitas vezes tem a ver não só com a quantidade, mas 

também com a qualidade de vida que se tem.  

Para dar resposta a esta questão, foram desenvolvidos indicadores de saúde que 

combinassem os dados de mortalidade com os de morbilidade, sendo um deles o 

Disability-Adjusted Life Year  (DALY), que combina as estimativas dos anos de vida 

perdidos por morte prematura (YLL - Years of Life Lost ) e dos anos de vida perdidos por 

doença e/ou incapacidade (YLD – Years Lived with Disability). Assim, um DALY 

corresponde a um ano de vida saudável perdido. 

Os dados apresentados foram retirados da publicação da Unidade de Planeamento 

em Saúde (UPS) do DSP – ARS Norte – Carga Global de Doença na região Norte de 

Portugal. 

Opta-se por utilizar os dados então apresentados e referentes à região Norte, por 

não estarem disponíveis dados referentes ao ACeS e considerar-se para este, como valor 

estimado, o referente ao da Região referida.  

Da análise da distribuição (%) dos YLL, YLD e DALY pelos principais grupos de 

doenças, observa-se que:  

− Os tumores malignos e as doenças do aparelho circulatório são as causas que 

mais condicionam anos de vida perdidos por morte prematura (cerca de 56% do total de 

YLL - 30,3% e 25,5%, respetivamente);  

− Quanto aos anos de vida perdidos por doença e/ou incapacidade, são as 

perturbações neuropsiquiátricas e as doenças dos órgãos sensoriais as que mais 

contribuem (52,6% do total de YLD - 39,7% e 12,9%, respetivamente);  

− Quer pelo peso em anos de vida perdidos por morte prematura, quer por doença 

e/ou incapacidade, as perturbações neuropsiquiátricas, as doenças do aparelho circulatório 

e os tumores malignos representam, no seu conjunto, cerca de 54% do total de DALY 

(23,2%, 15,4% e 15,3%, respetivamente).  
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Distribuição (%) dos YLL, YLD e DALY pelos principais grupos de doenças 

 

Fonte: ARS Norte, I.P., DSP - Carga Global da Doença na região Norte de Portugal 
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YLL, YLD e DALY para os principais grupos de doenças e respetivo peso no total de todas as causas 
Contribuição (%) das componentes YLL e YLD no DALY de cada doença 

Fonte: ARS Norte, I.P., DSP - Carga Global da Doença na região Norte de Portugal  
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Em relação às principais doenças, na região Norte, são as doenças 

cerebrovasculares as que mais contribuíram para o total de DALY, seguidas pelos 

episódios depressivos e pela doença isquémica do coração (sendo também as com maior 

peso na carga global da doença em Portugal e na Europa, por ordem diferente). 

A Saúde mental surge como um dos problemas de saúde que mais contribuem para 

a carga global de doença na população da região Norte à custa, sobretudo, da 

componente YLD (à semelhança do que acontece em Portugal e na Europa), aparecendo 

em 3 das 15 causas mais importantes de anos de vida saudável perdidos - episódios 

depressivos unipolares (5,7%), Alzheimer e outras demências (3,3%) e perturbações 

devidas ao uso de álcool (3,2%). 

  

DALY para as principais doenças e respetivo peso no total, para a região Norte, 
Portugal e Europa, ambos os sexos. Contribuição de cada doença (%) 

para as componentes YLL e YLD do DALY. 

Doença 

Região Norte 

  

Portugal 

  

Europa 

DALY DALY DALY 

Nº % 
% 

YLL 
% 

YLD 
% 

total 
Ord. 

% 
total 

Ord. 

1 
Doenças 
cerebrovasculares 

36324 7,7 70,7 29,3 8,1 1 4,2 3 

2 
Episódios depressivos 
(unipolar) 

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

3 
Doença isquémica do 
coração 

17626 3,7 75,7 24,3 5,8 2 7,0 2 

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

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

6 
Alzheimer e outras 
demências 

15771 3,3 14,8 85,2 3,5 5 4,1 4 

7 
Perturbações devidas 
ao uso de álcool 

14949 3,2 4,4 95,6 2,8 8 3,1 7 

8 Acidentes de viação 13818 2,9 82,0 18,0 3,4 6 2,1 12 

9 DPOC 13795 2,9 36,0 64,0 2,6 9 3,0 8 

10 
Tumor da traqueia, 
brônquios e pulmão 

10714 2,3 97,5 2,5 2,1 12 3,3 6 

11 Alterações da refracção 10677 2,3 0,0 100,0 2,2 10 2,4 10 

12 Artrose 9929 2,1 0,4 100,0 2,1 11 2,4 11 

13 Tumor do estômago 9345 2,0 97,0 0,3 1,6 15 0,8 21 

14 
Tumor maligno do cólon 
e recto 

8565 1,8 81,3 18,7 2,1 13 2,0 13 

15 VIH/Sida 7397 1,6 82,5 17,5 1,4 16 0,4 25 
Fonte: ARS Norte, I.P., DSP - Carga Global da Doença na região Norte de Portugal  
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Em relação às 15 principais causas de anos de vida saudável perdidos por morte 

prematura (YLL), são as doenças cerebrovasculares, a doença isquémica de coração e os 

acidentes de viação os mais prevalentes. Analogamente, e relativamente às 15 principais 

causas dos anos de vida saudável perdidos por doença e/ou incapacidade (YLD), foram os 

episódios depressivos, a perda de audição, as perturbações por uso de álcool e Alzheimer 

e outras demências, as com maior peso. 

 
YLL para as principais doenças e respetiva proporção do total,  

para a região Norte e ambos os sexos. 
Ordem Doença YLL % total 

1 Doenças cerebrovasculares 25687 12,0 
2 Doença isquémica do coração 13340 6,2 
3 Acidentes de viação 11323 5,3 
4 Tumor da traqueia, brônquios e pulmão 10442 4,9 
5 Tumor do estômago 9065 4,2 
6 Diabetes Mellitus 7552 3,5 
7 Tumor maligno do cólon e recto 6962 3,2 
8 VIH/SIDA 6099 2,8 
9 Infeções respiratórias do trato inferior 6057 2,8 
10 DPOC 4965 2,3 
11 Cirrose do fígado 4853 2,3 
12 Tumor maligno da mama 4700 2,2 
13 Suicídios 4275 2,0 
14 Alzheimer e outras demências 2341 1,1 
15 Tumor maligno da próstata 2133 1,0 
Fonte: ARS Norte, I.P., DSP - Carga Global da Doença na região Norte de Portugal 

YLD para as principais doenças e respectiva proporção do total, 
para a região Norte e ambos os sexos 

Ordem Doença YLD % total 

1 Episódios depressivos 27110 10,5 
2 Perda de audição 15791 6,1 
3 Perturbações por uso de álcool 14285 5,5 
4 Alzheimer e outras demências 13436 5,2 
5 Alterações da refracção 10677 4,1 
6 Doenças cerebrovasculares 10637 4,1 
7 Artrose 9894 3,8 
8 DPOC 8830 3,4 
9 Diabetes Mellitus 8714 3,4 
10 Transtorno afectivo bipolar 6141 2,4 
11 Asma 6137 2,4 
12 Doença isquémica do coração 4286 1,7 
13 Quedas 3800 1,5 
14 Acidentes de viação 2494 1,0 
15 Cirrose do fígado 1996 0,8 
Fonte: ARS Norte, I.P., DSP - Carga Global da Doença na região Norte de Portugal 
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3.4. Características da população: Que escolhas fazemos? 

Em relação aos determinantes da saúde relacionados com estilos de vida, o 

dimensionamento da amostra do IV Inquérito Nacional de Saúde vem permitir a obtenção 

de estimativas para as Regiões de Saúde (NUTS II). Paralelamente à carga global de 

doença, opta-se por utilizar, como dados do ACeS, os dados referentes à região Norte, por 

ser o valor mais próximo do ACeS, e não se prever a existência de alterações 

significativas.  

  

3.4.1. Consumo de tabaco 

3.4.1.1. Inquérito Nacional de Saúde 

Pelo Inquérito Nacional de Saúde de 2005-06 verificamos que 19,7% dos residentes em 

Portugal eram fumadores.  

 

 
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005-2006) 

 

Na Região Norte 18,4% da população com 10 ou mais anos era fumadora, sendo que 

66,5% da população referia nunca ter fumado. 
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População residente Região Norte com 10 ou mais anos por consumo de tabaco,2005-06 

 
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005-2006) 

 

A proporção de atuais fumadores era mais elevada na população masculina: 29,3% contra 

8,4% das mulheres. Mas ao contrário da diminuição verificada para o sexo masculino entre 

os inquéritos de 98/99 e 05/06 (31,5% que desceu para 29,3%), no sexo feminino verificou-

se um aumento (de 7,4% em 98/99 para 8,4% em 05/06).   

 

População residente Região Norte com 10 ou mais anos  
por consumo de tabaco e sexo, 1998-99 e 2005-06 

 

 
 

Fonte: INSA/INE – Terceiro e Quartos Inquéritos Nacionais de Saúde (1998-99 e 2005-2006) 
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A maior parte dos fumadores situa-se no grupo etário dos 35 a 44 anos, tanto para o sexo 

masculino como feminino.  

 
 

População residente Região Norte com 10 ou mais anos por 
consumo de tabaco e grupo etário, 2005-06 

 
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005-2006) 

 

A partir dos 45-54 anos a percentagem de ex-fumadores no sexo masculino começa a ser 

superior aos fumadores. 

 
População residente Região Norte com 10 ou mais anos por 

consumo de tabaco e grupo etário, 2005-06 

 
 

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005-2006) 

 
 
 
 



 

68 

 

Unidade de Saúde Pública 

 
 

3.4.1.2. Programa Escolas Livres de Tabaco (PELT) 

O Programa Escolas Livres de Tabaco foi elaborado pelo Ex-Centro Regional de 

Saúde Pública do Norte com a parceria da Direção Regional de Educação do Norte 

(DREN), tendo como objetivo contribuir para que as escolas com 3º ciclo do Norte sejam 

escolas livres de tabaco. 

Em Vila Nova de Famalicão este programa está a ser aplicado há 5 anos.  

No ano letivo 2006/2007 aderiram 4 escolas com 3º ciclo de ensino básico, que 

foram alvo da nossa intervenção local. No entanto apenas 3 concretizaram as atividades 

programadas. No ano letivo 2007/08 aderiram mais 4 escolas, o que perfez um total de 7 

escolas, em 2008/09 aderiram outras 4 escolas, num total de 11 escolas (78,6% das 

escolas com 3º ciclo de ensino básico do concelho) e em 2009/2010 estiveram em 

programa efetivo 9 escolas, embora uma outra escola o tenha aplicado nos 8º anos (optou 

por outro programa que abordava a mesma temática que se iniciava nos 7º anos). Em 

2010/2011, embora se tivessem mostrado interessadas 8 escolas para a aplicação do 

programa, apenas 6 o concretizaram e, numa destas apenas o aplicaram nos 7º anos.  

Dos dados obtidos pela aplicação do questionário a uma amostra dos alunos dos 

7ºs e 9 ºs anos das escolas aderentes ao programa, destacamos o fato de existir uma maior 

percentagem de alunos fumadores nos 9 ºs anos em relação aos 7 ºs anos e de parecer 

existir um aumento de alunos fumadores no 7º ano, ao longo dos anos avaliados. 

 

Percentagem (%) de alunos fumadores dos 7º e 9º anos  

 
 

 
Fonte: USP – dados PELT 
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Em relação às expectativas dos alunos quanto a virem (ou continuarem) a ser 

fumadores, estas são mais positivas nos alunos dos 7ºs anos. Embora a grande maioria 

refira “ter a certeza/provavelmente não vir a fumar”, há alunos que referem “ter a certeza 

de vir a fumar”. 

 
Expectativa dos alunos do 7º ano quanto a virem  

(ou de continuarem) a ser fumadores  

 
Fonte: USP – dados PELT 

 
 

Expectativa dos alunos do 9º ano quanto a virem  
(ou de continuarem) a ser fumadores  

 
Fonte: USP – dados PELT 
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3.4.1.3. Consulta de desabituação tabágica 

No ACeS de Famalicão existe uma consulta de desabituação tabágica, com uma 

periodicidade semanal. Desde Janeiro de 2007 (até Fevereiro de 2012) teve 219 utentes 

inscritos, dos quais a maioria pertence ao sexo masculino (74%). 

 

Utentes inscritos na consulta de desabituação tabágica, por sexo 
(Janeiro 2007 a 2 Fevereiro 2012) 

 

Fonte: Consulta de desabituação tabágica 

 

Para 47 destes utentes, tratava-se duma primeira tentativa para deixar de fumar (21%), 

e 127 utentes já tinham efetuado pelo menos uma tentativa há mais de um ano (58%). 

 

Utentes inscritos na consulta de desabituação tabágica, pela existência de  
tentativas para deixar de fumar (Janeiro 2007 a 2 Fevereiro 2012) 

 

Fonte: Consulta de desabituação tabágica 

 

Em relação ao tratamento, segundo a avaliação efetuada aos 3, 6, 9 e 12 meses após 

a marcação do dia D (dia para deixar de fumar – 93 utentes), verificamos que 50 utentes 

(54%) se mantêm abstinentes passado 12 meses. 
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Percentagem (%) de utentes abstinentes passado 3, 6, 9 e 12 meses 
da marcação do dia D 

 
Fonte: Consulta de desabituação tabágica 

 

3.4.2. Consumo de álcool 

3.4.2.1. Inquérito Nacional de Saúde 

Em relação aos dados do Inquérito Nacional de Saúde, houve um aumento na 

percentagem da população da Região Norte que referiu ter bebido pelo menos uma bebida 

alcoólica, entre os Inquéritos nacionais de 1998/1999 e 2004/2005, quer para o sexo 

masculino, quer para o feminino.   

 

População residente Região Norte que nos 12 meses anteriores à entrevista  
bebeu alguma bebida alcoólica, por sexo - 1998-99 e 2005-06 

 

Fonte: INSA/INE – Terceiro e Quartos Inquéritos Nacionais de Saúde (1998-99 e 2005-2006) 
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 Os dados referentes ao sexo masculino e grupo etário não demonstram uma 

grande alteração no consumo de bebidas alcoólicas nos 2 Inquéritos Nacionais, apenas 

com uma ligeira diminuição no consumo aos 35-44 anos e um aumento após esta idade. 

 

População residente Região Norte do sexo masculino que nos 12 meses anteriores à 
entrevista bebeu alguma bebida alcoólica, por grupo etário (1998-1999 e 2005-2006) 

 

Fonte: INSA/INE – Terceiro e Quartos Inquéritos Nacionais de Saúde (1998-99 e 2005-2006) 

 

 Em relação ao sexo feminino, notou-se um aumento da percentagem da população 

que referiu ter bebido pelo menos uma bebida alcoólica nos últimos 12 meses, em todos os 

grupos etários.  

 

População residente Região Norte do sexo feminino que nos 12 meses anteriores à entrevista 
bebeu alguma bebida alcoólica, por tipo de bebida, sexo e grupo etário 

 

Fonte: INSA/INE – Terceiro e Quartos Inquéritos Nacionais de Saúde (1998-99 e 2005-2006) 
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3.4.2.2. Consulta “Entrada Livre” 

No ACeS de Famalicão está disponível, com uma periodicidade semanal, uma 

consulta de sensibilização, educação, diagnóstico e orientação de utentes com PLA 

(Problemas Ligados ao Álcool), denominada de “Entrada Livre”, desde 2005. 

No primeiro semestre de 2011 foram observados 45 utentes, a maioria dos quais 

pertencentes ao sexo masculino (78%). 

 

Utentes referenciados por sexo no 1º semestre de 2011 para “Entrada Livre”  

 
Fonte: “Consulta Livre” 

 

Estes foram referenciados, na maior parte dos casos, pelo Médico de Família 

(47,7%). 

 

Rede de referenciação para “Entrada Livre” durante o 1º semestre de 2011 
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Fonte: “Consulta Livre” 

 

 

4 

 

Principais Problemas de Saúde do ACeS do Ave III - Famalicão 
 

Face ao diagnóstico de saúde efetuado, definiram-se os principais problemas de 

saúde, tendo como base a análise dos dados atrás observados, e considerando que existe 

um problema desde que os valores sejam superiores aos observados na Região Norte,  

ou, não o sendo, seja considerado um problema expresso pelos vários atores da saúde. 

Assim, os vários problemas de saúde identificados foram: 

 

Problemas de Saúde Identificados Justificação 

Doenças Aparelho Circulatório 

• 1ª causa de morte para todas as idades e para o 
sexo feminino 

•  2ª causa de morte para o sexo masculino 
•  TMP prematura superior à da Região Norte no 

triénio 2007-2009 
•  TIP superior com significância estatística à da 

Região Norte 
•  2ª causa de DALY para os principais grupos de 

doenças, na Região Norte 

Doenças Cerebrovasculares 

• 1ª causa de morte por doenças específicas para 
todas as idades e prematura  

• TMP prematura superior à da Região Norte no 
triénio 2007-2009 

• 1ª causa de DALY para as principais doenças, na 
Região Norte 

Doença Isquémica do Coração 

• 2ª causa de morte para todas as idades???  
• 2ª/3ª causa de morte prematura por doenças 

específicas   
• TMP superior à da Região Norte no triénio 2007-

2009 
• TMP prematura superior à da Região Norte no 
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triénio 2007-2009 
• TIP superior com significância estatística à da 

Região Norte, ambos os sexos e sexo masculino 
• 3ª causa de DALY para as principais doenças, na 

Região Norte 

Tumores Malignos 

• 2ª causa de morte para todas as idades para o 
sexo feminino,  

• 1ª causa de morte para o sexo masculino   
• 1ª causa de morte prematura para o sexo 

masculino e para o feminino 
• TMP superior à da Região Norte no triénio 2007-

2009 
• 3ª causa de DALY para os principais grupos de 

doenças, na Região Norte 

Tumores Aparelho Digestivo e Peritoneu 

• 1ª causa de morte por tumores malignos 
(aparelhos) 

• TMP significativamente superior à da Região Norte 
no triénio 2007-2009 

• TMP prematura superior à da Região Norte no 
triénio 2007-2009 

Problemas de Saúde Identificados Justificação 

Tumor do Estômago 

• 1ª/2ª causa de morte por tumores malignos 
específicos 

• 2ª causa de morte prematura por tumores malignos 
específicos para o sexo masculino, com tendência 
crescente 

• TMP significativamente superior à da Região Norte 
no triénio 2007-2009 

• TMP prematura significativamente superior à da 
Região Norte no triénio 2007-2009 

• TIP sem diferenças estatisticamente significativas 
com a Região Norte, mas sim em relação ao 
Continente 

Tumor maligno do cólon e reto 

• TMP superior à da Região Norte no triénio 2007-
2009 

• TMP prematura superior à da Região Norte no 
triénio 2007-2009 

• TIP superior com significância estatística à da 
Região Norte, ambos os sexos e sexo masculino 
(cólon) 

Tumor Maligno Traqueia, Brônquios e 
Pulmão 

• 1ª/2ª causa de morte por tumores malignos 
específicos, 1ª para o sexo masculino  

• 1ª causa de morte prematura por tumores malignos 
específicos para o sexo masculino 

• TMP superior à da Região Norte no triénio 2007-
2009 

Doenças Endócrinas • TMP superior à da Região Norte no triénio 2007-
2009 

Diabetes Mellitus • TMP superior à da Região Norte no triénio 2007-
2009 

Doenças do Aparelho Respiratório 

• TIP sem diferenças estatisticamente significativas 
com a Região Norte, mas sim em relação ao 
Continente, para o sexo feminino e para o sexo 
masculino 

DPOC (doença pulmonar crónica obstrutiva) • TIP sem diferenças estatisticamente significativas 
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4.1. Critérios de priorização dos problemas de saúde 

 

Face à identificação dos principais problemas de saúde, houve necessidade de os 

priorizar. Os critérios considerados foram: 

- magnitude (dimensão do problema utilizando, sobretudo, indicadores de 

mortalidade - analisando-se, sobretudo, taxas de mortalidade geral e específica, brutas e 

padronizadas para a idade, assim como taxa de mortalidade proporcional;  

- transcendência (trata-se de uma simples ponderação por grupos etários, de 

maneira a valorizar as mortes por determinada causa nesses diferentes grupos) – 

analisou-se o contributo de cada causa de morte para a mortalidade prematura, 

considerada até aos 65 anos; 

- vulnerabilidade (baseados numa possibilidade de prevenção) – considerando as 

causas de morte evitáveis quer através de intervenções de carácter preventivo (mortes 

evitáveis sensíveis à promoção da saúde) ou curativo (mortes evitáveis sensíveis aos 

cuidados médicos).  

 

Face ao tempo disponível e aos recursos existentes, esta USP optou, numa primeira fase, 

que esta priorização fosse efetuada pelos profissionais da USP, dois internos do ano 

comum, pela presidente e vogal de enfermagem do Conselho Clínico e pela Enfermeira do 

Núcleo de Apoio às Crianças e Jovens em Risco.  

 

com a Região Norte, mas sim em relação ao 
Continente 

Doenças do aparelho Digestivo • TIP superior com significância estatística à da 
Região Norte, ambos os sexos e sexo feminino 

Doença crónica do fígado e cirrose • 2ª/3ª causa de morte prematura por doenças 
específicas  

Afeções no Período Perinatal 
• TIP sem diferenças estatisticamente significativas 

com a Região Norte, mas sim em relação ao 
Continente 

Doenças infeciosas e parasitárias 
• TIP sem diferenças estatisticamente significativas 

com a Região Norte, mas sim em relação ao 
Continente 

Acidentes de Transporte • TMP superior à da Região Norte no triénio 2007-
2009 

Perturbações neuropsiquiátricas • 1ª causa de DALY para os principais grupos de 
doenças, na Região Norte 

Episódios depressivos • 2ª causa de DALY para as principais doenças, na 
Região Norte 
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No entanto, e como o processo de planeamento é um processo em constante mudança e 

reestruturação, num momento posterior será alargada esta fase a elementos da 

comunidade considerados relevantes neste processo de planeamento. 

 

De acordo com estes critérios, foram selecionadas os seguintes 7 problemas de saúde:  

- Tumores Malignos 

- Doenças cerebrovasculares 

- Tumor maligno do estômago 

- Doença Isquémica do coração 

- Diabetes 

- Episódios depressivos 

- Tumor maligno da traqueia, brônquios e pulmão 

 

 

 

 

Não foi considerado o problema de saúde “tumores malignos” por se tratar dum problema 

muito abrangente e multifatorial e por considerarmos que a intervenção nos 2 tipos de 

tumores malignos mais prevalentes e também selecionados (tumores malignos do 

estômago e tumores malignos da traqueia, brônquios e pulmão), levará à redução da 

totalidade de tumores malignos. 

Englobaram-se como um único problema de saúde as doenças cerebrovasculares e as 

doenças Isquémicas do coração, por se tratar de doenças cujos determinantes de saúde 

são similares. 

 

Assim dos 7 problemas priorizados foram selecionados os seguintes cinco: 

- Tumores malignos do estômago 

- Doenças cérebro e cardiovasculares 

- Diabetes 

- Episódios depressivos 

- Tumor maligno da traqueia, brônquios e pulmão 

 

5 

 

Determinantes de saúde para os problemas priorizados 
 

O homem é um ser social, em que para viver tem de interagir com os demais e com o 

mundo que o rodeia. Assim sendo, sofre influência provindas de si próprio, das suas raízes 

genéticas, da forma como escolhe viver e do meio em que está inserido, encontrando-se 
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suscetível a uma grande variedade de agentes do meio, que podem ser de natureza 

orgânica ou inorgânica, e que com ele interagindo podem provocar disfunções.  

Entende-se assim como determinante de saúde qualquer fator que possa alterar o 

curso de evolução dum determinado acontecimento de saúde, ou seja, que alteram a 

probabilidade de ocorrência de doença ou morte evitável ou prematura.  

Os determinantes de saúde678 podem ser fatores protetores (diminuem a 

probabilidade de ocorrência) ou de risco (aumentam a probabilidade de ocorrência). 

Podem ainda ser socioeconómicos, culturais, ambientais, demográficos, biológicos 

ou endógenos, relacionados com o estilo de vida, com o sistema de cuidados de saúde, 

assim como com as redes sociais e comunitárias. 

 

 

5.1. Tumor maligno do estômago  

Fatores de Risco 

Infeção por Helicobacter pylori  
Consumo de tabaco 
Cirurgia gástrica prévia 
Anemia perniciosa 
Pólipos adenomatosos 
Gastrite atrófica crónica 
Exposição a radiações 
História familiar 
Vírus de Epstein-Barr 
Úlceras gástricas 
Obesidade 
Dieta: Consumo de sal, legumes de conserva, peixe salgado e carnes fumadas 

Fatores protetores 

Consumo de frutas e vegetais  
 

5.2. Doenças cérebro e cardiovasculares 

Fatores de risco 

HTA 
Obesidade 
Sedentarismo/Inactividade física 
Consumo de tabaco 
Dislipidémias 
Diabetes Mellitus 
Stress excessivo  
Abuso de álcool 
Excesso de consumo sal 

                                                 
6 Ministério da Saúde; Alto comissário da Saúde. Coordenação Nacional das Doenças Oncológicas. Plano Nacional de Prevenção e Controlo 
das Doenças Oncológicas 2007/2010 U(PNPCDO) - Orientações Programáticas,  Dezembro de 2007. 
7 STEVENS, Philip. The real determinants of health, London, 2005 
8 Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Instituto Nacional de Câncer.Coordenaçãod e Prevenção e Vigilância. A 
situação do câncer no Brasil. Rio de Janeiro: INCA, 2006. 
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Fatores protetores 

Exercício físico 
Alimentação equilibrada 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3. Diabetes  

Fatores de risco 

Obesidade/excesso de peso 
Sedentarismo/Inatividade física 
Consumo de fármacos diabetogénicos 
Dislipidémias 
Tolerância diminuída à glicose prévia 
Vírus/produtos tóxicos que destroem células β βpâncreas 
Baixo peso ao nascer 
Idade maior ou igual a 45 anos 
História familiar 
Diabetes gestacional prévia 
História de doença cardiovascular 
Filhos com peso > 4 Kg, abortos de repetição ou morte de filhos nos primeiros dias de vida 

Dieta: excesso aporte calórico 
Hipertensão arterial 
História familiar de diabetes tipo 2 em um parente de primeiro grau 

Resistência à insulina 
Genética 

Fatores protetores 

Alimentação equilibrada 
Exercício físico 
 

5.4. Perturbações Mentais910
  

                                                 
9 ALVES, Ana Alexandra Marinho e RODRIGUES, Nuno Filipe Reis. Determinantes sociais e económicos da Saúde Mental. Rev. Port. Sau. 
Pub. [online]. dez. 2010, vol.28, no.2 [citado 13 Dezembro 2011], p.127-131. 
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Fatores de risco 

Desemprego 
Baixo nível escolaridade 
Pobreza 
Sem abrigo 
Stress excessivo 
Sobrepopulação 
Condições de habitação precárias 
Violência (familiar, conjugalk) / Abuso infantil 
Isolamento 
Falta oportunidades económicas 
Dificuldade acesso formação, educação e cuidados de saúde 
Consumo álcool ou drogas 
Perturbação mental nas mães  
Exclusão social / Menor apoio social 
Minorias étnicas / Emigrantes 
Institucionalizados 
Doenças crónicas ou lesões incapacitantes 
Exposição a situações de catástrofe natural 
Ambiente social e emocional dentro da família 

 

 

 

5.5. Tumor maligno da traqueia, brônquios e pulmão11  

Fatores de risco 

Consumo de tabaco  
Exposição a cancerígenos ocupacionais e ambientais: asbestos, crómio, níquel, radão e 
hidrocarbonetos aromáticos policíclicos  
DPOC 
Tuberculose pulmonar 
História familiar 

Fatores protetores 

Espaços livres de tabaco e outros cancerígenos 
 

 

6 

 

Identificação e priorização das principais necessidades de saúde 
 

                                                                                                                                                      
10 Ministério da Saúde. Direcção-Geral da Saúde, Saúde mental: nova concepção, nova esperança. Título original: The World Health Report 
2001, OMS, 1ª edição, Lisboa 2002. 
11 Ministério da Saúde; Alto comissário da Saúde. Coordenação Nacional das Doenças Oncológicas. Recomendações Nacionais 09 para 
diagnóstico e tratamento do cancro do pulmão. 

 

Fatores protectores 

Estabilidade laboral 
Satisfação no trabalho 
Laços sociais e/ou familiares gratificantes 
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A definição das necessidades de saúde consiste numa tradução mais operacional 

dos problemas de saúde e implica a definição do real e do que seria desejável (adaptado 

de ACGarcia, 2011). 

 

Assim, e depois de analisados os determinantes de saúde para cada um dos 

problemas de saúde selecionados, foram priorizadas as necessidades de saúde. 

 
Critérios de priorização das necessidades técnicas de saúde 
 

Os critérios considerados foram: 

- magnitude  

- gravidade das consequências  

- vulnerabilidade  

 

De acordo com estes critérios, foram selecionadas, para cada um dos problemas de saúde 

priorizados, uma necessidade de saúde:  

 

 

 

 

 

 

 

Problemas de Saúde Necessidades Técnicas de Saúde 
Tumores do estômago Menor número de óbitos por tumor maligno 

do estômago 
Doenças cérebro e 
cardiovasculares 

Menor número de pessoas com 
hipertensão arterial 

Diabetes Menor número de pessoas com Diabetes 
Mellitus 

Episódios depressivos Menor número de pessoas com problemas 
depressivos 

Tumor da traqueia, brônquios e 
pulmão 

Menor consumo de tabaco na população 

 

7 

 

Recursos da comunidade 
 

Qualquer programa, para ser implementado necessita de recursos. Só assim será 

possível definir objetivos e metas.  

Os recursos a identificar podem provir do próprio sistema de saúde ou de outras 

instituições da comunidade.  
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 Assim e após auscultação dos técnicos das unidades funcionais do ACeS, face às 

necessidades técnicas de saúde identificadas, enumera, nos quadros seguintes, os 

recursos da comunidade disponíveis e/ou a disponibilizar: 

 

MENOR Nº DE ÓBITOS POR TUMOR MALIGNO DO ESTÔMAGO 
O que existe Quem disponibiliza  O que falta  Quem disponibiliza 
Consultas 
Gastrenterologia  

CHMA/ Unidades 
Privadas de Saúde  

Investigação  ACeS  

Consultas de 
promoção e 
vigilância  

ACeS/ Unidades privadas 
de Saúde  

Valorização sinais de 
alerta  

ACeS/ CHMA/ Unidades 
privadas de Saúde 

Consulta 
"Entrada Livre"  

ACeS  Diagnóstico precoce  
ACeS/ CHMA/ Unidades 
privadas de Saúde 

Exames de 
diagnóstico  

Unidades privadas de 
Saúde/CHMA 

Alargar o "Saber Beber" à 
comunidade  

USP 

Consultas Nutrição  
ACeS /CHMA /Unidades 
privadas de Saúde 

Recomendações a 
estabelecimentos de 
restauração e Instituições  

ACeS  

Projeto "Saber 
Beber"  

USP /Escolas 
/Universidades /Autarquia  

Tratamento precoce  
IPO/ CHMA/ Unidades 
privadas de Saúde 

Programa PASSE  ACeS/ Escolas/ Autarquia  
Divulgar PASSE 
comunitário  

ACeS/ Autarquia/ Meios de 
comunicação  

Escolas promotoras 
de estilos de vida 
saudáveis  

ACeS/ Escolas      

Tratamento  
 

IPO/ ACeS/ CHMA/ 
Unidades privadas de 
Saúde      
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MENOR Nº PESSOAS COM HIPERTENSÃO ARTERIAL 
O que existe Quem disponibiliza  O que falta  Quem disponibiliza 
Consultas de 
promoção e 
vigilância 

ACeS / Unidades privadas 
de Saúde 

Melhorar diagnóstico e 
Vigilância dos 
Hipertensos 

ACeS / Unidades privadas 
de saúde /CHMA 

Consulta de 
Cessação 
Tabágica 

ACeS Divulgar “Pão da Saúde“ 
ACeS / Serviços de 
panificação / Autarquia 

Consulta Nutrição 
ACeS/ CHMA / Unidades 
privadas de Saúde 

Divulgar menus com 
substituição de sal 

ACeS / Restauração 

Atividades 
Desportivas/ 
Lazer  

Autarquia/ Associações / 
Ginásios 

Melhorar / divulgar/ 
Atividades desportivas/ 
Lazer 

ACeS / Autarquia / Meios 
de Comunicação 

Consulta 
“Entrada Livre” 

ACeS 
Campanhas de 
sensibilização na 
comunidade 

ACeS / Autarquia / Meios 
de Comunicação 

Linha verde AVC CHMA 
Divulgar PASSE 
comunitário 

ACeS / Autarquia / Meios 
de Comunicação 

Programa 
PASSE 

ACeS / Escolas / Autarquia 
Fomentar a ingestão de 
água 

ACeS / Autarquia / Meios 
de Comunicação 

Consulta de 
hipertensão 

ACeS/Unidades privadas 
de Saúde 

 Recomendações a 
estabelecimentos de 
restauração e Instituições 

ACeS 

 

 

MENOR Nª DE PESSOAS COM DIABETES 
O que existe Quem disponibiliza  O que falta  Quem disponibiliza 
Programa 
PASSE  

ACeS/ Escolas/ Autarquia  
Divulgar PASSE 
comunitário  

ACeS/ Autarquia/ Meios de 
comunicação  

Actividades 
Desportivas/ 
Lazer  

Autarquia/ Associações/ 
Ginásios 
  

Recomendações a 
estabelecimentos de 
restauração e Instituições 

ACeS  

Consultas de 
promoção e 
vigilância  

ACeS/ Unidades privadas 
de Saúde  

Atualização de 
conhecimentos sobre 
alimentação saudável  

ACeS/ Nutricionista  

Consulta 
"Entrada Livre"  

ACeS  
Melhorar a vigilância de 
crianças de baixo peso 

ACeS/ Nutricionista 

Consultas 
Nutrição  

ACeS/ CHMA/ Unidades 
privadas de Saúde 

Divulgar menus com 
substituição do açúcar  

ACeS/ Restauração  

Apoio Atividades 
de Promoção aos 
Diabéticos  

Associação Diabéticos  
Melhorar/ divulgar/ 
Atividades desportivas/ 
Lazer  

ACeS/ Autarquia/ Meios de 
comunicação  

Consulta 
Diabetes  

ACeS/ CHMA/ Unidades 
privadas de Saúde 

Adequar alimentação 
saudável a recursos 
económicos  

ACeS  
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MENOR Nº DE PESSOAS COM PROBLEMAS DEPRESSIVOS 
O que existe Quem disponibiliza  O que falta  Quem disponibiliza 
Consultas de 
promoção e 
vigilância  

ACeS/ Unidades privadas 
de Saúde 
 

Melhorar/divulgar/ 
Atividades desportivas/ 
Lazer e de convívio  

ACeS/Autarquia/Meios de 
comunicação  

Projeto “3 A`s”  ACeS/ Escolas  Abraços Grátis  USP  
Atividades 
Desportivas e de 
Lazer  

Autarquia/associações/ 
Ginásios  

Alargar projeto “3A´s”  ACeS  

SPA`s  Serviços privados  

Melhorar o 
acompanhamento de 
doentes e família de 
Saúde Mental  

ACeS/ CHMA/  Unidades 
privadas de Saúde 

Consulta 
Psicologia  

ACeS/ CHMA/ Unidades 
privadas de Saúde 

Combater Solidão/ 
Atividades artesanais/ 
ocupacionais em grupos 
vulneráveis  

ACeS/ Autarquia/ 
Comunidade  

Consulta 
Psiquiatria  

CHMA / Unidades privadas 
de Saúde 

Criar Hortas comunitárias  
ACeS/ Autarquia/ 
Comunidade  

Universidade 
Sénior  

Autarquia/Universidade  
Criar medidas de 
prevenção de STRESS 
do cuidador  

ACeS/ Autarquia/ 
Comunidade  

Consulta 
"Entrada livre"  

ACeS  
Promover Saúde Mental 
na população  

ACeS  

Equipas de apoio 
e vigilância 
domiciliária 

IPSS/comunidade  
Criar Estruturas/ Vias 
públicas que facilitem a 
prática de exercício  

Autarquia  

Centros de Dia / 
Lares 

IPSS   
Divulgar/sinais de 
alerta/Saúde mental  

ACeS  

RCCI  ACeS/ CHMA    

NLI  
Segurança 
Social/ACeS/Autarquia 
/Centro de Emprego 

  

CRI  
ACeS/ Projeto Fenix/ 
Autarquia  

  

Festas  Comunidade/ Autarquia    
 
 
 

MENOR CONSUMO DE TABACO NA POPULAÇÃO 
O que existe Quem disponibiliza  O que falta  Quem disponibiliza 
Consulta 
cessação 
Tabágica  

ACeS  
Fomentar serviços e 
locais "Livres de Tabaco"  

ACeS  

Programa PELT  ACeS/ Escolas  
Não Fumar à porta das 
Escolas  

ACeS/Escolas  

Consultas de 
promoção e 
vigilância  

ACeS/ Unidades privadas 
de Saúde 

Premiar instituições 
"Livres de Tabaco"  

ACeS/ Autarquia/ Meios de 
comunicação  

Legislação  Diário da República  
Estimular fatores de 
proteção em crianças e 
jovens 

ACeS 

  
Medidas mais restritivas 
em relação ao tabaco  

DR  
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8 Estratégias de saúde 
 

Atendendo às necessidades de saúde priorizadas e tendo em conta os recursos da 

comunidade identificados, foram definidas as seguintes estratégias de saúde: 

Necessidades Estratégias 

Menor número de óbitos por tumor maligno do 

estômago  

• Promoção do diagnóstico e tratamento precoces 
• Promoção de alimentação saudável 
• Promoção da investigação científica 
• Vigilância de grupos de risco 
• Promoção de estilos de vida saudáveis, 

designadamente pelo combate ao tabagismo e 
alcoolismo 

• Criação de grupos de autoajuda para utentes e 
familiares 

• Articulação com os diferentes atores da 
comunidade: ACeS, Hospitais, escolas, 
autarquiak 

Menor número de pessoas com hipertensão arterial • Promoção do diagnóstico e tratamento precoces 
• Promoção de estilos de vida saudáveis (atividade 

física, alimentação saudável, redução stress, 
combate ao tabagismo e sedentarismo, e 
prevenção da obesidade) 

• Vigilância de grupos de risco 
• Articulação com os diferentes atores da 

comunidade: ACeS, Hospitais, escolas, autarquia, 
IPSS`s k 

Menor número de pessoas com Diabetes Mellitus • Promoção do diagnóstico e tratamento precoce 
• Promoção de estilos de vida saudável (atividade 

física, alimentação saudável, redução stress, 
combate ao sedentarismo, e prevenção da 
obesidade) 

• Vigilância de grupos de risco 
• Articulação com os diferentes atores da 

comunidade: ACeS, Hospitais, escolas, autarquia, 
IPSS`s k 

Menor número de pessoas com problemas 

depressivos 

• Promoção afetos 
• Combate ao isolamento e solidão 
• Acompanhamento dos casos em risco 
• Formação profissional 
• Criação de grupos de autoajuda para utentes e 

familiares com doenças crónicas 
• Articulação com os diferentes atores da 

comunidade: ACeS, Hospitais, escolas, autarquia, 
Segurança Social, IPSS`s k 

Menor consumo de tabaco na população • Promoção do PELT 
• Redução da exposição ambiental ao fumo de 

tabaco (legislação e programas específicos) 
• Formação profissional 
• Articulação com os diferentes atores da 

comunidade: ACeS, escolas, autarquia, 
estabelecimentos de restauração e bebidas, 
GNR/PSP k 
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9 Objetivos de Saúde 
 

Um Objetivo de Saúde é um enunciado de um resultado desejável e tecnicamente 

exequível de evolução de um problema de saúde, que altera, em princípio, a tendência da 

evolução natural desse problema, traduzido em termos de indicadores de resultado ou de 

impacto (Imperatori et Giraldes, 1993).  

Existiu certo constrangimento na quantificação dos objetivos, devido à inexistência 

de indicadores suficientemente robustos e cujas séries temporais não são suficientemente 

longas ou não se encontram desagregados a nível do ACeS, nomeadamente em relação a 

dados de morbilidade e determinantes de saúde. 

As projeções dos indicadores foram efetuadas, tendo por base a ferramenta 

construída pela USP da ULS Matosinhos e divulgada pelo DSP (valores estimados por 

regressão exponencial), devendo ter noção das limitações da mesma (projeção de séries 

históricas curtas), e de que idealmente deveriam ser aplicadas diferentes técnicas de 

projeção e não apenas a regressão exponencial, de acordo com as diferentes séries de 

dados dos indicadores.  

Assim, para a quantificação dos objetivos propostos, embora tendo por base a 

metodologia referida, também se considerou o conhecimento existente sobre o indicador 

em causa (através da literatura consultada). O valor proposto poderá ter de ser reajustado 

consoante os resultados da monitorização. 

 
Necessidade técnica de Saúde 
Menor número de óbitos por tumor maligno do estômago 

 

Objetivos de Saúde:  

Assegurar que a taxa de Mortalidade por tumor maligno do estômago no ACeS de 

Famalicão não seja superior a 28%000 até 2016 

Assegurar que a taxa de Mortalidade prematura por tumor maligno do estômago no ACeS 

de Famalicão não seja superior a 19%000 até 2016 
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Taxa de mortalidade por tumor maligno do estômago  
(%000) e sua projeção até 2016 

(valores estimados por regressão exponencial) no ACeS de Famalicão 
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Fonte: DSP-ARSNorte, mort@lidades.ACeS: análise da mortalidade por triénios. ACeS Famalicão 

 
Taxa de mortalidade prematura (<65 anos) por tumor maligno do estômago  

(%000) e sua projeção até 2016 
(valores estimados por regressão exponencial) no ACeS de Famalicão 
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Fonte: DSP-ARSNorte, mort@lidades.ACeS: análise da mortalidade por triénios. ACeS Famalicão 

 
 
 

Necessidade técnica de Saúde 
Menor número de pessoas com hipertensão arterial 

 
Objetivos de Saúde:  

Assegurar que a taxa de Mortalidade prematura por doenças cerebrovasculares no ACeS 

de Famalicão não seja superior a 7%000 até 2016 
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Assegurar que a taxa de Mortalidade prematura por doenças isquémicas do coração no 

ACeS de Famalicão não seja superior a 5%000 até 2016 

 
 
 

Taxa de mortalidade prematura (< 65 anos) por doenças cerebrovasculares  
(%000) e sua projeção até 2016 

(valores estimados por regressão exponencial) no ACeS de Famalicão 
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Fonte: DSP-ARSNorte, mort@lidades.ACeS: análise da mortalidade por triénios. ACeS Famalicão 

 
Taxa de mortalidade prematura (< 65 anos) por doença isquémica do coração  

(%000) e sua projeção até 2016 
(valores estimados por regressão exponencial) no ACeS de Famalicão 
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Fonte: DSP-ARSNorte, mort@lidades.ACeS: análise da mortalidade por triénios. ACeS Famalicão 

 

Necessidade técnica de Saúde 

Menor número de pessoas com Diabetes Mellitus 

 

Objetivos de Saúde:  

Assegurar que a taxa de Mortalidade por diabetes no ACeS de Famalicão não seja 

superior a 25%000 até 2016 
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Assegurar que a taxa de Mortalidade prematura por diabetes no ACeS de Famalicão não 

seja superior a 2%000 até 2016 

 

 
 

Taxa de mortalidade por diabetes (%000) e sua projeção até 2016 
(valores estimados por regressão exponencial) no ACeS de Famalicão 
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Fonte: DSP-ARSNorte, mort@lidades.ACeS: análise da mortalidade por triénios. ACeS Famalicão 

 

Taxa de mortalidade prematura (< 65 anos) por diabetes  
(%000) e sua projeção até 2016 

(valores estimados por regressão exponencial) no ACeS de Famalicão 
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Fonte: DSP-ARSNorte, mort@lidades.ACeS: análise da mortalidade por triénios. ACeS Famalicão 

 

Necessidade técnica de Saúde 

Menor consumo de tabaco na população 

 

Objetivos de Saúde:  

Assegurar que a taxa de Mortalidade por tumor maligno da traqueia, brônquios e pulmão 

no ACeS de Famalicão não seja superior a 23%000 até 2016 
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Assegurar que a taxa de Mortalidade prematura por tumor maligno da traqueia, brônquios 

e pulmão no ACeS de Famalicão não seja superior a 10%000 até 2016 

 
 
 

Taxa de mortalidade por tumor maligno da traqueia, brônquios e pulmão 
(%000) e sua projeção até 2016 

(valores estimados por regressão exponencial) no ACeS de Famalicão 
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Fonte: DSP-ARSNorte, mort@lidades.ACeS: análise da mortalidade por triénios. ACeS Famalicão 

 
Taxa de mortalidade prematura (< 65 anos) por tumor maligno da traqueia, brônquios 

 e pulmão (%000) e sua projeção até 2016 
(valores estimados por regressão exponencial) no ACeS de Famalicão 
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Fonte: DSP-ARSNorte, mort@lidades.ACeS: análise da mortalidade por triénios. ACeS Famalicão 

 

 

Necessidade técnica de Saúde 

Menor número de pessoas com problemas depressivos 

 

Objetivos de Saúde:  

Assegurar que a taxa de Mortalidade por suicídio no ACeS de Famalicão não seja superior 

a 3,4%000 até 2016 
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Assegurar que a taxa de Mortalidade prematura por suicídio no ACeS de Famalicão não 

seja superior a 3%000 até 2016 

 
 
 

Taxa de mortalidade por suicídio (%000) e sua projeção até 2016 
(valores estimados por regressão exponencial) no ACeS de Famalicão 
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Fonte: DSP-ARSNorte, mort@lidades.ACeS: análise da mortalidade por triénios. ACeS Famalicão 

 
Taxa de mortalidade prematura (< 65 anos) por suicídio (%000) e sua projeção até 2016 

(valores estimados por regressão exponencial) no ACeS de Famalicão 
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Fonte: DSP-ARSNorte, mort@lidades.ACeS: análise da mortalidade por triénios. ACeS Famalicão 
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Plano de monitorização e avaliação (M&A) do PLS 
 

“Avaliar é sempre comparar algo com um padrão ou modelo e implica uma 

finalidade operativa que é corrigir ou melhorar” (Imperatori, Giraldes 1993). 

Monitorizar significa a elaboração e análise de medições efetuadas por rotina e que 

visa detetar mudanças no estado de saúde da comunidade (adaptado de Last, 1995). 

Assim, neste processo de elaboração do PLS, tem de estar prevista a sua 

avaliação, de forma a: 

- Verificar o cumprimento dos objetivos de saúde fixados; 

- Avaliar o processo de construção do PLS; 

- Determinar o grau de participação dos diversos atores, internos e externos à 

saúde; 

- Verificar a sua utilidade e exequibilidade. 

 

Pretende-se com esta avaliação/monitorização efetuar uma análise dos dados 

obtidos de forma a conseguir detetar desvios de forma a poderem ser corrigidos 

(Estratégia correta? Estamos a envolver os parceiros certos? É necessário reformular o 

objetivo?).  

Por último, os resultados da avaliação e monitorização só terão interesse se forem 

comunicados, pelo que o seu plano de comunicação terá de ser previsto (Que mensagens 

enviar? A quem enviar? Como enviar? Com que periodicidade? k). 

Permitem, além de informar todos os profissionais (internos e externos à saúde) 

envolvidos direta ou indiretamente na construção, implementação e/ou avaliação do PLS, 

servir de base de orientação para elaboração do novo PLS a elaborar.   

O PLS tem previsto 2 momentos de avaliação, em 2013 (avaliação intercalar) e 2016 

(avaliação final). 

Tem ainda prevista uma monitorização anual. 

A monitorização será efetuada pela USP através dos indicadores previstos para cada 

uma das necessidades de saúde, e que medem os objetivos de saúde fixados. 
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Necessi
dade de 
saúde 

Indicador Numerador Denominador 
Unidade 

de 
medida 

Fonte 

Último 
valor 

observado 
e data 
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o 
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m
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tô

m
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o 
 

Taxa de mortalidade por 
tumor maligno do 

estômago 

Nº óbitos por tumor maligno 
do estômago no ACeS de 
Famalicão durante um ano 

Total de indivíduos 
residentes ACeS 
Famalicão estimada 
para o meio do ano 

%000 INE 29 %000 

(2007-09) 

Taxa de mortalidade 
prematura por tumor 
maligno do estômago 

Nº óbitos por tumor maligno 
do estômago de utentes < 
65 anos no ACeS de 
Famalicão durante o ano 

Total de indivíduos < 
65 anos residentes 
ACeS Famalicão 
estimada para o 
meio do ano 

%000 INE 13,3 %000 

(2007-09) 

M
en

or
 n

úm
er

o 
de

 p
es

so
as

 c
om

 
hi

pe
rt

en
sã

o 
ar

te
ria

l 
 

Taxa de mortalidade 
prematura por doenças 

cerebrovasculares 

Nº óbitos por doenças 
cerebrovasculares de 
utentes < 65 anos no ACeS 
de Famalicão durante o ano 

Total de indivíduos < 
65 anos residentes 
ACeS Famalicão 
estimada para o 
meio do ano 

%000 INE 10,8 %000 

(2007-09) 

Taxa de mortalidade 
prematura por doença 
isquémica do coração 

Nº óbitos por doença 
isquémica do coração de 
utentes < 65 anos no ACeS 
de Famalicão durante o ano 

Total de indivíduos < 
65 anos residentes 
ACeS Famalicão 
estimada para o 
meio do ano 

%000 INE 7,9 %000 

(2007-09) 

Hipertensos 
diagnosticados 

Nº utentes inscritos com o 
diagnóstico ICPC K86 e K87 
em 31/12 do ano 

População inscrita 
no ACeS de 
Famalicão a meio 
do ano 

% SIARS 12,9  
(2011) 

M
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 n
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o 
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es
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co

m
 D

ia
be

te
s 

M
el

lit
us

 
 

Taxa de mortalidade por 
diabetes 

Nº óbitos por diabetes no 
ACeS de Famalicão durante 
um ano 

Total de indivíduos 
residentes ACeS 
Famalicão estimada 
para o meio do ano 

%000 INE 28,7 %000 

(2007-09) 

Taxa de mortalidade 
prematura por diabetes 

Nº óbitos por diabetes de 
utentes < 65 anos no ACeS 
de Famalicão durante o ano 

Total de indivíduos < 
65 anos residentes 
ACeS Famalicão 
estimada para o 
meio do ano 

%000 INE 2,0 %000 

(2007-09) 

Diabéticos 
diagnosticados 

Nº utentes inscritos com o 
diagnóstico ICPC T89 e T90 
em 31/12 do ano 

População inscrita 
no ACeS de 
Famalicão a meio 
do ano 

% SIARS 5,3%  
(2011) 

M
en

or
 c

on
su

m
o 

de
 t

ab
ac

o 
na

 p
op

ul
aç

ão
 

 

Taxa de mortalidade por 
tumor maligno da 

traqueia, brônquios e 
pulmão 

Nº óbitos por tumor maligno 
da traqueia, brônquios e 
pulmão no ACeS de 
Famalicão durante um ano 

Total de indivíduos 
residentes ACeS 
Famalicão estimada 
para o meio do ano 

%000 INE 29,7 %000 

(2007-09) 

Taxa de mortalidade 
prematura por tumor 
maligno da traqueia, 
brônquios e pulmão 

Nº óbitos por tumor maligno 
da traqueia, brônquios e 
pulmão de utentes < 65 
anos no ACeS de Famalicão 
durante o ano 

Total de indivíduos < 
65 anos residentes 
ACeS Famalicão 
estimada para o 
meio do ano 

%000 INE 12,5 %000 

(2007-09) 

Consumo tabaco no 9º 
ano de escolaridade 

Nº alunos 9º ano, alvo 
questionário que referiu 
fumar 

Amostra alunos 9º 
ano, alvo do 
questionário  

% PELT – 
questio-
nários 

7% 
(2011) 

M
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 p
ro

bl
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as
 

de
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es
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Taxa de mortalidade por 
suicídio 

Nº óbitos por suicídio no 
ACeS de Famalicão durante 
um ano 

Total de indivíduos 
residentes ACeS 
Famalicão estimada 
para o meio do ano 

%000 INE 4,5 %000 

(2007-09) 

Taxa de mortalidade 
prematura por suicídio 

Nº óbitos por suicídio de 
utentes < 65 anos no ACeS 
de Famalicão durante o ano 

Total de indivíduos < 
65 anos residentes 
ACeS Famalicão 
estimada para o 
meio do ano 

%000 INE 4,0 %000 

(2007-09) 

Perturbações 
depressivas 

diagnosticados 

Nº utentes inscritos com o 
diagnóstico ICPC P76 em 
31/12 do ano 

População inscrita 
no ACeS de 
Famalicão a meio 
do ano 

% SIARS 5,2 %  
(2011) 

Consumo de 
medicamentos 

ansiolíticos, hipnóticos e 
sedativos e 

antidepressivos 

Consumo de medicamentos 
ansiolíticos, hipnóticos e 
sedativos e antidepressivos  
faturados ao SNS em 
ambulatório em DDD por 
utentes residentes no ACeS 

População residente 
no ACeS de 
Famalicão a meio 
do ano;  
Nº dias do período 
em análise 

%0 SIARS/ 
INE 
 
 

95,1%0 

(2010) 
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11 Plano de comunicação 
 

O PLS tem de ser comunicado aos superiores hierárquicos e aos parceiros chave. 

Terá de constar de mensagens chave (apelativas), em momentos certos e que será 

específico para cada ator.  

Serve assim de base para melhorar a comunicação interna e externa. 

Terá ainda de considerar o plano de comunicação da avaliação, conforme consta no 

capítulo próprio. 

Em relação ao PLS atual, apenas considerou, por motivos temporais, momentos de 

comunicação interna. Será importante tentar ultrapassar este handicap, através da 

reavaliação do trabalho efetuado e redefinir, se assim for necessário, os passos dados. 

Passará assim por uma apresentação/discussão do plano atual, tanto a nível interno 

como com parceiros chave da comunidade, que poderá levar a uma reformulação do 

mesmo.  
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Recomendações para a intervenção 
 

As recomendações que se seguem baseiam-se na evidência disponível, nas intervenções 

que têm demonstrado ser efetivas e com impacto positivo na melhoria do estado de saúde 

da população face às necessidades identificadas, não podendo ser descurados outras 

áreas de conhecimento/intervenção com programas já implementados no terreno: 

• Implementar/manter/dinamizar em todas as escolas do ACeS de Famalicão, o 

Programa de Alimentação Saudável em Saúde Escolar (PASSE) e o Programa de 

Escolas Livres de Tabaco (PELT); 

• De igual forma manter os programas desenvolvidos nos Jardins de Infância e 1º 

ciclo do ensino básico, tais como o Regime de Fruta Escolar (distribuição de fruta 

no parque escolar). 

• Manter o programa “Entre Todos” (prevenção de consumos nocivos) e os 

programas de promoção de Saúde Mental em curso. 

• Aumentar o conhecimento de todos os profissionais de saúde sobre tabagismo; 

• Reforçar a consulta de cessação tabágica; 

• É ainda necessário aumentar o conhecimento sobre tumores malignos do 

estômago;  
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• É fundamental o apoio/reforço de nutricionista tanto na prevenção primária (a nível 

das escolas, consultas ou em programas comunitários) como na secundária e 

terciária (mais a nível individual/consultas específicas); 

• Desenvolver estratégias de promoção de atividades desportivas e de lazer; 

• Assegurar a atividade física nos estabelecimentos escolares e nas IPSS;  

• Assegurar a qualidade de registos clínicos no SAM; 

• Aumentar a qualidade do preenchimento das causas de morte nos certificados de 

óbito; 

• Criação de grupos de autoajuda; 

• Desenvolvimento de estratégias de combate ao isolamento. 

 

13 Comentários finais 
 

 Apesar de: 

• Sentirmos que todo o tempo “gasto” na elaboração do PLS não foi o 

suficiente, e que há muita mais informação a ser dita e ouvida,  

• Termos “saltado” algumas fases da elaboração do PLS que agora 

consideramos serem extremamente importantes, 

• Das coisas realmente importantes nem sempre serem agendadas com a 

periodicidade devida, estando constantemente a ser suplementadas pelo 

que, apesar de poder não ser importante, não pode deixar de ser efetuado,  

Chegamos a este ponto do plano com a sensação de que agora, e apenas agora, termos 

iniciado, realmente, o processo de construção do nosso PLS. 

   

 


